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Гарəп хəрефлəре нигезендə татар язуы дəреслəре 
 

Кереш 
 

Гарəп хəрефлəренə нигезлəнгəн иске татар язуы мең елдан артык 
тарихка ия. Татар мəдəниятенең күп гасырлык тарихы белəн азмы-
күпме таныш булганнарга мəгълүмдер, болгар бабаларыбыз дəве-
реннəн алып, XX йөзнең егерменче еллары азагына кадəр татарларда 
гарəп хəрефлəре кулланылышта була. Əнə шул хəрефлəр белəн бол-
гар заманнарында ук фəннең төрле тармакларына караган гыйльми 
трактатлар, əдəби əсəрлəр, шул җөмлəдəн, мəшһүр Кол Галинең 
атаклы «Кыйссаи Йосыф» дастаны иҗат ителгəн. Бөек гуманист 
Мөхəммəдьяр, атаклы галим Шиһабетдин Мəрҗани, сөекле шагый-
ребез Габдулла Тукай əсəрлəре шул хəрефлəр ярдəмендə безнең 
көннəргə кадəр килеп җиттелəр. Гарəп хəрефлəре кабер ташларына 
да уелган, шəмаиллəр булып йорт диварларына да эленгəн. Язу бул-
гач, аның осталары да булган. Гасырлар үтү белəн, язуны изге 
эшлəрнең берсе дип санаган татар халкы арасыннан хаттатлар-кал-
лиграфлар да үсеп чыккан. Алар арасыннан мəшһүр Гали Мəхмүдов 
һəм Хөсəен Фəезханов кебеклəр сəнгать дəрəҗəсенə ирешкəн гарəп-
төрки каллиграфиясеннəн Казан һəм Санкт-Петербург университет-
ларында студентларга дəрес биргəн. Татар хаттатларының каурый 
калəме белəн күчерелгəн меңнəрчə кулъязма китапларга татар хал-
кының аһ-зарлары, өмет-хыяллары иңгəн. 

Мəгълүм ки, гарəп хəрефлəренə нигезлəнгəн һəм хəзерге вакытта 
фəндə иске татар язуы, дип йөртелə торган язу системасы Идел-Урал 
җирлегендə катлаулы һəм гыйбрəтле юл үтте. X гасыр башларында 
ул болгар бабаларыбызда кулланылышта булган борынгы төрки ру-
ник язуны алыштыра. Идел буенда киң таралган гарəп язуы XIII га-
сырда монгол яулары белəн килгəн уйгыр язуына да, Казан ханлыгы 
рус дəүлəтенə кушылгач, XVIII–XIX гасырларда көчлəп тагылган 
рус алфавитына да бирешми.  

1905–1907 еллар революциясеннəн соң вакытлы татар матбугаты 
бик тиз аякка баса һəм гаҗəеп киң колач җəя – Казан, Мəскəү, 
Санкт-Петербург, Оренбург, Уфа, Əстерхан һ.б. шəһəрлəрдə дис-
тəлəрчə исемдə газета-журналлар чыга башлый, алар халык арасын-
да киң кулланыш алалар.  
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1917 елдан соң татарча китап басу эше, вакытлы матбугат үсеше 
элек бер дə күрелмəгəн яңа казанышларга ирешə. Шул ук вакытта 
гарəп язуын татар теленə тулаем яраклаштыру максатыннан чыгып, 
мөһим реформалар кабул ителə. 

1929–1930 елларда Россиядə күп халыклар масштабында барган 
социаль-иҗтимагый, мəдəни үзгəрүлəр дəвамында иске татар язуы 
латин хəрефлəре белəн алыштырыла, ə 1939 елда латин хəрефлəре 
урынына рус алфавиты нигезендə эшлəнгəн, хəзер дə дəвам итə тор-
ган яңа татар язуы кертелə. 

Гарəп хəрефлəре нигезендə татарча укырга-язарга өйрəтү дə-
реслəре киң катлау укучыларга адреслана, ягъни бары тик гыйльми 
максатларны гына күз алдында тотмый. Классик гарəп əлифбасы 
28 хəрефтəн торган. Гасырлар үтү белəн аңа фарсы-төрки теллəр 
җирлегендə 8 яңа хəреф өстəлгəн.  

Хезмəттə гарəп хəрефлəренə нигезлəнгəн иске татар телендə 
укырга-язарга өйрəтү, бу язуның үзенчəлеклəре белəн таныштыру 
максат ителə. Моңа ирешү өчен  түбəндəге бурычлар куела: 

1) гарəп алфавитындагы хəрефлəрнең язылышын өйрəнү;  
2) гарəп хəрефлəре белəн иске татар телендəге текстларны уку 

һəм шул хəрефлəр белəн дөрес итеп язарга өйрəнү; 
3) төрле чорда язылган кулъязма текстларны дөрес укый алу 

дəрəҗəсенə ирешү. 
Түбəндə тəкъдим ителгəн материал гарəп хəрефлəрен язу тəрти-

бен, аларның язуда кулланылу үзенчəлеген, гарəп язуы нигезендə 
язылган татарча текстларны уку тəртибен өйрəтүне күз алдында то-
та. Шулай ук кушымтада төрле чорның кулъязма үрнəклəре бирелə, 
бу, үз чиратында, төрле чорда гарəп язуының үзенчəлеген, почерк-
ларның төрлелеген тоярга мөмкинлек бирə.  

Хезмəттə студентларның, гарəп язуын өйрəнүче башка укучылар-
ның гарəп язуын үзлəштерү дəрəҗəсен тикшерү өчен мөстəкыйль эш 
төрлəре тəкъдим ителə, алар – кириллица белəн бирелгəн татар те-
лендəге текстны гарəп хəрефлəре белəн күчереп язу өчен үрнəклəр 
һəм шулай ук белемне тикшерү өчен тест рəвешендəге биремнəр. 
Студентлар өчен якынча зачет-имтихан сораулары да урнаштырыла.  
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Иске имля əлифбасы 

 

Сүз 
ахырында 

Сүз 
уртасында

Сүз ба-
шында  

Аерым 
язылышы

Укылышы 

� 
� 
d 
� 
� 
� 
e 
� 
� 
	 

 
� 
� 
f 
 
� 
� 
� 
� 
�  
� 
� 
� 
� 
� 
g 
� 
� 
� 
� 
� 
 ۋ
� 

� 
i 
j 
� 
� 
! 
k 
" 
# 
	 

 
� 
� 
f 
$ 
% 
& 
' 
( 
) 
* 
+ 
, 
- 
� 
l 
/ 
0 
1 
2 
� 
 ۋ
m 

 ا
4 
n 
5 
6 
7 
o 
8 
9 
 د
 ذ
 ر
 ز
 ژ
> 
? 
@ 
A 
B 
C  
D 
E 
F 
G 
 آ
q 
I 
J 
K 
 ه
 و
 ۋ
N 

 ا
 ب
 پ
 ت
 ث
 ج
 چ
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 ژ
 س
 ش
 ص
 ض
 ط
C 
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 گ
 ل
 م
 ن
b 
 و
 ۋ
 ى

а, ә (әлиф) 
би (би) 
п (пи) 
т (ти) 
с (си) 
җ (җим) 
ч (чи) 
х (хи) йомшак  
х (хы) каты 
д (дәл) 
з (зәл) 
р (ра) 
з (зә) 
ж (жэ) 
с (син) 
ш (шин) 
с (съад) 
з (зъад) 
т (тый) 
з (зый) 
г (гәйн) 
г (гъайн) 
ф (фи) 
к (къаф) 
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г (гәф) 
л (ләм) 
м (мим) 
н (нүн) 
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1 нче дəрес 
 

Гарəп алфавитында 28 хəреф бар, һəр хəрефнең дүрт төрле 
язылышы бар, аларны «шəкел» дип атыйлар. Гарəп əлифбасына 
нигезлəнгəн татар язуы уңнан сулга таба языла һəм шул тəртиптə 
укыла да. Китап һəм журналлар да хəзерге уку-язу системасына 
күнеккəн кеше күзлегеннəн караганда «кире яктан» укыла башлый. 
Баш хəрефлəрнең юклыгы – гарəп графикасының тагын бер 
үзенчəлеге ул. 

Татарларда кулланылган гарəп хəрефлəренең исемнəре гарəп теле 
алфавитындагы əйтелешлəреннəн аерыла. 

 
Хәрефнең 
әйтелеше 

Сүз 
ахырында 

Сүз 
уртасында

Сүз 
башында 

Аерым 
язылышы 

Хәрефнең 
исеме 

а, ә آ آ ا ا әлиф 
 

Бу хəреф гарəп алфавитында «алифун» дип əйтелə. 
 «Əлиф» хəрефе туры сызыкка яисə таякка охшаган, шуңа да 

укый-яза белмəгəн надан кешелəргə карата татар халкында «əлифне 
таяк дип белми» дигəн гыйбарə бар. «Əлиф» хəрефе юлның өске 
ягында гына языла. Бу хəреф дүрт шəкелдə ике төрле формада би-
релə, чөнки бу хəреф гарəп язуындагы «өзек хəрефлəр»нең берсе. 
«Өзек хəрефлəр» дип үзеннəн соң хəреф кушмый торган хəрефлəрне 
атыйлар. «Өзек хəрефлəр»дəн соң килə торган хəрефлəр сүз башын-
да куела торган рəвештə язылалар.  

«Əлиф» хəрефе сүз башында آ «матдə» билгесе белəн язылса, «а» 
хəрефен белдерə, сүз уртасында язылганда андый билге куелмый.  

 

Алга таба, үзлəштерүне җиңелəйтү максатыннан, бертөрле нигез-
ле хəрефлəрне төркемлəп караячакбыз, бу очракта гарəп алфавиты 
тəртибеннəн кайбер тайпылышлар да булуы мөмкин. 

 

Хəрефнең 
əйтелеше 

Сүз 
ахырында 

Сүз 
уртасында 

Сүз 
башында 

Аерым 
язылышы 

Хəрефнең 
исеме 

б ب  ب  би ب ب 
т ت ت ت ت ти 
с (сакау) ث ث ث ث си 
п پ پ پ پ пи 
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-би» хəрефе ике шакмак киңлегендə, ярты шакмак биеклеген» – ب
дə языла. Бу хəреф, нигездə, яңгырау «б» авазын белдерə, шулай да 
борынгы кулъязмаларда аның саңгырау «п» авазы урынына да кул-
ланылганлыгы мəгълүм. (Гарəп алфавитында – «бāʼун».) 

 ти» хəрефенең нигезе «би», «си», «пи» хəрефлəренеке белəн» – ت
охшаш, алар бер-берсеннəн бары тик нокталар саны һəм аларның ур-
нашуы белəн генə аерылалар. «Ти» хəрефе нечкə əйтелешле «т» ава-
зын белдерə, татар сүзлəрен язганда, нигездə, əлеге вариант кулла-
нылган. Шунысын да искəртергə кирəк, гарəп теленнəн кергəн сүз-
лəрдə, шулай ук кайбер татар сүзлəрендə дə «т»ның башка формала-
ры да языла, бу хакта дəреслекнең алдагы сəхифəлəрендə сүз була-
чак. (Гарəп алфавитында – «тāʼун».) 

-си» – гарəп əлифбасының сакау əйтелешле хəрефе. Татар те» – ث
лендə мондый аваз юк. Ул гарəп теленнəн кергəн сүзлəрне язганда 
гына файдаланылган, əмма кайбер татар кулъязмаларында сирəк ке-
нə булса да татар теленең үз сүзлəре составында да күрергə мөмкин. 
(Гарəп алфавитында – «сāʼун».) 

 пи» хəрефе югарыдагы хəрефлəрдəн бары тик нокталар саны» – پ
һəм аларның урыны белəн генə аерыла. 

«Би», «ти», «си», «пи» – өзек хəрефлəр түгел, шунлыктан алар сүз 
уртасында, сүз ахырында үзеннəн алда һəм соңыннан килгəн хəреф-
лəр белəн тоташа ала. 

Хəрефлəрнең бер-берсе белəн кушылу үзенчəлеген түбəндəге ми-
салларда күрергə мөмкин.  

 баба – با با
 баб – با ب
تاآ  – ата  
 таба – تابا
 бата – باتا
 бат – بات
Гарəп хəрефлəренə нигезлəнгəн иске татар язуы (куфи һəм тəгъ-

лик дип аталган язу төрлəреннəн башкалары) сулга авыштырыбрак 
языла. Моны аеруча «əлиф» һəм «лəм» хəрефлəрен язганда истə то-
тарга кирəк. 

Язылыш тəртибенең төп кагыйдəлəре түбəндəгелəрдəн гыйбарəт: 
1) Башта хəрефнең нигез шəкеле языла, аннан соң гына тиешле 

нокталар куела. Хəрефлəрне кушып язганда да, шундый ук эзлекле-
лекне сакларга кирəк. 



 13 

2) Күп нокталы хəрефлəрдəн торган сүзлəрне язганда, ике юлның 
берсен сайлау мөмкинлеге бар: а) əүвəл барлык нигез шəкеллəрне 
язып чыгып, соңыннан нокталар кую; б) нокталарны сүзнең бер өле-
шен яки бер иҗеген язып бетергəч төртеп чыгу. Калəмне кəгазьдəн 
алмыйча языла торган сүзлəрдə, əлбəттə, беренче ысулны гына кул-
лану мөмкин. 

 
Дөрес, матур язу күнекмəлəре булдыру өчен бирем: 
1. Һəр хəрефнең һəр шəкелен шакмаклы дəфтəрдə өчəр юл язып 

кабатларга. 
2. Югарыда бирелгəн сүзлəрне икешəр юл язарга. 
3. Өйрəнелгəн хəрефлəрне кулланып, биш сүз уйлап, дөрес, 

каллиграфик яктан матур итеп язарга. 
4. Тəкъдим ителгəн сүзлəрне гарəп графикасында языгыз: 
Бата ............................          тап.......... 
Апа .............................  
 



 14

2 нче дəрес 
 

Хəрефнең 
əйтелеше 

Сүз 
ахырында 

Сүз 
уртасында

Сүз 
башында 

Аерым 
язылышы 

Хəрефнең 
исеме 

җ ج ج ج  ج җим 
х (өрелмəле) ح ح ح ح хи 
х خ خ خ خ хы 
ч چ چ چ چ чи 

 
«Җим», «хи», «хы», «чи» хəрефлəренең нигезе бер-берсенə 

охшаш, алар бары тик нокталар белəн генə аерыла. Əлегə кадəр 
өйрəнелгəн хəрефлəрдəн аермалы буларак, аларның аерым һəм сүз 
ахырында язылуы юл өстендə башланып, юл астында тəмамлана. 

 җим» татар телендəге «җ» авазын белдерə. Аерым һəм сүз» – ج
ахырында язылганда, ярты шакмак юл өстендə, бер шакмак ярым юл 
астында языла, димəк, биеклеге 2 шакмак зурлыгында, киңлеге исə 
1 шакмакка тигез була. Сүз башы һəм сүз уртасында – биеклеге – яр-
ты, киңлеге бер шакмак. Аңа охшаш башка хəрефлəр дə шул рəвеш-
ле языла. (Гарəп алфавитында – «джӣмун».) 

-хы» хəрефлəре бары тик гарəп телендə генə бер» – خ ,«хи» – ح
берсеннəн аерылалар. ح – «хи» – өрелмə хəреф, ə خ – «хы» – каты əй-
телешле хəреф, татар телендə исə алар арасындагы аермага əллə ни 
игътибар ителмəгəн, татар сүзлəрен язганда, аларның кайсын сайла-
ганда да зур хата булмас. (Гарəп алфавитында – «хāʼун».) 

  .чи» татар телендəге «ч» авазын белдерə» – چ
Хəрефлəрнең бер-берсе белəн кушылу үзенчəлеген аңлау өчен 

түбəндəге сүзлəргə игътибар итегез. 
  хата – حا تا
  таҗ – تا ج
  хаҗ – حا ج

  баҗа – با جا
  җата – جا تا
  тахта – تا ختا

 

Дөрес, матур язу күнекмəлəре булдыру өчен бирем: 
1. Һəр хəрефнең һəр шəкелен шакмаклы дəфтəрдə бишəр юл язып 
кабатларга. 
2. Югарыда бирелгəн сүзлəрне икешəр юл язарга. 
3. Өйрəнелгəн хəрефлəрне кулланып, ун сүз уйлап, дөрес, 
каллиграфик яктан матур итеп язарга. 
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3 нче дəрес 
 

Хəрефнең 
əйтелеше 

Сүз 
ахырында 

Сүз 
уртасында

Сүз 
башында 

Аерым 
язылышы 

Хəрефнең 
исеме 

д د د د د дəл 
з ذ ذ ذ ذ зəл 
р ر ر ر ر ра 
з ز ز ز ز зəйн 

 

Югарыда бирелгəн хəрефлəр барысы да өзек хəрефлəр, ягъни 
алар үзлəреннəн соң хəреф кушмыйлар.  

 .дəл» хəрефе яңгырау «д» авазын белдерү өчен кулланыла» – د
(Гарəп алфавитында – «дāлун».) 

 зəл» хəрефе «дəл» хəрефе кебек үк юл өстендə языла. Бу» – ذ
хəреф татар телендə сирəк кулланыла, ул күбрəк саф гарəп сүзлəрен 
язганда файдаланыла. «Зəл» əйтелеше белəн кайбер татар 
диалектларында очрый торган «д» белəн «з» арасындагы авазны 
аңлата. (Гарəп алфавитында – «зāлун».) 

 .ра» татар телендəге «р» авазын белдерү өчен кулланыла» – ر
Язганда, юл өстендə шакмакны яртысы биеклегендə башланып, 
түбəнгə таба бер шакмакка якын озынлыкта языла. Хəрефнең 
башланган өлеше калынрак, ə түбəнгə таба нəзегрəк итеп эшлəнелə. 
(Гарəп алфавитында – «рā’ун».) 

 зəйн». Татар телендə ачык «з» хəрефен күрсəтү өчен иске» – ز
татар язуында күпчелек очракларда əлеге хəреф кулланылган. 
Язылыш тəртибе белəн ул нəкъ «ра» хəрефе кебек, күренгəнчə, ул 
бары тик нокта белəн генə аерыла. (Гарəп алфавитында – «зā’ун».) 

Хəрефлəрнең кушылу үзенчəлеге һəм сүзлəр ясауда кулланылу 
тəртибен түбəндə китерелгəн мисаллардан күзəтергə мөмкин.  

  

  зар – زار
  бар – بار
  тар – تار
 баз – باز

  базар – بازار
 тарата – تاراتا
  таза – تازا

ربا آ  – арба  
 

Биремнəр: 
1. Һəр хəрефнең һəр шəкелен шакмаклы дəфтəрдə бишəр юл язып 

кабатларга. 
2. Югарыда бирелгəн сүзлəрне икешəр юл язарга. 
3. Өйрəнелгəн хəрефлəрне кулланып, ун сүз уйлап, дөрес, 

каллиграфик яктан матур итеп язарга. 
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4 нче дəрес 
 

Хəрефнең 
əйтелеше 

Сүз 
ахырында 

Сүз 
уртасында

Сүз 
башында 

Аерым 
язылышы 

Хəрефнең 
исеме 

с س س س س син 
ш ش ش ش ش шин 
с ص ص ص ص съад 
з ض ض ض ض зъад 
т ط ط ط ط тый 
з ظ ظ ظ ظ зый 
 син» саңгырау «с» авазын белдерə. Язганда иң элек» – س

хəрефнең өске өлеше, ягъни «сəнəк» формасы языла. Бу хəреф юл 
өстендə башланып, юл астында тəмамлана. «Сəнəк» өлешенең 
биеклеге ярты шакмак, «койрык» өлеше юл астына бер шакмак 
тирəсе төшə. Сүз башы һəм уртасында аның бары тик өске өлеше 
генə языла. (Гарəп алфавитында – «сӣнун».) 

 шин» хəрефе «син» кебек үк языла, аңардан бары тик» – ش
нокталары белəн генə аерыла. Ул – саңгырау «ш»ны белдерүче 
билге. (Гарəп алфавитында – «шӣнун».) 

 съад» каты «с» авазын белдерə. Язылуы юл өстендə» – ص
башланып, юл астында тəмамлана. Хəрефлəр белəн ике яктан да 
тоташа ала. (Гарəп алфавитында – «сāдун».) 

 зъад» каты əйтелешле «з» авазын белдерə. Язылышы» – ض
«съад»ныкы кебек үк, бары тик өскə куелган бер нокта белəн генə 
аерыла. (Гарəп алфавитында – «дāдун».) 

 .тый» калын əйтелешле «т» авазын белдерү өчен кулланыла» – ط
Хəреф тулысынча юл өстендə языла, алдан нигезе, аннан өстəн аска 
таба «таягы» языла. Хəрефнең биеклеге ике шакмак, киңлеге бер 
шакмак зурлыгында. (Гарəп алфавитында – «тā’ун».) 

 .зый» калын əйтелешле «з» авазын белдерү өчен кулланыла» – ظ
Аны шулай ук гарəп алынмаларын язганда кулланганнар (залим, 
золым һ.б.). (Гарəп алфавитында – «зā’ун» .) 

Бу хəрефлəрнең берсе дə өзек хəреф түгел, димəк, алар үзлəрен-
нəн алда килгəн хəрефлəргə кушылалар һəм үзлəре дə хəрефне куша-
лар. Күренгəнчə, берничə «с», «т», «з» барлыкка килде. Бу дəрестə 
бирелə торган ظ ,ط ,ض ,ص  хəрефлəре, нигездə, татар əдəби теленə 
гарəп теленнəн кергəн сүзлəрне язганда кулланылган. Шулай да, язу 
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практикасында аларның саф татар сүзлəрен язганда да кулланылула-
ры күренə, лəкин кайсы очракта кайсын язуы хакында аерым кагый-
дə юк. Гадəттə, ط – тый, ص – съад, ض – зъад, ظ – зый  каты «т», «с», 
«з» ны белдергəндə язылган. Иске татар язуында, нигездə, «з»ны – ز, 
«с»ны – س, «т»ны ت белəн язганнар. 

Югарыдагы хəрефлəрне кулланып язылган мисаллардан, бу хə-
рефлəрнең язылу һəм бер-берсенə кушылу үзенчəлеген күрергə мөм-
кин.  

  Саттар – ساتتار
  сата – ساتا
  таш – تا ش
  баш – باش
  шар– شار
  хат – حات
  Хафиз– حافظ
Игътибар итегез: сүздə ябык иҗеклəрдə кыска «ы», «е» булганда, 

гарəп хəрефлəре белəн язганда, ул төшеп кенə кала, ягъни язуда 
күрсəтелми. 

  табыш – تابش
شت  – теш  

  барыш – بارش
  тышта – تشتا
  бер – بر
Җөмлə язганда сүзлəрнең язылу тəртибенə игътибар итегез: 

 .Саттар базарда шар сата –  شار ساتا ساتتار بازاردا
 
Дөрес, матур язу күнекмəлəре булдыру өчен бирем: 
1. Һəр хəрефнең һəр шəкелен шакмаклы дəфтəрдə бишəр юл язып 

кабатларга. 
2. Югарыда бирелгəн сүзлəрне икешəр юл язарга. 
3. Өйрəнелгəн хəрефлəрне кулланып, биш сүз уйлап, дөрес, 

каллиграфик яктан матур итеп язарга. 
4. Бирелгəн сүзлəрне гарəп хəрефлəре белəн языгыз: 
Сабыр ................................ 
Аш ашата .......................... 
Тышта ............................... 
Сара .................................. 

 

Саба .................................. 
Саташа ............................. 
Пычрата ........................... 
Шапырдата ...................... 
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5 нче дəрес 
 

Хəрефнең 
əйтелеше 

Сүз 
ахырында

Сүз 
уртасында

Сүз 
башында 

Аерым 
язылышы 

Хəрефнең 
исеме 

гъ (өрелмə) ع ع ع ع ‘əйн 
гъ غ غ غ غ гъайн 
ф ف ف ف ف фи 
къ ق ق ق ق къаф 

 
Иске татар язуында ع – «‘əйн» һəм غ – «гъайн» хəрефлəре 

арасында артык аерма булмаган, бу аерма фəкать гарəп телендə генə 
бар. Шулай да кайбер язмаларда ع – «‘əйн» өрелмəле, йомшаграк 
əйтелешле авазны билгели, ə غ – «гъайн» катырак əйтелешле авазны 
белдерə. «Агач», «быргы», «сугу», «гозер» кебек сүзлəрне язганда, 
нəкъ менə шул «гъайн» хəрефен кулланганнар. 

Бу хəрефлəр, юл өстендə языла башлап, юл астында тəмамлана. 
Алдан өске өлеше ярты шакмак биеклегендə языла, аннан бер 
шакмак ярым юл астындагы өлеше языла. Алар өзек хəрефлəр түгел, 
ике яктан да тоташа алалар. (Гарəп алфавитында – «‘айнун», 
«гайнун».) 

 фи» «ф» авазын белдерə. Югарыга түгəрəклəп ярты шакмак» – ف
биеклегендə, киңлеккə ике шакмакка сыйдырылып языла. (Гарəп 
алфавитында – «фā’ун».) 

 ,«къаф» каты əйтелешле «к» авазын белдерə. «Казан», «кар» – ق
«сукыр» һ.б. сүзлəрне язганда, «к»ның əлеге варианты кулланыла. 
Беренче карашка «фи» хəрефен хəтерлəтсə дə, аларның язылыш 
рəвеше аерыла. «Фи» юл өстендə генə языла, ə «къаф»ның аерым 
һəм сүз азагында язылышы юл өстендə башланып, бер шакмак 
тирəсе юл сызыгы астына төшеп, «койрыгы» юл өстендə тəмамлана. 
(Гарəп алфавитында – «кāфун».) 

Хəрефлəрнең кулланылышын түбəндəге мисалларда күзəтегез: 
 тараф – تاراف
  фаш – فاش

غارتاآ   – агарта  
قآ  – ак  

  кадак – قاداق
ت قارغا باتاآقاشقا   – кашка ат карга бата. 
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Дөрес, матур язу күнекмəлəре булдыру өчен бирем: 
1. Һəр хəрефнең һəр шəкелен шакмаклы дəфтəрдə бишəр юл язып 

кабатларга. 
2. Югарыда бирелгəн сүзлəрне икешəр юл язарга. 
3. Өйрəнелгəн хəрефлəрне кулланып, биш сүз уйлап, дөрес, 

каллиграфик яктан матур итеп язарга. 
4. Бирелгəн сүзлəрне гарəп хəрефлəре белəн языгыз: 
Чага............................      саф............................. 
Балачак......................      шарф.......................... 
Кала ...........................      тарак .......................... 
Казан .........................      тагарак........................ 
Кар.............................      кара карга................... 
Гата............................      катык ......................... 
Агач капка.................      Такташ........................ 
Кабак..........................  
Сара кар тарата.................................................................................... 
Гата кадак кага..................................................................................... 
Кара тактада ак сызык бар ................................................................. 
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6 нчы дəрес 
 

Хəрефнең 
əйтелеше 

Сүз 
ахырында 

Сүз 
уртасында

Сүз 
башында 

Аерым 
язылышы 

Хəрефнең 
исеме 

кь ك ک ك ک ک ك кəф 
г گ گ گ ك  гəф 
л ل ل ل ل лəм 
м م م   مم م мим 
 
 кəф»нең ике төрле формасы бар. Ул йомшак «к» авазын» – ك ک

белдергəндə кулланыла торган хəреф. Мəсəлəн, кəтүк, көн, кич, күз, 
пəке һ.б шундый сүзлəрне язганда «кəф» куела. Бу хəреф юл өстендə 
генə языла, һəм аның биеклеге – ике шакмак, киңлеге бер шакмак 
тирəсе.  

 ,«гəф» – йомшак əйтелешле хəреф. Мəсəлəн, «гүзəл», «тигез» – گ
«түгəрəк» кебек сүзлəрдə «г» хəрефен «гəф» белəн язалар. Борынгы 
кулъязмаларда сирəк кенə булса да گ урынына ک хəрефен генə язу 
да очрый. Язылу рəвеше нəкъ «кəф» хəрефенə охшаган, бары тик 
өске өлешендə параллель сызык кына бар. 

 мим» хəрефлəренең сүз ахырында һəм аерым» – م ,«лəм» – ل
языла торган формалары, юл өстендə башланып, юл астында 
тəмамланалар, ə сүз уртасында һəм сүз башында языла торган 
формалары һəрвакытта юл өстендə язылалар. (Гарəп алфавитында – 
«лāмун», «мӣмун».) 

«Лəм» хəрефенең «əлиф» белəн ялгануы үзенчəлекле: «ла» 
иҗеген язу өчен махсус билге кулланыла. 

  ла – ال  ла – ال
Бу рəвештə язылган иҗектəн соң килгəн хəреф кушылып 

язылмый, ягъни хəрефнең сүз башындагы формасы кулланыла. 
Мисаллар: 
  балалар – باالالر
  балык – بالق
  кала – قاال
  бал – بال
  салмак – سالماق
  казан – قازان
  нарат – نارات
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Дөрес, матур язу күнекмəлəре булдыру өчен бирем: 
1. Һəр хəрефнең һəр шəкелен шакмаклы дəфтəрдə бишəр юл язып 

кабатларга. 
2. Югарыда бирелгəн сүзлəрне икешəр юл язарга. 
3. Өйрəнелгəн хəрефлəрне кулланып, биш сүз уйлап, дөрес, 

каллиграфик яктан матур итеп язарга. 
4. Бирелгəн сүзлəрне гарəп хəрефлəре белəн языгыз: 
чамаларга................................ кабатлана........................... 
тынычлык............................... ташлама............................. 
чалма....................................... калдык............................... 
башлана.................................. кармак................................ 
шалкан.................................... салкын............................... 
җаным..................................... чынлык.............................. 
Ана балаларга бал сатып ала .............................................................. 
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7 нче дəрес 
 

Хəрефнең 
əйтелеше 

Сүз 
ахырында 

Сүз 
уртасында

Сүз 
башында 

Аерым 
язылышы 

Хəрефнең 
исеме 

н ن ن ن ن нүн 
һ ه ھ ھ ه ه һи 

 

 нүн» «н» авазын белдерə. Бу хəреф, юл өстендə ярты шакмак» – ن
биеклегендə башланып, юл астына бер шакмак тирəсе төшеп, юл 
өстендə тəмамлана. Сүз башы һəм сүз уртасында килгəндə, бары тик 
юл өстендə генə языла. Өзек хəреф түгел – ике яктан да хəрефлəр 

белəн тоташа. (Гарəп алфавитында – «нӯнун».) 

 ,«һи» хəрефе (гарəп алфавитында – «хā'ун») «һава», «һəр» – ه
«һəм» кебек сүзлəрне язганда кулланыла. Аерым, сүз башы һəм сүз 
ахырындагы рəвешлəре юл өстендə башкарыла, ə сүз уртасында 
ярты шакмак юл өстендə, ярты шакмак юл сызыгы астында языла. 
Таблицадан күренгəнчə, сүз ахырындагы язылышы – ике төрле 
формада. «Һи» хəрефе алдыннан килə торган хəреф белəн кушылса, 
ул ه формасында языла, ə инде аның алдында өзек хəреф булса– ه 
формасы кулланыла. 

 Мисал: شاه – шаһ 
 хəрефе иске татар язуында «ə» авазы билгесе булып йөри, һəм ه

бу очракта ул өзек хəрефкə əйлəнə. Мисалларга игътибар итегез: 
  тəртə – ته رته
  хəтəр – حه ته ر
  һəр – ھه ر
  шəһəр – شه ھه ر
  мəртəбə – مه رته به
  дəрəҗə – ده ره جه
Сүз башындагы «ə»не күрсəтер өчен «һи»нең ه формасына «теш» 

өстəп, өстенə «һəмзə» – ء билгесе куела. Мисалларга игътибар 
итегез: 

تهچ ۀئ  – əтəч 

ره مهۀ ئ  – əрəмə. 

Кайбер очракларда сүз башындагы «ə» хəрефен «əлиф» өстенə 
«фəтхə» билгесе куеп күрсəтəлəр. Мисаллар:  
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  əрəмə – هره ماَ
 əтəч – اَ  ڇته 

Дөрес, матур язу күнекмəлəре булдыру өчен бирем: 
1. Һəр хəрефнең һəр шəкелен шакмаклы дəфтəрдə бишəр юл язып 

кабатларга. 
2. Югарыдагы мисалларда бирелгəн сүзлəрне икешəр юл язарга. 
3. Өйрəнелгəн хəрефлəрне кулланып, биш сүз уйлап, дөрес, 

каллиграфик яктан матур итеп язарга. 
4. Бирелгəн сүзлəрне гарəп хəрефлəре белəн языгыз: 
Нарат.........................................        надан.................................. 
Ана............................................        нарзан ............................... 
Нахак........................................         наказ................................... 
Наласа......................................         нык...................................... 
Балалар Казанга баралар ............................................................ 
Бакчада нарат бар.........................................................................  
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8 нче дəрес 
 

Хəрефнең 
əйтелеше 

Сүз 
ахырында 

Сүз 
уртасында

Сүз 
башында 

Аерым 
язылышы 

Хəрефнең 
исеме 

w و و و و wаw 
 
 хəрефе (гарəп алфавитында – «ўāўун») – өзек хəреф, үзеннəн و

соң хəреф кушмый. Язылышы юл өстендə башлана, түгəрəклəнеп юл 
астында тəмамлана. Бу хəреф, сүздə килгəн урынына карап, төрле 
авазларны белдерə:  

1) Сүз һəм иҗек башында, сузык авазлар алдыннан «в» («w») 
булып укыла: 

 ват – وات 
قا  вак – و

 Салават – ساالوات
  авыл – آ ول
 тавыш – تاوش
2) Сүз башында «у», «ү», «о», «ө» булып укылсын өчен, аның 

алдына, ягъни уң ягына, «əлиф» куела.  
Мисаллар: 
  урак – اوراق
  урал – اورال
 үс – اوس
 ур, үр – اور
 .улан, олан – اوالن
3) Сүз уртасында яки ахырында килгəндə, «у», «ү», «о», «ө» 

булып укыла: 
  сул – سول
 булу, бүлү – بولو
 тоз, төз, туз, түз – توز
  кул, кол – قول
  бау – باو
  урлау – اورالو
Мисаллардан күренгəнчə, و хəрефе кергəн бертөрле язылышлы 

сүзлəрне төрлечə укып була. Бу – гарəп графикасындагы иске татар 
теленең иң мөһим үзенчəлеклəреннəн һəм шул ук вакытта 
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җитешсезлеклəреннəн берсе. Сүзлəрнең укылышын күп очракта сүз 
сөрешеннəн (контексттан) чыгып кына аңлап була. 

 хəрефе ачык «в» авазын белдерə. Бу ۋ хəрефенə охшаш و
хəрефнең язылыш тəртибе و – «wаw» хəрефенеке кебек үк, бары тик 
өстенə куелган өч нокта белəн генə аерыла. ۋ хəрефен рус теленнəн 
кергəн сүзлəрне язганда кулланалар.  

Мисаллар:  
ازاۋ   – ваза  

ارآۋ  – авар (халык исеме) 
 
Дөрес, матур язу күнекмəлəре булдыру өчен бирем: 
1. Хəрефнең һəр шəкелен шакмаклы дəфтəрдə бишəр юл язып 

кабатларга. 
2. Югарыдагы мисалларда бирелгəн сүзлəрне икешəр юл язарга. 
3. Өйрəнелгəн хəрефлəрне кулланып, биш сүз уйлап, дөрес, 

каллиграфик яктан матур итеп язарга. 
4. Түбəндəге сүзлəрне гарəп хəрефлəре белəн языгыз: 
Урталык.................................. тукталыш.................... 
Матур...................................... туган............................ 
Кабатлау................................. урман.......................... 
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9 нчы дəрес 
 

Хəрефнең 
əйтелеше 

Сүз 
ахырында 

Сүз 
уртасында

Сүз 
башында 

Аерым 
язылышы 

Хəрефнең 
исеме 

и, й ى ي ي ى йай 
 
 йай» хəрефе (гарəп алфавитында – «йā’ун») сүздə төрле» – ى

урыннарда килүенə карап, калын сүзлəрдə – «и», «йы», «ый», «ы», 
нечкə сүзлəрдə «и», «йе, «ий», «е» булып укыла: 

1) Сүз башында «и» булып укылсын өчен, аның алдына «əлиф» 
куела: 

 ил ايل ,имəн ايمه ن ,исəн ايسه ن ,икмəк ايکمه ك
2) Сүз уртасында килгəндə, «и» булып укыла: 
  биш – بيش ,тиз – تيز
3) «Əлиф» белəн кушылганда, «я» – «йа» авазын белдерə: 
 яза – يازا ,ялкын – يالقن
4) «Wаw» белəн кушылып, «ю» – «йу», яисə «йо» авазларын 

аңлата: 
  йозак – يوزاق ,йон – يون ,юл – يول ,юка – يوقا
5) Сүз яки иҗек башындагы «е» – «йы» авазын белдерə: 
ن ,ерак – يراق ,ел – يل ,елан – يالن   уен – اوي
 йай» хəрефе «а», «о», «у» – «ə», «ө», «ү» сузыкларыннан» – ى (6

соң килсə һəм артыннан башка сузык аваз булмаса, кыска «й-и» 
булып укыла: 

  буй بوى ,сарай ساراى ,тай – تاى
7) Сүз һəм иҗек уртасында, сүз ахырында тартыклардан соң 

килгəндə, «ый», «ы», «и (ий)», «е» булып укыла: 
  белде – بلدى ятты – ياتتى барыйк – باريق алыйк – آ ليق 
Кайбер очракларда, бигрəк тə борынгырак язмаларда, сүз 

башындагы «əлиф» һəм «йай» кыска «э» авазын аңлаталар. Мəсəлəн, 
 «эт, лəкин күпчелек очракта сүз башындагы кыска «э – ايت ,эш – ايش
яки «ы» авазларын күрсəтер өчен бары тик «əлиф» куелган: اش – эш, 
  .ыргак – رعاقا ,эт – ات
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Дөрес, матур язу күнекмəлəре булдыру өчен бирем: 
1. Хəрефнең һəр шəкелен шакмаклы дəфтəрдə бишəр юл язып ка-

батларга. 
2. Югарыдагы мисалларда бирелгəн сүзлəрне икешəр юл язарга. 
3. Өйрəнелгəн хəрефлəрне кулланып, биш сүз уйлап, дөрес, кал-

лиграфик яктан матур итеп язарга. 
4. Бирелгəн сүзлəрне гарəп хəрефлəре белəн языгыз:  
Читек..............................           чаян.......................... 
Белик..............................           килик....................... 
Китте..............................           китек....................... 
Яфрак.............................           юксыну................... 
Ерткыч...........................           куян......................... 
Сатты.............................           керде........................ 
Сизде..............................           ишек......................... 
Йомшак..........................           куен.......................... 
Ашый.............................           тапты........................ 
Белде..............................           керде........................ 
Куян кишер кимерə............................................................................ 
Бабай читек кия.................................................................................. 
Йорт ишеге ачык................................................................................. 
Əти аш ашый........................................................................................ 
Əни ашарга пешерə............................................................................... 
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10 нчы дəрес 
  

Хəрефнең 
əйтелеше 

Сүз 
ахырында 

Сүз 
уртасында

Сүз 
башында 

Аерым 
язылышы 

Хəрефнең 
исеме 

ң ڭ ڭ  ңэ ڭ - ڭ 
ж ژ ژ ژ ژ жэ 

 

Бу хəрефлəр классик гарəп əлифбасында юк. 
 .ң» башка хəрефлəрдəн төрлечə язылуы белəн аерылып тора» – ڭ

Ул аерым килгəндə – ڭ, ə сүз ахырында ڭ рəвешендə язылырга 
мөмкин. Борынгы текстларда «ң» хəрефен күрсəтер өчен «нүн» – ن 
һəм «кəф» – ك хəрефлəрен кушып язганнар – نک. 

 жэ» хəрефе асылда башка теллəрдəн (рус һəм Көнбатыш» – ژ
Европа теллəреннəн) кергəн сүзлəрдə языла.  

Мисаллар: ژ ورنال – журнал ژ يراف – жираф  
  .жэ» хəрефе өзек хəреф» – ژ
Бу алфавитта булган өзек хəрефлəр: آ د ذ رزژو ه – ه  
Иске татар язуының 1917 елга кадəрге чорда гамəлдə булган һəм 

фəндə «иске имля» дип аталган əлифбасы шуның белəн тəмамлана, 
лəкин иске язуыбызда шактый сирəк очрый торган ике ясалма хəреф 
бар, аларның берсе – ۋ – «в», икенчесе – ڤ – «w». Соңгысының 
язылу рəвеше ق – «каф» хəрефенə охшаган, бары тик ноктасы өчəү. 
Бу хəреф өзек түгел, ул бик сирəк, бары тик борынгы кулъязмаларда 
гына очрый. 

 

Дөрес, матур язу күнекмəлəре булдыру өчен бирем: 
1. Хəрефлəрнең һəр шəкелен шакмаклы дəфтəрдə бишəр юл язып 

кабатларга. 
2. Югарыдагы мисалларда бирелгəн сүзлəрне икешəр юл язарга. 
3. Өйрəнелгəн хəрефлəрне кулланып, биш сүз уйлап, дөрес, 

каллиграфик яктан матур итеп язарга. 
4. Бирелгəн сүзлəрне гарəп хəрефлəре белəн языгыз:  
Журнал……………….         хəрəкəт.................... 
Жираф……………….          һава....................... 
Һаман ……………….          гүзəл……………… 
Соңрак………………          кыңгырау………… 
Күгəрчен……………           сызгырган………… 
Сизгер……………….          карлыган………….. 
Бəхетле шул баладыр, кайсы дəрсенə күңел бирсə, 
Мөгаллимне олуг күрсə, белергə кушканын белсə. (Г.Тукай)  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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11 нче дəрес 
 

Хəрəкəлəр 
 
Классик гарəп алфавитында бары тик өч хəреф кенə сузык һəм 

ярым сузыкларны белдерə ( و ی -Грамматик формасының нигезен .(ا 
дə өч тартыклы тамыр яткан гарəп язуындагы кыска сузык авазлар 
вазифасын «хəрəкə» дип аталган ярдəмче билгелəр үти. Алар хəреф-
нең өстенə яки астына куела. Шунысын да əйтергə кирəк, хəрəкəлəр 
иске татар язуында гына түгел, гарəплəрнең үзлəрендə дə аз кулла-
нылган. Татарлар хəрəкəлəрне, башлыча, Коръəнне күчереп язганда 
яки басканда, догалыклар язганда, əлифба китапларында һəм кайбер 
очракта язуга декоратив төсмерлəр бирергə телəгəндə (мəсəлəн, шə-
маиллəрдə) кулланганнар. Əмма укырга-язарга өйрəнү процессында 
хəрəкəлəрнең язудагы вазифасын истə тоту зарури, чөнки иске язуда 
берничə сүзнең язмада бер үк хəрефлəр белəн генə бирелгəн очрак-
лар бар. Мəсəлəн, توز сүзен дүрт төрле:  тоз, төз, туз, түз дип, مھر – 
мəһəр, мөһер дип укып була. Мондый сүзлəрнең укылышын укучы 
бары тик сүз сөрешеннəн генə аңлый алган. Бу хəл, ягъни күп вари-
антлылык, сүзлəрнең мəгънəлəрен бутау куркынычын тудыра. Мон-
дый очракта хəрəкəлəр кую мəгънə буталчыкларыннан саклап кала. 
Фəтхə __  татар телендə «а», «ə» кыска сузык авазын белдерə. Ул 

хəрефнең өстенə кыска сызык рəвешендə языла. 
Кəсрə __  татар телендə «и», «е», кыска сузык авазларын белдерə. 
Замма __  татар телендə «у», «ү», «о», «ө», «е», «ə» кыска сузык 

авазларын белдерə. 
Сəкен __  тартык авазны белдерүче хəреф өстенə куела һəм 

тартыкның һичнинди сузык авазны кабул итмəвен, иҗекнең ябык 
икəнлеген күрсəтə.  
Тəшдид __  тартык авазны белдерүче хəреф өстенə куела һəм 

тартык авазны ике итеп укырга кирəклеген күрсəтə.  
Һəмзə ء  сузык авазны өзеп, кисеп əйтүне, иҗек башындагы 

сузык алдыннан яки иҗек ахырындагы сузыктан соң тамак төбе 
белəн əйтелə торган үзенчəлекле тартыкны белдерə. 
Матдə ~ билгесе «əлиф» (ا) хəрефе белəн кулланыла һəм 

«əлиф»не – «а» авазын озынайту өчен хезмəт итə (آ).  
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Гарəп телендə генə һəм нигездə тартыклардан гына торган 
сүзлəрне уку өчен язуда кулланыла торган хəрəкəлəр «тəнвиннəр» 
дип атала. Аларның төп вазифасы – сүзнең кайсы килештə 
килгəнлеген күрсəтү һəм нинди дə булса кыска сузык белəн берлектə 
«н» авазын белдерү. 

 
Бирем:  
Хəрəкəлəрне дөрес итеп куеп, түбəндəге сүзлəрне языгыз: 
1. Тəрҗемə, мəдрəсə, дəфтəр, Мөхəммəд, тəккəбер, мөкаддəс, 

тəвəккəл, мөэмин, мəсьəлə, тəэмин, тəэсир, афəт, ахир, аһəң, мəктəб, 
мəҗлес, риза, морад, корбан, бөстан, мəхрүм, мəхбүс, мəркəз, 
мөхəррəм, мөгаллим. 

2. 3 нче кушымтада 152 нче биттə бирелгəн хəрəкəле сүзлəрне 
укыгыз.  
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12 нче дəрес 
 

Саннар 
 

Бу дəрестə иске гарəп язуында кулланылган саннарның бирелү 
рəвеше һəм язылу үзенчəлеклəре каралачак. 

Иске язуда кулланыла торган «гарəп саннары» гарəплəр үзлəре 
куллана торган саннардан шактый аерылып торалар. Гарəплəр 
үзлəре аларны «һинди саннары» дип атаганнар. 

Алар түбəндəгелəр: 
١ – 1  ٢ – 2  ٣ – 3  ٤ – 4  ٥– 5  ٦ – 6  ٧ – 7  ٨ – 8  ٩ – 9  ١٠ – 10 
Дүртле санының ике төрле варианты бар. Кулъязма шəкеле ۴ 

языла, ə басма текстларда ул ٤ рəвешендə куела. 
Игътибар итегез: гарəп язуындагы хəрефлəр, сүзлəр уңнан сулга 

таба язылса да, саннар хəзерге язудагыча, сулдан уңга таба 
язылалар. Мəсəлəн, 1917 – ١٩١٧, 1945 – ١٩٤٥. Еллар аралыгын 
күрсəткəндə, санның билгелəре уңнан сулга таба куела, ə укылышы 
яисə хронологик тəртибе язу уңаена, ягъни уңнан сулга таба языла. 
Бөек Ватан сугышы булган еллар түбəндəгечə күрсəтелə: 1941–1945 
١٩٤١ – ١٩٤٥ 

توعان يلدا ١٨٨٦ نچی  توقاي هللا عبد  – Габдулла Тукай 1886 нчы елда 
туган. 

وافات بولعان يلدانچی   ١٩١٣ – 1913 нче елда вафат булган. 
Гарəп язуында саннар урынына хəрефлəр куллану очраклары да 

бар. Гарəп əлифбасының һəр хəрефе билгеле бер санны белдерə. 
Моны «əбҗəд исəбе», дип атыйлар. Бу бигрəк тə астрономия, 
математика һəм хронологиядə киң таралган.  

  ا – 1
  ر – 200   ك – 20   ب – 2
 ش – 300   ل – 30   ج – 3
 ت – 400   م – 40    د – 4
  ث – 500   ن – 50   ھ – 5
 خ – 600   س – 60   و – 6
 ذ – 700   ع – 70   ز – 7
 ض – 800   ف – 80   ح – 8
  ظ – 900      ص – 90      ط – 9
 غ – 1000     ق – 100    ی – 10
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Бу хəрефлəрне истə калдыру җиңел түгел, аларны шартлы рəвеш-
тə ясалма сүзлəргə берлəштереп ятлау гадəткə кергəн. Татар мəктəп-
мəдрəсəлəрендə укучы шəкертлəр аларны нəкъ гарəплəрдə кабул 
ителгəн тəртиптə ятлый торган булганнар. Бердəн меңгə кадəрге сан-
нарны белдерүче хəрефлəр сигез ясалма сүзне тəшкил итəлəр. Алар 
берничек тə тəрҗемə ителмилəр. Түбəндəге сүзлəр: əбҗəд, һауз, 
хотти, кəлəмин, сəгъфас, карашат, сəххаз, дадыйгъ (зазыйгъ). 

Əбҗəд исəбе хəрефлəре – кайбер тарихи вакыйгаларны белдерү 
өчен дə кулланылган. 

Атна исемнəренең бирелеше:  
Гарəп иллəрендə, шул исəптəн барлык мөселман иллəрендə дə, 

атна шимбə көннəн башлана:  
 йəүмүс-сəбти – шимбə  يوم  السب

االحد يوم    йəүмүл-əхəд – якшəмбе 
االثنين يوم   йəүмүл-иснəйни – дүшəмбе 
ءالثالثا يوم   йəүмүс-сүлəсə-и – сишəмбе 
االربعاء يوم   йəүмүл-əрбəгъə-и – чəршəмбе 
الخميسيوم    йəүмүл-хəмиси – пəнҗешəмбе 

 .йəүмүл-җомгъəти – җомга الجمعة يوم  
Татарлар хəзерге вакытта көндəлек тормышта фарсы теленнəн 

кергəн көн исемнəрен файдалана, ə ай исемнəре исə Европа һ.б. ха-
лыклардагы кебек. Лəкин татар халкының гарəп календареннан да 
файдаланган чагы булган. Ул бүген дə татарларның дини календарь-
ларында файдаланыла. Халык арасында кайбер ай исемнəренең əле 
дə яратып кулланылганлыгы күренə, алар бүген дə мөселман халык-
ларының бəйрəмнəрен гарəпчə атап йөртəлəр: Мөхəррəм, Сəфəр, 
Рəбигъ əл-Əүүəл, Рəбигъ əс-Сəни, Җөмадəл Əүүəл, Җөмадəл Əхира, 
Рəҗəб, Шəгъбан, Рамазан, Шəүүəл, Зүл Кагъдə, Зүл Хиҗҗə.  

 
Саннарның язылышын өйрəнүне ныгыту өчен күнекмəлəр: 
1. Саннар кулланып, үзегезнең автобиографиягезне языгыз. 
2. Түбəндə бирелəчəк вакыгаларның датасын языгыз: 
Һуннар дəүлəтенең яшəү чоры (еллары). 
Төрки каһанлыгының оешу елы. 
Идел буе Болгар дəүлəтенə Багдадтан гарəп илчелегенең килүе 

һəм дəүлəттə рəсми рəвештə ислам динен кабул итү елы. 
Болгар дəүлəтен монголларның яулап алу елы. 
Алтын Урда дəүлəтенең төзелү елы. 
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Алтын Урдада Үзбəк хан идарə иткəн еллар. 
Алтын Урдада рəсми рəвештə ислам дине кабул ителү датасы. 
Казан ханлыгының Явыз Иван гаскəрлəре тарафыннан яуланып 

алыну елы. 
Казан университеты ачылу елы. 
Рус-япон сугышы башлану елы. 
Беренче Бөтендөнья сугышы булган еллар. 
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13 нче дəрес 
 

Иске татар язуының кайбер үзенчəлеклəре 
 

Бу дəрестə гарəп хəрефлəренə нигезлəнгəн язуыбызның кайбер 
үзенчəлеклəре турында сүз барачак. 

1) Иске китапларда һəм кулъязмаларда «-нар», «-нəр» күплек 
кушымчаларын һəрвакытта «-лар», «-лəр» لر رال  рəвешендə язганнар. 
Мəсəлəн, «килгəнлəр», дип языла, ə «килгəннəр» дип укыла.  

Кайвакытта لر - кушымчасын сүз тамырыннан аерып язганнар. 
Мисаллар: 

سانلر سان لر  – саннар 
 татарлар – تاتار لر

بارعان لر بارعانلر  – барганнар 
آعاچلر آعاڇلر  – агачлар  

لر چهچهك چهچكلر  – чəчəклəр  
2) Килеш кушымчалары язылышындагы кайбер үзенчəлеклəр. 
Хəзерге язу кагыйдəлəре буенча, сүзлəрдəге саңгырау авазлардан 

соң килгəн «-ты», «-те», «-та», «-тə», «-тан», «-тəн» кушымчалары 
иске татар язуында «-ды», «-де», «-да», «-дə», «-дан», «-дəн» 
рəвешендə язылганнар. Мəсəлəн: 

 кайтты – قيتدی
 атта – آ تدا
 бастыр – باسدر
 төрттер – تورتدر
Юнəлеш килеш: «-га», «-гə», «-ка», «-кə»  
Язылган   Укыла 
  атга   атка – آ تعا
 мəктəбгə  мəктəпкə – مکڌبگه
3) Кайбер очракларда аңлаешлырак булсын өчен кыска «-ы», «-е» 

урынына و хəрефе язылган: 
  барыр – بارور
  бирер – بيرور
  каршында – قارشوندا
  хөрмəтле – حورمه تلو
  кайтырмын – قايتورمون
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Сүз башындагы «-ы» хəрефенə бу кагыйдə кагылмый. Сүз 
башындагы «-ы» хəрефен «əлиф» (ا) ярдəмендə күрсəтелгəн. 

  ындыр – اندر
رعاقا  – ыргак  

  ылыс – الس
  ыру – ارو
  ырым – ارم
4) Сүз башындагы «əлиф» (ا) хəрефе төрле авазны белдерергə 

мөмкин.  
«Ы» авазын белдерүе югарыда каралды, моннан тыш: 
«И» авазын белдерə. 
  иганə – اعانه
  идарə – اداره
  иттифак – اتفاق
  ифрат – افرات
  ихтыяр – اختيار
«Ə» авазын белдерə: 
  əгъза – اعظا
  əгъла – اعال
  əлбəттə – البته
 əмма – اما
«Э» авазын белдерə: 
كالو  – элек  

  Эстəрлетамак – استرلى تاماق
  эт – ات
  эш – اش
  эз – از
كالمه  – элмəк 

«О» авазын белдерə: 
  олуг – الوع
 олы – الى
«Ө» авазын белдерə: 
 өлеш – الش
5) Иске татар теленең тагын бер үзенчəлеге: фигыльлəрдə «-мак», 

«-мəк» кушымчаларының язылуы. Мəсəлəн: 
  ашамак – آ شامق
  кайтмак – قايتماق
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6) Хəзерге татар телендə кулланылышта булган «-гыз», «-гез» 
кушымчаларын иске язуда еш кына ڭز итеп күрсəткəннəр, ə «-быз», 
«-без» кушымчаларын – مز итеп.  

Мисаллар: 
 барсаңыз (барсагыз) – بارسا ڭز 
 карыймыз (карыйбыз) – قاريمز
  
Дөрес, матур язу күнекмəлəре булдыру өчен бирем: 
1. Югарыдагы мисалларда бирелгəн сүзлəрне икешəр юл язарга. 
2. Текстны гарəп хəрефлəре белəн языгыз:  
Тау башыннан салынгандыр безнең авыл, 
Бер чишмə бар, якын безнең авылга ул; 
Аулыбызның ямен, суы тəмен белəм,  
Шуңар күрə сөям җаным, тəнем белəн. 
Истəн чыкмый монда минем күргəннəрем,  
Шатлык белəн уйнап гомер сөргəннəрем. (Г. Тукай.) 
 
Кем белер кадереңне, җаным, дəртле күңел булмаса? 
Наз итəр кемнəргə гөл, каршында былбыл булмаса? 
Сурəтеңнең иң чыны, бел, шагыйрең күңлендəдер. 
Көзгелəрдəн чын төсеңне күрмисең, ул булмаса. (Г. Тукай.) 
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14 нче дəрес 
 

Бу дəрестə дə иске татар язуының кайбер үзенчəлеклəрен 
карауны дəвам итəбез. 

1) 1917 елга кадəр басылган китапларда һəм кулъязмаларда хəзер-
ге вакытта телдəн төшеп калган сүзлəр һəм кайбер сүзлəрнең искечə 
язылган формалары белəн очрашырга туры килə. Мəсəлəн: 

«кебек» дигəн сүзне كبی – «кеби» дип язганнар. 
«белəн» – برلن яки اله – «илə», 
«булсын» – اولسون – «улсын» 
«булды» – اولدى – «улды» 
2) Сүз башындагы «м» урынына «б» хəрефен кую очрый: 
 бунда (монда) – بوندا
«б» хəрефе урынына «в» («w») кую: 
 вар (бар) – وار
 варачак (барачак) – واراچاق
 вирде (бирде) – ويردى
«т» урынына «д» кую: 
 дөш (төш) – دوش
  дəгел (түгел) – دگل
3) Шулай ук иске текстларда хəзерге язуда еш кына ике төрле 

язылышта йөри торган сүзлəр очрый. Мəсəлəн: 
 җефəк – جفهك   ефəк – يفهك
 җегет – جگت   егет – يگت
ىيلق  – елкы   لقىج  – җылкы 

4) «Җил», «җир», «җимеш» кебек сүзлəр еш кына йил, йир, 
йимеш рəвешендə язылган: 

 йир – يير   җир – جير
 йил – ييل   җил – جيل
 йимеш – ييمش  җимеш – چيمش
4) Борынгы текстларда бəйлəүче ярдəмлеклəрнең бирелеше 

хəзерге язудагыдан аерылып тора. Аларның иң еш очрый 
торганнарының кайберлəре түбəндə китерелə: 

  əмма – اما   вə – و
  яисə – ياايسه   һəм – ھم 
 янə – ينه   яхуд – ياحود
 лəкин – لكن   бəс - بس
كىاي   фəкать فقط   – яки 
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 гүя – گويا  шөйлə – شويله
 əгəр – اگر  хəлбуки – حلبوكی
 гəрчə – گرچه   ки – كه
 таки – تاكه   мəгəр – مگر
 чөнки – چونكه   бəлки – باكه
5) Гарəп һəм фарсы теллəреннəн татар теленə кереп калган сүзлəр 

шул тел кагыйдəлəре нигезендə язылганнар. Биредə барлык сүзлəрне 
дə китерү мөмкин түгел, мисал өчен түбəндə берничəсе тəкъдим ите-
лə. 

  җомга – جمعا   хəер – حير
  кыйбла – قبال  гыйлем – علم
 шəфкать – شفقت  кыйммəт – قيمت
  дəва – دوا  җəүһəр – جوھر
  имтихан – امتحان  җəмгыять – جمعيت
 хакыйкать– حقيقت   гамəл – عمل
 зарур – ضرور  борадəр – برادر
6) Иске татар язуында тыныш билгелəре кулланылмаган диярлек. 

Шуңа күрə борынгы текстларда кызыл юл, сорау, өндəү билгелəре, 
күп нокталар, куштырнаклар, сызык һ. б. тыныш билгелəре очра-
мый. Татар язуы тарихында тыныш билгелəре турында беренчелəр-
дəн булып күренекле язучыбыз Муса Акъегетзадə язып чыга. «Хиса-
метдин менла» исемле əсəрендə (1886 ел) ул тыныш билгелəре кую-
ның əһəмиятен билгелəп уза. Шуннан соң К.Насыйри, Г.Госманов, 
Ф.Садыйков, кебек язучылар, мəгърифəтчелəр, бу эшне дəвам итеп, 
Октябрь революциясенə кадəр үк татар пунктуациясе кагыйдəлəрен 
булдыруда мəгълүм эш башкаралар. 

Басма китаплар һəм кулъязмаларда нокта кую рəвешлəрендə кай-
бер аермалык бар. Мəсəлəн, кулъязмаларда ике ноктаны күпчелек 
вакытта кыска гына сызык рəвешендə куялар (-) яки зигзагсыман ит-
тереп язу бар. Өч ноктаны хəреф өстенə кыска сызык һəм нокта итеп 
яки өтер рəвешендə куялар. Урта гасыр төрки-татар кулъязмаларын-
да кайбер хəрефлəрнең нокталары куелышында түбəндəге үзенчə-
леклəр күзəтелə. Мəсəлəн, «с», «п», «г» хəрефлəренең астына һəм 
«ш» хəрефенең өстенə вертикаль юнəлештəге икешəр нокта кую оч-
раклары бар. Кайбер кулъязмаларда ر («р») хəрефенең астына – бер, 
ə س («с») хəрефенең астына өч нокта куеп язу очраклары күзəтелə. 

7) Язганда, билгеле, сүзлəрне юлдан-юлга күчерергə туры килə. 
Бу очракта ике төрле эшлəргə була: а) сүзне күчергəндə, аны болай 
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бүлү кулайрак – беренче өлеше сулдан кушылмый торган хəрефкə 
тəмамланырга тиеш, мəсəлəн, «артык» сүзе آر һəм تق өлешлəренə 
бүленə, «багана» сүзе با (яки با عا ) һəм عانا (яки نا ) рəвешендə 
күчерелə һ. б. Əгəр сүз бер-берсенə тоташкан хəрефлəрдəн торса, 
аны бүлеп күчерү отышлы түгел һəм бу хупланмый да, чөнки болай 
эшлəгəндə язуның гомуми тəэсире бозыла; б) күп кенə очракларда 
сүзне юлдан-юлга гомумəн күчермəскə мөмкин. Моңа ирешү өчен 
юлның ахыргы сүзлəрен йə сузыбрак (иске язуыбызда моңа 
чиклəнмəгəн диярлек мөмкинлеклəр бар), йə, киресенчə, кыса төшеп 
язарга кирəк.  

 
Материалны ныгыту өчен бирем: 
1) Г. Тукайның «Бер татар шагыйренең сүзлəре» шигыреннəн 

өзекне гарəп хəрефлəре белəн язып чыгыгыз:  
 
Җырлап торам, торган җирем тар булса да, 
Курыкмыйм, сөйгəн халкым бу татар булса да; 
Күкрəк биреп каршы торам, миңа миллəт 
Хəзерге көн мылтык-ук атар булса да. 
Уңга, сулга аумыйм, һəнүз алга барам,  
Юлда манигъ күрсəм, тибəм дə аударам;  
Калəм кулда була торып, яшь шагыйрьгə,  
Мəгълүмдер ки, курку берлəн өркү харам. 
 
2)  
Ишеттем мин кичə: берəү җырлый 
Чын безнеңчə матур, милли көй; 
Башка килə уйлар төрле-төрле, –  
Əллə нинди зарлы, моңлы көй. 
 
Өзлеп-өзлеп кенə əйтеп бирə 
Татар күңеле нилəр сизгəнен; 
Мескин булып торган өч йөз елда 
Тəкъдир безне ничек изгəнен. (Г. Тукай, «Милли моңнар».) 
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15 нче дəрес 
 

Кеше исемнəренең бирелеше 
 

Гарəп-фарсылардан кергəн кеше исемнəре татар халкы арасында 
киң таралыш тапканнар. XVIII – XIX гасырларда хəтта саф төрки-та-
тар исемнəре икенче планга кысрыклап чыгарыла. Бу кеше исемнə-
ренең язылышы иске татар язуында гарəп-фарсы теллəренең канун-
нары буенча башкарылган, ягъни ишетелгəнчə язуга нигезлəнмəгəн. 
Андый исемнəрне уку һəм язу түбəндəге кагыйдəлəргə нигезлəнгəн: 

1) Ахырында «дин» сүзе булган исемнəрдə əйтелмəсə дə, «дин» 
сүзе алдында ال язылган һəм, ул кушып язылганда, الدين рəвешен 
алган. Составында əлеге الدين булган исемнəрдə الدين алдыннан «т» 
авазы ишетелсə дə, ул язылмаган. Əмма хəзерге орфографиядə الدين – 
«аддин» дип түгел, «этдин» формасында, ягъни «т» тартыгы куеп 
языла: Хөснетдин, Шəйхетдин һ.б.  

 Гыйльметдин – الدينعلم  Гайнетдин – غين الدين
 Сəйфетдин – سيف الدين Камалетдин – کمال الدين 
 Хөснетдин –  الدينحسن  Гыйлаҗетдин – عالج الدين 
2) Ахырында «Алла» – هللا сүзе булган исемнəрдə «уау» ишетелсə 

дə, язылмаган. 
 Гарифулла – عارف هللا Габдулла – عبد هللا
 Лотфулла – هللالطف  Галиулла – علی هللا
 Гыйззəтулла – هللاعزت  Гатаулла – عطاء هللا
3) Ике сүздəн торган кушма исемнəрдə икенче сүзнең беренче 

хəрефе тəшдидле булганда, аның алдыннан ال язылган, лəкин ул ال 
укыганда əйтелмəгəн. Шунысын да истəн чыгармаска кирəк: кушма 
исемнəрдə икенче сүзнең беренче хəрефе тəшдидле булса, ягъни ул 
хəреф ике кат əйтелсə дə, хəзерге татар орфографиясен кагыйдəлəре 
буенча аның берсе генə языла. Мəсəлəн, Габдерахман, Габдерəшит, 
Габдерəзак, Габдерəхим һ.б. 

 Габдерəхим – عبدالرحيم Габдерахман – عبدالرحمن
 хəрефлəре «кояш хəрефлəре» дип ز ر س ت ل ن ش ث ض ص ظ ط ذ د (4

атала. Кояш хəрефлəре əлифбада ундүрт. Кояш хəрефе белəн 
башланган сүзлəргə, ялгызак исемнəренə «əл» – ال артикле 
кушылганда ل – «лəм» хəрефе укылмаска, ə беренче хəреф икелəтеп 
укылырга тиеш була. Мисаллар: 
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  кояш – الشمس
 сəлам – السالم
  тəртип – الترتيب
Кояш хəрефенə башланган ялгызлык исемнəренең язылышы һəм 

укылышы: 
 Зəйнеддин – زينالدين
 Шəмседдин – شمسالدين
 Насреддин – نصرالدين
Мондый сүзлəргə «əл» – ال артикле кушылганда, (дөресрəге, 

исемнең икенче өлешенə) ل – «лəм» хəрефе йотыла, ə «дин» сүзенең 
беренче хəрефе икелəтеп укылырга тиеш була. 

5) Ике сүздəн торган кушма исемнəрдə (сүзлəрдə) икенче сүз 
башында ل ишетелеп тə, шул ل нəн соң «ай хəрефлəре» дип аталган 
хəрефлəрнең берсе килсə, шул ل алдыннан «əлиф» (ا) языла. Гарəп 
алфавитында ز ر س ت ل ن ش ث ض ص ظ ط ذ د хəрефлəреннəн тыш 
калган бөтен тартыклар «ай хəрефлəре» дип аталалар.  

  Габделхалик – عبدالخالق Габделкəбир – عبدالكبير
  Габделхак – عبدالحق
«Ай хəрефлəре»нə билгелелек артикле кушылганда, алар 

тулысынча укылалар: 
 китап – الكتاب            мəҗлес – المجلس
6) Гарəптəн кергəн кайбер исемнəр һəм сүзлəр «əлиф» (ا) белəн 

укылса да, сүз ахырында йай (ی) язылган. Мəсəлəн: 
 Мортаза – مرتضی  Гайса – عيسی
  Муса – موسی  Мостафа – مصطفی
  хəтта – حتی дəгъва – دعوی
  
Белемнəрне тикшерү өчен биремнəр: 
Текстларны гарəп хəрефлəре белəн языгыз: 
 
Кояшлы язлар килə, нур белəн тула дөнья, 
Əйлəнеп бозлар дулкынга, чабалар ярга. 
Агачлар яфрак яра, кошлар коралар оя... 
Шулчак йөрəк җилпенеп, күңел ашкына кая? 
Туган як искə төшə, туган як искə төшə, 
Сизəм мин Идел шавын искəн җилдə. 
Туган як искə төшə, туган як искə төшə,  
Тоям мин Казан күген бөтен җирдə. (Акъегет.) 
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Халык җырлары – безнең бабаларымыз тарафыннан калдырылган 
иң кадерле вə иң бəһале бер мирастыр. Əйе, бу кадерле мирас, кыйм-
мəтле мирас! Мəгъмүр Болгар шəһəрлəре, Болгар авыллары бер дə 
булмаган төсле кырылдылар да беттелəр, эзлəре дə калмады. Əмма 
менə бу «халык шигырьлəрен» туплар да ватмады, уклар да кадама-
ды... Белергə кирəк ки, халык җырлары – халкымыз күңеленең һич 
тə тутыкмас вə күгəрмəс саф вə раушан көзгеседер. (Г.Тукай.) 
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16 нчы дəрес 
 

Октябрь революциясеннəн соң берничə ел эчендə иске татар 
язуын камиллəштерү максаты белəн реформалар уздырыла. Ул 
реформалар уку-язуны җиңеллəштерүне күздə тоткан. Бу яңа кабул 
ителгəн язуны моңа кадəр өйрəнелгəн иске имлядан аеру өчен «яңа 
имля» дип йөртəлəр. Галимнəр тарафыннан сузык авазларны аеру 
өчен төрле вариантлар тəкъдим ителə. Шуларның кайберлəре: 
К.Насыйри, Г.Алпаров фикерлəре түбəндəге таблицада күрсəтелə. 
Реформалаштырылган əлифбага яңа хəрефлəр өстəлə. Алар 
түбəндəге таблицада чагыла. 
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Калын сүзлəрне нечкəлəрдəн аеру өчен сүзнең беренче хəрефе 

астына сызыкча куелган. Əгəр сүздə «əлиф», «каф», «гайн» 
хəрефлəре булса, калынлык билгесе куелмаган. 
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Татар-гарəп язуының реформалаштырылган хəрефлəре.  
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Түбəндəге текстны яңа имля кагыйдəлəренə буйсындырып 

языгыз: 
 

Кыр чəчкəсе 
Кырда бер билгеле гади чəчкəдəн сорадылар: «Син гади чəчкə 

идең, ничек бу рəвештə хуш исле булдың?» – дип. Ул җавап бирде: 
«Дөрес, мин шулай идем. Лəкин канəфер янында үстем, шул сəбəпле 
миңа канəфернең хуш ислəре сеңеп калды, мин шундый хуш исле 
булып торамын». 
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17 нче дəрес 
 

Кулъязмаларны укуның кайбер гомуми кагыйдəлəре  
һəм үзенчəлеклəре 

 
Сүздəге берничə тиз таныла торган хəрефлəрне укып кына 

текстның эчтəлеге турында фикер йөртергə ярамый. Сүздəге һəрбер 
хəрефне уку зарури. 

Катлаулы яки начар таныла торган хəрефне ачыклаганда 
(укыганда), ул хəрефне тексттагы башка сүзлəрдəге язылышы белəн 
чагыштырырга, шулай ук ул хəрефнең башка хəрефлəр белəн нинди 
комбинациялəрдə язылышына игътибар итəргə кирəк. 

Нигезе белəн бер-берсенə охшаш хəрефлəрне укыганда, бик нык 
игътибарлы булу сорала. 

Кулъязмаларны укырга өйрəнгəндə, кулъязма текстын басылып 
чыккан текст белəн чагыштырып өйрəнү əйбəт нəтиҗəлəргə китерə. 

Кулъязманы укый башлаганда, иң элек укылышы шик тудырмый 
торган сүзлəрне хəзерге хəрефлəр белəн язып алалар, ə тиз укылмый 
торган яки авыр аңлаешлы сүзлəр яки хəрефлəр урынын буш калды-
ралар. Соңыннан текстны тагын да җентеклəбрəк уку процессында 
буш калган урыннар тутырыла. Гомумəн, борынгы текстларны 
укырга өйрəнгəндə, аларны тулысынча хəзерге графикага күчереп 
язу яхшы нəтиҗəлəр бирə. 

Кулъязманы дөрес уку өчен, шул чордагы тел үзенчəлеклəрен, га-
рəп-фарсы алынмаларының язылышын, аларның функциясен белү 
зарури. 

Иске язмаларга орфографик буталчыклык хас, аннан курыкмаска 
кирəк. Синтаксик хаталар да еш күзəтелə, тыныш билгелəре дə юк 
дəрəҗəсендə. Шуңа күрə иске кулъязмаларны уку зур тырышлык 
һəм түземлелек талəп итə. 

Классик гарəп алфавитын төрки-татар теленə яраклаштыру 
процессында аңа «яңа» хəрефлəр өстəлгəн. Мəсəлəн, «ң» хəрефен 
язуда XIX йөзлəргə кадəр «нун» – ن һəм «кəф» – ک хəрефен кушып 
белдергəннəр, XIX–XX йөз башларында бу хəрефне өч нокталы 
«кəф» – ڭ белəн белдерү гамəлгə керə. ڭ  хəрефе исə асылда XX йөз 
башында гына кулланыла башлый. Өч нокталы уау (ڤ) XVI–XVIII 
йөзлəрдə кулланышка керə. 
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Тиз язуга омтылыш нəтиҗəсендə кайбер хəрефлəрнең язылыш 
шəкеллəре бик нык үзгəргəн. Мəсəлəн, «син» хəрефенең «тешлəре 
коелып», ул сызык рəвешен алган:                            нəрсə, 

                     сəнə (ел)                       сə                     һ.б. 
Шулай ук кайбер очракларда хəрефлəрнең барлык элементларын 

да язып бетермəү, кыскарту киң таралган күренеш була. Мəсəлəн,  
  фə (фи),       кə (ки),         га,                      Бəлəбəй һ. б. 
Кайбер язылышларның гарəп графикасы кагыйдəлəренə сыешма-

вы күзəтелə. Мəсəлəн, «əлиф», «дал», «рə», «зи», «уау» хəрефлəре 
сулъяк хəрефлəргə кушылып язылган. 

Кайбер очракларда сүзне, гəрчə анда сулдан кушылмый торган 
хəрефлəр булса да, тоташтырып, калəмне кəгазьдəн алмыйча 
язганнар. 

Кулъязмаларда (аеруча документларда) «кəф» шəкеле язылышы-
ның төрлелеге белəн күзгə ташлана.  

«Нун» хəрефенең язылышы да төрлечə булырга мөмкин.        , 
Бик еш кына «лəм» «əлиф»       шəкелендə язылган.  
«Һи» хəрефенең сүз башындагы вариантлары да төрлечə булган.   
     ,          ,         ,        . 
«Йай» хəрефенең язылыш үзенчəлеклəре түбəндəгечə:  

                                                       . 
Тиз язуда нокта куелу рəвешлəре дə игътибарга лаек. Тиз язганда, 

алар кəкре сызыкны хəтерлəтə йə хəрефкə тоташтырыла:    
Əлбəттə, югарыда язылганнар гына иске язуыбызның барлык 

үзенчəлеклəрен тасвирлап бетерə алмый. Иске язуыбызның күпчелек 
хосусиятлəрен бары тик озак вакытлар дəвамында практик эшчəнлек 
нəтиҗəсендə генə үзлəштерергə мөмкин. 
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Мөстəкыйль үзлəштерү өчен материаллар 
 
Борынгы төркилəрдə һəм татарларда язмачылык тарихы 

 
Мəгълүм булганча, язу, язмачылык борынгы җəмəгать төзелеше 

дəверенең сəяси этабында, ягъни борынгы җəмгыятьнең таркалуы, 
сыйныфларның барлыкка килүе, җитештерүче көчлəрнең үсүе һəм 
дəүлəтчелекнең килеп чыгуы дəверендə җəмгыятьнең эчке ихтыяҗ-
лары нəтиҗəсендə барлыкка килə. Борынгы заманнардан ук һəр ха-
лыкта белемгə омтылу, укый-яза белү Ходай тарафыннан бирелгəн 
зур дəрəҗə итеп саналган. Төрки халыкларда язу тарихы ике мең ел-
дан артык булган чорны үз эченə ала. Алар тора-бара тарихтагы 
мəгълүм вакыйгалар тəэсирендə үзгəреп торган.  

Борынгы төркилəрнең безнең көннəргə кадəр килеп җиткəн язма-
лары шартлы рəвештə ике төркемгə бүленə: руник язулы тарихи-
эпик һəм уйгыр язуындагы этик-дидактик ядкəрлəр. 

Урта Азия һəм Алтай регионында таралып яшəгəн уйгырлар, 
кыпчаклар, бəҗəнəклəр, болгарлар һ. б. төрки кабилəлəр, мəгълүм 
булганча, VII–VIII гасырларда төрки каганлык дəверендə үк руник 
язу куллана башлыйлар. Руник язма истəлеклəр Орхон һəм Енисей 
елгасы буйларында табылганга күрə, аларны фəндə «Орхон-Енисей 
язмалары» дип тə атап йөртəлəр. 

Төрки рун язуы 35 билгедəн торган, алар уңнан сулга таба языл-
ган, хəрефлəр бер-берсе белəн ялганмыйча, һəрберсе өзек рəвештə 
ташка чокылган. Академик В.В. Бартольд бу язуның төркилəр кул-
ланган телгə һəм сингармонизм законына уйгыр, гарəп язуына кара-
ганда дөресрəк җавап биргəнен, камилрəк булганын билгелəп үтə. 
Рун язулары Көнчыгыш Европага төрки телле кабилəлəрнең күчеше 
белəн үтеп керə, бу территориядə табылган руник истəлеклəр VIII–
IX гасырларга карый. Хəзерге вакытта татарлар күплəп яши торган 
Идел-Урал төбəгенə рун язуы төрки-болгар кабилəлəре белəн килə, 
һəм бу язу монда халыкның кайбер өлеше тарафыннан хəтта XII йөз-
гə кадəр дə кулланыла. X гасырдан башлап Көнчыгыш Европада, 
бигрəк тə Идел буе Болгар дəүлəтендə, ислам диненең киң җəелүе 
һəм ныгуы нəтиҗəсе буларак, гарəп язуы өстенлек ала бара. Чыга-
наклар рəсми эш кəгазьлəрен язуда, əдəби əсəрлəрдə гарəп графика-
сына нигезлəнгəн язу булуы хакында сөйли. Баштагы чорда Җүчи 
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Олысының хан канцеляриясе беркадəр уйгыр язуын кулланса да, ба-
рыбер гарəп язуы өстенлек иткəн, аннары XIV гасыр башында гарəп 
язуы рəсми язу буларак санала.  

Идел-Урал төбəге татар-мөселманнары XV гасырдан XX гасыр 
башына кадəр бары тик гарəп язуын гына кулланганнар, шул дəрə-
җəдə озак вакыт кулланылып та, бу язу үзгəртелмəгəн, төзəтелмəгəн 
дияргə була, лəкин шулай да бу язу татар теленең бөтен нечкəлеклə-
рен чагылдыруда кыенлык та тудырган. Безнең бабаларыбыз һəм 
шулай ук фарсылар тарафыннан классик гарəп əлифбасына берничə 
хəреф өстəлгəн. Мəгълүм булганча, гарəп графикасында сузык аваз-
ларны белдерү өчен хəрефлəр юк, бу очракта бары тик «аст-өст» 
билгелəрен генə кулланып була, лəкин алар да бу бушлыкны туты-
рырлык камил түгеллəр. Татар реформаторлары төрки халыклар 
өчен латин хəрефлəре нигезендə яңа алфавит төзү мəсьəлəсен күтə-
рəлəр, моны тарихта «яңалиф» дип атыйлар. Бу идеянең теоретикла-
ры төрки тел белгечлəре Г. Нугайбəк, М. Корбангалиев, Г. Шəрəф, 
Г. Алпаров, Л.В. Щерба, Н.Ф. Яковлев һ.б. була. 1920 нче еллар ур-
тасында язуны үзгəртү телəге белəн сугарылган хəрəкəт СССРның 
барлык төрки халыклар яшəгəн республикаларына тарала. 1926 елда 
Баку шəһəрендə узган Беренче тюркологик съездда депутатларның 
күпчелеге язуны үзгəртүне яклап тавыш бирə. Бу съездда Татарстан-
нан делегат булып Г. Ибраһимов, Г. Алпаров, Н. Хəким, Г. Сəгъди, 
С. Гафуров, С. Атнагулов катнаша. Татарстан АССРда бу идеягə 
каршылык белдерүчелəр (Г. Ибраһимов, К. Мөхтəрев, Г. Мансуров) 
беренче чиратта гарəп графикасын камиллəштерергə кирəк дип са-
ныйлар. Алар язу алыштыру нəтиҗəсендə культурада дəвамчылык 
югала, күпгасырлык традициялəргə зыян килə дип куркалар. Башка 
татар делегатлары латин графикасын кире какмасалар да, реформа-
лаштырылган гарəп графикасын саклап калу кулайрак булачагына 
ышаналар, ə С.Атнагулов бу мəсьəлəдə нейтраль позициядə кала.  

Язу 1929 елның 7 августыннан рəсми рəвештə латинга күчерелə. 
1930 елның 1 гыйнварыннан барлык уку йортлары, газета-журнал 
нəшриятлары рəсми рəвештə яңа алфавитка күчə. Күпмедер вакыт-
тан соң бу яңа алфавит Совет власте җитəкчелəрен канəгатьлəндер-
ми башлый. Алар СССРның барлык халыкларын да кириллица ниге-
зендəге яңа язуга күчерү планын əзерлилəр.  

Кириллицага нигезлəнгəн татар алфавиты 39 билгедəн гыйбарəт, 
аларның утыз өче кириллицаныкы булса, калган алтысы татар телен-
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дəге авазларны белдерү өчен эшлəнгəн яңа билгелəр була. Шулай 
булса да, бу алфавит билгелəре татар телендə булган 42 фонеманы 
аңлатырлык камил түгел. Кирилл язуының татар теле өчен тиешле 
дəрəҗəдə камил булмавы мəсьəлəсе 1980 нче елларда кискен тəн-
кыйтьлəнə, хəтта татар алфавитына тагын да өч билге өстəп, аңа үз-
гəреш кертергə омтылышлар ясала. Шул ук вакытта татар интелли-
генциясе яңадан латин графикасына кайту кирəклеген дə күтəреп 
чыга башлый. 1990 нчы еллардан башлап латин графикасына нигез-
лəнгəн алфавитның берничə варианты тəкъдим ителə. Бу мəсьəлə га-
лимнəр тарафыннан тикшерелеп, 1994 елда яңа язу төренə күчү 
мəсьəлəсе Татарстан Республикасы халыкларының теллəрен саклау, 
өйрəнү һəм үстерү буенча Дəүлəт программасына кертелə, һəм 1994 
елның 20 июлендə Татарстан Республикасының Югары советы тара-
фыннан кабул да ителə. Бу катлаулы эш берничə этапта башкары-
лырга тиеш була. Камиллəштерелгəн яңа латин графикасы 34 билге-
дəн тора, ул бер яктан яңалифкə таянса, икенче яктан татар теле фо-
нетикасының бөтен якларын да исəпкə алырга тиеш була. 

1997 елда узган II Бөтендөнья татар конгрессында латинга күчү 
мəсьəлəсе дөньяның бик күп төбəклəреннəн килгəн татар делегатла-
ры хозурына да куела. Мондагы фəнни дискуссиялəрдə Ə.Г. Кəри-
муллин, М.З. Зəкиев, Ф.А. Ганиев, Х.Р. Курбатов, В.Х. Хаков кебек 
мөхтəрəм галимнəр катнаша. Конгресс карары белəн латин графика-
сын өйрəтү өчен түгəрəклəр эшли башлый, хəтта кайбер мəктəплəр-
дə, эксперименталь рəвештə, латин графикасы белəн укыту да баш-
лана.  

1999 елның 15 сентябрендə Татарстан Республикасының Дəүлəт 
советы өченче укылышта «Латин графикасы нигезендə татар алфа-
витын тергезү» дигəн закон кабул итə. 2001 елның 1 сентябреннəн 
латин графикасы рəсми төс алырга тиеш була, латинга тəмам күчеп 
бетү 2011 елга планлаштырыла. Россия Федерациясенең 2002 елның 
11 декабрьгə караган «Россия Федерациясе халыкларының теллəре» 
дигəн законның 3 нче маддəсенə өстəмə кертелə, анда «Россия Феде-
рациясенең һəм республикаларның дəүлəт теллəре кирилл графика-
сына нигезлəнə. Россия Федерациясендə Россия Федерациясенең 
һəм республикаларның дəүлəт теллəренең башка графикага нигезлə-
нүе федераль закон нигезендə билгелəнə» дигəн сүзлəр бар. Бу закон 
татарларның латинга кайту мөмкинлеген чикли. Шулай да латин 
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графикасы Татарстан Республикасының кайбер вакытлы матбуга-
тында, басма, электрон чыганакларда кулланыла.  

 
Белемне тикшерү өчен сораулар: 
1. Рун язма истəлеклəре турында мəгълүмат бирегез. 
2. Татар тарихында гарəп графикасына нигезлəнгəн язуның 

тоткан урыны.  
3. Латин графикасы хакында сөйлəгез. 
4. Кириллица, аның тарихы һəм татар тел белемендəге роле. 
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Татарлар тарафыннан кулланылган гарəп язуы төрлəре 
 
Татарларның бабалары төрле тарихи чорларда берничə төрле язу 

кулланалар. Шулай да язма мирасның зур өлеше нəкъ менə гарəп 
язуында сакланып калган  һəм безнең көннəргə кадəр килеп җиткəн. 

Тарихи чыганакларда һуннарның һинд язуларын кулланулары ха-
кында мəгълүматлар бар. Борынгы төркилəр согыд, брахми, манихей 
язуларын тирəн үзлəштергəннəр. Башлангыч чорда согыд язуы Төр-
ки каһанлыгының рəсми, дəүлəт язуы дəрəҗəсенə дə күтəрелгəн. 
Төркилəр арасында киң таралган язу, əлбəттə, уйгыр язуы. Бу язу өс-
тəн аска, сулдан уңга таба укылган һəм шулай ук язылган да. Əлеге 
язу төркилəрнең исламга кадəр булган чорда төп язуларына əверелə.  

Үзəк Азия төркилəренең иң борынгы язулары булып руннар 
исəплəнə. Руннар дип каты əйбергə чокып язылган язуларга əйтəлəр. 
Бу чор төрки язулар икенче төрле Орхон-Енисей язулары дип тə ата-
лалар, чөнки алар беренче тапкыр Себердə Енисей, Монголиядə Ор-
хон елгалары буенда табылалар. Рун язуы Дунай буе болгарларында 
да гамəлдə булган. Тарихи табылдыклар Хəзəр каһанлыгының да бу 
язу белəн таныш булуы хакында сөйли. Соңрак бу дəүлəттə диннəр-
нең йогынтысы белəн борынгы яһүд, гарəп, грек һəм аңа нигезлəн-
гəн кириллица да киң таралыш ала. Рун язулары Урта Идел, Кама 
буйларына килгəн болгарларда да яшəвен дəвам итə. Ул хəтта, гарəп 
əлифбасы гамəлгə кергəч тə, аның белəн беррəттəн кулланыла. 

Болгар җəмгыяте үсешкə ирешə барган саен, гомум аңлаешлы, 
бердəм, камил язуга ихтыяҗ арта башлый. Феодаль мөнəсəбəт шарт-
ларында эш кəгазьлəрен алып бару, дəүлəтара мөнəсəбəтлəр өчен дə 
язу таныган грамоталы белгечлəр кирəк була башлый. Болгарлар га-
рəп язулары белəн инде Азов, Дон буйларында ук таныш булалар. 
Алга таба гарəп язуының киң таралышында ислам дине хəлиткеч 
роль уйный.  

Гарəп язуының борынгы ватаны – Үзəк Гарəбстан. Гарəп теле ки-
леп чыгышы белəн борынгы семит теллəр төркеменə карый. Бүгенге 
көндə гарəп графикасына нигезлəнгəн язу белəн дөньяның 20 лəп га-
рəп дəүлəте, моннан кала Иран, Əфганстан, Пакыстан, Бангладеш, 
шулай ук өлешчə Һиндстан һəм Эфиопиядə кулланалар. Гарəп язуы 
белəн ислам динен тотучы башка халыклар да файдалана. Тарихла-
рының бер этабында гарəп хəрефлəренə нигезлəнгəн əлифба куллан-
ган халыклар үз мирасларын тикшерү өчен хəзерге көндə дə бу гра-
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фикага нигезлəнгəн язуны өйрəнəлəр. Гарəп мəдəниятен, телен өйрə-
түче атаклы уку йортлары Мəскəү, Санкт-Петербург, Ташкент, Баку, 
Алма-Ата, Дүшəмбе, Казан шəһəрлəрендə эшлəп килə.  

Татар халкы тарихы гарəп язуы белəн тыгыз бəйлəнештə. Идел 
буенда рəсми рəвештə ислам дине кабул ителгəнче үк, аның инде бу 
территориягə үтеп керүе мəгълүм, бу хакта төрле тарихи чыганаклар 
сөйли. Татарларда, китап басу эше җайланганчы, китап күчерү гадə-
те булган, тора-бара китапларны бизəклəп, сату өчен матур итеп эш-
лəп, китап күчерү осталары үсеп чыккан. Татар халкының мəһшүр 
хаттатлары шəрык иллəреннəн китерелгəн китапларны күчереп яз-
ганнар, халык арасында аларны таратканнар. Татарларның матур язу 
осталарыннан – Ибнеəмин Əминев, Ибраһим Хəлфин, Гали Мəхмү-
дев, Хөсəен Фəезханов һ.б. атарга була. Осталар тарафыннан башка-
рылган хезмəтлəр хəзерге вакытта Русиянең күп кенə музей һəм ки-
тапханəлəрендə саклана. Казан университетының кулъязмалар һəм 
сирəк китаплар бүлеге дə мондый уникаль ядкарьлəрне саклый.  

Гарəп язуы сəнгать əсəре тудырырлык дəрəҗəдə камил һəм «бор-
ма» булганлыктан, хаттатлар язу ысулын шул дəрəҗəдə төрлелəнде-
рəлəр, хəтта почеркларның исəбе йөз егермегə җитə. Бу хəл, əлбəттə, 
үзенə күрə кабул итүдə авырлык та тудыра башлый. Гарəп каллигра-
фиясендə алты төр почерк төп почерклардан санала, шуның өчесе: 
куфи, сөлс, нəсх – борынгы стиль, ə калган өчесе – нəстəгълик, рокъ-
гə, дийвани соңгырак чорга карыйлар.  

Озак вакытлар гарəп язуының иң беренче почеркы итеп куфи язу-
ын санап килделəр, башка төр язулар шул почерк нигезендə барлык-
ка килгəн  дип исəплəнелде, лəкин, соңгы еллардагы тикшеренү нə-
тиҗəсе буларак, моның алай түгеллеге, ə төрле почеркларның үсеше 
параллель һəм бер-берсенə бəйлəнешсез барганлыгы ачыкланды. Ку-
фи язуы белəн таш, металл кебек каты əйберлəргə язганнар. Бу язу-
ны архитектурада, мəчетлəр бизəлешендə, тəңкəлəрдə күрергə була. 
«Почмаклы» куфи язуы белəн башкарылган папирустагы язулар да 
очрый.  

Куфи язуы орнамент белəн бергə геометрия кагыйдəлəренə буй-
сынып эшлəнə. Əйтелгəнчə, ул биналар, тəңкəлəр эшлəгəндə, һəм 
шулай ук Коръəнне язганда да кулланыла.  

Сөлс I–II гасырларда нигезлəнə. Сөлс орнаменталь стиль буларак 
санала, аны эпитафиялəрдə кулланалар. 
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Нəсх III гасырда барлыкка килə. Язуның вертикаль озынлыгы бе-
лəн горизонталь өлеше бертигез озынлыкта, хəрефлəре «тулы», «бо-
рылмалары» тирəн, сүзлəр арасында интерваллар бертигез калдыры-
ла. Бу стильне, гадəттə, Коръəн аятьлəрен язганда кулланалар, хəзер-
ге вакытта китап, газета басуда да бу стиль файдаланыла. 

Нəстəгълик – Иранда барлыкка килгəн язу. Аның үзенчəлеге бу-
лып язганда хəрефлəрнең өстəн аска таба күчə баруы тора, ягъни язу 
вертикаль рəвештə эшлəнгəн кебек тоела. Бу стиль Һиндстан, Иран, 
Əфганстан, Пакыстанда кулланыла.  

Рокъгə – сөлс һəм нəсх стильлəре нигезендə ясалган «кысынкы» 
стиль. Ул җиңел почерклардан санала, шуңа күрə дə тиз язуда күб-
рəк əлеге стильне кулланалар.  

Дивани язуы белəн дəүлəт боерыкларын язганнар, ул дəүлəтнең 
рəсми эш кəгазьлəрен язуда файдаланылган. 

Татар халкы бу төр язуларның барысы белəн дə таныш булган. 
Шулай да  иң еш кулланылганнары: нəсх, сөлс, рокъгə. Куфи язуы 
исə үзенең формасы белəн кабер ташларының язуларын эшлəгəндə, 
биналарны гарəп текстлары белəн бизəгəндə куллану өчен кулай 
булган. 

Безнең көннəргəчə сакланган иң борынгы гарəп хəрефле болгар 
язулары 903–907 елларга карый. Алар – тəңкəлəрдəге язулар. X га-
сыр ахырынача диярлек Болгар илендə сугылган тəңкəлəрнең язула-
ры куфи белəн башкарылган. Археологик казулар вакытында табыл-
ган башка кайбер əйберлəрдəге язулар да, нигездə, куфи стилендə. 
Лəкин бу куфи асылда башка мөселман иллəрендə кулланылган 
стильгə иярə. Чын мəгънəсендəге «болгар куфие» дип аталырлык 
стиль XIII йөз азагы – XIX йөз башы кабер ташлары язуларында кү-
зəтелə. Əлбəттə, ул да тамырсыз булмый, аның нигезендə X–XI га-
сырларда күчерелгəн Коръəн нөсхəлəрендəге «кармат куфие» дигəн 
исем астында мəгълүм булган стиль ята. Кабер ташларындагы язу-
лар шулай ук сөлс төре белəн дə башкарылган. Кайбер композицион 
үзенчəлеклəр һəм детальлəр җəһəтеннəн ул Харəзем (Үргəнеч) «сө-
лесенə» тартым. 

Алтын Урда дəверендə (XIII–XV йөзлəр) җирле язу рəвешлəренə 
яңа тенденциялəр һəм элементлар өстəлə. «Дүрткел куфи» исемле 
стиль мөһерлəрдə кулланыла башлый. Ул шулай ук XVI гасыр Сə-
хибгəрəй хан ярлыгында да урын алган. Ханнар диваныннан (канце-
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ляриясеннəн) чыккан ярлыклар дивани (җəли дивани) һəм сөлес бе-
лəн башкарылган.  

XV–XVI гасырлар тирəсендə гарəп графикалы милли язуыбыз 
яңа үсеш дəвере кичерə. Моны ташлардагы өсъязмалар һəм сакла-
нып калган аерым язулы кəгазь үрнəклəре мисалында күрергə мөм-
кин. Бу дəвердə язуда сөлс һəм тəгълик стильлəре өстенлек ала. 

XVI гасыр урталарыннан алып, милли дəүлəтчелегебез җимерелү 
сəбəпле, мəдəниятнең бер өлеше булган милли язу да торгынлык чо-
ры кичерə, төгəлрəк əйткəндə, сəнгать төре буларак күздəн төшə. 
Шулай да рухи тормыш дəвам итүдəн тукталмый, əлбəттə. XVI йөз-
лəрдəге кулъязмалар, төрле эчтəлектəге китапларны күчереп язу əдə-
биятыбызның матур үрнəклəрен саклап калуга, рухи-мəдəни тради-
циялəрне югалтмауга хезмəт итə. 

Кулъязмаларның сыйфаты хакында сүз йөрткəндə шуны истə то-
ту зарур: милли дəүлəт булмау, идарəче һəм зыялы катлау вəкиллə-
ренең күплəп һəлак булып юкка чыгуы һəм шул сəбəпле югары сəн-
гать дəрəҗəсендə кулъязмаларга ихтыяҗның ифрат нык кимүе хат-
татлар продукциясенең таралу мəйданын бик нык чиклəгəн. Əлбəт-
тə, мондый шартларда югары дəрəҗəдəге, тиешле зəвык белəн языл-
ган китаплар юк дəрəҗəсендəге сирəк күренешкə əверелə. Əмма бу 
авыр шартларда да укымышлы кешелəр катлавы арасыннан шактый 
күренекле хаттатлар пəйда була.  

Кулъязма китаплар һəм документлар төрле язу стильлəре белəн 
башкарылган. Иң еш кулланылганнары – нəстəгълик-шикəстə (га-
дəттə аны нəстəгълик дип кенə йөртəлəр) һəм Коръəннəр күчерү 
өчен үрнəк саналган нəсх. Сирəгрəк сөлс һəм шикəстəдəн файдалану 
да күзəтелə. Күп кенə кулъязмалар үтə дəрəҗəдə индивидуаль стиль-
ле булып, аларны төгəл сыйфатлау мөмкин дə түгел. 

Күпчелек кулъязмаларның йөзен билгелəүче язу төрлəре – нəс-
тəгълик-шикəстə (бу терминның мəгънəсе болай: язу асылда «нəс-
тəгълик» булса да, аңа сизелерлек дəрəҗəдə шикəстə элементлары 
кушылган). Аның өстенлек итүе, əлбəттə, һич очраклы түгел. Нəс-
тəгълик XIV гасыр азагыннан тизлек белəн тарала башлый, Иран, 
Азəрбайҗан, Урта Азияне яулап ала. Билгеле булганча, Урта Азия 
дəүлəтлəре һəм Болгар йорты арасында тыгыз элемтəлəр борынгы 
заманда ук урнашкан. Каллиграфик информация XVII–XVIII гасыр-
ларда безнең җирлəргə Урта Азиядəн килə. Анда исə XV–XVIII га-
сырларда бөтен кулъязмалар диярлек (Коръəн күчермəлəреннəн 
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башка) нəстəгълик белəн башкарыла. XVII–XVIII йөзлəрдə бу стиль 
инде əкренлəп нəстəгълик-шикəстəгə əверелə. Шуны искəртү зарур: 
татар хаттатлары, Төркиядəге традициягə ияребрəк, бу стильне 
«тəгълик» дип кенə йөрткəннəр. 

Əһəмияте буенча кулъязмаларыбызда икенче урын билəүче стиль 
– нəсх. Əмма ул да башлыча үзенең классик рəвешендə түгел, ə бəл-
ки башка төр язу (нигездə, нəстəгълик, сирəгрəк куфи) элементлары 
белəн баетылган хəлдə кулланылган. Бу стиль – нəсх – күпмедер дə-
рəҗəдə XIX йөз башында Казанда басма гарəп шрифтына нигез бу-
ла, һəм ул җиңел, дөрес уку өчен уңайлылыгы белəн аерылып тор-
ган. Шул шрифт белəн нəшер ителгəн Корьəн Русиядə генə түгел, 
башка мөселман иллəрендə дə «Казан басмасы» буларак дан казан-
ган. 

Куфи 

 
Нəсх 

 
 

Сөлс 

 
 

Нəстəгълик-шикəстə 
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Кятиблəр, хаттатлар 
 

Китап күчерү эше саваплы эш дип каралган, аңа бөтен кешелəр 
дə изге телəктə булырга тиешлəр: 
Китаптыр бетегəнем, 
Догадыр өмит иткəнем. 
Ошбу китап язгучы фəлəн улсын, 
Бу җиһанда шат улсын! 
Татар хаттаты өчен китап күчереп язу ул – эстетик мəгънəгə дə ия 

булган сəнгать. Кайбер хаттатларның йөзлəрчə том-җилд китап кү-
черүе хакында мəгълүматлар сакланып калган. Көньяк Урал (Кур-
ган) якларында яшəгəн атаклы татар хаттаты Габденнасыйр Сабитов 
(1745–1841) 20 яшеннəн алып 95 яшенə хəтле төннəрен чыра якты-
сында 223 том китап күчергəн. «Бу юлларны укыгач, тирəн картлык 
эченə чумган бер хакимнең идəнгə түшəлгəн киез өстендə, тəбəнəк 
өстəл янында, чыра яктысында каурый калəм белəн язып утырган 
сурəте күз алдына килеп баса... Заманасы өчен ничаклы хəерле хез-
мəт дисең», – дип язган журналист, язучы һəм китап белгече Исмə-
гыйль Рəми (1895–1969). 

Кайбер татар хаттатларының исемнəре безнең көннəргə кадəр 
сакланып калган: Илми Үтəмеш улы (1700–1740 нчы еллар), Сəй-
фелмөлек Зəйнетдин улы (1730–1760 нчы еллар), Сөбхан Мəрҗани 
(XVIII йөз башы), Мəнди Котыш (1761–1849), XIX йөздə хаттат бу-
ларак Рəхмəтулла Əмирхан улы, Мостафа Əлдермеш, М. Чутай, 
И. Əминов (1832–1861), Гали Мəхмүдовлар исем казанган, ХХ йөз 
башларында Казанда – Мөхəммəт Идриси (1882–1947), Кыйвам-ка-
рый Зөлфокарый (1870–1921), Котдус Фəхретдинов, Галиəсгар Ка-
мал, Госман Салиев, Оренбургта – Сəлах Камал, Уфада – Баһавет-
дин Максудов һ.б. иҗат иткəн. 

Урта гасыр кятиблəре, аяк бөклəп идəнгə утырып, кəгазьне уң 
тезгə (аякка) куеп язганнар. Өстəл гамəлгə кергəч тə традиция буен-
ча идəнгə-сəкегə утырып язу дəвам иткəн. Кятиб алдында язу корал-
лары, кəгазь салынган кечкенə генə сандык (сумка) торган. 

Фасыл башларын кызыл, яшел һəм кара буяу белəн язганда эре 
хəрефлəрнең түгəрəк элементларын җəзбə (циркуль) белəн сызган-
нар. Туры сызыкларны язганда, линейка (тигезлəмə, мəхтат) да кул-
ланылган. Матур язу, каллиграфия үрнəклəре яисə рəсем (бизəк) 
өчен файдаланылган дəфтəр-альбомны «мөрəкгат» дип атаганнар. 
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Кятиблəр, китап күчерүчелəр еш кына үзлəрен кечерəйтү, түбəн-
сетү титулы белəн бик озын итеп «фəкыйрь», «хакыйрь», «горьян», 
«гасый» дип атаганнар. Əмма, шулай булса да, алар үзлəре күчергəн 
китапларның «бакый» (мəңге) калачагына өмет иткəннəр һəм килə-
чəк буыннарга васыять рəвешендə түбəндəге юлларны теркəгəннəр:  
Буны яздым ядкяр улмак өчен.  
Укыганнар бер дога кылмак өчен.  
Укыганнар укысын, галим булсын,  
Йөрегəннəр йөресен, җаһил улсын. 
Көнбатыш Европада һəм руста кулъязма китапларның күпчелеге 

монастырь һəм скрипторийларда күчерелгəн. Татарда бу рольне мəд-
рəсəлəр башкарган. Белем чишмəсенең башы саналган мəктəп-мəд-
рəсəдə белем алу белəн бергə китап күчерү киң таралган күренеш 
була. Алай гына да түгел, яшəү шартлары никадəр авыр булмасын, 
татар мəдрəсəне хəтта оҗмах белəн тиңли: 
Бу дөньяның оҗмахы – 
Мəдрəсəлəрнең почмагы. 
Гадəттə, мəдрəсə шəкертлəре кече яшьтəн китап күчереп язу эше 

белəн шөгыльлəнгəннəр. Басма китап җитəрлек булмаганлыктан, 
мəдрəсəлəрдə бу эш киң таралган күренеш була. Язуы матур, калəме 
йөгерек булган шəкертлəр үзлəре өчен генə түгел, билгеле бер хакка 
чит кешелəргə дə китап күчергəннəр. Бу шəкертлəргə матди яктан да 
файдалы булган. Күренекле татар галиме К. Насыйри (1825–1902), 
мəдрəсəдə укыган елларын искə төшереп, болай дип язган: «Мəдрə-
сəдə бик фəкыйрьлек белəн кичендем, күп язу яздым. Китап басу һө-
нəре күп таралган иде. Əмма шунысы гаҗəп, кая китте минем ул 
язуларым! Асла берсе дə күренгəне юк. Басма китаплар булгач, язма 
китапларны утка яктылармы əллə?» 

Кайбер очракларда китапларны өмə ясап та күчергəннəр. Андый 
китапларны актарып карагач, төрле дəфтəрлəре төрле кеше язуы бе-
лəн язылганлыгы «кычкырып» тора. Кайвакытта өмə ясап китап кү-
черү хакында конкрет мəгълүматлар да сакланып калган. Мəсəлəн, 
1878 елда кятиб Мөхəммəт бине Габдулла əд-Думави калəме белəн 
Зəбир бине Мөхəммəтшəриф өчен күчерелгəн төрек əдəбияты əсəре 
«Гарибнамə» (авторы – Гашыйк паша) исемле кулъязманың 
(№ 201т. (2633) 149а кəгазендə мондый юллар бар: «Язылды мең дə 
сигез йөздə йитмеш сигезенче елда фи сəнəи Русия, февральнең йе-
герме бишенче йəүмендə бəн Зəбир бине Мөхəммəтшəриф яздыр-
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дым өмə җыеп, язучыларны өч сум көмешлек сыйладым...». Кол Га-
линең үлемсез «Кыйссаи Йосыф» əсəрен 1845 елда (№ 2646т. 8а кгз) 
ике кятиб: Мəүлəветдин Таҗетдин (23а кгз) һəм Биккенə Мəллəтама-
кый (26а кгз) күчергəн. 

Мондый өмəлəрдə катнашучы кятиблəрнең саны кайвакытта 10 га 
җиткəн. 

Томар рəвешендəге китаплар тоташ буй итеп озын кəгазьгə язы-
лып, урап куелган. Шəҗəрəлəр асылда томар рəвешендə булган. 

Сирəк кенə очракларда башка төр əсəрлəр дə томар рəвешендə тө-
зелгəн: мəсəлəн, төрки-татарча дəүлəт догасы 247 см озынлыкта, иңе 
11 см булган кəгазьгə язылган. 

Татарда китапны саклауга бəйле əсбаплар һəм ысуллар күптөрле. 
Коръəнне саклау өчен кайвакытта махсус каплар ясаганнар. Мəсə-
лəн, Касыйм ханы Уразмөхəммəднең Коръəн кабы көмештəн эшлəн-
гəн һəм аның артына гарəп хəрефлəре белəн ханның шəҗəрəсе ки-
сеп-сырлап язылган була. Китапны шулай ук традиция буенча идəн-
гə (сəкегə) утырып укыганнар. Дəү китапларны уку өчен махсус 
җайланма да кулланылган. Китапны уку, өйрəнү, үзлəштерү «мота-
лага кылу» дип аталган. Аерым китапларны, мəсəлəн, махсус кул-
ланмаларны «дəстүр-ел-гамəл» дип атаганнар. 

Татар элек-электəн китаплы булырга, аны күчерергə, мəгърифəт-
ле, гыйлемле булырга тырышкан, гади генə итеп күчерелгəн йөзлəр-
чə, меңнəрчə кулъязма китаплар əнə шундый бер гыйбрəтле хатирə 
булып торалар.  

 
Биремнəр: 
1. Татарлардагы китап күчерү традициясе турында мəгълүмат 

бирегез.  
2. Кулъязма китапның татар тарихындагы роле. 
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Язу материаллары 
 

Кəгазь 
Борынгы заманнарда язу материалы буларак таш, гранит, балчык 

плитəлəр кулланганнар. Борынгы Мисырда папируска да язганнар. 
Озак вакытлар язу материалы сыйфатында пергамент кулланылган. 
«Пергамент» дигəн сүз Кече Азиядə урнашкан Пергам шəһəреннəн 
алынган (хəзер Бергам). Б.э.к. II гасырда бу шəһəрдə пергамент эш-
лəп чыгару технологиясе камиллəштерелə, шуңа күрə бу материал да 
шəһəр исеме белəн бəйлəп йөртелə. Пергамент – хайван тиресен 
махсус эшкəртеп ясалган материал. Чимал буларак, асылда, сарык, 
кəҗə, бозау тиресе кулланылган. Пергаментның иң яхшы сорты яңа 
туган бозау тиресеннəн эшлəнгəн. Эшкəртелгəн пергамент ак яисə 
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саргылтрак төстə булган. Борынгы Руська пергамент Византия аша 
үтеп кергəн. Руслар пергаментны башта «кожа» (тире) һəм «теляти-
на» дип атаганнар. Ə «пергамент» сүзе Россиядə XVII гасырда поляк 
теле аша кулланышка керə. Ул язу материалы буларак, əлбəттə, 
кыйммəт торган. Шуңа күрə аны кат-кат файдаланганнар, элеккеге 
язуны кырып төшереп, яңа текст язганнар. 

Пергаментка язылган татар кулъязмалары сакланып калмаган. 
Əмма татарның борынгы бабалары пергаментны язу материалы бу-
ларак кулланганнар дип əйтергə мөмкин. Мəсəлəн, археографик экс-
педициялəр вакытында бабайлардан «элек күнгə язылган китаплар 
бар иде» дигəн сүзлəр ишетергə була иде. 

Бабаларыбыз язу материалы сыйфатында каен тузын да куллан-
ганнар. «Тузга язмаганны сөйлəмə» дигəн əйтем əнə шуңа ишарəли. 
Əмма безнең төбəктəге кискен континенталь климат шартларында 
алар сакланып калмаганнар.  

Россиядə, татарда да шулай ук XIV йөзлəрдə пергаментны язу ма-
териалы буларак кəгазь кысрыклап чыгара һəм хəзергə кадəр уңыш-
лы файдаланыла. 

Кəгазьнең ватаны  – Борынгы Кытай һəм Шəркый Төркестан. VIII 
йөздə кəгазь эшлəү Сəмəркандта да юлга салына һəм гарəп яулап 
алуларыннан соң бөтен мөселман дөньясына тарала. Урта гасырлар-
да кəгазьне мөселманнардан европалылар кабул итеп ала.  

Алтын Урда дəверендə татарлар Урта Азиядəн китерелгəн кəгазь 
белəн эш иткəннəр. Мəсəлəн, Олы Мөхəммəд ханның – 1428 ел, 
Мəхмүт – 1466, Əхмəд – 1477 һəм Казан ханы Сəхибгəрəйнең 1523 
елгы ярлыклары Урта Азиядəн китерелгəн кəгазьгə язылган. Ефəк 
калдыкларыннан эшлəнгəн кəгазь бу дəвердə аеруча популяр санал-
ган. Алтын Урда ханнарының канцеляриясендə шулай ук Якын Көн-
чыгыштан (Багдадтан) китерелгəн кəгазь дə кулланылган. 

XV–XVI йөзлəрдə татарлар арасында Европада җитештерелгəн 
кəгазь дə тарала башлый. Бу дəвердə Генуя сəүдəгəрлəре итальян кə-
газе белəн сəүдə итə башлыйлар һəм ул кəгазь Кырым аша Көнчы-
гыш Европада, шулай ук татарлар арасында да кулланышка керə. 
Алтын Урда һəм Казан ханлыгы дəверендə татарлар Һиндстаннан 
китерелгəн кəгазьне дə кулланганнар дип əйтергə мөмкин. Һəрхəлдə 
Кавказда һинд кəгазенə язылган кулъязмалар очрый, ə Кавказ белəн 
татарлар тыгыз мəдəни элемтəдə торганнар. 
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XVI йөздə Россиядə кəгазь тегермəннəре төзеп, кəгазь эшлəп чы-
гару уңышсызлыкка очрый, шуңа күрə XVIII йөзнең беренче унъел-
лыкларына кадəр, асылда, читтəн китертелгəн кəгазь кулланганнар. 
XVI гасыр ахырыннан алып Россиядə француз кəгазе тарала баш-
лый. XVII йөзнең икенче яртысында Россиядə француз кəгазен Гол-
ландия кəгазе кысрыклап чыгара. Гомумəн, XVII гасырда Россиядə-
ге кəгазь мануфактуралары голланд осталары кулында булган.  

Əлбəттə, татарлар Урта Азиядəн китерелгəн кəгазь белəн бергə 
Европа иллəреннəн килгəн кəгазьдəн дə файдаланганнар. Мəсəлəн, 
фəндə XVII йөздə Голландия кəгазендə язылган татар кулъязмалары 
билгеле. XVIII–XIX йөз башларында Урта Азиядə кəгазь җитештерү 
торгынлык кичерə, шуңа күрə Əстерхан аша Урта Азиягə китертел-
гəн Россия кəгазен бохаралылар «эштархани» дип атап йөрткəннəр. 
Сыйфат ягыннан XVIII–XIX гасыр башындагы рус кəгазе мактаныр-
лык түгел. Бу чорда җитештерелгəн кəгазь кытыршы һəм уалучан. 

Читтəн китерелгəн кəгазь белəн бергə татарлар үзлəре эшлəп чы-
гарган кəгазьдəн дə файдаланганнар. Мəсəлəн, 1789 елда Уржум өя-
зендə Мөхəммəт Рəхимовның кəгазь мануфактурасына нигез салына. 
1812 елгы мəгълүматларга караганда 2 кəгазь мануфактурасында 102 
кеше эшлəгəн. 1816 елда Уржум өязендə тагын 2 мануфактура эшли 
башлый. Эшкуар С.Галиевнең «С.Г.» филигране белəн кəгазь эшлəп 
чыгаруы билгеле. XIX йөз урталарыннан соң татар кəгазь мануфак-
туралары турында мəгълүматлар очрамый. Алар конкуренциягə кар-
шы тора алмыйча ябылганнар дип уйларга кирəк. 

XVII йөздə татарлар язу кəгазе мəгънəсендə «пичу каты» һəм 
«мамык» дигəн атамалар кулланганнар. Ə XVIII йөздə «кəгазь» сүзе 
аларны кысрыклап чыгара. Кəгазь табагы – «такта кəгазь» яисə «та-
бак кəгазь», кулъязма өчен төплəнгəн кəгазьне «нөсхəлек» дип ата-
ганнар. Герблы кəгазь атамасы татар теленə XVIII йөз башында керə 
башлый.  

Кəгазь эшлəп чыгару өчен Россиядə киндер сүсе кулланылган. Иң 
элек аны кайнатканнар, аннары юганнар, ваклаганнар һəм известь 
белəн агартканнар һəм шул массаны махсус формаларга салганнар. 
Форманың эченə нечкə тимер сетка куелган, кəгазь массасы шул сет-
ка өстенə җəелгəн, суы саркыган. Шул сеткага нечкə тимер чыбык-
тан ясалган төрле рəсем-бизəклəр дə куелган һəм шул рəсем кəгазь 
эшлəп чыгаручы фабриканың маркасын күрсəткəн. Суы саркыгач, 
пресс аша уздырганнар, аннары язып шомартканнар. 
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Су билгелəре (филигрань) Европа кəгазь фабрикаларында XIII 
йөздə үк кулланыла башлый һəм хəзергə кадəр аеруча мөһим дəүлəт 
документларын һəм кəгазь акчаларны бастырганда кулланыла. Хə-
зерге вакыттта фəндə берничə дистə мең филигрань билгеле. XIII–
XVI йөзлəрдə эшлəнгəн кəгазь файдаланылмыйча 5–8 ел ятырга 
мөмкин дип исəплəнелə. Бик сирəк очракларда гына «борынгы» кə-
газьгə язылган яңа документлар очрый. Мəсəлəн, 1840 елда эшлəп 
чыгарылган филиграньле кəгазьгə 1909 елда язылган татарча хат 
сакланып калган. Бу, əлбəттə, сирəк очрый торган күренеш. 

Күпчелек татар кулъязмалары нигездə рус-Европа кəгазенə тер-
кəлгəн. XVIII йөзнең яртысы – XIX йөзнең беренче чиреклəрендə 
Россиядə күгелҗем-яшькелт кəгазь эшлəп чыгару өстенлек иткəн. 
Димəк, бу чорда күчерелгəн китапларның яшен билгелəгəндə, кə-
газьнең төсе дə чыганак-информация ролен үтəргə мөмкин. 

Кулъязма китапларның бит саннарын цифрлар белəн күрсəтү XIX 
йөздə генə гамəлгə керə башлый. Классик мөселман татар китабында 
бит санын белдерү вазифасын «хафиз» (көнбатыш традициясендə 
кустод) башкарган, ягъни, уңдагы биттə текст тəмамлангач, сул поч-
макта аерым юлга сул бит башындагы беренче сүзне язып куйган-
нар. Əнə шул хафиз ярдəмендə сəхифəлəре буталган кулъязманы 
тəртипкə салып була.  

Кəгазь, əлбəттə, кыйммəт булган. Шуңа күрə кайбер өстəмə язма-
ларны, кайбер документларны кулъязма китапларның буш калган 
битлəренə язганнар. 

XIX йөз урталарына кадəр кəгазьгə юл сызыклары төшерелмəгəн. 
Моның өчен махсус җайланма – мистар кулланылган. Мистар ка-
тыргыга тегəрҗеп тарттырып эшлəнгəн. Мистар өстенə куелган кə-
газьгə кул белəн басып юл сызыгы төшерелгəн. 

 
 

Язу карасы 
Тиз бозылмый һəм кəгазьдə ачык күренеп торган кара эшлəп чы-

гару ысулын кешелəр бик озак эзлəгəннəр. Һəм хəзергə кадəр язу ка-
расын эшлəүнең бик күп рецептлары бар. 

Татарда язу карасы табигый органик компонентлардан ясалган. 
Мəсəлəн: корым, камедь (чəер, сагыз), глицерин, тимер купоросы, 
уксус, акбур, карбол кислотасы, күгəргəн кадак, каен яфраклары, 
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имəн, алмагач, зирек, корыч агач (дардар агачы) кайрысы, квас, ачы 
бал, лимон согы, су һ.б. 

Татар кулъязмаларын язганда, асылда, зəгъфрəн һəм шулай ук 
кызыл, яшел төстəге каралар кулланылган.  

Язу карасының мəдəният тарихындагы кодрəтле көче Байронның 
метафорик сүзлəрендə ачык чагылыш тапкан. «Миллионлаган кеше-
нең фикерен уяту өчен бер тамчы кара җитə», – дигəн шагыйрь. Бу 
җəһəттəн татар халкы да төшеп калмаган, язу карасы турында төрле 
əйтемнəр, табышмаклар иҗат иткəн. Мəсəлəн: 

   Менə табышмак уйлап кара, 
   Суы тəмсез, үзе кара, 
   Чилəгенең төбе юк,  
    Файдасының чиге юк. 

   (Кара һəм кара савыты.) 
Язу карасын – «мөрəккəб» яки «мөрəккəб сияһ», кара савытын 

«дəват», «сияһдан» дип атаганнар. Урта гасырларда кара савытла-
рын төрле материалдан (керамик, металл) ясаганнар, соңрак пыяла-
дан ясау да гамəлгə кергəн. 

Тарихтан билгеле булганча, кайбер экстремаль очракларда язу ка-
расы урынына кеше канын да кулланганнар. Акыл иялəренең язу ка-
расы шəһитлəрнең каны кебек үк кыйммəтле, диелə атаклы гарəп мə-
календə. 

Озак вакытлар буе (бигрəк тə урта гасырларда) язу карасын кус-
тарь ысул белəн əзерлəгəннəр. Кайвакытта коммерция максатларын 
күз уңында тотып, əйбəт язу карасы ясау рецептларын осталар сер 
итеп саклаганнар, кайбер очракларда исə рецептларны махсус рə-
вештə бозып язганнар (үзенə күрə промышленность шпионажына 
каршы тору чарасы). 

Татарда промышленность нигезендə җитештерелгəн кара куллану 
киң күлəмдə XIX йөз ахырларында гына таралыш таба башлый. 

Тотрыклы, əйбəт язу карасы булдыру юнəлешендə 1885 елда зур 
уңышка ирешелə: бу елда ализарин кара ясау технологиясе эшлəнə. 
Бу язу карасы марена үлəне тамырларын эшкəртү нигезендə ясалган. 
Мондый кара озак вакытлар төпкə утырмаган, яхшы сакланган. Əм-
ма аның бик зур бер кимчелеге була: ул бик начар исле. 

Соңрак химик анилин кара уйлап табыла. Озак вакытлар яхшы 
каралар Россиягə чит иллəрдəн кертелə. 1870 нче елларда француз 
фирмалары тарафыннан эшлəнгəн каралар бик популяр була. 



 65 

Язу карасын фабрикада җитештерү дəверендə кара ясауның ре-
цептлары бик нык азая һəм язу карасы ГОСТ талəплəренə туры ките-
реп чыгарыла. Хəзерге язу каралары синтетик буяуларга куертучы 
матдəлəр кушып һəм, əлбəттə, су белəн сыегайтылып ясала. Язу ка-
расы эшлəүдə спирт куллану караның тагын да тизрəк кибүенə ките-
рə. Шуңа күрə, язгач, язулы текстны чистартылган елга комы белəн 
киптерүнең кирəге калмый. Шулай ук хəзер киптергеч куллану да 
гамəлдəн төшеп бара дип əйтергə мөмкин. Бик аз урыннарда (очрак-
ларда) гына язу карасын киптерү өчен махсус киптергеч кулланыла 
(загс, паспорт өстəллəрендə, мөһим документлар язганда). Элеккеге 
гомумсоюз стандарты буенча язу карасының 40 секундта кибүе нор-
ма булып саналган.  

 
 

Калəм 
Мөселман дөньясында язу коралларының озын тарихы бар. Төрле 

почерклар һəм төрле материалларга язу өчен кулланылган калəмнəр 
турында махсус хезмəтлəр язылган, инструкциялəр төзелгəн. «Ка-
лəм» сүзе греклардан таралган (каламос). Калəмне бик күп шəрык 
халыклары: кобытлар, гарəплəр, фарсылар, төркилəр (шул исəптəн 
татарлар), Һиндстан һəм Урта Азия халыклары кулланган. Шəрык 
иллəрендə язу коралы – калəм сыйфатында камыш актив файдала-
нылган, чөнки аның белəн язганда кəгазьгə кара тотрыклырак төш-
кəн. 

Татар хаттатлары-каллиграфлар язу коралы буларак төрле мате-
риаллардан эшлəнгəн калəмнəр кулланганнар. Гадəттə, калəм ка-
мыштан яки каз каурыеннан ясалган. Шул ук вакытта Җүчи Олысы 
(Алтын Урда) заманында сөяктəн эшлəнгəн калəмнəр куллану ха-
кында мəгълүматлар бар. Археологик казу эшлəре вакытында ме-
талл (бронза) калəмнəр табылу очраклары да теркəлгəн. Шундый ка-
лəмнəрнең берсе XIV йөздə җимерелгəн Сарай-Бəркə шəһəре кал-
дыкларын казып тикшергəндə табылган. Хəзерге вакытта ул Эрми-
тажда саклана.  

Иң киң таралган калəм, югарыда əйтелгəнчə, камыш яки каз кау-
рыеннан ясалган. Калəм сыйфатында кош каурые (кайвакытта аны 
«кавырсын» дип тə атаганнар) кулланганда, иң əүвəл аны майдан 
арындыру өчен кайнар суга яки комга тыгып торганнар. Калəмне 
махсус пəке белəн тактага (найкат) куеп кыеклап кискəннəр. Язуның 
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сыйфаты, матурлыгы калəмнең кыеклап киселгəн өлешенең озынлы-
гы һəм сыгылмалылыгына бəйле булган. Калəмнең кыеклап кисел-
гəн өлешен «калəм боты» дип тə атаганнар. Бу хакта кайбер шаян 
шəкертлəр, хаттатлар ике юллык «шигырь» дə иҗат иткəннəр: 
Калəм юнсаң, озын юнгыл ботыни, 
Хатын алсаң, элек алгыл котыни. 
Яхшы киселгəн калəмне карага манып, төртке ясап сынап кара-

ганнар, əгəр төртке ромбик рəвешендə төшсə, калəм дөрес əзерлəн-
гəн була. Калəмне махсус савытта – калəмданда саклаганнар. XIX 
йөз урталарында Казанда калəм ясаучы осталарның үз товарларын 
базарларга чыгарып сатулары хакында мəгълүматлар бар. 

Татар хаттатлары кайвакытта, кулъязманы язып тəмамлаганда, 
калəмгə хөрмəт күрсəтеп, түбəндəге юлларны теркəп куя торган бул-
ганнар: 

  Ошбуны бəн язмадым, язды калəм, 
  Ошбуның артынча чук-чук сəлам. 
Яисə: 
  Калəм юндым, хат бетедем – ошбудыр хатым, 
  Ошбуны бəн язмадым, язды калəм. 
 
Хəер, калəм һəрвакытта да бик үк дөрес ясалмаган булырга 

мөмкин. Мондый очракларда күчерүче-кятиб түбəндəге юлларны 
теркəргə кирəк санаган: 

  Буны язганда кыш иде,  
  Калəмем камыш иде, 
  Гаеп итмəңез, муллалар, 
  Калəмем килешмəде. 
Калəмгə багышланып бəетлəр дə иҗат ителгəн: 
 

Калəм бəете 
 Кара савыты тора, көмеш башлы җиз калəм, 
 Калəмнең хезмəте илə агарды бөтен галəм. 
 
 И калəмем, калəмем, сəңа улсын сəламем, 
 Сəнең кылган хезмəтеңə юктыр һичбер кəлямем. 
  
 Күз өстең каралттың, дөнья йөзен агарттың, 
 Ничə миллион нөсхəлəрне җир йөзенə таралттың. 
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 Китаплар килерме иде, адəмнəр белерме иде, 
 Əгəр калəм булмаса, хөкемнəр йөрерме иде? 
 
 Диңгез кичергəн калəм, җиһан гиздергəн калəм, 
 Ярны ишеп, тауны тишеп, ташны ваттырган калəм. 
 
 Тупны аттырган калəм, шəһəр ваттырган калəм, 
 Дау чыгарса – солых кыла, шул калəмгə йөз сəлам. 
 
Калəм һəм калəм иялəре турында 1870 нче елларда элеккеге Уфа 

губернасы Адай авылының мелла Мөхəммəтшəриф мулла Таһир 
улы тарафыннан күчерелгəн татарча шигырьлəр дəфтəрендə 
искиткеч мəгънəле юллар теркəлгəн: 
Калəм үгрəн – калəм изгегə тартар, 
Калəм илəн кешенең ризкы артар. 
И калəм, хак ризасы өчен килеш, 
Əгəр килешмəсəң, пычак берлəн бирермен үкеш. 
Калəмгə əйттем: «Имди язмагыл күп, 
Ки күргəннəр укырга, күрмəгəй хуб. 
Бу язмактан калəмнең туясы юк, 
Кəгазь бетмəй калəмнең куясы юк. 
 
Менə бу юллар татар шəкертенең, татар китап күчерүченең 

девизы булып тора дип əйтергə мөмкин. 
Калəмгə багышлап шигырь язмаган шагыйрьлəр сирəктер. 

Классик əдибебез Дəрдемəнд тə калəмгə багышлап үзенең үлемсез 
шигъри юлларын иҗат иткəн: 

 
Калəмгə хитаб 

Калəм! Кальбеңдə ни сер бар – гаян ит, 
Килеп кичмешлəр əхвален бəян ит. 
Түгеп күз яшьлəреңне бу кəгазьгə, 
Ни моңлы уйларың бар – сөйлə безгə! 
 
Бабалар кабре янында күңел зар, 
Аталар рухының армандəсе бар... 
Кара тунрак тулы мəзлум нидасы, 
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Алар кемдер?.. Алар кемнəр фидасы?.. 
 
Калəм! Кальбеңдə ни сер бар – гаян ит, 
Килеп кичмешлəр əхвален бəян ит. 
Түгеп күз яшьлəреңне бу кəгазьгə, 
Ни моңлы уйларың бар – сөйлə безгə!.. 

 
Бик сирəк очракларда, төсле каралар белəн китап, фасыл-баб 

исемнəрен язганда һəм бизəк төшергəндə, нечкə нəфис пумала да 
кулланылган. 

XIX йөзнең 30 нчы елларында Россиядə читтəн китерелгəн ме-
талл калəмнəр кулланышка керə башлый. Алар, асылда, Бөекбрита-
ниядəге Бирмингем шəһəрендəге калəм фабрикаларында эшлəнгəн. 
1830 елда бу шəһəрдə ике калəм фабрикасы ачылып эшли башлый. 
1851 елда исə, өченче фабрика ачылып, алтын һəм көмеш калəмнəр 
чыгару юлга салына. Тора-бара металл калəмнəр Германия, Франция 
һ.б. иллəрдə дə җитештерелə башлый. 

Каурый калəмнəн металл калəмгə күчү акрынлык белəн барган, 
иң əүвəл металл калəм Мəскəү һəм Санкт-Петербургта, аннан соң 
губерна үзəклəрендə һəм авыл җирендə дə таралыш таба. Татар мəк-
тəп-мəдрəсəлəренə металл калəм XIX йөзнең 80 нче елларында үтеп 
керə башлый. 

 
Белемнəрне тикшерү өчен сораулар: 
1. Татарлар, аларның бабалары кулланган язу материаллары 

турында мəгълүмат бирегез. 
2. Кара һəм аның төрлəре турында сөйлəгез. 
3. Калəм тарихы.  
 
Əдəбият: 
1. Абзалов Л.Ф. Ханские писцы. Из истории становления и 

развития канцелярской службы ханов Золотой Орды /Л.Ф. Абзалов. 
– Казань : Изд-во «Яз», 2011. – 252 с. 

2. Əхмəтҗанов М. Татар кулъязма китабы /М. Əхмəтҗанов. – 
Казан., 2000. – 285 б. 

3. Восточные рукописи: современное состояние и перспективы 
изучения : Материалы Круглого стола (Казань, 1 декабря 2011 г.) / 
сост.: Р.Ф. Исламов, С.Ф. Галимов. – Казань, 2011. – 268 с. 
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4. Усманов М.А. Татарские исторические источники XVII–XVIII 
вв. /М.А.Усманов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та,1972. – 223 с. 

5. Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв. 
/М.А.Усманов – Казань : Изд-во Казан. ун-та,1979. – 318 с. 

 
 

Кулъязма китапның состав өлешлəре 
 
Мəгълүм булганча, китап, хəзерге рəвешкə килгəнче, бик озын 

юл үткəн. Китапның төп ике формасы булган. Кодекс (латин сүзе – 
китап) – китапның иң киң таралган формасы. Кодекс – кəгазь, перга-
мент яисə башка язу материалын бергə төплəп бер тышлык эченə 
алынган китап. Китап – язу материаллары (папирус, пергамент, кə-
газь) күплəп тарала башлаган заманнарда барлыкка килə. Аның ту-
рында беренче мəгълүматлар б.э.к. 1 нче гасырга карый. Б.э. 4–5 нче 
гасырларында төзелгəн кодекслар – Библиялəр сакланып калган. 

Кодексның икенче мəгънəсе – законнар җыелмасы. Борынгы 
Римда кодекслар иң беренче законнар җыентыгы булган. Кодекс-ки-
тап византиялелəр аркылы гарəплəргə үтеп кергəн, ə гарəплəр аны 
бөтен Якын Көнчыгышта кулланышка керткəннəр. 

Томар (төргəк, свиток) – китапның иң борынгы формасы, Мисыр-
да б.э.к. 3 нче меңьеллыкта барлыкка килгəн. Иң беренче томарлар 
папируска язылган һəм бер-берсенə ябыштырылган битлəрдəн гый-
барəт булган. Соңрак томарлар (төргəклəр, свитоклар) пергамент, 
ефəк, тире, аннан соң кəгазьдəн дə ясала торган була. 

Хəзергə кадəр билгеле булган иң зур томар Британия музее ки-
тапханəсендə саклана. «Папирус Гарриса» дип аталучы бу томарның 
размеры 42,5 X 405 см. 

Русларда документация өлкəсендə томар XVII йөзгə кадəр кулла-
нышта була. 

Һиндстанда кодекс шулай ук мөселманлык дəверендə барлыкка 
килə һəм андагы беренче кодекслар гарəпчə язылган китап-кодекс 
була. Алар VII – IX йөзлəрдə тарала башлый. 

Татарларга китап-кодекс ислам дине кабул итү белəн килеп керə. 
Һəм, гомумəн, татар телендə китап эшенə, китапчылыкка, язмачы-
лыкка караган терминнарның абсолют күпчелеген гарəп-фарсы 
алынмалары тəшкил итə: китап, көтебханə, китапханə, китабəт, ки-
табдар (китапханəче), китабфуруш (китап сатучы), кəгазьфуруш, кя-
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тиб (күчереп язучы), сəркятип (секретарь), хаттат, дəват-кара савы-
ты, пенал һ.б. 

Бер биткə төгəл бер сандагы юл язылган. Ул чакта кəгазь фабри-
каларыннан чыккан кəгазьдə язу юлы сызыклары төшерелмəгəн бу-
ла. Кəгазьгə язу юлы сызыгын төшерү махсус җайланма ярдəмендə 
башкарылган. Ул «мистар» дип атала. Хəзер моңа охшаш җайланма-
ларны «транспарант» дип атыйлар. 

Биттəге текст кайвакытта кыса (рамка) эченə алынган. Бигрəк тə 
китапның баштагы һəм азактагы өлешендəге текст кыса эченə алын-
ган була. Китапның исеме, шулай ук бүлек, ягъни баб исемнəре баш-
ка кара, еш кына кызыл яисə яшел төстəге кара белəн язылган. Иң 
элек текст язылган, ə баб-бүлек исемнəрен язу өчен буш урын кал-
дырылган, текст язылып беткəч кенə, баб исемнəре куелган. 

Китапның кереш өлешен – «мөкаддəмə» яисə «дибаҗə», бетем 
өлешен «хəтимə» дип атаганнар, эчтəлек «фиһрист», яисə «мөндəри-
җə» дип аталган. Типик татар кулъязмаларының форматы: биеклеге 
18–25 см, киңлеге 12–16 см. Əлбəттə, зур һəм шырпы кабы форма-
тындагылары да очрый. Китап форматын татар үзенчə дə билгелə-
гəн: мəсəлəн, зур кул, урта кул, кечкенə кул китап. Китапларда поля-
лар шактый киң, 6–7 см калдырылган – комментарий (шəрех) язу 
өчен. Үзе өчен генə күчерелгəн кулъязмаларда полялар калдырылма-
ган диярлек. Битлəрнең нумерациясенə игътибар итсəк, XIX йөз ур-
таларына кадəр татар кулъязмаларында бит саннары куелмаган. Ну-
мерация урынына «кустод» кулланылган, гарəпчə аны «хафиз» дип 
атаганнар («саклаучы» мəгънəсендə). 

Кулъязма китап (кодекс) төрле өлешлəрдəн тора. Ул иң əүвəл 
төрле характердагы бизəклəр белəн зиннəтлəнгəн гонван, ягъни ки-
тап (бүлек) исеме белəн башланып китə. Əгəр дə китап төрле əсəрлəр 
җыелмасыннан тора икəн, ул «мəҗмагъ (мəҗмуга) җыентык» дип 
аталган. Китапка теркəлгəн əсəр композицион яктан түбəндəге өлеш-
лəрдəн торган: баб, кыйсем, җилд, җөзьэ. Коръəн, Шəрхел-викая, 
Хөласəтел-фəтави кебек төп, абруйлы һəм зур, калын кулъязмалар, 
кагыйдə буларак, баб һəм фасылларга бүленгəн. 

Элек татарда əдəбият теориясе (гаруз) – жанр ачыклыгы хөкем 
сөргəн, ягъни кулъязмада теге яки бу əсəрнең жанры ачык күрсəтел-
гəн: бəет, мəснəви, нəзым, робагый, хикəят, кыйсса, рисалə, газəл, 
касыйдə.  



 71 

Əсəрнең эчендə үк еш кына исеме аталып, кызыл кара язу белəн 
төп тексттан аерылып торган. Хəзерге вакытта мəгънə ягыннан баш-
ка сүзне һəм җөмлəне аеру ысулы аерым юлга чыгару (кызыл юл), 
бүлгəлəү булса, элек төс белəн генə аеру гамəлдə булган. 

Бүлек-фасыл башлары, гадəттə, кызыл яисə яшел кара белəн төп 
тексттан аерым буларак стильдə язылган. 

Кулъязма азагында, гадəттə, колофон, икенче төрле əйткəндə, 
аның үзенə күрə «паспорты» урнаштырылган. Анда авторның яисə 
күчерүченең исеме (кайвакытта кыскача шəҗəрəсе), кулъязманың 
кайда һəм кайчан күчерелүе хакында мəгълүматлар теркəлгəн. Коло-
фонның əһəмияте шунда ки, андагы мəгълүматлар нигезендə теге 
яки бу төбəктə урнашкан мəгърифəт учаклары – мəдрəсəлəр һəм кү-
ренекле педагог-галимнəр хакында мəгълүмат алып була. Еш кына 
күчерүче кулъязма азагына килəчəктə бу китапны укучыларга үзе-
нең шигъри телəк-васыятьлəрен дə теркəп куя торган була. 

 Моны яздым ядкəрь улмак өчен,  
 укыганнар бер дога кылмак өчен. 
Əгəр дə күчерүчедə юмор хисе ташып тора икəн, ул бу багышлау-

ны түбəндəге рəвештə теркəгəн: 
 Ошбу китап иясе 
 Яшел чикмəн киясе, 
 Ходай язган булса, 
 Кыз куйнына керəсе. 
Əмма күпчелек кулъязмалар күчерүченең үзе өчен эшлəнгəнлек-

тəн, анда конкрет мəгълүматлар бик саран теркəлгəн. 
Кайбер очракларда китап күчерүченең исеме сан (цифр) белəн дə 

күрсəтелгəн. 
Китап саклауның төрле ысуллары булган. Кайбер китап сөючелəр 

аларны махсус сандыкларда саклаганнар. Торак йортларда зур бул-
маган китап шүрлеген түрдə, түшəм астына ук урнаштырганнар. Бу 
яшь балалар кулы җитмəсен һəм кыш көннəре ишектəн кергəн сал-
кын белəн китап парланмасын өчен эшлəнгəн. XVIII йөзнең икенче 
яртысында кайбер морза яки бай сəүдəгəр йортларында китап шкаф-
лары күренə башлый. Аеруча кыйммəтле китапларны саклау өчен 
махсус каплар да кулланылган. Өстəлдə яки шүрлектəге китап өсте-
нə махсус япма да япканнар. Киштəдə яки өстəлдə яткан Коръəн өс-
тенə башка китаплар кую тыелган.  
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Китап бизəү сəнгате 
 

«Миниатюра» атамасы итальянча кызыл буяуның бер төрен аңла-
тучы сүздəн ясалган. Миниатюра композицион төзелеше ягыннан 
да, тематиканы колачлау җəһəтеннəн дə зур картина шикелле, лəкин 
аның кечерəйтеп ясалган күчермəсе рəвешендə була. 

Борынгы Греция, Рим кулъязмалары, шулай ук Көнбатыш Европа 
кулъязмалары өчен миниатюралар ят нəрсə түгел, дөресрəге бу кулъ-
язмаларда миниатюралар гадəти элемент дип əйтергə була. Шулай 
ук борынгы рус-славян кулъязмалары да миниатюралар белəн бизəл-
гəн. Мəсəлəн, XVI гасырның II яртысында Мəскəүдə митрополит 
Макарий инициативасы буенча 10 томлы Лицевой свод дигəн хезмəт 
төзелə. Бу унтомлыкка төрле елъязмалар, мəсəлəн, Никон елъязма-
сы, 1512 елгы Хронограф һ.б. тарихи хезмəтлəр кертелгəн. Хезмəт 
үзенə күрə иллюстрациялəнгəн бөтендөнья тарихын күз алдына ки-
терергə һəм Иван Грозный монархиясе бөтендөнья тарихының дəва-
мы һəм аның иң югары ноктасы дигəн фикерне уздырырга тиеш бул-
ган. Бу 10 томда барысы 16 меңгə якын иллюстрация файдаланыл-
ган. Лицевой свод текстка караганда иллюстрациялəр күбрəк урын 
алып торган беренче рус китабы булып та санала. Əлеге тарихи хез-
мəт Мəскəү князьлəренең балаларын тəрбиялəү, аларга белем бирү 
өчен төзелгəн дигəн фикер дə бар. Мондый китапларда, хезмəтлəрдə 
миниатюраларга идеологик йөклəмə дə салынган, ягъни иллюстра-
циялəр князь хакимиятенə мəдхия җырларга, аның законлылыгын 
расларга, абруен күтəрергə тиеш булган. XIV йөз ахырында – XV 
йөз башында кайбер миниатюраларда кеше фигуралары реалистик 
пландарак ясала башлый. Рус-славян кулъязмаларындагы миниатю-
раларның күбесендə дини сюжетлар тасвирланган. Библия, Еванге-
лия кулъязмаларындагы бизəклəрдəн тагын үсемлек орнаментын 
(үлəн, ботак, яфрак, чəчəк, җилəк-җимеш һ.б.) күрсəтергə була.  

Татар кулъязмаларында орнамент, бизəк бик ярлы. Ни өчен шу-
лай, сəбəбе нидə бу күренешнең? Төп сəбəбе – 1552 елда татар хал-
кының дəүлəтчелеге бетерелү. Беренче карашка дəүлəтчелек һəм 
кулъязма китап, андагы миниатюралар арасында бернинди бəйлə-
неш юк кебек. Лəкин бу беренче карашка гына. Дəүлəтчелек бете-
релгəч, патша царизмы үзенең колониаль сəясəтен, иң беренче чи-
ратта татарның өстен катлауларына, морза-дворяннарга һəм рухани-
ларга каршы юнəлдергəн, чөнки 1552 елдан соң оппозициядə калган 
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татар морзалары царизмның потенциаль дошманнары булган. Шуңа 
күрə патша хөкүмəте төрле юллар белəн татар феодалларын бетерер-
гə тырышкан, аларны сəяси яктан чəрдəклəгəн (оешмалары булма-
ган) һəм, җирлəрен тартып алып, икътисади яктан зəгыйфьлəндер-
гəн. Шуның өстенə татар халкына, бигрəк тə аның өстен катлаулары-
на карата руслаштыру, чукындыру сəясəте уздырган, ягъни аларны 
идеологик яктан да изелүгə дучар иткəн. Бу уңайдан Беренче Петр-
ның 1713, 1714 еллардагы указларын да искə төшерү җитə. Əйтик, 
бу еллардагы указлар буенча чукынмаган татар феодалларының кре-
постнойлары азат ителə, җирлəре, билəмəлəре дə тартып алына. Шу-
лай итеп феодаллар сыйныфы икътисади яктан зəгыйфьлəнə, алар 
«чабаталы морзалар» дəрəҗəсенə төшəлəр. Ə инде хəерчелеккə төш-
кəн, җиреннəн куылган кешедə бизəкле китап кайгысы калмый. 

Феодаллар сыйныфының тарихи язмышын белми торып, татар 
тарихының күп кенə мəсьəлəлəрен дөрес аңлап булмый. Феодализм 
дəверендə китапның, кулъязма китапның төп заказчылары морзалар, 
ягъни феодаллар була. Димəк, татарда феодаллар сыйфаты шул дə-
рəҗəгə төшкəч, төп заказчы да үзгəрə, бетə бара, ə XVIII гасыр азак-
ларында татарның дөньяви феодаллар урынын руханилар ала бара. 
Мөселман руханиларының рəсемгə, сурəткə мөнəсəбəте тискəре 
икəнлеге мəгълүм факт. Хəзерге көнгə килеп җиткəн татар кулъязма-
ларында классик Иран, Төркия, Һиндстан кулъязмаларына хас бул-
ган миниатюралар күзəтелми. Бу 1552 елдан соң мондый төр кулъяз-
маларның заказчысы булган дөньяви татар феодалларының сыйныф 
буларак юкка чыгуы белəн аңлатыла. Тора-бара җəмгыятьтə алар 
урынын алган дин əһеллəре, əлбəттə, мондый «көферлеккə» бара ал-
маган. Бары тик кайбер кулъязмалар гонваны килешле генə чəчəк 
орнаменты һəм геометрик формалар белəн бизəлгəн. 

Коръəндə турыдан-туры рəсем ясауны тыйган аятьлəр юк. Əмма, 
ислам дине, асылда, рəсемгə, җан иялəрен сурəтлəүгə каршы чыккан. 
Кайбер галимнəр моны болай аңлаталар: ислам барлыкка килгəнче, 
мəҗүси гарəплəрнең һəр кабилəсенең үз алласы булган һəм аның сы-
ны Кəгъбəтуллада да торган, шул рəвешле аларга табыну, культ ясау 
яшəп килгəн. Христиан динендə икона ясау, аңа табыну традициясе 
дə ныклап урнашкан. Яңа барлыкка килгəн ислам дине, əлбəттə, 
башка дин атрибутларын турыдан-туры үзенə кабул итə алмаган. 
Һəрбер дин үзенең атрибутлары, ритуаллары белəн башка диннəрдəн 
аерылып тора. Шуңа да карамастан, ислам дине таралган иллəрдə 
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урта гасырларда ук (Төркия, Иран, Һиндстан) кеше сурəте ясалган 
кулъязма китаплар язылган. Эре чиновник заказы белəн ясалган бу 
кулъязмаларда дини һəм дөньяви манзаралар сурəтлəнгəн. Əлбəттə, 
композицион яктан караганда бу кулъязмалардагы миниатюралар 
Көнбатыш Европа рəсем сəнгатеннəн бик нык аерыла. 

Татарда рəсем сəнгатенең алга китмəвен ислам дине тəэсире бе-
лəн генə аңлатуның ялгыш, дөрес булмавын безгə күрше халыклар 
мисалында да күрергə була. Мəсəлəн, христиан динендə булган ма-
ри, чуаш, удмурт, коми, мордва халыкларында рəсем сəнгате 1917 
елга кадəр үсеш алмаган. Бу, иң беренче чиратта, матди мөмкинлек 
һəм мəдəни мохит булмау белəн аңлатыла. 

Югарыда əйтелгəннəргə караганда, татар кулъязмалары бизəлеш 
ягыннан ярлы, чөнки алар асылда заказ буенча эшлəнмəгəн, ягъни 
сату өчен түгел, ə күчереп язучының үзе өчен язылган, күчерелгəн. 
Əлбəттə, заказга эшлəү очраклары да бар. Əмма заказга эшлəү, та-
тарлар колониаль хəлдə яшəгəндə, типик күренеш булмаган. Татар 
кулъязмасының бар бизəге: кайвакытта бүлек башындагы сүзлəрне 
төрле буяулар белəн язганнар һəм текстны рамка (кыса) эченə алган-
нар. Əлбəттə, аерым очраклар бар. Əйтик, Гали Мəхмүдовның кай-
бер кулъязмалары бик матур үсемлек орнаменты белəн бизəлгəн. Та-
тар кулъязмасының бизəге ул – язуның матурлыгы, күчерүченең, 
хаттатның каллиграфик осталыгы. 

 
 

Китап төплəү 
 

Кулъязма китапларның тышлыклары төрле материалдан эшлəн-
гəн. Калын, саллы дини китаплар – Коръəн, шəригать кануннары һ.б. 
шундый китапларны гадəттə куе көрəн төстəге күн белəн тышлаган-
нар. Бик сирəк булса да металл тышлыклар да очраштыргалый. Мə-
сəлəн, Болгар шəһəрлəре урыннарында археологик казу эшлəре ва-
кытында табылган шундый тышлыкларның берсе хəзерге вакытта 
Финляндиянең башкаласы Һельсинки шəһəре музеенда саклана. 
Күпчелек кулъязмалар исə катыргы белəн тышланган. Кул астында 
катыргы булмаган очракта, берничə иске кулъязма битен камыр бе-
лəн ябыштырып, катыргы тыш ясаганнар һəм аны өйдə тукылган 
киндер материя белəн тагын бер кат тышлап куйганнар. Кайвакытта 
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тышлык катыргысын татарга кагылышлы русча кулъязма/басма до-
кументлардан кораштырып ясаганнар. 

Тышлыклар арасында тактадан, гадəттə юкə тактасыннан эшлə-
гəннəре дə очрый. Кырып юылган идəн тактасы яисə агач өйнең бү-
рəнəсе сап-сары булып, көзге бодай төсле, күрер күзгə ямьле булып 
тора – бу китап тышлары да иң əүвəл шулай булгандыр. Гасыр, га-
сыр ярым, ике гасыр кулдан-кулга йөри-йөри алар инде шактый ка-
рала төшкəннəр. Кипкəннəр, таш идəнгə төшсə, чынаяк тəлинкəсе 
шикелле келтерəп урталай ярылырга гына тора. Мондый тышлык-
ларны кулга алгач, сап-сары тактага каурый калəм белəн Əбугалиси-
на шигырьлəрен күчереп утыра торган борынгы татар битекчесе күз 
алдына килə. Һəр илнең халкы үзенең хəле җиткəн материал белəн 
эш иткəн. Китап кебек олы мəдəни, тирəн мəгънəле бернəрсəгə əнə 
шундый җирле материалның кулланылуы ул – бик тə гыйбрəтле та-
рихи бер факт. Шəрыкътə китап тышлыгы сыйфатында мондый (так-
та) тышлык очрамый. Бу бары безгə генə – урманлы илгə генə хас 
нəрсə (əлбəттə, руста да кулланылган). XVIII йөзнең соңгы чиреген-
нəн башлап яңа язылган китапларга мондый тышлыклар кую гамəл-
дəн чыга башлый. Əмма татар укымышлылары – библиофиллар – 
«инде боларның заманы үтте» дип, бер дə иске китапларны чыгарып 
ташламаганнар яисə тышлыгын да каерып алып атмаганнар – сакла-
ганнар, кадерен белгəннəр, тарихи хатирə итеп караганнар. 

Кулъязма китаплар шактый чыдамлы итеп эшлəнгəн: ул тиз генə 
тарала торган түгел, тышлык катыргысын җиңел генə төбеннəн ку-
барып алырлык түгел, ул дəфтəрнең төбенə шулчаклы нык итеп, кы-
сып беркетелгəн: инде 100–200 ел гамəлдə йөреп, ничəмə буын уку-
чылар ачып тарткалаган булса да, аны аерып алыр өчен шактый көч 
куярга туры килə.  

Китап тышлыгы эстетик функция дə үтəгəн, сакланып калган би-
зəкле тышлыкка ия кулъязмалар шуны ачык күрсəтə. Татар җəмгыя-
тенең матди җитештерə алу, көнкүреш сəнгате дəрəҗəсен дə күрсəтə 
бу тышлыклар.  

Кулъязма китап тышлыкларындагы һəм төплəрендəге күн һəм 
төрле тукымалар XVIII–XIX йөзлəрдə Казан татар фабрикаларында 
эшлəнгəн. Димəк, бу ягы белəн тышлыклар татар матди культура, 
һөнəрчелек тарихы өчен бер материал булып тора. Чөнки, гадəттə, 
аның үрнəклəре бүтəн рəвештə сакланмаучан була, ə китапта кагыл-
гысыз тора бирə. 
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Китап төплəү эше дə, китап бизəү кебек үк, зур сəнгать булып то-
ра. Əлбəттə, бу эшнең дə үз осталары була. Аларны гарəпчə «сəх-
хаф» дип тə атап йөрткəннəр. Кулъязма китапларда «фəлəн сумга 
фəлəннəн төплəтеп алынды» дигəн юллар əнə шул хакта сөйли. XIX 
йөз башларында билгеле булган кайбер китап төплəүче осталарның 
исемнəре сакланып калган. Китап тышлыгының эчке ягына яки буш 
битлəргə имза кую, китапны сату-алу, бүлəк һəм васыять итү, сəдака 
итеп бирү хакында язмалар еш очрый. Китап битлəре арасына эреле-
ваклы кəгазьлəр кыстырып төплəү төп текстка караган төрле искəр-
мəлəр язу өчен эшлəнгəн. 

Əлбəттə, тормышта синкритик характердагы китап тышлыклары 
да булган, дөресрəге, теге яки бу төбəк тəэсирен татыган китаплар. 
Мəсəлəн, 1846–1856 елларда Бохара шəһəрендəге мəдрəсəлəрнең 
берсендə – мелла Ирназар мəдрəсəсендə – татар егете Таҗетдин бине 
Бəшир əл-Болгари исемле шəкерт тарафыннан күчерелгəн китап (те-
ле гарəпчə, шулай ук фарсыча шигырьлəр дə бар). Язу стиле-палеог-
рафиясе Дагыстанныкына тартым, тышлыгы Бохара стилендə яшел 
катыргыдан эшлəнгəн, бизəкле, төбе алсу, кызыл күн, ягъни монда 
һичнинди татарлык юк. Əмма əсəр татарныкы, китапны күчерүче, 
эшлəүче – татар. 

Китап дəфтəрлəрен тегү өчен тегəрҗеп, ефəк җеп, тимерчыбык 
кулланылган. XIX йөз азагында – XX йөз башларында Казанда ки-
тап төплəү остаханəлəре – мөҗəллəдханəлəр эшлəп килгəн. 1910 ел-
ларда Пермь Мөселман хəйрия җəмгыяте балаларга китап төплəү 
һəм футляр ясау һөнəренə өйрəтү остаханəсе ача.  

 
Белемне тикшерү өчен сораулар: 
1. Кулъязма китапның өлешлəре хакында сөйлəгез. 
2. Китапны бизəү сəнгате. 
3. Китап төплəү тəртибе. 
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Татарларда гарəп язуында тудырылган сəнгать 

əсəрлəре һəм рухи һəйкəллəр 
 

Тугра һəм шəмаиллəр 
 
Татарларда гарəп графикасында эшлəнə торган каллиграфик сəн-

гать төрлəреннəн шəмаил һəм тугралар билгеле. 
Тугра ул – хəлифнең, солтанның, ханның, дəүлəт җитəкчесенең 

шəхси билгесе. Ул – гарəп хəрефлəрен матур итеп «боргалап» сəн-
гать əсəре дəрəҗəсенə җиткереп эшлəнгəн язу. Исемне генə язганда 
да, аңа формасы белəн ниндидер мəгънə бирергə була. Тугра, гадəт-
тə, дəүлəт эш кəгазьлəренə куелган, ул бу документның авторының 
билгесе булып торган. Гарəп теленнəн тəрҗемə иткəндə, «тугра» сү-
зе «мөһер», «ярлык» мəгънəсен аңлата. Хəзерге вакытта да бу сəнга-
ти матур язу төре популярлашып китте. Үзлəренə туграны аерым ке-
шелəр генə ясатмыйча, хəтта ки гаилə, нəсел тугралары булдыру да 
гамəлгə керə башлады. 

Шəмаил гарəп теленнəн тəрҗемə иткəндə «бəла-казалардан сак-
лаучы язу» мəгънəсен аңлата, ə фарсы теленнəн «портрет», «сурəт» 
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рəвешендə тəрҗемə кылына. Элеккерəк заманда шəмаиллəр һəр та-
тар гаилəсенең өй түрендə торган яисə аны ишек башына элеп куй-
ганнар һəм, шулай итеп, ул йортны төрле күңелсезлеклəрдəн сакла-
вына ышанганнар. Шəмаил – диварга куела торган сурəт, панно. Га-
дəттə, ул пыялага буяу белəн төшерелгəн сурəт рəвешендə эшлəнə 
торган булган, хəзерге вакытта график юл белəн, компьютерда эш-
лəү очраклары күбəйде, шулай ук кəгазьгə тушь белəн дə, хəтта ал-
тын җеплəр белəн чигеп тə ясыйлар. Ул үз эченə Коръəн сүрəлəрен, 
Коръəннəн алынган төрле фəлсəфи өзеклəрне, афоризмнарны, еш 
кына Шəрык шигъриятеннəн алынган цитаталарны да ала. Күп оч-
ракта шəмаиллəрдə гарəп хəрефлəреннəн «Бисмиллəһи-р-рахмəни-р-
рəхим» дип язылган кош рəсемен очратырга була. XIX–XX йөз ба-
шына караган басма шəмаиллəрдə, гарəп текстларына өстəп, татарча 
текстлар да кертү очраклары бар. Басма шəмаиллəрне эшлəгəндə 
фон итеп мөселман дөньясының төрле күренешлəрен: Мəккəдəге, 
Мəдинəдəге, Истанбулдагы, Каһирəдəге мəчетлəрне төшергəннəр. 
Шəмаил сəнгать төрен аңлатучы сүз буларак бары тик Иранда гына 
очрый. Татарлар бу сүзне нəкъ менə фарсылардан алганнар. Татар-
лар, фарсы шəмаиллəреннəн аермалы буларак, үз шəмаиллəренə җан 
иялəренең сурəтлəрен ясамаганнар.  

Тарихтан билгеле булганча, мөселман халкында, шул исəптəн та-
тарларда да, биналарны каллиграфик язу белəн бизəү традициясе бу-
ла, соңрак мондый мөмкинлек югалгач, татарлар бу ихтыяҗны шə-
маиллəрдə канəгатьлəндерə башлыйлар, татарларда бəла-казалардан, 
күңелсезлеклəрдəн саклаучы, кешенең үз янында йөртə торган Коръ-
əн сүрəлəре язылган «бөти» дигəн язуы булган, менə шушы ике нəр-
сəнең кушылуы шəмаил сəнгатен үстерергə этəргеч булгандыр да. 
Татарларда беренче шəмаиллəр, пыяланы фольга белəн «яктыртып», 
майлы буяу белəн ясалган. Андый шəмаиллəрне əле хəзер дə татар 
өйлəрендə очратып була. Мондый төр шəмаиллəрне эшлəү техника-
сы белəн татарлар Төркия аша танышкан булырга тиеш. Пыяла чə-
чəкле-яфраклы орнамент белəн бизəлə торган булган. Типография-
лəр ачылу белəн, шəмаиллəр басма рəвештə эшлəнə башлаган, һəм 
алар шактый популярлашып китə. Казанда XIX йөзнең 40 нчы елла-
рында китаплар белəн беррəттəн шəмаиллəр бастыра торган берничə 
басмаханə эшли. Аның берсе – Яңа татар бистəсендə, ə икенчесе исə 
– шəһəр үзəгендəге Л. Шевиц басмаханəсе. Соңрак моннан кала та-
тар дөньясында билгеле булган И.Н. Харитонов, бертуган Кəримов-
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ларның басмаханəсе дə мондый эш белəн шөгыльлəнə. Татарларда 
шəмаиллəргə сорау зур булганлыктан, аларның тиражлары да аз бул-
мый. Басма шəмаиллəргə зур сорау тугач, аларны эшлəүче осталар 
да барлыкка килə. Шундыйлардан Госман Салиев, Мөтаһир Яхъя, 
Морадым бине Ибраһим, Мөхəммəтҗан Хəлиулла улы Хуҗа Сəид, 
бертуган Əхмəтовлар һ.б. билгеле. 1829 елда Азия басмаханəсе, Ка-
зан университеты типографиясе белəн кушылгач, Казанда шəмаил-
лəр бастыручы иң зур үзəккə əверелə. Шул ук вакытта кулдан эш-
лəнгəн гади генə шəмаиллəр дə татар өйлəренең диварларын бизəп 
торганнар.  

1928–1931 елларда гарəп графикасының бетерелүе сəбəпле, шə-
маил эшлəү сəнгате дə сүнеп кала, басма шəмаиллəр эшлəнми баш-
лый, бу төр сəнгать белəн авылда яшəүче халык осталары гына шө-
гыльлəнгəн. Шəмаил эшлəү сəнгате бары тик XX йөзнең 90 нчы ел-
ларында гына яңадан тернəклəнə башлады. 

Татар каллиграфларыннан билгеле шəхеслəрнен берсе, əлбəттə, 
Бакый Урманче (1897-1990). Ул Татарстанның, Россия Федерациясе-
нең халык рəссамы, Казахстанның атказанган рəссамы, Габдулла Ту-
кай исемендəге Дəүлəт премиясе иясе. Бакый Урманчы хəзерге Буа 
районы Күл Черкене авылында мулла гаилəсендə дөньяга килə. 
Атаклы «Мөхəммəдия» мəдрəсəсендə белем ала. Аннан 1920 нче ел-
ларда Мəскəүдə рəссам сəнгате буенча укый. 1926 елда Казанга əй-
лəнеп кайтып, керамика сəнгатен торгызып җибəрə. Б. Урманче 1960 
елдан башлап студентларны Казан университетында каллиграфия 
сəнгатенə өйрəтə, ул шулай итеп Казан университетында матур язу 
сəнгатен өйрəткəн Мөхəммəдгали Мəхмүдов традициялəрен дəвам 
итə. 

Хəзерге рəссамнарның иҗатында да бу сəнгать төренə игътибар 
итүчелəр шактый. Шундыйлардан С. Гыйлəҗетдинов, Ф. Гыйрфа-
нов, Р. Мөхəммəтҗанов, Н. Нəккашны, Р. Сəлахетдинов, Л. Фəсхет-
динова, Ə. Хəлиуллина, В. Ханнановларны күрсəтергə була. Шəма-
иллəр эшлəп кенə калмыйча, шул шəмаил сəнгатен фəнни яктан өй-
рəнүче Рөстəм Шəмсутов эшчəнлеге игътибарга лаеклы. 

 
Белемне тикшерү өчен сораулар: 

1.  Тугра турында белешмə бирегез. 
2.  Шəмаиллəр турында белешмə.  
3.  Кулъязма шəмаиллəр. 
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4.  Басма шəмаиллəр. 
5.  Каллиграф Мөхəммəдгали Мəхмүдовның эшчəнлеге. 
6.  Б.Урманче эшчəнлеге. 
7.  Хəзерге вакытта шəмаил сəнгатенең торышы. 
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Кабер таш язмалары 
 
Татарлар арасында гарəп язулы иң киң таралган истəлеклəрнең 

берсе ул – кабер таш язмалары. Идел буе ислам дине белəн таныш-
кач ук, монда яшəүче мөселман халкында кабер өстенə куела торган 
гарəп язулы, Коръəннəн китерелгəн өзеклəр белəн эшлəнгəн ташлар 
ясаучы осталар барлыкка килə. Мондый борынгы истəлеклəр безнең 
көннəргə кадəр килеп җиткəн.  

Борынгы Болгар кабер ташларын өйрəнүгə Петр I үзенең 1772 ел-
дагы Болгар шəһəренə сəяхəте вакытында нигез сала. Аның əмере 
белəн иң беренче булып 50 кабер ташының язмалары күчерелə һəм 
русчага тəрҗемə ителə. Соңрак гарəп язулы кабер ташлары татар га-
лимнəре Ш.Мəрҗани, Х.Фəезханов, Г.Əхмəрев, К.Насыйри тара-
фыннан фəнни рəвештə тикшерелə. Соңрак бу галимнəрнең эшен 
Һ.Йосыпов дəвам итеп, болгар-татар эпиграфик истəлеклəрен өйрəн-
гəн саллы хезмəт нəшер итə. Ф.Хəкимҗанов исə, болгар кабер таш-
ларының телен өйрəнеп, аларны филологик яктан тикшерə. Бу төр 
тарихи истəлеклəрне өйрəнүгə беркадəр игътибар кимеп торганнан 
соң төрле төбəклəрнең эпиграфик истəлеклəре турында матбугатта 
төрле характердагы мəкалəлəр еш күренə башлады.  

Кабер таш язмаларын эшлəүнең борынгыдан килгəн үз традиция-
се була, XIX–XX йөз башына караган кабер ташлары, нигездə, тү-
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бəндəгечə тəртиптə эшлəнгəн: кабер ташының алгы яктагы иң өске 
өлешенə чəчəк-яфрак үрелмəлəре, ярымай, биш-алты-сигезпочмаклы 
йолдыз яисə чəчəк рəвешендəге бизəк төшерелгəн, тугра сыман яисə 
гади итеп кенə Аллаһны данлаган, үлемнең котылгысыз икəнлеген 
искəргəн гыйбарə язылган. Ташның урта өлешендə мəрхүмнең кем 
икəнлеге, исеме, əтисенең исеме бирелгəн. Җирлəнгəн кеше читтəн 
килгəн булса, аның ватаны күрсəтелгəн. Мəрхүмнең вафат булу да-
тасы һиҗри яки милади ел исəбе белəн язылган, кайбер очракларда 
ике төрле ел исəбе системасы да чагылыш таба. Текст мəрхүмнең гө-
наһларын кичерүне сораган төрле формадагы гыйбарəлəр белəн тə-
мамлана. Мисал өчен: Аллаһ рəхмəт кыйлсын, Аллаһы шəфəгатьче 
булсын, Аллаһы Тəгалə каберен нурлы кылсын, Аллаһы Тəгалə кабе-
рен оҗмах бакчаларыннан бер бакча итсен һ.б. 

Совет чорында куелган кабер таш язмалары югарыда күрсəтелгəн 
традициядəн нык кына читлəшəлəр, хəзерге заман кабер ташлары-
ның зур күпчелеге дə борынгы традициялəргə бөтенлəй дə туры кил-
ми. 

Татар кабер ташларының текстлары, гадəттə, татар һəм гарəп тел-
лəрендə катнаш язылган. Эпитафиялəрдəге язмалар гарəп язуының 
танылган, киң таралган сөлс, тəгълик, нəсх почеркларында эшлəн-
гəн. Кабер таш язмасы, нигездə, оста тарафыннан сайлап алынган 
бер төрле почерк белəн генə эшлəнгəн, лəкин шулай да, текстының 
бер төрле, ə Коръəннəн китерелгəн өзекнең икенче төрле почеркта 
эшлəнү очраклары да бар. Шулай ук дога сүзлəре «кабартылып», ə 
текст чокып ясалу рəвеше дə еш очрый. Осталар кабер таш язмала-
рының өске өлешен бик матур итеп эшлəнгəн каллиграфик язу белəн 
бизилəр, гарəп хəрефлəрен бик «боргалап» язылган гарəп текстла-
рын кайвакытта укуы да бик авыр. Кайбер кабер ташларының ян-як-
ларында да язулары була, анда Аллаһка мөрəҗəгать сүзлəре яки 
шигъри юллар языла. Ташның арткы ягына язу очраклары бик еш 
булмаса да, очраштыргалый, монда дини гыйбарəлəр языла, ул алгы 
яктагы язуның дəвамы булып тора, лəкин арткы яктагы язуның ае-
рым мөстəкыйль кабер ташы язуы булу очрагы да бар. Кабер ташы-
ның эшлəнеш, бизəлеш һəм язуына карап җирлəнгəн кешенең стату-
сын да билгелəргə мөмкин, бай һəм шөһрəтле кешелəрнең ташлары 
да мəһабəт, зəвыклы һəм Коръəн сүрəлəреннəн китерелгəн өзеклəр 
белəн эшлəнгəн.  

Кайбер кабер таш язмаларыннан мисаллар:  



 84

Əл-хөкме Аллаһы 
Бу мəркадькə дахил улды 
Казан сəүдəгəре 
Шакирҗан бине Шəмседдин 
67 яшендə маһи рамазанның 11 ендə 1329 
22 нче августта 1911 сəнəи румия 
Гафəрə Аллаһы зөнүбиһи. 
 
Бихөкме Аллаһы Тəгалə 
Сөнгатулла Хəйрулла мəрхүм угылы 
Мəмəшев 37 яшендə дарел бəкайа рихлəт əйлəде 
1312 сəнəи һиҗрия маһи шəүвəлдə 
1894 елда мартның 5 нче көнендə 
мəдфүн улды. Рəхмəтуллаһи рəхмəтəн уасигатəн. 
Амин. 
Кабер ташларда төрле гыйбарəлəр, гыйбрəтле сүзлəр бирү 

очраклары да бар: 
Үлем – касəдер, һəркем шул касəдəн эчəр. 
Кабер – ишектер, һəркем шул ишектəн керер. 
Кабер ташның ян-ягына язылган язулардан Җəлаледдин Яхъя 

угылының каберташ язмасыннан мисал китереп була. Анда болай, 
дип язылган:  

Сул ян як: Каберемə заир улан əхвалемə идеи нигяһ. 
Уң ян як: Рухыма кыйлсын дога вə халедəн улсын агяһ. 
(Мəгънəсе: Каберемне зиярəт итəргə килүче хəллəремне күрсен, 

рухыма дога кылсын һəм үзенең дə шул хəллəрне кичерəчəген дə 
белеп торсын.) 

Кабер таш язмаларында шигъри юллар да очратырга була: 
Кəрəм əйлəп (киң күңеллек күрсəтеп), догада итегез йад, 
Тəсаддыкълə (сəдака биреп) кыйлыгыз рухымны шат. 
Бу кабер хəллəрен сагышласагыз, 
Безгə Коръəн укып багышлайасыз. 
Безем (безнең) Коръəн укырга хəлемез юк,  
Хəер-ихсан кыйлырга (сəдака белəн ярдəм итəргə) малымыз юк. 
 
Мəркадеңдə (гүреңдə) ят син, əнкəм, 
Кайгы-гамьлəр чикмичə. 
Юк күрешмəк инде безгə,  
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Йəүме мəхшəр (мəхшəр көне) җитмичə. 
 
Əй мөселман, Аллаһының киң рəхмəте булсын сиңа, 
Бу кабергə утырып кыйлсаң əгəр изге дога. 
 
Йа, вакыйфəн би кабри 
мөтəфəккирəн би əмри. 
Бил-əмси күнтү мисликə 
гадəн тəсайир мисли. 
(Татарча: Əй, каберем янына килеп басучы, минем хəлне фикерлə. 

Бүген шушы хəлендə булсаң, иртəгə минем кебек булырсың.) 
Кабер ташын язучы оста ташларга үзенең исемен дə уеп язган.  
 
Мисаллар И.Һадиевның «Зират тынлыгында еллар хəтере» 

(Гасырлар авазы = Эхо веков. – 2000. – № 1/2) һəм И.Һадиев, 
Р.Мəрдановның «Саба төбəгенең эпиграфик истəлеклəре» (Казан 
утлары. – 2006. – № 8.) мəкалəлəреннəн алынды. 

 
Белемнəрне тикшерү өчен бирем: 
1. Кабер таш язмаларын өйрəнү тарихы. 
2. Болгар чоры кабер таш язмалары, аларның үзенчəлеклəре.  
3. Казан ханлыгы чоры кабер таш язмалары, аларның үзенчəлек-

лəре. 
4. Һəр студентның үз төбəгендəге борынгы кабер ташлары, 

аларны өйрəнү, саклау проблемаларына караган иҗади эше (доклад). 
 
Əдəбият: 
1. Əхмəтҗанов М. Ташка тарих теркəүчелəр / М. Əхмəтҗанов 

// Фəн һəм тел = Наука и язык.–Казань.–2006.–№4.–19–21 б. 
2. Əхмəтҗанов М. И. Татар эпитафиясе сəнгате хакында / М.И. 

Əхмəтҗанов // [Татарский народ после 1552 года: потери и приоб-
ретения] = Татар халкы 1552 елдан соң: югалтулар һəм табышлар: 
[Материалы науч.-практ. конф., 4 окт. 2002 г., Казань] / [Исполн. 
ком. "Всемир. конгресса татар", Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т 
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4. Мəрданов Р.Ф. Əгерҗе төбəгенең ташъязма истəлеклəре / 
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6. Мухаметшин Дж.Г. Эпиграфические памятники татар По-
волжья и Приуралья. Региональные особенности и этнокультурные 
варианты : Автореф. дис. канд. ист. наук / Д. Г. Мухаметшин; Ин-
т истории им. Ш. Марджани.–Казань: Б.и., 2004.–28 с. 

7. Мухаметшин Дж. Г. Эпиграфические памятники города Бул-
гара / Д. Г. Мухаметшин, Ф. С. Хакимзянов.–Казань: Тат. кн. изд-во, 
1987.–125,[3] с. 

8. Һадиев И. Саба төбəгенең эпиграфик истəлеклəре / И. Һадиев, 
Р. Мəрданов // Казан утлары. –2006.–№8.–162–170 б. 

9. Һадиев И. Зират тынлыгында еллар хəтере. / И.Һадиев // Га-
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тарстан // Ютазинский регион: проблемы истории и культуры : 
Материалы Региональной научно-практической конференции 
"Ютазинский регион: проблемы истории и культуры (Село Байряка 
и Ютазинский район в системе культур и цивилизаций Юго-
Восточного Татарстана и Волго-Уральского региона)" (пгт Уруссу 
– с. Байряка, 17-18 мая 2012 г.) / науч. ред. и сост. вып. – А.А. Бур-
ханов; Район. совет и Исполн. ком. Ютаз. муницип. р-на РТ [и др.].–
С. 348–350.–Казань, 2012. (Восток-Запад: Диалог культур и цивили-
заций Евразии; Вып. 11).–Прилож. 

12. Хакимзянов Ф.С. Эпиграфические памятники Волжской Бул-
гарии и их язык / Ф С. Хакимзянов; отв. ред. Э.Р. Тенишев; АН 
СССР, Казан. фил., Ин-т яз., лит. и истории им. Г. Ибрагимова.–М.: 
Наука, 1987.–191,[1] с. 

13. Хисамиева Г. Надгробие как исторический документ: регио-
нальный аспект / Г. Хисамиева // Эхо веков = Гасырлар авазы.–
2007.–№1.–С. 27-33. 

14. Хисамиева Г.К. История изучения надгробий юго-востока 
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Г.К.Хисамиева // [отв. ред. С. Ю. Измайлова].–Казань, 2008.–
С.  287–291. 

15. Юсупов Г.В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику / Г.В. 
Юсупов; АН СССР, Казан. фил.; отв.ред. М.Х. Гайнуллин.–М.; Ле-
нинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1960.–[322]с.: табл. 

 
 

Хөсне хат – матур язу 
 

Җəдиди мəктəп-мəдрəсəлəр белем бирү өлкəсендə югары бер бас-
кычка күтəрелəлəр. Балаларга төрле яклы, киң кырлы гыйлем бирү 
максат ителə башлый. Уку гына түгел, ə яза белү, бигрəк тə матур 
яза белүнең мөһимлеге алгы планнарның берсенə куела. XX йөз ба-
шында күптөрле дəреслеклəр языла башлый. Шул исəптəн матур 
язарга өйрəтə торган «Хөсне хат» дəреслеклəре дə дөнья күрə. Шун-
дыйлардан бертуган Кəримевлəр басмаханəсендə нəшер ителгəн 
«Хат мөгаллиме» дигəн дəреслек-китаптан өзек китерəбез.  

«Сөекле балалар! 
Сез кечкенə булсагыз да, язуны таныйсыз, матур булмаса да, бик 

дөрес итеп яза да белəсез. Инде шул язуны матур итеп язу бар, 
аңарга «хөсне хат» дип əйтəлəрдер. Хөсне хат мəктəптə чагында 
өйрəнергə тиешле вə бик кирəкле һөнəрлəрнең беренчеседер. Менə 
шул һөнəрне алырга сезне кызыктырыр өчен, бик матур итеп язу 
турысында берникадəр сүзлəр язып, китап шəкеленə куям. Сез дə 
аны укып, күзегез матур язуга өйрəнер, һəм үзегез дə шуның төсле 
матур итеп яза башларсыз. 
Мəктəптə хөсне хат өйрəтə торган мөгаллимегезнең биргəн ва-

зифаларын бик чын күңелегез илə матур чыгарырга тырышырсыз. 
Дөрестəн дə, балалар, язуың матур чыкса, үзеңə дə күңелле, укыту-
чыга да күңелле буладыр. Матур язуның төрле исемнəре бар, əмма 
сезгə бу китапта күрсəтелгəн язулар «хатты сөлс», «хатты нəсх», 
«хатты тəгълик», дип аталадыр. Сез тырышсагыз, ул язуларның 
барлыгын да өйрəнерсез дə «хаттат» (матур язучы) исемен алыр-
сыз. Əгəр дə сез язулардан берничə төрлесен өйрəнеп матур-матур 
язулар язсагыз, сезнең ул язуларыгызга һəркем: «Аһ, шуның кебек яза 
белсə идем», – дип кызыгып күзлəрен алмастай булып карап торыр-
лар. Күрəсез бит: матур язылган язуларны кадерлəп стеналарга күз 
алдына тагып куялар. Бəһасен чиклəргə һич мөмкин булмаган яшь-
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лек заманының кадерен белеп, гыйлем, мəгърифəт хасил итəргə бик 
тырышырга вə бар гайрəтегезне сарыф итəргə кирəк, чөнки яшь ча-
гында кешенең фикере, уе əллə нинди артык нəрсəлəр илəн чубалан-
мыйдыр. Яшь чагында күңелгə алган нəрсəлəр, никадəр заманнар үт-
сə дə, ташка язган кеби, бетмидер. Бала вакыттагы һəрнəрсə олы-
гайгач та күз алдындагы кеби зиһендə торадыр. 
Шулай да, яшь чагында белгəн нəрсəлəр илə генə канəгатьлəнеп 

калырга ярамый. Пəйгамбəребезнең: «Гыйлемне бишектəн лəхеткə 
кадəр эстəгез», – дигəн сүзен күңелдə тотып, һəрвакыт белемне 
арттырырга тырышырга кирəк, чөнки мəктəптə бар нəрсəне дə бе-
леп булмый, беленмəгəн бик күп нəрсəлəр каладыр. Шуның өчен һəр-
вакыт китап илəн башыгызны киңəйтергə тырышырга кирəк. 
Уку-язу ни эшкə ярый? 
Балалар! Сез укыйсыз, язасыз. Уку-язуның эшкə яраганлыгын мин 

сезгə аңлатыйм: укып-яза белгəн адəмнəр бакчадагы җимешле агач-
ларга охшаганнар. Бакчачылар җимеш бирə торган агачларны һəр-
вакыт карыйлар, су сибəлəр, коры ботаклары булса, кисеп ташлый-
лар. Уку-язу белгəн адəмнəргə дə шуның шикелле һəркем игътибар 
итеп, аларга һəрвакыт кадер-хөрмəт итəлəр. Белəсез, бакчада җи-
меш бирми торган агачлар да буладыр, əмма бакчачылар аларны 
һич карамыйлар, кыш килеп җитсə, аларны төплəреннəн үк кисеп, 
утын ясыйлар. 
Уку-язу белмəгəн адəмнəр дə җимешсез агачлар шикелле һич ка-

дəр үк кирəклəре булмаган кеше сурəтле агачлардыр. Уку-язу белгəн 
адəмнəр дөньяның икенче кырыендагы адəмнəр илəн күрешер, алар 
белəн сөйлəшер. 
Ничек сөйлəшерме, дисез? 
Менə хəзер сезгə əйтəм: икенче падишаһ йортында торган бер 

адəм сезгə хат язар да, аны сезгə җибəрер, сез ул хатны укып, аның 
ни язганнарын барын да белерсез, менə ул хатны уку – аны язган 
адəм илə сөйлəшүдер.  
Янə мин сезгə уку-язу белгəн бер кешенең хикəясен сөйлим, сез 

тыңлагыз: бервакытны бер адəм, кая гына бер язу күрсə дə, аны 
укымыйча китмəскə гадəтлəнмеш. Бу кеше беркөн су эчү өчен бер 
чишмəгə бара. Чишмəнең янында язулы бер таш күрə, ул ташта: 
«Бу ташның артында бер язулы таш бар, аны укыган кешегə бик 
зур шатлык булыр», – дип язылган. «Бу чишмəдəн бераз читтəрəк 
бер чүлмəк күмеп куелган алтын бар: аны ал да бу чишмəне төзəт-
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тер, артканы сиңа булыр». Бу язуны укыгач, ул җирне табып, ал-
тыннарны казып чыгара да бай буладыр. Əгəр ул адəм укый белмəсə 
иде, чишмə янында булган таштагы язуны укый алмас иде дə ал-
тыннардан баш кагар иде.  
Менə, балалар, уку-язу белү адəмнең бəхетле булуына ярый икəн. 
Балалар! Адəмгə дөньяда торыр өчен коры гыйлем генə җитми-

дер, гыйлем өстенə гүзəл холык та кирəк. Гыйлем булып та, əхлагы 
начар булса, ул кешедəн һəркем кача, аның гыйлеменнəн һичкем фай-
да ала алмыйдыр.  
Кеше кеше булганлыгы өчен кешедəн башка тора алмыйдыр. 

Синдə никадəр гыйлем булса да, əхлагың начар булса, кешелəр син-
нəн кача, кеше илəн катыша алмыйсың. Кеше илə катышмадыңмы, 
дөнья сиңа бер зиндан булып күренəдер, зиндан кешене туйдырган 
кебек, син дə дөньядан туясың, дөньяда торуның кызыгы китəдер».  

1911 елда галим, педагог Гайнетдин Əхмəрев, бу проблемага фəн-
ни яктан якын килеп, матур язуга өйрəтүнең мөһимлеге белəн бергə 
аны укыту методикасын да ачып бирə. Ул үзе дə, мəктəп-мəдрəсə-
лəрдə белем биргəн укытучы буларак, бу мəсьəлəнең җитдилеген аң-
лый һəм «Хөсне хат» дигəн китабында бу проблеманы яктырта. Шу-
лай ук аның китабының да кереш сүзе биредə тəкъдим ителə. Текст 
XX йөз башында кулланылган тел белəн, үзгəртелмичə бирелде.  

«Голүм мəктəплəрендə балаларны заманның ысулынча укытуга 
муафикъ рəвештə тəртип ителгəн берничə төрле əлифба вə кыйра-
əт китаплары күрелсə, язу дəреслəре өчен, ягъни уку илə бəрабəр 
язуны да үзенə махсус ысуллар үзрə үгрəтергə ярарлык рəвештə 
тəртип ителгəн һичбер төрле əсəр күрелгəне юк. Моның сəбəбе: мө-
хəррирлəр тарафыннан язуга тиешенчə əһəмият бирелмəгəнлектəн 
булырга кирəк. Əмма адəм баласына укый белүенə дəрəҗə зарур бул-
са, яза белү дə шулкадəр үк зарурдыр. Укуга караганда язуга үгрəнү 
əһəмиятлерəк булганлыктан, иске тəртип илə укып йөргəн кемсə-
лəрнең бəгъзелəре бөтенлəй яза белмилəр яки, белсəлəр дə, язулары 
бик зəгыйфь була, хəтта үз исемнəрен дөрес яза белмəгəннəре дə 
бик күп. Бу рəвештə нəкыслык һичбер миллəттə күрелгəн юк, һəр 
миллəттə укый белгəн кемсə үз дəрəҗəсендə яза да белə. Укый бе-
леп тə, яза белмəү, əлбəттə, баланың зиһенсезлегеннəн яки язуның 
читенлегеннəн килмидер, бəлки язуга бөтенлəй үгрəтелмəгəнлектəн 
яки тəртипсез рəвештə үгрəтүдəн килəдер. Шул ук адəмнəр, җи-
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ңелрəк ысулда гүзəл тəртиплəр илə үгрəткəндə, һич шөбһəсез, яза 
белəчəклəр, хəтта гүзəл язуларга да муафикъ була алалар иде. 
Һəр фəннең үзенə махсус ысул вə тəртиплəре булган кеби, язуның 

да үзенə махсус ысуллары бар. Безнең мөгаллимнəргə дə, балаларны 
тиз заманда йиңеллек илə гүзəл вə дөрес язарга үгрəтер өчен мəгъ-
рифəтле таифəлəрдə күрелгəн мəкамəл вə яңа ысулларны белү лязим 
буладыр. Ысулсыз вə тəртипсез рəвештə үгрəтү юлсыз йөрү илə бə-
рабəр. 
Язуга махсус ысуллардан мəгълүмрəклəре шулар: 
1) Иске тəртип. Монда язуга яки бөтенлəй үгрəтелми, ягъни 

хатт тəгълиме юк, хəлфə укырга гына үгрəтə, яки хəрефлəрнең ае-
рым языла торган рəвешлəрен һəҗа тəртибендə əүвəл хəлфə үзе 
укып күрсəтə. Балалар шуны тəмам күңеллəренə беркеткəнчə тəк-
рар-тəкрар күчереп язалар, əмма хəрефлəрнең ничек язылганын 
(кайдан башлап, кайда туктаганын) белмəенчə, хəрефнең үлчəвен вə 
ниндəен хəрефнең сурəтен ясап кына утыралар. Аерым хəрефлəрне 
бер дəрəҗə язарга үгрəнгəннəн соң, махсус язмалардан күчереп, ике-
өч хəрефле һəҗалар, ягъни сүз кисəклəре вə аерым сүзлəр (кеше 
исемлəре) дə яза башлыйлар. Кагыйдəи хөсне хат илə ашна булмаган 
хəлфəлəрнең язуга үгрəтүе шуннан гыйбарəт. Соң гасырларда Евро-
пада мəшһүр педагоглар чыгып, укыту тəртиплəрен үгрəтү илə бə-
рабəр язу ысулын йиңелəйтергə дə чаралар эзли башлаганнар. 

2) XIX гасыр əүвəлендə мəшһүр Песталлоцциның шəкертлəре 
балаларны язуга йиңелрəк рəвештə үгрəтү өчен яңа бер ысул уйлап 
тапканнар. Тəртибе шул рəвешле: мөгаллим хəрефлəрне (хəреф-һə-
җа тəртибендə) əүвəл үзе язып яки аерым нокталардан хəреф сурə-
те ясап, балалар шуның өстеннəн сызып йөртəлəр. Яңарак чыккан 
заманнарда бу ысулның тарафдарлары күбəеп, бəгъзы урыннарда 
истигъмале дə озакка тартылган. Мəшһүр философ Гиллард 1839 
нчы сəнадə Вена шəһəрендə басылган китабы илə нокталардан оеш-
тырылган хəрефлəр өстеннəн сызып йөртү балаларга зиһен артты-
ру өчен дə файдалы икəнен исбат кылырга тырышкан, лəкин ул бу 
фикерендə ялгыз берүзе генə калган. Мөхəррирлəрнең күбесе əүвəл-
дəн язып куелган хəрефлəр өстеннəн сызып йөртү ысулының зиһен 
арттыруга һичбер төрле файдасы юклыгын, хəтта балаларның ис-
тигъдар куəтен манигъ булмаганлыгын да сөйлəгəннəр. Файдасыз-
лыгы вə бер микъдар зарары барлыгы да исбат ителгəннəн соң, бу 
ысул мəктəплəрдəн бөтенлəй чыгарылган. Бу көннəрдə Европа мəк-
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тəплəрендə истигъмаль ителгəне ишетелгəн юк. Шулай да безнең 
китапчылар шул яраксызлык сəбəпле, Европа мəктəплəреннəн чыга-
рылып ташланган ысул үзрə тəртип ителгəн язу дəфтəрлəре бас-
тырып, хəзер дə таратып яталар. Ишетдекемезгə күрə, бу рəвешле 
иске хəрефлəрнең күчергечлəре Истанбулдан китерелə, имеш. Əү-
вəлдəн язып куелган хəрефлəр өстеннəн сызып йөртү ысулы үзрə үг-
рəтү өчен тəртип ителгəн дəфтəрлəрдə һəрбер хəрефкə тигез урын 
калдырыла, ягъни хисабы тигез була. Əмма хəрефлəрнең язылуы чи-
тенлектə бар да бер дəрəҗəдə түгел, күбрəк җөзэле хəрефлəрне 
язарга башкаларга караганда артыграк вакыт һəм күбрəк урын да 
кирəк була. Күп мəртəбə бер хəрефне генə язып утыру (хосуса, элек-
тə язып куелган хəрефлəр өстеннəн һичбер уйсыз, фикерсез, машина 
кебек кенə сызып йөртү) дəрестəн балаларның ихлас кайтуга сəбəп 
була. Əлбəттə, ихлас белəн зəвыкланып эшлəгəндə генə дəрес алга 
бара. Читенлек вə зəвыксызлык сəбəпле, əүвəлге бер-ике сəтырда хə-
рефлəрне бер дəрəҗə язарлык рəвештə язалар, əмма өченче-дүртен-
че сəтырларда язулары начарлана башлый, ахырда бөтенлəй зə-
гыйфьлəнə. Дəхи күчергеч нəкадəр яхшы вə гүзəл рəвештə язылган 
булса да, мөгаллимнең балалар алдында күзəтеп язуына йитмидер, 
һəр хəрефнең язылу рəвешлəрен, үлчəвен вə ниндəен җөзэлəрдəн мəр-
кəб булганлыгын телдəн сөйлəп аңлатуны һичбер төрле күчергечкə 
алыштырылмый. Хəрефне язып күрсəткəндə, балалар кулның нə рə-
вештə хəрəкəт иткəнлеген дə белеп калырга тиешле. Бəгъзы мөхəр-
рирлəрнең фикеренчə, алдан язып куелган хəрефлəр өстеннəн сызып 
йөртү ысулының бары бер генə төрле хасияте бар, имеш: ул да пе-
дагогия гыйлеменнəн хəбəре булмаган тəҗрибəсез мөгаллимнəр 
өчендер. Мөгаллим тарафыннан артык иҗтиһад сарыф ителмəен-
чə, көчлəнмичə, дəхи язу дəреслəренə күп вакыт та сарыф ителмəен-
чə, балаларны шул дəфтəрдə язылып куелган хəрефлəр буенча гына 
бер дəрəҗə язуга үгрəтү мөмкин була, дилəр. 

3) Балаларны тиз вакытта укырга үгрəтү өчен иске ысуллар-
ны йиңелəйтүгə төрле чаралар эзлəп, ахырда ысулы сəүтия чыга-
рылган кеби язуга үгрəтү өчен дə, иске тəртиплəр урынына бер йи-
ңелрəк ысул табылган. Хəзер дə Европа мəктəплəрендə язуны гому-
ма шул ысул берлə үгрəтелə. Хəрефлəрнең үлчəвен вə язылу рəвешлə-
рен ачыграк аңлату өчен, дəхи, балаларның зəвыкларын вə һəвəслə-
рен арттыру нияте илə бəгъзы бер педагоглар тарафыннан күрсə-
телгəн җөзэи аермалар гына бар, əмма ысулы һаман да шул бер, 
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тəртибе шул рəвештə: хəрефлəрене искечə хəреф-һəҗа тəртибен-
дə үгрəтелми, бəлки язылу рəвешлəрендə бер-берсенə охшавына ка-
рап, берничə кыйсемгə бүленə. Беренче кыйсемгə иң ансат рəвештə 
языла торган хəрефлəр куелып, аннан соң читенрəклəре дə язылып 
бара. Һəр кыйсемдə əүвəл хəрефлəрнең җөзэлəре язылып, аннан соң 
шул җөзэлəрдəн мəркəб булган хəрефлəр, ракыймнəр вə аерым сүз-
лəр илə җөмлəлəр дə языла. Хəрефлəр илə җөзэлəрнең үлчəвен вə 
язылу рəвешлəрен ачыграк күрсəтү өчен əүвəл дəрəҗə махсус сы-
зыклар вə алардан ясалган мəрбиглар истигъмаль ителə, лəкин боны 
артык озакка сузмаенча, хəрефлəрне бер мəртəбə язып чыгу илə ки-
фая ителер, аннан соң ике сызыклы, ахырда бер сызыклы дəфтəр-
лəргə языладыр. Əүвəл мəртəбə эре хоруфат илə язылган, аннан соң 
вак язуга əйлəндерелə. Язу рəвешлəрендə балаларның рухларын күтə-
реп, һушларын арттыру өчен, бəгъзы вакыт хəрефлəрне телдəн əй-
теп яки махсус ишарəлəр белəн бөтен сыйныфка берьюлы яздыры-
ла, ягъни хəреф ничə җөзэдəн мəркəб булса, балалар шул җөзэлəрне 
(мөгаллимнең ишарəте берлəн) берьюлы сызарга тиешле. Бу тарикъ 
белəн үгрəткəндə балалар тиз язарга гадəтлəнəлəр һəм бөтен сый-
ныфның язуы бер сурəттə була, əмма бу рəвешле дəреслəр мөмкин 
кадəр кыскарак вə сирəгрəк булырга тиешле, артыкка китсə, файда 
урынына зарар булу ихтималы да бар. 
Хөсне хат дəреслəреннəн максуд – балаларны яхшы язуга үгрəтү-

дер. 
«Яхшы язу» дигəн нəрсəдə өч төрле сыйфат барлыгы аңлана: 
1) интизам, ягъни сызылу рəвешлəренең дөреслеге; 
2) ачык вə танырлык булу; 
3) гүзəл вə нəфислек. 
Бу сыйфатларның берничəсе – һəрбер аерым хəрефне дөрес рə-

вештə вə башкалар илə бер үлчəүдə язып, алардан сүзлəр тəшкил 
итү вə ул сүзлəрнең язу сəтырларында мөнасиб үлчəү үзрə төəелү-
еннəн килə. Язуның ачыклыгы – һəрбер хəрефнең вə һəрбер сүзнең 
күзгə аерым ачык рəвештə күренүеннəн вə гадəтенчə генə укый-яза 
белə торган адəмнəргə дə мəшəкатьсез танырлык булуыннан гыйба-
рəттер. Əлбəттə, ачыклык вə дөреслек бер-берсенə башка, ягъни 
икесе бер түгел: бəгъзы адəмнəрнең бик дөрес язуларын да тиз генə 
танырлык булмый, ашыгыч язуда хəрефлəр бер-берсен кушылып, дө-
рес язылса да, танырга читен була, язуның гүзəллеге, дөреслеге бе-
лəн ачыклыгында һəм төрле сызыклар арттырып хəрефлəрне ма-
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турлавыннан килə. Бу рəвешле арттырылган сызыкларның дөрес вə 
ачыклык өчен һич хаҗəте юк. 
Язуның нəфислеген ачык рəвештə тəгъриф кылу, əлбəттə, ансат 

түгел, əмма аны бик тиз сизеп була. Нəфис язу адəмнең хисенə хуш 
тəэсир итү рəхəтлек китерə, шулай булса да, артык гүзəл вə нəфис 
язуның гавам мəктəбе өчен лязүме юк, дилəр. 
Вакытның азлыгы вə хөсне хат мəгыйшəт өчен нə дəрəҗə кирəк-

леген хəтердə тотып, яхшы язуның əүвəлге ике сыйфатына артыг-
рак илтифат итəргə тиешле була, ягъни балаларның язулары дөрес 
рəвештə ачык вə һəркем танырлык булсын. Дəхи, мөмкин кадəр тиз 
язарга үгрəтүне арзу ителə, лəкин гавам мəктəплəрендə вак хəреф 
илə тиз язуга угрəнү мөмкин түгел, ул күп еллар язу белəн шөгыль-
лəнгəндə генə була торган эш. Шул сəбəпле тиз язу сыйфаты бик 
азы белəн дə канəгатьлəнергə туры килə. Мəктəп тəмам иткəн бала 
уртача хорафат илə гадəтчə (ягъни урта гына) тизлектə яза алса, 
кафидер. 
Гавам мəктəплəрендə вакытның тарлыгыннан, хөсне хат бабын-

да артык зур нəтиҗə чыгарып булмый. Шул сəбəпле мөгаллим əү-
вəлдəн үк туп-тугры максудка илтə торган йиңел ысулга тотыныр-
га тиешледер. 
Хөсне хат тəгълименə керешүдəн мөкаддəм, балаларны нə кыя-

фəтендə утырырга, нə рəвештə калəм вə кагазь тотарга үгрəтү 
тиешле була, чөнки бу шартлар табылмаганда, ачык вə гүзəл язуга 
ирешү мөмкин булмыйдыр. Язу дəреслəрендə мөхалəф кəгазь үзрə 
утыру, хафиз сөхать җəһəтеннəн дə зарарлы санала, мəктəп бала-
ларында күрелгəн арка, күкрəк, күз авырулары күбесенчə шул сəбəп-
лəрдəн була, имеш».  

 
Белемне тикшерү өчен биремнəр: 
1. Хөсне хат нəрсə ул? 
2. Югарыда бирелгəн текстлардан хəзерге көндə аңлашылмый 

торган сүзлəрне җыеп, аларга, сүзлектəн карап, аңлатмалар эшлəгез. 
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Текст белəн эшлəү кагыйдəлəре 
 
Һəр мəдəни миллəт үзенең язма һəм тарихи мирасын җыю, 

саклау, өйрəнү һəм пропагандалауны кайгырта. Бу эш белəн 
филологиянең, əдəбият гыйлеменең бер тармагын тəшкил итүче фəн 
– текстология шөгыльлəнə. 

Текстология (лат. textus – тукыма (нигез) һəм -логия) – язма һəм 
басма əдəбият, фольклор əсəрлəре текстларын тəнкыйди тикшерү, 
аныклау, чыганакларын, тарихын өйрəнеп басмага əзерлəү белəн 
шөгыльлəнə торган фəн. Мəгълүм булганча, аныкланган ышанычлы 
текстларга нигезлəнмичə, əсəрне идея-художество һ.б. яклардан 
өйрəнү, əсəргə яисə язучы, галим, автор иҗатына идея-эстетик 
анализ ясап булмый.  

Төрле вакытта иҗат ителгəн əсəрлəргə, ягъни тикшерү объектына 
карап, текстология антик дəвер, урта гасырлар (яисə медиевистик 
текстология) һəм яңа əдəбият тармакларына бүленə.  

Төрки-татар текстологиясен түбəндəге төрлəргə бүлү кабул 
ителгəн: 

1)  татар əдəбиятының борынгы һəм урта гасырлар кулъязма 
ядкəрлəре текстологиясе; 

2) яңа əдəбият текстологиясе (XVIII йөз ахырыннан басма татар 
китабы); 

3) халык авыз иҗаты əсəрлəре текстологиясе. 
Татар əдəбияты текстологиясе үзенең тамырлары белəн түбəндəге 

ике традициягə барып тоташа:  
– ислам фəненə караган, фəлсəфи, филологик эчтəлекле китап-

ларга Шəрыктəгечə аңлатма бирү традициясе; 
– урта гасырлардагы гомумтөрки филологик ядкəрлəр. 
Текстологиянең төп ысулы – текстка филологик анализ ясау. Шу-

лай ук ихтималлык-статистик, фотомеханик ысуллар да кулланыла. 
Һəрбер дəвердə əдəби əсəрлəрнең һəм тарихи хезмəтлəрнең 

барлыкка килүендə үзлəренə генə хас ысуллар (методлар), үзен-
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чəлеклəр бар. Əйтик, борынгы һəм урта гасырлар əдəбияты яисə 
фольклор əсəрлəре кулдан күчерелеп, телдəн-телгə сөйлəнеп 
таралганнар һəм шуңа күрə аларга төрле үзгəрешлəр кергəн, 
вариантлары барлыкка килгəн. Текстолог төрле вариантларны үзара 
чагыштырып, иң борынгы һəм ышанычлы күчермəне нигезгə алып, 
тəнкыйди текстлар эшлəү белəн шөгыльлəнə, ягъни ул əсəрлəрне 
басмага əзерли.  

Урта гасырларда иҗат ителгəн күп кенə əсəрлəрнең, тарихи 
хезмəтлəрнең кем тарафыннан язылуы мəгълүм түгел. Текстолог 
шулай итеп теге яки бу əсəрнең авторын ачыклау, тəгаенлəү 
(атрибутика), əсəрнең язылу урынын һəм вакытын ачыклау, əгəр дə 
əсəр басылып чыккан булса, басмаларын ачыклау (исəпкə алу) белəн 
дə шөгыльлəнə. 

Язучының, авторның иҗат процессын аңлау, иҗат психологиясен 
төшенү өчен, иҗтимагый һəм əдəби-эстетик карашлары эволюция-
сен аңлау өчен аның кулъязмаларының тарихын, икенче төрле əйт-
кəндə, «текст тарихын» өйрəнү зарури. Беренчедəн, язучы үз əсəрен 
кат-кат эшкəртə, камиллəштерə. Икенчедəн, əсəрнең басмаларында 
цензура һəм мөхəррирлəр тарафыннан төрле үзгəрешлəр кертелергə 
мөмкин. Өченчедəн, əсəр басылганда, төрле хаталар китəргə, кайбер 
җөмлəлəр, хəтта əсəрнең кайбер кисəклəре төшеп калырга мөмкин. 
Шуңа күрə əдипнең иҗат процессын тулырак күз алдына китерү 
өчен аның кулъязмаларын, үзе карап төзəтеп чыккан корректурала-
рын өйрəнергə кирəк. Əсəрнең нəшрият, цензура архивында саклан-
ган нөсхəлəрен тəнкыйди тикшерергə һəм баскан вакытта җибəрел-
гəн хаталарны ачыклау зарури. Менə шушы талəплəрне үтəү, əсəр-
нең автор үзе язган вариантын тулысынча басарга əзерлəү тексто-
лог-галимнең төп бурычы булып тора. Шушы эшлəр эшлəнми то-
рып, ягъни язучының, гомумəн, теге яки бу авторның җентеклəп 
тикшерелеп дөньяга чыгарылган хезмəтлəре булмый торып, аның 
иҗаты, əдəби-эстетик, иҗтимагый-сəяси карашлары турында фикер 
йөртү, аңа бəя бирү берьяклы гына булачак.  
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Əдəбият чыганаклары һəм текстология 
 
Əдəбият чыганаклары белеме яңа оешып килгəн фəн тармакла-

рыннан санала. Шуңа да бу өлкəдəге хəл ителмəгəн мəсьəлəлəрнең 
күп булуы аңлашыла. Фəн белəн бергə аның терминнары да барлык-
ка килə, төп эчтəлеге, мəсьəлəлəре, юнəлешлəре ачыклана. Яңа ое-
шып килүче фəн тармагы булу сəбəпле, аның əдəбият фəнендəге 
урыны да ныклап ачыкланып җитмəвен танырга кирəк. Əдəбият тео-
риясенə караган хəзерге дəреслеклəргə мөрəҗəгать иткəндə дə, чыга-
наклар белəн эш итүче фəн тармакларына түбəнсетеп карау ачык 
күзгə ташлана. Мəсəлəн, «Əдəбият теориясенə кереш» (1987) кита-
бында əдəбият белеме төп өч мөстəкыйль тармакка бүленгəн итеп 
күрсəтелə (əдəбият теориясе, əдəбият тарихы, əдəби тəнкыйть). «Бо-
лардан тыш, – диелə анда, – əдəбият белеме кайбер бүтəн ярдəмчел 
тармакларны да эченə ала» һəм мисал итеп текстология һəм библи-
ография өлкəлəре китерелə. Мондый караш – фəн тармакларын мөс-
тəкыйль һəм мөстəкыйль булмаганнарга, «төп» һəм «ярдəмчел», ягъ-
ни икенчел дəрəҗəдəгелəргə аеру русча чыккан хезмəтлəрдə дə, төр-
ки теллəрдə басылган əдəбият теориясе дəреслеклəрендə дə очрый. 
Əдəбият чыганаклары белеменең фəн тармагы буларак мөстəкыйль-
леген танымаган мондый бүленешнең хəзерге югары уку йортлары 
программаларында һəм дəреслеклəрендə урын алуы галимнəребез-
нең һаман да иске кысалардан арына алмавын искəртə. 

Əдəбият чыганаклары белеме əдəбият фəненең мөстəкыйль бер 
тармагы булып саналырга хаклы – əдəбият фəненең үсеш юлы, төрле 
ил галимнəренең шушы өлкəдəге эшчəнлеклəре əлеге фикергə этəрə. 

Əдəбият теориясе дəреслеклəрендə əдəбият чыганаклары белəн 
эш итүче өлкəне рус əдəбиятчылары «вспомогательная научная дис-
циплина» дип атыйлар. Татарча аны «ярдəмчел фəн тармагы» дип 
тəрҗемə иткəннəр. Аны «булышучы фəн тармагы» дип алу мəгънəгə 
төгəлрəк туры килə кебек. Əмма мəсьəлə терминда гына түгел, ə 
аның урынын бəялəүдə. Галимнəр, мəсəлəн, чыганаклар белеменең 
үзəген тəшкил иткəн текстология кебек фəн тармагын төп тармак-
ларга «булышучы» итеп кенə санау белəн килешмилəр, мондый ка-
рашны аның əһəмиятен, ролен түбəнсетеп карау дип атыйлар. Цю-
рих университеты профессоры Макс Верли, мəсəлəн, текстологияне 
əдəбият белеменең нигезендə яткан бер мөстəкыйль тармагы итеп 
карый. Б. Томашевский, Д. Лихачев кебек рус галимнəре дə, тексто-
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логияне текстны китап итеп басуга əзерлəү мəгънəсендə тар, меха-
нистик аңлауны тəнкыйтьлəп, аны текст тарихын фəнни өйрəнүгə 
нигезлəгəн мөстəкыйль фəн тармагы буларак киң итеп аңлауны алга 
сөрделəр.  

Татар галимнəре, мəсəлəн, күренекле əдəбият белгече Н.Г. Юзиев 
та (1931–1996) текстологиянең мөстəкыйльлеген яклый. Əмма бер 
җитди өстəмə дə бар. Əдəбият чыганаклары белеме өлкəсен тексто-
логия белəн генə чиклəнмичə, аңа чыганаклар белəн эш итүче башка 
фəн тармакларын да өстəргə кирəк. Əдəбият чыганаклары белеменең 
Н.Г. Юзиев тарафыннан тəкъдим ителгəн структурасы түбəндəге 
фəн тармакларын үзенə берлəштерə: 

1. Текстология; 
2. Археографиянең əдəбият белəн бəйле тармагы; 
3. Архив фəненең əдəбият чыганаклары, язучы архивлары белəн 

бəйле тармагы; 
4. Музей фəненең əдəбиятка бəйле тармагы; 
5. Библиография һəм китап белеменең əдəбиятка бəйле тармагы; 
6. Хронология; 
7. Палеографиянең əдəбият чыганаклары белəн бəйле тармагы. 
«Əдəбият чыганаклары белеме» – əдəбият чыганаклары белəн эш 

итүгə бəйле күп кенə төрле фəн тармакларын комплекслы берлəш-
тергəн, əнə шул өлкəлəрдəге профессиональ серлəрнең əдəбиятчыга 
кирəкле гыйлемен туплаган, əдəбият фəненең мөстəкыйль бер тар-
магы буларак яшəргə хаклы өлкəсе ул. 

«Чыганаклар», «əдəбият чыганаклары» дигəн атамалар безнең 
фəнни хезмəтлəрдə очрамый түгел, очрый. Практик кулланышта 
алар нигездə əдəбиятны укучыга һəм тикшерүче галимгə əдəбият 
итеп күз алдына бастырырга ярдəм итүче чыганакларны – əдəби һəм 
фəнни кулланмаларны-əсəрлəрне аңлаталар. Күбесенчə «əдəбият чы-
ганаклары» дигəннəн тəмамланган һəм басылып чыккан əдəби əсəр-
лəр күздə тотыла. «Əдəбият чыганаклары белеме» дигəн төшенчəнең 
контекстта, фəнни кулланышта мəгънə төсмере үзгəрəк. «Əдəбият 
чыганаклары» термины тəмамланган һəм басылып чыккан əсəрлəр-
дəн тыш төрле сəбəплəр аркасында басылмый калганнарын да, кулъ-
язма хəлендə сакланганнарын да, тəмамлана алмаганнарын да, əсəр-
нең төрле вариантларын да, əдипнең əсəр язу барышында тупланган 
материалларын да, көндəлеклəрен дə, куен дəфтəрлəрен дə, истəлек-
лəрен дə, фоторəсемнəрен, магнитофонга язылган сүзлəрен дə, 
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язышкан хатларын да үз эченə ала. Бу чыганакларны галимнəр төр-
лечə төркемлилəр. Иң олы бүленеш – аларны əдəби һəм фəнни чыга-
наклар дип аеру. Һəрбер төркем тагын үз эчендə эчтəлеклəренə, ха-
сиятлəренə, функциялəренə карап төрле төркемнəргə бүленə. Əйтик, 
беренчел чыганаклар, икенчел чыганаклар – болары чыганакларның 
басылу-басылмауларына карап төркемлəнə. Архив чыганаклары, ки-
тапханə чыганаклары, музей чыганаклары – бу бүленеш аларның 
саклану урыннарына, куллану функциялəренə ишарəли. «Əдəбият 
чыганаклары белеме» атамасы чыганакларның əнə шундый фəнни 
кулланышка бəйле төрле өлкəлəрдə тупланган гыйлемнəрне күздə 
тота. Яңгырашы сəер тоелуы да ихтимал. Моңа аның өч сүздəн то-
руы да (терминнар бит гадəттə бер-ике сүздəн генə оешалар), татар 
əдəбиятына караган фəнни хезмəтлəрдə очрамавы да тəэсир ясый 
торгандыр. Əдəбият теориясенə багышланган хезмəтлəрдə, «Əдəби-
ят теориясенə кереш» (1987) китабында да, «Əдəбият белеме сүзле-
ге»ндə дə (1990) əлегə ул термин буларак очрамый.  

«Əдəбият чыганаклары белеме» терминының моңарчы кулланма-
вы ул аңлаткан күренешнең татар əдəбияты фəнендə булмавы ту-
рында сөйлəми, əлбəттə. Бу мəсьəлəгə бездə игътибар җитеп бетмə-
вен генə аңлата. Гомуми əдəбият белемендə мондый төшенчə күптəн 
кабул ителгəн. 

Чыганаклар белəн эш итү тəҗрибəсе əдəбият фəне белəн бергə 
барлыкка килə, əмма аннары аның үсешенə төрлечə – йə бик көчле, 
йə сизелмəслек йомшак тəэсир ясый. Моның өчен андагы тəҗрибə-
лəрнең гомумилəштерелүе гаять зур роль уйный. Əйтик, «текстоло-
гия» атамасы үтə яңа термин – 1928 елда гына кулланыла башлый. Ə 
аның төшенчəсе, якынча мəгънəсе бик борынгы заманнарга барып 
тоташа. Коръəн, Инҗиллəр барлыкка килү белəн, аларның текстын 
өйрəнүгə бəйле белемнəр – фəн тармаклары барлыкка килə (шəрех-
лəү, герменевтика, экзегетика). Чыганаклар белеме өлкəсе белəн дə 
шул ук хəл. Əдəбият фəненең бер тармагы буларак ул бездə яңа ое-
шып килə, əмма бу өлкəдəге тəҗрибə, гыйлем татар əдəбият фəне 
туу белəн барлыкка килə. Əдəбият фəне XIX гасырда һəм XX гасыр 
башында күзгə күренерлек уңышларга ирешə, дибез икəн, монда, иң 
беренче чиратта, Г. Утыз-Имəни (1754–1834), Ибраһим Хəлфин 
(1779–1829), Ш. Мəрҗани (1818–1889), Р. Фəхретдин (1859–1936) 
кебек галимнəребезнең əдəбият һəм мəдəният чыганаклары белəн эш 
итүдəге олы казанышларын, шул тармактагы титаник эшчəнлеклə-
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рен күздə тотабыз. И. Хəлфин, Г. Утыз-Имəнинең текстология һəм 
шəрехлəү эшчəнлеген, Ш. Мəрҗанинең алты томнан торган «Вафиа-
тел əл-əслаф» энциклопедик сүзлеген, Р.Фəхретдиневнең «Асар» 
томнарын, энциклопедик, текстологик, шəрехлəү эшчəнлеген искə 
төшерү дə бу өлкəдə кыйммəтле бай тəҗрибəлəрнең электəн үк туп-
лана килүе турында сөйли. Бу традициялəр XX гасыр дəвамында да 
күпмедер дəрəҗəдə үстерелə, баетыла. 

Хəзерге практик тормыш та «əдəбият чыганаклары белеме» тө-
шенчəсенең кирəклеген, хəтта зарурилыгын һаман саен искəртеп то-
ра. Шушы зарурият нигезендə хəзерге Татарстан Фəннəр академиясе 
Г. Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм сəнгать институтында 
1986 елны кулъязмалар һəм текстология бүлеге оештырылды. Бүлек-
нең шушы вакыт эчендəге татар халкының рухи мирасын җыйнау 
буенча алып барган эшчəнлеге аның бик тə вакытлы барлыкка килү-
ен раслады. Ул кыска вакыт эчендə əдəби мирасны туплау, барлау, 
фəнни эшкəртү, аны халыкның үзенə кайтарып бирү юнəлешендə 
зур эшлəр башкарды. Чыганаклар өлкəсенə игътибарның көчəюен 
Казан университеты мисалында да расларга мөмкин (Х. Госман 
(1908–1992), М. Госманов (1934–2010), А. Фəтхи (1937–1992). 

Əдəбият чыганаклары белеменə игътибарның көчəюе һəм аның 
əдəбият фəнендə абруе үсүе ул татар əдəбият фəненең генə хосусый 
үзенчəлеге түгел. Элекке совет республикаларының байтагында 
Кулъязмалар институтының ачылуы яки А.М. Горький исемендəге 
Дөнья əдəбиятларын өйрəнү институтында (Мəскəүдə) «литератур-
ное источниковедение» бүлегенең оештырылуы, Фəннəр академиясе 
системасында əдəбият чыганаклары белеменең дə приоритетка ия 
юнəлеш буларак танылуы – шушы тенденцияне характерлаучы ми-
саллар. Болар барысы да иҗтимагый-сəяси хəллəр нəтиҗəсендə озак 
еллар кыерсытылып яшəргə мəҗбүр ителгəн фəн тармагының, ниһа-
ять, фəн дөньясында лаеклы үз урынын яуларга тырышуы турында 
сөйли. 

Яңа оешып килүче фəн тармагы буларак əдəбият чыганаклары бе-
леменең хəл ителəсе мəсьəлəлəре дə байтак. Шундыйлардан Н.Г. 
Юзиев түбəндəгелəрне билгели: 

1. Бу фəн тармагының терминнарын ачыклау, атамаларын билгеле 
бер тəртипкə китерү – актуаль бурычларның берсе. Һəр фəн өлкəсе чы-
ганаклар белəн эш итə. Əмма һəр өлкəдə ул чыганакларның роле, уры-
ны тигез түгел. Шуңа да төрле атамалар кулланыла. Аларның төрлелеге 
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аңлашыла. Шулай да иҗтимагый фəннəрдə атамаларның уртак кулла-
нылышы, ягъни унификациялəнүе турында уйлануны дəвам итү кирəк-
тер. Бу аеруча əдəбиятчылар белəн телчелəрнең, тарихчыларның бергə-
лəшеп эшлəвен сорый. Əйтик, галимнəр «текстология», «археография» 
атамаларының тарихчылар һəм əдəбиятчылар тарафыннан термин бу-
ларак үзгəрəк мəгънə белəн кулланылуын əйтəлəр. Килешенеп бетмə-
гəн кулланышлар башка терминнарда да очрый. 

2. Терминнарның уртаклыгына ирешү фəннəрнең төрле өлкəлə-
рендə (тел, тарих, əдəбият) эшлəүчелəр өчен генə түгел, төрле тел-
лəрдə иҗат итүче əдəбият галимнəре өчен дə əһəмиятле. Төрки тел-
лəрдə чыккан кайбер əдəбият сүзлеклəренə мөрəҗəгать иткəндə, əдə-
бият чыганаклары белеме өлкəсенə караган атамаларның тик русча-
дан алынуы күзгə ташлана. Бу өлкəдə дə яңа атамалар табарга һəм 
уртак төрки терминнарга күчəргə омтылырга кирəктер.  

3. Əдəбият чыганаклары белеменең эчтəлеген, чиклəрен, төп тар-
макларын да ачыклау зарури. Хəзерге бүленештə төрлелек хөкем сө-
рə. Əйтик, бер иш галимнəрдə текстология əдəбият чыганаклары бе-
леменең бер тармагы буларак хисаплана, башкалары исə аны бу өл-
кəдəн читтəге – үзенə бер мөстəкыйль тармак итеп саный. 

4. Əдəбият чыганаклары белеме – практик як белəн теоретик як-
ны берлəштерүе белəн үзенчəлекле фəн тармагы. Архив, китапханə, 
музей, нəшрият (практик текстология) белəн турыдан-туры бəйле 
булуы шуны ачык дəлилли. Шуңа таянып, нигезлəнеп, əдəбият чыга-
наклары белеменең теоретик əһəмиятен киметергə омтылыш тенден-
циясенең хəзергəчə яшəп килүен дə онытырга ярамый. Бу өлкəдə эш-
лəүче белгечлəр мондый тенденция белəн даими очрашып торалар. 
Чыганаклар белеменең əһəмиятен күтəрергə телибез икəн – ул бу өл-
кəдəге хезмəтлəрне дөньяга чыгару белəн дə бəйле икəнен һəрчак ис-
тə тотарга тиешбез. 

5. Əдəбият чыганаклары белеменең практика белəн бəйле бер 
тармагы ул – əдəби мирасны, язма ядкəрлəрне саклауның торышы. 
Бу өлкəдə, киресенчə, практик якның аксавы нык сизелə һəм күңелдə 
борчу уята. Бу өлкəдəге фаҗигале күренешлəр турында күп язылды, 
мəдəният һəм əдəбият ядкəрлəрен саклау турында закон да кабул 
ителде. Əмма аның практик үтəлеше теоретик куелышта нык калы-
ша. Бу бигрəк тə мирасханəлəрнең материаль-техник коралланыш-
ның ифрат та түбəн дəрəҗəдə булуына бəйле. Күчермəлəр аша язма 
ядкəрлəрнең гомерлəрен озынайта торган техник чаралар (микро-
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фиш, микрофильм, ксерокс һ.б) кулланылмый. Ə əдиплəребезнең 
кулъязмалары мəңгелек түгел – искерə, туза һəм танып була алмас-
тай хəлгə килə. Бу күренеш белəн галимнəр М. Гафури (1880–1934), 
Ф. Əмирхан (1886–1926), Һ. Такташ (1901–1934) əсəрлəре җыелма-
сын хəзерлəгəндə еш очрашалар – аерым битлəр укый алмаслык дə-
рəҗəдə таушалганнары күренə. Чит иллəрдə сакланучы язма истə-
леклəрнең күчермəлəрен туплауга да ныклап керешергə кирəк. 

6. Əдəбият чыганакларын җыйнау, фəнни өйрəнү мəсьəлəлəрендə 
төрки əдəбиятлары белгечлəренең үзара бəйлəнешлəренең җитəрлек 
булмавын да əйтергə кирəк. Хəл ителəсе уртак мəсьəлəлəр бу өлкəдə 
дə тулып ята. 

7. Язма ядкəрлəрне җыйнау, саклау, фəнни эшкəртү буенча Та-
тарстанда гыйльми үзəкнең булмавы үзен нык сиздерə. Үз мəдəният-
лəренə хөрмəт белəн караган дəүлəтлəрдə һəм халыкларда мондый 
үзəклəр күптəн эшлəп килə. Əрмəнстанда, Грузиядə, Үзбəкстанда, 
Азəрбайҗанда бу эш белəн махсус институтлар шөгыльлəнə. Татарс-
танда да шундый институтны – Кулъязмалар институтын – академия 
системасында булдыру көн тəртибенə баса. 
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Тыныш билгелəре 
 
Узган гасырның 20 нче елларына кадəр гарəби хəрефлəргə нигез-

лəнгəн татар язмачылыгының орфография-пунктуация кагыйдəлəре 
тиешле дəрəҗəдə эшлəнмəве, текстларны транскрипциялəгəндə, өс-
тəмə кыенлыклар тудыра. ХIХ йөзнең 70 нче елларына кадəр татар 
текстларында тыныш билгелəре бик тə саран кулланылган. Тыныш 
билгесе функциясен җөмлə азагында куелган нокта яисə ромашка 
рəвешендəге чəчəк уйнап килгəн. Кайбер очракларда, аеруча мөһим 
сүзлəрне ассызыклаганда, аның өске ягына гадəттə кызыл кара белəн 
сызык сызганнар. Татарда тыныш билгелəре хакында беренчелəрдəн 
булып Муса Акъегетзадə «Хисаметдин менла» (1886) əсəрендə язып 
чыга. Шулай ук Г.Госманов, Ф.Садыйков, К.Насыйрилар да бу өлкə-
дə мəгълүм эш башкаралар. Əмма узган гасырның 20 нче елларына 
кадəр пунктуация кагыйдəлəре тиешле дəрəҗəдə эшлəнмəгəнлектəн 
,хəзергə кадəр кайбер гарəби хəрефле əсəрлəрне, хезмəтлəрне 
транскрипциялəгəндə, йөрəкне тырнап торган хата-ялгышлар күзəте-
лə. 

Мисалга ерак бармыйча ике классик шагыйребез – Дəрдемəнд 
һəм Г.Тукай əсəрлəрен алыйк. «Вакыт» газетасының 1906 елгы 18 
апрель санында Дəрдемəнднең «Кыйтга» дип аталган дүртьюллыгы 
дөнья күрə һəм ул 1980 елда əдипнең «Исə җиллəр» исемле җыенты-
гында түбəндəгечə транскрипциялəнгəн ( 27 б.) 

 
Кыйтга 
Ятимнəр күңелене кырдың, җимердең,  
Көчең җитсə – бу зиндан ишеген ват! 
Туган, алдауда мин синнəн калышмам, 
Күрим сине – йə, бу солдатны алдат. 
Шигырьнең беренче ике юлы аңлашыла: ул шагыйрьнең төрмəдə 

утырган танышына адресланган. Əмма өченче-дүртенче юллары аң-
лашылып бетми. Өченче юл «туган, алдауда мин синнəн калыш-
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мам», рəвешендə бирелгəн. Шигырьнең беренче басмасында Вакыт. 
– 1906. – 18 апрель) «туган» сүзеннəн соң өтер куелмаган. Хəер, əйт-
кəнебезчə ул вакытта əле пунктуация нормалары эшлəнеп җитмəгəн 
була. Дəрдемəнднең 1928 елгы басмасында өтер куелмаган, ə 1959 
елгы басмада өтер куелган. Димəк, өтер куелган очракта, шагыйрь 
төрмəдəге җинаятьчегə «туган» дип эндəшə булып чыга. Бу, əлбəттə, 
сəер хəл. Əлеге шигъри юл мəгънəсе «үз туганыңны алдауда» бу-
лырга тиеш. 

Мəгълүм ки, татар телендə шундый кыскартылган килеш форма-
сы бар: Казан йөрү, базар йөрү (Казанга, базарга түгел); суган сату, 
бəрəңге алу (суганны сату, бəрəңгене алу түгел). 

Шигырьдəге «алдат» сүзе дə аңлатуны талəп итə. Дəрдемəнд җи-
наятьчене төрмə сакчысын алдатырга өнди килеп чыга. Бу ситуация-
дə «алдату» һич тə җинаятьчегə ирек бирмəячəк. Язучы һəм галим 
М.Мəһдиев (1930–1995) фикеренчə, шагыйрь болай дип əйтə: син 
ятимнəрне каһəрлəдең, таладың. Аларны каһəрлəргə, алдарга зур ос-
талык кирəкми. Туганымны алдарга мин дə булдыра алам. Ə менə 
син хəзер үзеңне саклаучы солдатны (алдат түгел!) «ал да ат». Ши-
гырь ритмикасы талəбенчə бу сүз кушылып укыла һəм янəшə килгəн 
ике сузык (а–а) кушыла һəм бер иҗеккə кала. Күрик əле, ди ша-
гыйрь, алай бик оста булсаң, бу солдатны урыныннан алып атып 
ташла əле. Моңа охшаш хəллəр, ягъни янəшə килгəн ике сузыкның 
кушылу күренеше халык җырларында да күзəтелə. Ə хəзер исə Г.Ту-
кайның мəшһүр «Китмибез!» исемле шигыренə мөрəҗəгать итик. Бу 
шигырьне кириллицада бастырганда пунктуация мəсьəлəсенə саксыз 
килү аркасында шагыйрьнең əйтергə телəгəн фикере тупас бозылу 
хакында шагыйрь Зиннур Мансуров бик тəфсилле язып чыкты (Мə-
дəни җомга. – 2012. – 18, 25 ноябрь). Əлеге атаклы шигырьнең ахыр-
гы өлешендə шундый декларатив белдермə бар: 

    Иң бөек максат безем:  
   Хөр мəмлəкəт, хөр Русия! 
Шигырьнең ахыргы өлеше менə шушы рəвештə нəшер ителгəндə 

барысы да үз урынында булыр иде, ягъни шагыйрь үз туган халкын 
да дəүлəтчел миллəт итеп күрергə һəм Русия дə хөр (демократик) 
дəүлəт булуын тели. Икенче төрле əйткəндə, Тукай ике халыкның да 
мөстəкыйль (үзбаш) рəвештə милли тигезлек шартларында яшəргə 
тиешлеген искəртə. Əмма шагыйрьнең 1955–1956 елларда дөнья 
күргəн дүрттомлыклардан аермалы буларак, соңрак чыккан басмала-
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рында «хөр мəмлəкəт» белəн «хөр Русия» арасындагы өтер сызыкка 
алыштырылган. Бу очракта шагыйрьнең фикере тупас бозыла: Тукай 
бары тик Русиянең генə азат ил-дəүлəт буларак яшəвен тели килеп 
чыга. 

«Лингвистик күзлектəн караганда да «Иң бөек максат безем» ке-
бек төп бүлектəн соң ике нокта торган очракта санау бүлегендəге 
тиңдəш кисəклəр арасында өтер кую тел белеме тəртибенə ярашлы-
рак була», – дип билгелəп уза З. Мансуров. Кыскасы, əнə шул өтер-
нең куелмавы шигырь рухын бозып аңлата һəм «элек дəүлəт тоткан 
халыкның иң бөек максатын» дөрес куелмаган тыныш билгелəре ас-
тында күмеп калдыра.  

Хəзерге кагыйдəлəр буенча элеккеге текстларны транскрипция-
лəп күчереп бастырганда, тыныш билгелəре гамəлдəге пунктуация 
кагыйдəлəре нигезендə куела һəм текстолог-төзүче бу хакта махсус 
искəрмə ясарга тиеш. 

 
 
Бирем: 
1. Гарəби язмалы XX йөз башы текстларында тыныш билгелəре 

мəсьəлəсе. 
2. Гарəби язмалы текстларны транскрипциялəү кагыйдəлəре.  
 
Əдəбият: 
1. Əдəби мирас һəм текстология : Мəкалəлəр җыентыгы. – Ка-

зан, 2008. – 164 б. 
2. Госманов М. Каурый калəм эзеннəн : Археограф язмалары. Ту-

лыландырылган икенче басма / М. Госманов. – Казан : Татар. кит. 
нəшр., 1994. – 463 б. 

3. Госманов М.Г. Иске татар язуы нигезлəре: Студентлар өчен 
методик кулланма-таблицалар. 1 кисəк / М. Госманов – Казан: Ка-
зан ун–ты нəшр., 1983. – 34 б. 

4. Курбатов Х.Р. Татар теленең алфавит һəм орфография тари-
хы /Х.Р. Курбатов. – Казан: Татар, кит. нəшр., 1960. – 130 б. 

5. Лихачев Д.С. Текстология. На материале русской литературы 
Х–ХVII веков. Изд. 2-е / Д.С. Лихачев. – Л. Наука, 1983. – 639 с. 

6. Рамеев З.З. Текстология татарской литературы начала ХХ 
века /З.З. Рамеев. – Казань : Алма–Лит, 2008. – 188 б. 
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7. Рəмиев 3. XX йөз башы татар əдəбияты (авторлык, төп 
текст һəм хронология мəсьəлəлəре) /З. Рəмиев. – Казан : РИЦ 
«Школа», 2000. – 180 б. 

8. Татар əдəбияты текстологиясе мəсьəлəлəре (урта гасырлар – 
ХХ йөз башы). – Казан, 2006. – 192 б. 

9. Хəкимҗанов Ф.С. Хəзерге татар теле : Пунктуация / Ф.С. Хə-
кимҗанов, М.М. Шəкүрова. – Казан : Gumanitarya, 2003. – 388 б. 

10. Юзиев Н. Əдəбият хəзинəлəре. – Казан, 1978. – 192 б. 
11. Юзиев Н. Əдəбият чыганаклары белеме (əдəби мирасны җый-

науның, өйрəнүнең теоретик һəм гамəли мəсьəлəлəре) / Н. Юзеев). – 
Казан : Фикер, 1998. – 175 б. 

 
 

Транскрипция 
 
Текстологиядə транскрипция төп мəсьəлəлəрнең берсе булып то-

ра. Татар текстологларының күпчелеге гарəби хəрефле текстларны 
басмага əзерлəү белəн шөгыльлəнə. Чөнки мең елдан артык вакыт 
эчендə иҗат ителгəн язма мирасыбыз гарəп графикасы ярдəмендə 
теркəлеп калган.  

Бер графикада язылган текстларны икенче графикага күчергəндə, 
ике төрле ысул белəн эш итəлəр: 

– Транскрипция; 
– Транслитерация. 
Транскрипция – transcription – латин термины, «күчереп язу» ди-

гəн мəгънəгə туры килə. Транскрипция нинди дə булса берəр тел яки 
диалект авазларын, бу телнең язу системасыннан үзгəрəк булган хə-
рефлəр, шартлы билгелəр белəн бирү, шундый билгелəр системасы.  

Транскрипцияне транслитерация белəн бутамаска кирəк. Транс-
литерация – бер язу системасы хəрефлəрен икенче язу системасы хə-
рефлəре белəн алыштырып язу. Транслитерация «асылда» бик бо-
рынгы текстларны икенче графикага күчергəндə кулланыла. 

Транскрипция ике төрле була:  
– Фəнни; 
– Практик. 
Фəнни транскрипция лингвистик тикшеренүлəрдə кулланыла һəм 

ике типка бүленə:  
– Фонетик; 
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– Фонематик. 
Фонетик транскрипция сүзнең авазлар составын, басым урынна-

ры һəм позицион вариантларны төгəл бирүне күздə тота.  
Фонематик транскрипция сүзнең фонемалар составын позицион 

вариантларын искə алмыйча чагылдыруны алга сөрə.  
Фонетик транскрипция телара сүзлеклəрдə кулланыла, ул, кагый-

дə буларак, квадрат җəялəр эчендə бирелə, ə фонематик транскрип-
ция үрнəклəре кыек яки сынык җəялəр эченə урнаштырыла.  

Кагыйдə буларак, транскрипция латин графикасы нигезендə баш-
карыла, кирəк булган очракта махсус хəрефлəр һəм диакритик бил-
гелəр өстəлə. 1886 елда халыкара фонетик ассоциация тарафыннан 
эшлəнгəн транскрипция системасы иң киң таралганнардан санала.  

Кирилл язмалы теллəр өчен кириллицага нигезлəнгəн транскрип-
ция системасы да кулланыла.  

Практик транскрипция чит телдəге сүзлəрне теге яки бу милли 
алфавит ярдəмендə язуны күздə тота. Практик транскрипция төгəл-
леге ягыннан фəнни транскрипциядəн, əлбəттə, калыша һəм һəрбер 
тел өчен индивидуаль характерда була. Практик транскрипциядə те-
ге яки бу телнең алфавитында булмаган махсус билгелəр дə юк. Мə-
сəлəн, «Пушкин» исеме французча текстта – «Pouchkine», алманча 
текстта – «Puschkin», венгрча текстта – «Puskin» рəвешендə языла.  

Сыйфатлы эшлəнгəн практик транскрипция һəрвакытта сүзлəр-
нең асыл яңгырашын чагылдыра. Шул ук вакытта традиция буенча 
практик транскрипциянең дөрес булмаган үрнəклəре дə гамəлдə йө-
ри. Мəсəлəн, инглизчə «Хадсон» (Hudson) урынына русча Гудзон 
дип язалар. 

Элек гарəби язулы булган төрки теллəр өчен транскрипциянең 
берничə варианты эшлəнгəн. СССР дəверендə тюркологларның төп 
басмасы булган «Советская тюркология» журналы (1970–1991) тара-
фыннан латин графикасына нигезлəнгəн халыкара фонетик транск-
рипция кабул ителгəн иде. Хəзерге вакытта исə бердəм транскрип-
ция системасы юк. Теге яки бу текстологик хезмəтне нəшер иткəндə, 
һəрбер автор дип əйтерлек үзе кулланган системаны күрсəтеп узарга 
мəҗбүр. 
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XX йөз башы гарəби язулы татарча текстларны 
кириллица нигезендə транскрипциялəүнең кайбер 

кагыйдəлəре 
 

I. Фонетика 
 

§1. Латин графикасындагы текстларны хəзерге татар графикасы-
на күчерү зур кыенлык тудырмый. Лəкин иске əлифтə басылган 
əсəрлəрнең сузыклар бирелешендə кайбер читен очраклар булуы 
мөмкин. Еш кына  ا – əлифнең диариктик билгелəре куелмый; димəк, 
ул чакта аны: а, ə, о, ө, ы – е, и дип тə укырга мөмкин. Шикле бул-
ганда, сүзлеклəргə мөрəҗəгать итəргə кирəк. 

§2. Тартыклар бирелешендəге аерым очраклар түбəндəгечə: 
;авыл – اول :в, у (азакта) – و – ۋ وتا  – тау; 

غ – ع  – г, гъ: منع – мəнегъ, мəнгъ;سعت – сəгать 
 
  ظ
;наз – ناز ;зайг – ضيع;закир –ذاكر  :з       ز لمظ  – золым; 
 ض
   ن
قنه  ;калəм – قلم  :к – къ –     ق   – нəкъ; 
 ;кари –قارى ;кем – كم – к –      ك 
 каф – قاف : ка (къа) –      قا
 س
سبق  с –     ص – сабак; صبا– саба; ابثث – сабит; 
 
,ля –ال ,кя – كا.3§ اگ  – гя кушылмалары шул рəвешчə бирелə: инкяр 

– агяһ ; كاتب– кятиб ;انكار– ە اگا ; лям əлиф – م الفال  ; 
Кайбер инде урнашкан, тотрыклашкан сəлам, Камал, хезмəткəр, 

ислах, голəма һ.б шундый сүзлəр гадəттəгечə языла. 
§4. Гарəп сүзлəрендə, бигрəк тə абстракт, китаби сүзлəрдə б – ب 

языла. Мəсəлəн: баб, гаиб, галиб,җəнаб,җəнабе гали,җəнаблəре, ка-
леб, инкыйлаб, гариб ( гаҗəп, сəер, ят; гидай, сəяхəтче мəгънəсендə. 
Имгəнгəн, зəгыйфь кеше мəгънəсендə исə гарип языла)  

§5. Шуңа охшаш: өмид // өмет, иҗад // иҗат, гаед // гает, Мө-
хəммəд // Мөхəммəт, идеп // итеп, идəрəк // итəрəк һ.б. 
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§6. XX йөз башы текстларында б // в // у параллель дə йөри: бар // 
вар, барачак // варачак, бирмеш // вирмеш, була // ула, булдыкын // 
улдыкын һ.б. Текстта ничек, шулай калырга тиеш.  

§7. Шундый ук хəл – в // гъ: авыз // агыз, авыр // агыр һ.б. текст-
тагыча калдырыла. 

§8. Шуңа охшаш: сагъ // сау, тугъды // туды, тугъры // туры, 
угылы // угълы һ.б. автордагыча кала. 

§9. Əгəр хəзерге язуда да еш кына ике төрле йөри торган: ефəк – 
җефəк, егет – җегет, елкы – җылкы, йон – җон, елан – җылан, ел-
гыр – җылгыр, елтер – җелтер кебек сүзлəр очрый икəн, алар 
тексттагыча калдырыла. 

§10. Җир, җил, җимеш, җитми кебек сүзлəр күп очракта йил, 
йир, йимеш, йитми һ.б. дип язылган була. Болар, кагыйдə буларак, 
хəзерге орфография буенча алына да, бит астына төшермəдə: «Ав-
торда йил // йир һ.б. дип язылган» – дип күрсəтелə. 

§11. Кайбер сүзлəрнең орфографиясе элеккеге һəм хəзерге вари-
антта янəшə кулланыла. Мондый очраклар автор язганча кала, бер-
лəштерелми. Мəсəлəн:  
анлар // алар, нə // ни 
бунлар // болар, нəкадəр // никадəр 
аст // ас, дуст // дус, чобар // чуар 
өст // өс дөрест // дөрес, юкары // югары 
монарга // моңарга һ.б. 
 
 
II. Морфология  
 
§12. Килеш кушымчалары хəзерге орфография буенча языла. Мə-

сəлəн: 
Юнəлеш килеш: -га/-гə, -ка/-кə: тауга, бигə, атка, мəктəпкə. 

(атга, мəктəпгə түгел). 
Төшем килеше: -ны/-не ( -ыны/-ене турында карагыз §13) 
Урын-вакыт килеше: -да/- дə, -та/-тə: тауда, өйдə, атта, мəк-

тəптə ( атда, мəктəпдə түгел) 
Чыгыш килеше: -дан/-дəн, -тан/-тəн, -нан/-нəн: аттан, мəк-

тəптəн, урманнан, рəсемнəн (атдан, мəктəпдəн, урмандан, рəсем-
дəн түгел). 
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§13. Əгəр автор иске төрки (көньяк төрки, госманлы төрки) фор-
маларын кулланган булса, алар хəзерге килеш кушымчалары белəн 
алыштырылмый, авторның үзендəгечə кала. Мəсəлəн:  

Иялек килеше: -ың/-ең: адəмең ( адəмнең түгел). 
Юнəлеш килеш: -а/-ə: бушə, мəйданə (бушка, мəйданга түгел), 
йа – йə: дөньяйə (дөньяга түгел). 
Төшем килеш: -ыны/-ене: тыныны, мəдрəсəсене (тынын, мəд-

рəсəсен түгел). 
Чыгыш килеш: -дыйн/-дин: тагдин (таудан түгел). 
§14. Күплек кушымчалары( -лар/-лəр, -нар/-нəр) §12 та күрсəтел-

гəн, чыгыш килеше кебек хəл ителə. Мəсəлəн:اورمانلر  урманнар (ур-
манлар түгел). 

§15. Фигыльнең заман кушымчалары хəзерге орфография белəн 
языла. Мəсəлəн:  

Хəзерге заман: -а/-ə, -ый/-и: кала, көтə, карый, сөйли һ.б. 
Үткəн заман: -ды /-де, -ты/-те: кайтты ( кайтды түгел). 
Килəчəк заман: -ар/-əр, -ыр/-ер /-р: кайтар // кайтыр,-ачак/- 

əчəк: кайтачак һ.б. 
Искəрмə: Фигыль заманнарындагы көньяк төрки формалары: ба-

рыйур, кəлийур, бардыкта, көлдектə, бармыш, кəлмеш, бараҗак, 
кəлəҗəк һ.б. турында карагыз §18. 

§16. Юклык кушымчалары автор сөйлəмендə кагыйдə буларак –
мый/-ми рəвешендə язылган. Мəсəлəн: бармый, килми һ.б. (Персо-
наж телендəге бармай, килмəй формалары исə шул килеш кала).  

Искəрмə: -майынча/-мəенчə формалары турында карагыз §18. 
§17. Хəл фигыльнең –ып/-еп формасы хəзерге орфография буен-

ча языла. Мəсəлəн: дип, барып, килеп, кайтып (диб, барыб, килеб тү-
гел). 

§18. Текстларда очрый торган түбəндəге формалар, кагыйдə була-
рак, авторда язылганча сакланырга тиеш, ягъни хəзергелəштерергə – 
модернизациялəргə ярамый. 

-ан/-əн ( -ян/-йəн): акан су, атаң ук (аккан су, аткан ук түгел). 
-арак/-əрəк: Һəммəсе җыеларак сөйлəшə башладылар. (җыелып 

дип төзəтелми). 
-ачак/-əчəк // -аҗак/-əҗəк: барачак // вараҗак; килəчəк // килə-

җəк. -га башка: дигəнгə башка (дигəннəн башка түгел). 
-ган соң/-гəн соң: алган соң, белгəн соң (алганнан соң урынына). 
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Искəрмə: Моның киресе буларак, бераз соң дип куллану да очрый 
(бераздан дип үзгəртелми). 

-дисə // ды исə: чыкдисə (чыкты исə түгел). 
-лыгы/-леге ///-лыкы/-леке: улдыгыннан (булганга түгел); кем 

идекене (икəнен түгел). 
-дыгыннан/-дегеннəн – хилаф улдыгыннан. 
-дыкыннан/-декеннəн. 
-да/-дə: кирəк кадəрдə // кадəреңдə // кадəр һ.б. 
-ла/-лə/-илə: аныңлə, синеңлə, таңла, васитасилə һ.б. 
-лайын: язлаен (язлыен) һ.б. 
-лады: гаед якындылады (якынлашты түгел). 
-ланды: хыялы ныкланды (ныгыды, ныгайды түгел), кызыкланып 

карап йөри (кызыксынып түгел); ямансуланды (ямансулады түгел). 
-лыкны/-лекне/-лыныны/-лекене/-лыгыны/-легене: юклыгы-

ны, ганлыкыны, китергəнлегене һ.б. 
-лык/-лыйг/-лик/-лек илə:көчлек илə,ачигълык илə һ.б. 
-мага/-мəгə:сорашмага, такмага (тагарга түгел). 
-маенча/-мəенчə:чəен эчермəенчə (эчермичə түгел). 
-маз/-мəз: ачылмазмы // ачылмасмы (икесе дə булырга мөмкин). 
-макга/-мəкгə: укымакга (укырга түгел). 
-макда/-мəкдə: макта/-мəктə: укымакта, килмəктə (килə иде 

түгел). 
-маклы/-мəкле: күрмəклə (күрү белəн түгел). 
-мак кирəк: уздырмак кирəк, кермəк кирəк. 
-мыз/-мез/-быз/-без: мəгъшукымыз, мəкъсудемез;максадымыз // 

максатыбыз һ.б. 
-мын/-мен/-м: бармыймын, белмимен; күрмим, алмыйм. 
-мыш/-меш: кыенлык күрмеш. 
--ңыз/-ңез: атаңыз // атагыз. 
гыз/-гез:малыгыз // малыңыз. 
-рым/-рем/-рмын/-рмен: һəммəсен дə белерем; күререм // күрер-

мен. 
-сын/-сен /-сың/-сең: эшлисен // эшлисең, адəмсен // адəмсең  һ.б. 
-ча/-чə/-гамча/-гəмчə: тамак туйганча (туйганчы түгел).  
-ын/-ен:  мəдрəсəдə укышны (укуны түгел).  
-ыюр/-ийүр: барыюр, кəлийүр, ачыйыр/ачыюр һ.б. 
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III. Синтаксис сүзтезмəлəре 
 
 – قصه اوق ,халəте рухия –حالتي روحيه,җанабе гали – جناب عالي .19§

кыйссаи Аукъ һ.б. шуның кебек сүзтезмəлəр, ягъни фарсы изафəсе, 
ике сүз арасындагы бəйлəү (хəмзə) билгесе язылу-язылмауга кара-
мастан, югарыдагы үрнəк буенча, -е, -и кушымчасы өстəп, изафəлəп, 
бəйлəнешле итеп бирелə. 

 
 əхвале рухия эчке кичерешлəр, рухи халəт  احوال روحيه
 əһле ислам мөселманнар اھل اسالم 
 əһле калəм калəм иялəре, язучылар اھل قلم 
ملتعبد     габде миллəт миллəт колы, патриот 
 галəме ислам ислам дөньясы علم اسالم 

 җəнабе гали өстенлек иясе, бик хөрмəтле جناب عالي 
 җəмгыяте хəйрия хəйрия җəмгыяте جمعيت خيريه

 кыйссаи Аукъ Аукъ кыйссасы  اوقء قصه
 миллəте татар татар миллəте ملت تاتار

 мөхибе миллəт миллəтне сөюче  ملتب مح
 рəсме хат  язу, почерк رسم خط
 хөррияте вөҗдания вөҗдан иреге حريت وجدانيه
  хөррияте кəлямия сүз иреге حريت كالميه

 хөррияте матбугат матбугат иреге حريت مطبوعات

 хөсне зан яхшы уй, яхшы фикер حسن ظان
 хөсне хат матур язу حسن خط
 һəйəте рəис һəйəт ( комиссия) рəисе ھيئت رئيس
 һəйəте мəбгусан депутатлар палатасы ھيئت مبعوثان

§20. Гарəби изафəлəр, мəсəлəн,  ابالحيات абелхəят, татар телендə 
урнашканча языла, ягъни аның гарəпчə-фарсыча əйтелешенə һəм 
русча язылышына да иярелми. 

§21. Гарəп сүзлəре һəм сүз тезмəлəрендə кояш һəм ай хəрефлəре 
(хоруфе шəмсия вə камəрия) кагыйдəсе буенча эш ителə. 

Мəсəлəн: вəссəлам –  والسالم (вəл-сəлам түгел). 
Габдеррəхим, Габдрəхим – ( Габде-л-Рəхим түгел). 
Габдессəлам – ( Габде-л-сəлам, Əпсəлəм, Гапсəлəм түгел). 
§22. Казакъ, төрек, үзбəк һ.б. төрки теллəрдəн үзгəртелмичə 

алынган өземтəлəр хəзерге татар язуынча, лəкин шул теллəрнең 
лексик, фонетик, грамматик үзенчəлеклəрен исəпкə алып язылалар. 
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 IV. Лексика: сүзлек хəзинəсе 
 
§23. Хəзерге татар теленə (əдəби тел һəм гомумхалык сөйлəм 

теленə) хас булган күпчелек сүзлəр хəзерге орфография буенча 
языла. Мəсəлəн: кеше, йолдыз (йулдуз түгел); кара هقار  (карə түгел); 
авыл اول (аул түгел) һ.б. 

§24. Теге яки бу авторның үз язу теле һəм стиленə хас булган 
җирле, диалекталь, өлкə сүзлəре хəзерге əдəби тəңгəллəре белəн 
алмаштырылмый. Мəсəлəн: 
азбар – абзар дип алмаштырылмый. Бу сүз кайбер төбəклəрдə 

үзенə хас бер мəгънəдə йөри: азбар – йорт-өйдəн кала бөтен ихата-
куралар дигəн сүз ул (шулар эчендə сыер абзары, ат абзары, сарык 
абзары аерым була); 
баку, багу, бакмак – карау, карамак белəн алмаштырылмый. 
тирмəн – тегермəнгə үзгəртелми. 
тугару – туару түгел. 
ялбару – ялвару түгел. 
җилбер – җилбер – җилфер–җилфергə əйлəнми. 
тупрак – туфрак дип үзгəртелми. 
төя – дөя дип үзгəртелми. 
§25. Текстларда кайбер сүзлəрнең вариантлары параллель 

кулланыла: 
былчырак // пычрак 
маңлай // маңгай 
бозай // бодай 
тулкын // дулкын һ.б. 
Мондай сүзлəр текстта ничек, шулай алына. 
§26. Текстлардагы иске төрки сүзлəр һəм архаизмнар нинди дə 

булса стилистик функция үтилəр. Шуңа күрə алар нəкъ шул 
стилистик функция талəп иткəнчə, ягъни үзгəртелмичə, 
хəзергелəштерелмичə сакланалар. 
анҗак // анчак – əмма, лəкин, шулай да. 
барыйш – табыш, файда. 
безем – безнең. 
бирү – бирле (башланганнан бирү). 
бинзəр – охшаш, охшый торган. 
буңа дик, буңа дик – моңа чаклы. 
бəн – мин. 
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дагы // дəхи – тагы, тагын, янə. 
кеби // кебек – янəшə кулланылып йөрилəр. 
кыйла // кыла – янəшə кулланылып йөрилəр. 
ягъмур – яңгыр, явым, явым – төшем. 
ярлыйг – ярлык, указ, фəрман, əмер. 
ясигъ // йəсигъ – йəстү намазы һəм вакыты. 
Əгəр алар хəзерге гадəти лексика белəн алмаштырылса, модерни-

зация килеп чыгар иде, ягъни хронологик колорит (заман рухы) бо-
зылыр иде. Икенчедəн, теге яки бу очракта автор күздə тоткан сти-
листик функция дə ( югары стиль, тантана, күтəренкелек, шигърият, 
сатира-юмор, персонаж сөйлəме һ.б.) юкка чыгар иде. 

§27. Рус-европа алынмалары шул чордагы əйтелеш буенча языла-
лар (аларны бүгенге норматив орфографиягə күчерү модернизация 
булыр иде). Мəсəлəн: булыс // вулус (волость түгел);гəзит (ə) (газе-
та түгел); марҗа – рус хатыны дип алыштыру ярамый (марҗа – 
Мария сүзенең татарча əйтелеше генə); əфисəр – офицер дип алмаш-
тырылмый; Русия / Рəсəй – Россия дип үзгəртелми. 

Əлбəттə, бу кыска гына бүлектə язма мирасыбызда күзəтелгəн 
барлык үзенчəлеклəрне искə алып бетерү мөмкин түгел. Шуңа күрə, 
биредə искə алынмаган очраклар һəм мисаллар югарыдагы кагыйдə-
лəргə чагыштыру белəн карала һəм аналогия буенча хəл ителə. Теге 
яки бу текстның тел-стиль үзенчəлеклəрен мөмкин кадəр үзгəртмичə 
транскрипциялəү текстолог өчен төп кагыйдə булып тора. 

 
Биремнəр: 
1. XX йөз башы гарəби язулы татарча текстларны кириллица 

нигезендə транскрипциялəүнең кагыйдəлəре хакында мəгълүмат 
бирегез. 

2. Гарəби текстларда кеше исемнəренең бирелү үзенчəлеге. 
 
Əдəбият: 
1. Əдəби мирас һəм текстология: Мəкалəлəр җыентыгы. – 

Казан, 2008. – 164 б. 
2. Курбатов Х.Р. Татар теленең алфавит һəм орфография 

тарихы / Х.Р. Курбатов. – Казан : Таткнигоиздат., 1960. – 130 б. 
5. Лихачев Д.С. Текстология. На материале русской литературы 

Х–ХVII веков. –  2–е изд. / Д.С. Лихачев. – Л. : Наука, 1983. – 639 с. 
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6. Рамеев З.З. Текстология татарской литературы начала ХХ 
века / З.З. Рамеев. – Казань : Алма–Лит, 2008. – 188 б. 

7. Рəмиев З. XX йөз башы татар əдəбияты (авторлык, төп 
текст һəм хронология мəсьəлəлəре) / З. Рəмиев. – Казан : РИЦ 
«Школа», 2000. – 180 б. 

8. Татар əдəбияты текстологиясе мəсьəлəлəре (урта гасырлар – 
ХХ йөз башы). – Казан, 2006. – 192 б. 

9. Хəкимҗанов Ф.С. Хəзерге татар теле: Пунктуация / 
Ф.С. Хəкимҗанов, М.М. Шəкүрова. – Казан: Gumanitarya, 2003. – 
388 б. 
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Төшенчəлəр сүзлеге 
 

Алфавит (əлифба) – язуда кулланыла торган хəрефлəрнең кабул 
ителгəн тəртиптə тезелгəн җыелмасы. 

Алынма сүз – берəр телгə башка телдəн кергəн сүз. Мəсəлəн, та-
тар телендəге гарəп, фарсы, рус алынмалары.  

Архаизм – хəзерге вакытта кулланылыштан төшеп калган һəм 
башка берəмлеклəр белəн алыштырылган тел элементлары (сүзлəр, 
тəгъбирлəр, аффикслар). 

Археография – кулъязма, басма һ.б. документаль ядкəрлəрне 
җыю, тасвирлау һəм нəшер итү белəн шөгыльлəнə торган тарих фəне 
тармагы. 

Гарəп теле семит-хəмит төркемендəге теллəрнең семит тармагы-
на керə. Гыйракта, Сүриядə, Ливанда, Согуд Гарəбстанында, Алжир-
да, Берлəшкəн Гарəп Əмирлеклəрендə, Мисырда, Ливиядə һ.б. кай-
бер дəүлəтлəрдə кулланылышта.  

Гарəп язуы – Көнбатыш Азиядə һəм Төньяк Африкада таралган 
язу төре. Б.э.ның IV йөзенə кадəр Гарəбстанда арамей язуы нигезен-
дə барлыкка килə. Гарəп алфавитында 28 хəреф. 

Графема – авазның язудагы билгесе, язу берəмлеге. Язу стиленə, 
сүздəге урынына бəйле рəвештə төрле вариантларда булырга мөм-
кин. Мəсəлəн, «а» графемасының баш (А), юл (а), курсив (а) вари-
антлары бар. 

Графика – нинди дə булса телнең язу чаралары җыелмасы. Тел 
гыйлеменең авазлар белəн хəрефлəр арасындагы мөнəсəбəтлəрне өй-
рəнə торган бүлеге. 

Дивани – гарəп язуының бер төре. «Диван», ягъни «фəрман, бое-
рык» сүзеннəн. Бу төр язуда хəрефлəр бер-берсенə эленеп, беркетел-
гəн рəвештə языла. Дивани язуы дəүлəтнең рəсми эш кəгазьлəрен 
язуда файдаланыла. 

Имля (язу) – сүзлəрне дөрес язу тəртибе, орфография. 
Иске имля – Татар халкында XX йөз башына кадəр кулланылган 

гарəп алфавиты. 
Искергəн сүзлəр – актив лексикадан төшеп калган сүзлəр. 
Каллиграфия (хөсне хат) – матур язу сəнгате. 
Кириллица – XI гасырда барлыкка килгəн иске славян язуы. Ви-

зантия миссионеры Кирилл исеменнəн алынган. Соңрак кириллица-
га нигезлəнеп хəзерге рус, украин һ.б. язулар барлыкка килгəн.  
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Кулъязма татар китабы – традициялəре Идел буе Болгары, Ал-
тын Урда, Казан ханлыгы дəверлəренə барып тоташа. Кулъязма та-
тар китабын күчереп язуның үзəклəре мəчет һəм мəдрəсəлəрдə була. 
Гарəп хəрефлəре белəн иске татар телендə (Идел буе төркие), гадəт-
тə, кəгазьдə каз каурыеннан ясалган калəм, бамбуктан яки сөяктəн 
ясалган таякчыклар, тушь, кара, сирəк очракларда кызыл минерал-
лардан ясалган буяу белəн язылган.  

Куфи – гарəп язуының иң борынгы төре. Куфи язуы орнамент бе-
лəн бергə геометрия кагыйдəлəренə буйсынып эшлəнə.  

Нəстəгълик – үзендə нəсх һəм тəгъликъ үзенчəлеклəрен берлəш-
тергəн язу төре. Нəстəгълик – Иранда барлыкка килгəн язу. Аның 
үзенчəлеге булып язганда хəрефлəрнең өстəн аска таба күчə баруы 
тора, ягъни язу вертикаль рəвештə эшлəнгəн кебек тоела. Бу стиль 
Һиндстан, Иран, Əфганстан, Пакыстанда кулланыла.  

Нəсх – классик алты язуның берсе. Катлаулы куфи стилен алыш-
тырып килə. Бу стиль хəзерге заман басма гарəп шрифтының ниге-
зендə ята. Нəсх III гасырда барлыкка килə. Язуның вертикаль озын-
лыгы белəн горизонталь өлеше бертигез озынлыкта, хəрефлəре «ту-
лы», «борылмалары» тирəн, сүзлəр арасында интерваллар бертигез 
калдырыла.  

Өзек хəрефлəр – үзеннəн соң хəреф кушмый торган хəрефлəр.  
Палеография – кулъязма чыганакларның тарихи үсештəге үзен-

чəлеклəрен өйрəнə торган фəн. Палеография язу материалларын, язу 
билгелəрен, язу коралларын, кулъязмаларның бизəлешен һəм буяу-
ларын, кəгазьлəрдəге су билгелəрен, кəгазьнең форматын һəм кулъ-
язма китап тышлыкларын өйрəнə. 

Рəйхани – классик алты язуның берсе. Язу төренең матурлыгын 
хуш исле гөлгə охшатып бирелгəн исем. Хəрефлəрнең бер-берсенə 
үрелеп китүе белəн аерылып торган язу. 

Рокъгə – классик алты язуның берсе. Хəрефлəрнең язылышы 
нəсх стиленə охшаш, тик үзенең йөгерек язылуы белəн аерылып то-
ра. Рокъгə – сөлс һəм нəсх стильлəре нигезендə ясалган «кысынкы» 
стиль. Ул җиңел почерклардан санала, шуңа күрə дə тиз язуда күб-
рəк əлеге стильне кулланалар.  

Сингармонизм (грек. sin – бергə, harmonia – яңгыраш) – сүздəге су-
зык авазларның калынлык-нечкəлек яки иренлəшү ягыннан үзара охшаш 
булу күренеше. 
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Сөлс – өчтəн бер өлеш дип тəрҗемə ителə. Классик алты язуның 
иң əһəмиятлесе, иң катлаулы һəм камил стильлəрнең берсе. «Сөлс» 
I–II гасырларда нигезлəнə. 

Текстология (лат. textus – тукыма (нигез) һəм logia логия) –язма 
һəм басма əдəбият, фольклор əсəрлəре текстларын тəнкыйди тикше-
рү, аныклау, чыганакларын, тарихын өйрəнеп басмага əзерлəү белəн 
шөгыльлəнə торган фəн. Мəгълүм булганча, аныкланган ышанычлы 
текстларга нигезлəнмичə əсəрне идея-художество һ.б. яклардан өй-
рəнү, əсəргə яисə язучы, галим, автор иҗатына идея-эстетик анализ 
ясап булмый.  

Тугра ул – хəлифнең, солтанның, ханның, дəүлəт җитəкчесенең 
шəхси билгесе. Ул гарəп хəрефлəрен матур итеп «боргалап» сəнгать 
əсəре дəрəҗəсенə җиткереп эшлəнгəн язу. Тугра, гадəттə, дəүлəт эш 
кəгазьлəренə куелган, ул бу документның авторының билгесе булып 
торган. Гарəп теленнəн тəрҗемə иткəндə, «тугра» сүзе «мөһер», «яр-
лык» мəгънəсен аңлата.  

Транскрипция – нинди дə булса берəр тел яки диалект авазларын бу 
телнең язу системасыннан үзгəрəк булган хəрефлəр, шартлы билгелəр 
белəн бирү. 

Транслитерация – чит тел сүзлəрен үз телендəге хəрефлəр ярдə-
мендə язу.  

Тəгъликъ – «эленеп торган» дип тəрҗемə ителə. Нəсх стиле бе-
лəн чагыштырганда, хəрефнең вертикаль элементлары кыскарак һəм 
нечкəрəк, ə горизонталь өлешлəре дулкынсыман сыгылмалырак. 
Шигъри жыентыкларда кулланыла. 

Хаттат – каллиграф, матур язу остазы. 
Хəрəкə – кыска сузыкларны белдерү өчен кулланыла торган ас-өс 

билгелəре.  
Хəреф – бер телнең алфавит составындагы график тамга. Аваз-

ларны язуда белдерү өчен хезмəт итə.  
Һəмзə – бугаздагы тавыш ярыларының шартлап ачылуы нəтиҗə-

сендə ясала торган бугаз тартыгы. 
Шəмаил – гарəп теленнəн тəрҗемə иткəндə «бəла-казалардан 

саклаучы язу» мəгънəсен аңлата, ə фарсы теленнəн «портрет», «су-
рəт» рəвешендə тəрҗемə кылына. 

Шикəстə – тəүкигъ һəм тəгъликъ стильлəрен кушудан барлыкка 
килгəн стиль. Йөгерек курсив стиль. 
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Эпиграфика – кабер өстенə куелган ташка, металлга, агачка тө-
шерелгəн язма истəлеклəрне өйрəнə торган фəн. 

Язу – график тамгалар системасы ярдəмендə аралашу чарасы.  
Яңа имля – 1920 елда ТАССР ХКС декреты белəн кабул ителгəн 

гарəп алфавиты. 
Яңалиф – 1927 елда кабул ителгəн латин алфавиты. 
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КУШЫМТА № 1 
Белемне тикшерү өчен тест: 

 
1. Гарəп əлифбасы барлыкка килгəн территорияне күрсəтегез: 

а) Согуд Гарəбстаны; 
б) Марокко; 
в) Алжир; 
г) Һиндстан. 

2. Классик гарəп алфавитындагы хəрефлəр саны: 
а) 23; 
б) 31; 
в) 29; 
г) 28. 

3. Гарəп алфавитына фарсы теленнəн өстəлгəн хəрефлəр: 
а) дəл, зəл; 
б) пи , чин, җим, гəф; 
в) əлиф; 
г) син, шин. 

4. Өзек хəрефлəрнең барысы да күрсəтелгəн җавапны билгелəгез: 
а) əлиф, дəл, зəл, ра, зə, уау; 
б) дəл, зəл, ра, зə; 
в) əлиф; 
г) əлиф, уау. 

5. Өзек хəрефлəрнең алфавит тəртибендə бирелгəн вариантын 
күрсəтегез: ژ ۋ و ذ د ا ز ر 

а) ژ ۋ و ذ د ا ز ر 
б) ر و ژ ۋ ذ د ا ز 
в) ۋ و ژ ز ر ذ د ا  
г) ا ذ د ژ ۋ و ز ر 

6. «Əлиф» хəрефе: 
а) башка хəрефлəр ясауда катнаша; 
б) башка хəрефлəр ясауда катнашмый; 
в) дүрт шəкелдə языла; 
в) тартык авазларны белдерə ала. 
 – хəрефенең исеме ى  .7
а) мим; 
б) нүн; 
в) уау; 
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г) йа. 
8) Хəрефлəрнең исеме белəн аларның язылышын 

тəңгəллəштерегез: 
  ;фи     س
 ;лəм      ل
 ;син      ط
 .тый     ف

9) Дөрес вариантларны билгелəгез: 
 ;саба    قارعا
 ;багана    شار
 ;карга    صابا
 ;чабата    قالفاق
 ;шар    باعانا
 .калфак    چاباتا

10. «Гүзəл» сүзенең дөрес язылыш вариантын күрсəтегез: 
а) گزل 
б) ل گوزه  
в) عوزل 
г) عوضال  

11. Идел буе Болгар дəүлəтендə рəсми рəвештə ислам дине кабул 
ителү. 

а) 1342; 
б) 908; 
в) 922; 
7) 1552. 

12. Җүчи Олысында рəсми рəвештə ислам дине кабул ителгəн ел. 
а) 1226; 
б) 1312; 
в) 1342; 
г) 1445. 

13. Сул баганадагы хəрефне уң баганадагы шул ук хəрефнең 
исеме белəн туры китерегез: 

 ;чим     ج
 ;җим     چ
 ;гъайн     غ
 .гəйн     ع

14. «һə»хəрефенең шəкелен туры китерегез: 
 ;сүз уртасында     ھ
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 ;сүз башында     ھ
 ;аерым язылышы     ه
 .сүз азагында     ه

15. Гарəп язуында тартык авазны икелəтеп əйтүне талəп итə 
торган билге:  

а) сəкен; 
б) тəшдид; 
в) кəсрə; 
г) һəмзə.  

16) Гарəп язуында тартыкның йомыклыгын белдерə торган билге  
а) маддə; 
б) сəкен; 
в) тəнвин; 
г) фəтхə. 

17) Классик алтылыкка кермəгəн стильне билгелəгез: 
а) нəсх; 
б) мөхаккак; 
в) күфи; 
г) рокъгə. 

18. хаттат ул… :   
а) матур язу остасы; 
б) классик алты язуның берсе; 
в) кулъязма башында бизəклəп ясалган урын; 
г) хəрефлəрнең нечкə элементлары.  

19. Казан университетында эшлəгəн атаклы каллиграф 
а) Ш. Мəрҗани; 
б) К. Насыйри; 
в) М. Мəхмүдов; 
г) Р. Фəхреддин. 

20. Хəрəкəлəр алар: 
а) язу төрлəре; 
б) аст-өст билгелəре. 

21. Көнчыгыш кулъязмаларын җыючы, университет китапханəсе 
белəн дə җитəкчелек иткəн, хəзерге вакытта ул җыйган кулъязмалар 
университет китапханəсендə аерым фонд тəшкил итəлəр. 

а) И. Хəлфин; 
б) К. Фукс; 
в) И. Готвальд;  
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г) К. Насыйри. 
22. Совет чорында татар кулъязмаларын тикшерү һəм җыюны 

башкарган атаклы археограф: 
а) С. Вахиди; 
б) К. Насыйри; 
в) Ш. Мəрҗани; 
г) Г. Утыз Имəни. 

23.  Җүчи Олысы канцеляриясендə өстенлек иткəн язу төрлəре. 
а) сөлс; 
б) дивани; 
в) куфи; 
г) нəсх. 

24.  Архитектур биналарны бизəгəндə иң еш кулланыла торган 
язу төре: 

а) рəйхани; 
б) нəсх; 
в) куфи; 
г) мөхаккак. 
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КУШЫМТА № 2 
 

Гарəп хəрефлəре белəн язу өчен текстлар: 
 

Текст № 1 
 
Тирлəп эшлəсəң, тəмлəп ашарсың. 
 
*** 
Эшлəгəнең кеше өчен булса, өйрəнгəнең үзең өчен булыр. 
 
*** 
Сабырлы чыдый, сабырсыз елый. 
 
*** 
Көзге бозның көзге калынлыгына да ышан, язгы бозның ястык 

калынлыгына да ышанма. 
 
*** 
Ашлыкны арба өйгə кертə, чана базарга илтə. 
 
*** 
Ат кешнəп, адəм сөйлəшеп таныша. 
 
*** 
Сүз утыз теш арасыннан чыкса, утыз кешегə җитə. 
 
*** 
Сыйламага сыең булмаса да, сөйлəмəгə телең булсын. 
 
*** 
Кызлы йорт – фəрештəле йорт. 
(Татар теленең фразеологиясе, мəкаль һəм əйтемнəре. – Казан : 

Таткнигоиздат, 1957. – 243 б.)  
 

Текст № 2 
Казаннан килгəн туп, 
Авызы-борыны юк, 
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Тышы таш, эче боз,  
Үзе кып-кызыл,  
Күлмəге ямь-яшел. 
 
*** 
Аттым таш, 
Тоттым кош,  
Атканым таш түгел,  
Тотканым кош түгел, 
Торган иле ил түгел,  
Утырган җире җир түгел. 
(Татар табышмаклары. – Казан : Татар. кит. нəшр., 1970. – 

567 б.) 
 
Текст № 3 
Бие, бие, Хəйбулла,  
Биегəн кеше бай була; 
Биегəн кеше өстəлендə 
Ипи белəн май була. 
 
Бие, бие, Хəйбулла,  
Биегəн кеше бай була; 
Бай булмаса да, тук була,  
Кайгы-моңы юк була. 
 
*** 
Яңгыр, яу, яу, яу! 
Ашлык уңсын ызанда, 
Ботка пешсен казанда; 
Алтын кашык базарда, 
Көмеш кашык болытта. 
Нык яварга онытма! 
(Балалар фольклоры. – Казан : Татар. кит. нəшр., 1984. – 485 б.) 
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Текст № 4 
Кəкре каен терəткəн 
(Татар халык əкияте) 

 
Борын заманда бер алдакчы кеше булган, ди. Ул телəсə кемне ал-

дый ала икəн.  
Үзен бик акыллыга санап йөргəн бер бай кеше: 
– Мин шул аАлдарга очрасам, һич тə алдатмас идем, – дип, күк-

рəк суга икəн. 
Бервакыт бу кеше юл буйлап барганда күрə: юл буенда əлеге Ал-

дар бер кəкре каенны терəп тора, имеш.  
Бай аның янына барган да: 
– Йə, дус, сине алдарга бик оста дип əйтəлəр, мине дə алдый 

алырсың микəн, алдап кара əле, – дигəн. 
Алдар əйткəн: 
– Нигə сине алдый алмам икəн? Бик тиз алдар идем дə, янымда 

алдар капчыгым юк бит, өйдə калды, – дигəн.  
Бай, аны-моны уйламыйча, Алдарга əйткəн: 
– Бар, алайса, капчыгыңны алып кил, мин монда көтеп торыр-

мын, – дигəн.  
– Алдар аңа əйткəн: 
– Өйгə бик кайтыр идем дə, менə бу каен аварга тора, китəргə 

ярамый бит, – дигəн. 
Бу кеше, бик үрсəлəнеп: 
– Барсана, зинһар, капчыгыңны китерсəнə, син килгəнче, каенны 

үзем терəтеп торырмын, – дип, кəкре каенны терəтеп калган. 
Алдар шул китүдəн киткəн, ди, ə теге бай əле дə булса кəкре ка-

енны терəп тора, ди. 
(Алтын алма. – Казан : Мəгариф, 2006. – 244 б.) 
 
Текст № 5 
Татарлар арасыннан башлап дини вə милли бөек хезмəтлəр иткəн 

Мəрҗани хəзрəтлəренең нəсəбе: Шиһабетдин бине Баһаветдин бине 
Сөбхан бине Габделкəрим бине Габдеттəүуаб бине Габделгани бине 
Габделкоддус бине Йəдəш бине Ядкəр бине Гомəр. 

Бабаларыннан Габделкоддус, Мəрҗан авылының урынына берен-
че мəртəбə килеп утырып, шул авылны нигезлəгəнлектəн, нисбəтлə-
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рендə «Мəрҗани» дип мəшһүр булганнар. Мəрҗан Казаннан 50 ча-
кырым ераклыкта. 

 (Мəрҗанинең тууына 100 ел тулу уңаеннан 1915 елда Казанда 
нəшер ителгəн «Мəрҗани» мəҗмугасыннан өзек.) 

 
Текст № 6 
Уфа шəһəрендə торганда, ошбу көнгə кадəр Оренбург шəһəренə – 

ике мəртəбə, асыл ватаным булган Кичүчат һəм Чубытлы авыллары-
на – өч, Болгар шəһəре харəбəсенə бер мəртəбə барып килдем. 

Җəй көнендə иң элек Түбəн Шəлчеле авылына бардым. Монда 
исə бергə гомер сөргəн иптəшлəремне, ничə ел бергə укыган шəрик-
лəремне күрергə, фикере илə җəннəткə чакырылган бер кеше кеби 
шатлык вə мəхəббəт белəн килгəн идем. Фəкать, килгəч, ни күрим, 
күңелемдə булган кешелəремнең һичбере юк. Алар урынына бөтен-
лəй мин танымаган халыклар тулган. Шул дəрəҗəдə өметсез булдым 
ки, бəян итəргə көчем калмады. Дөньяның эше җыелганны тарату, 
таратылганны җыю икəн. 

(Р. Фəхретдиннең 1905 елда үз кулы белəн язылган «Тəрҗемəи 
хəл»еннəн өзек.) 

 
Текст № 7 
Рус шəркыять белгечлəренең иң галимнəреннəн вə шуның илə 

шəрык гыйлеменə дə вə, аерым алганда, татар-төреклəргə гаэдлар 
илə иң күп шөгыльлəнүчелəрдəн берсе, һич шөбһəсез, асаре гатика-
ларының рəисе булган профессор Катановтыр. Бу зат, 1884 елдан 
бирле теге җəмгыятьнең əгъзасы булып, 1894 елда җəмгыятьнең хо-
кукый əгъзасы һəм сəркятибе ителеп сайланган вə 1898 елны исə 
җəмгыятькə рəис ителгəн. Катанов җəнаблəре асаре гатика җəмгыя-
тендə əгъза булган шəрык галəменə гаять тə бик күп файдалы нəрсə-
лəр язган рəис булганнан соң да аларга даир күп эшлəр башкарды.  

(Һ. Атласиның «Шура» журналында басылган «Профессор Ка-
танов илə мөсахəбə» исемле мəкалəсеннəн өзек.) 

 
Текст № 8 
Болгар шəһəренең урыннарында бик күп төрле нəрсəлəр табыла. 

Зиярəт кылырга килүчелəр җирдəн табылган нəрсəлəрне, хосусан, 
акчаларны сатып алып китəлəр, ул нəрсəлəрне кара халык арасында 
төрле авырулардан файдалы дип, шəрəфəтле нəрсə кеби йөртəлəр, 
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балаларының түбəтəенə яки янына тагалар. Анда табылган нəрсəлəр-
не чит мəмлəкəтлəрдəн килүчелəр сатып алып китəлəр, Болгар нəр-
сəлəре белəн бөтен Русия музейлары тулган дип əйтерлек, хəтта чит 
мəмлəкəтлəрнең музейларында да бик күп җыелган, имеш. 

(Г. Əхмəревнең «Болгар тарихы» хезмəтеннəн өзек.) 
 
Текст № 9 
Сөенбикə мəшһүр нугай князе Йосыф мирза кызы булган. 1533 

елда Казанның 17 яшьлек хөкемдары Җангали ханга хатынлыкка би-
релгəн. Ул вакытта Сөенбикə үзе дə бик яшь булган, имеш. Җангали, 
Казан ханлыгына Мəскəү князе Василийның ярдəме белəн куелган-
лыктан, Сөенбикəне дə аның рөхсəте белəн алган. Мəмлəкəтне кара-
маенча, бозык вə фəна эшлəр белəн шөгыльлəнгəнлектəн, Русиядəн 
китереп куелган Җангалине Казан халкы бер дə яратмаган, Мəскəүгə 
дошман булып Казаннан бер мəртəбə куылып киткəн Сафагəрəйне 
яңадан хан итү нияте берлə 1535 елда Казанда Җангали ханны үтер-
гəннəр. Аның зарарына тырышучылар, хосусан, князь Булат һəм 
Гəүһəршад бикə булган, имеш. Алар Кырымнан Сафагəрəйне бик 
тиз чакырып китергəннəр. Җангали хан берлə 2 генə ел торып тол 
калган Сөенбикə 1535 елда Сафагəрəйгə яшь хатынлыкка бирелгəн. 

(Г. Əхмəревнең «Казан тарихы» хезмəтеннəн өзек.) 
 
Текст № 10 
Сəгыйдə остазбикəдə бер дə артыклык-кимлек юк иде. Ул гади 

генə авыл остазбикəсе иде. Аның кияүгə чыгуы да муллаларда бул-
ганча гади генə булды. Ул кыз булып үсеп килə башлагач та төрле 
җирдəн муллалар, мөəзиннəргə, мулла сыманрак булырга тырышкан 
байларга сорарга тотындылар. Əтисе хəзрəт, мужик халкын яратма-
ганга, мөəзиннəрне Хуҗа Насретдин хəзрəтлəренең мəгълүм ишəге 
тупрагыннан яратылган дип икътикад иткəнгə, һəммəсенə сүз кайта-
ра килде. 

Абыстай кайвакытларда Сəгыйдəнең буйга җитеп егермегə басу-
ыннан курыккаласа да, хəзрəт, тəкъдире язганы булыр дип ышанган-
га, һаман да сүзендə торды. 

Менə, еракта гына булса да, яңа указ алган бер муллага Сəгыйдə-
не сорарга килделəр. Остазбикə булачак авылы кара як булганга, со-
раган яшь мулланың атасы тирə-юньдə наданлык берлəн шөһрəт тот-
кан Рəхим мулла булганга, кардəш-кабилə əүвəлдəн үк чит күрделəр. 
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Лəкин хəзрəт үзе кияү булачак шəкертне əллəкайда гына – шəһəрдə-
ме, Казан юлында пароходтамы – бер мəртəбə күреп ихлас баглаган-
га, «киңəш итешик» дигəн җавапны бирдертте вə башкода булып 
килгəн Фəхри мөəзин артыннан ук, абыстайның туган кардəшен, ат 
җиктереп, шул авылга югалган атны эзлəргə җибəрделəр... Яшь мул-
ланың бөтен хəл-əхвале, надан Рəхим мулланың хатыны, бала-чага-
сы, мəхəллə халкы, мəхəллəнең яшь муллага карашы, тирə-юнь мул-
лаларның яшь мулладан өметлəре хакында тулы мəгълүмат китерер-
гə куштылар. 

(Г. Исхакыйның «Остазбикə» əсəреннəн өзек.)  
 
Текст № 11 
Китапчылык һəм нəшрият эшлəре. 1905 революциясе елларында 

əдəбият үсешенə параллель рəвештə ул вакыттагы гарəп хəрефлəре 
белəн китап басу машиналары булган басмаханəлəр дə арта, нəшри-
ят эшлəре дə шактый алга китə. 1914 елда Казан шəһəрендə гарəп 
язулы ун матбага була. Боларның бишесе төрки ширкəтлəрнең яисə 
аерым кешелəрнең шəхси милке иде (бертуган Кəримилəр вə 
«Өмет», «Миллəт» ширкəтлəре; бертуган Шəрəфлəр һəм элеккеге 
Харитонов матбагалары.) 

Бары тик Казан шəһəрендə генə дə җиде милли сəүдə китап йорты 
бар иде (бертуган Кəримилəр, «Сабах», «Мəгариф», «Гасыр», «Юл» 
ширкəтлəре, Һади Максуди, Хөсəеновлар сəүдəсе). Ул елларда китап 
кибетлəре һəм басмаханəлəр башка шəһəрлəрдə дə (Оренбург, Уфа, 
Əстерхан, Троицк, Орск һəм хəтта Петербургта да) бар иде. 

Идел буенда гарəп хəрефлəре белəн басылган əсəрлəрнең исемле-
ге 1915 елда Петербургта оештырылган матбугат күргəзмəсенə куе-
ла. Бу исемлек игътибарны җəлеп итəрлек дəрəҗəдə зур була. 

1905–1907 елларда Казан төркилəренең икътисади хəле шактый 
яхшыра. Авыл кешелəре игенчелектə төрле машиналар куллана баш-
лыйлар, кооперативлар, кечкенə кредит банклары төзилəр. Шəһəр 
һəм бистəлəрдə җитештерүнең төрле өлкəлəренə караган төрки шир-
кəтлəр һəм бай кешелəрнең җитештерү һəм сəүдə йортлары шактый 
арта. 

Шул рəвешле Казан һəм Урал төркилəре мəдəни һəм икътисади 
өлкəлəрдə үсү, алга китү дəверен кичергəндə, 1914 елның җəендə, 
Русия дə катнашкан Беренче бөтендөнья сугышы башлана, ə 1917 
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елның язында, əле сугыш та тəмамланмаганда, Икенче рус револю-
циясе кабынып китə. 

(Г. Батталның «Казан төркилəре» хезмəтеннəн өзек.) 
 
Текст № 12 
 
Бəллү 
 
Кыйгач кашым, 
Асыл ташым, 
Йоклаек икəү! 
Йокла, иркə, 
Йокла, бəбкə, 
Бəүкəй, бəлли-бəү! 
Хублар хубы, 
Алма тубы,  
Пешкəн, тулгансың! 
Бу чагында 
Син тагын да 
Чибəр булгансың! 
Алмакаем, 
Аппаккаем, 
Йоклаек икəү! 
Йокла, иркə, 
Йокла, бəбкə, 
Бəүкəй, бəллү-бəү! 
 
Җилбер-җилбер, 
Син бик тилбер –  
Күбрəк уйныйсың! 
Ал гөллəрне, Сөмбеллəрне 
Өзми куймыйсың. 
Кил, гөлкəем,  
Сөмбелкəем, 
Йоклаек икəү! 
Йокла, иркə, 
Йокла, бəбкə, 
Бəүкəй, бəлли-бəү! 
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Йокла шунда... 
Син төшеңдə 
Колын менəрсең; 
Алмачобар, 
Арбасы бар –  
Менə күрерсең! 
Колынкаем, 
Кил, җанкаем, 
Йоклаек икəү! 
Йокла, иркə, 
Йокла, бəбкə, 
Бəүкəй, бəлли-бəү! 
 
Юл юлдашың 
Һəм кулдашың 
Сиңа бар эштə 
Һəм саклаучы, 
Һəм яклаучы 
Булсын фəрештə. 
Кил, бөдрəкəй, 
Фəрештəкəй, 
Йоклаек икəү! 
Йокла, иркə, 
Йокла, бəбкə, 
Бəүкəй, бəлли-бəү! 
(Дəрдемəнд.)  
 
Текст № 13 
 
Дусларга бер сүз 
 
И кардəшлəр, кул тотышып, алга барыйк, 
Башка миллəтлəрнең хəлен карап карыйк; 
Мəдəният мəйданында урын алыйк, –  
Егыла-тора, алга таба атлыйк имди. 
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Гыйлем белмəс хайваннарга без охшамыйк,  
Тырышмактан, тырмашмактан һич бушамыйк;  
Диңгез якасында торып, без сусамыйк, – 
Хөрриятнең диңгезлəре ташый имди. 
 
Чиновниклар безнең канны бик күп имде, 
Имəлмəслəр, җитəр инде, җитəр инде! 
Мəзлүмнəргə якты, нурлы көннəр килде, –  
Азатлыкның кояшы тугъды имди. 
(Г. Тукай) 
 
Текст № 14 
 
Туган җиремə 
 
Аерылып китсəм дə синнəн гомеремнең таңында мин, 
И Казан арты! Сиңа кайттым сөеп тагын да мин. 
 
Ул таныш кырлар, болыннар тартты əүвəл хиссемне; 
Тарта торгач, куймады, кайтарды ахыр җисмемне. 
 
Кысса да синдə фəкыйрьлеклəр, ятимлеклəр мине, 
Изсə дə үз ишлəремнəн хур вə кимлеклəр мине, – 
 
Үтте инде ул заманнар, очтылар шул кош кеби; 
Уйласам, ул көннəрем тик кичтə күргəн төш кеби. 
 
Бəрсə дə дулкыннарың, һич алмады, гаркъ итмəде; 
Алды дүрт ягымны ялкын, якмады, харкъ итмəде. 
(Г. Тукай) 
 
Текст № 15 
 
Кайсыгызның кулы җылы 
 
Дөнья мине  
Үзгəртте: 
Еламаска өйрəтте. 
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Күлмəк җиңен ертасымы? – 
Бəйлисе бар 
Йөрəкне. 
 
Сугышлардан замана 
Туктап торган арада, 
Яраларны ямаштырып 
Ята идем 
Далада: 
 
– Кайт!.. – дип хатлар килделəр.. 
Юллар... озын иделəр... 
Кайттым. 
– Бусы – алкалары, 
Бусы – кабере... – диделəр. 
 
Əгəр тагын килсəлəр: 
– Сау! – дип хəбəр бирсəлəр,  
Вулканнарга керер идем, 
Шундадыр ул... дисəлəр. 
 
Бирде дөнья кирəкне, 
Еламаска өйрəтте... 
Кайсыгызның кулы җылы? –  
Бəйлисе бар йөрəкне... 
(Х. Туфан) 
 
Текст № 16 
 
Кашларың карасына ла... 
 
Карасалар карасыннар  
Кашларың карасына. 
Тик ят укларны үткəрмə 
Керфеклəр арасына. 
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Кашларың карасына ла, 
Гөл куйдым арасына. 
Тик синең карашың дəва 
Йөрəгем ярасына. 
(Р. Фəйзуллин) 
 
Текст № 17 
 
Туу 
 
Табигатьнең уртасында 
Күзне текəп таңга, 
Исем китеп басып торам, 
Калып торам таңга. 
 
Могҗиза көтүдəнмени? 
Мин тик таңны көтəм. 
Кеше кебек, шигырь кебек 
Ул да туа икəн. 
 (М. Əгълəмов) 
 
Текст № 18 
 
*** 
 
Сердəш булды авыл йолдызлары –  
Шат чагыммы, авыр чагыммы –  
Керфектəге күз яшендə хəтта 
Йолдызлы күк тетрəп чагылды. 
 
Нишлисең бит... Китəселəр бар шул –  
Бу гомерне артык сузалмам; 
Минем кадəр сокланучы булмас! –  
Күк гөмбəзен шуңа кызганам. 
(Зөлфəт) 
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КУШЫМТА № 3  
Язу үрнəклəре 

 
Уку өчен тəкъдим ителгəн басма һəм кулъязма текстлар 

№ 1. Г.Тукай. Туган тел. М.Җəлил. Катильгə.  
№ 2. Г.Тукай. Пар ат. 
№ 3. Г. Тукай. Туган авыл.  
№ 4. Г.Тукай. Милли моңнар. 
№ 5. Г.Тукай. Фатыйма белəн сандугач. Ак бабай. Кызыклы шə-

керт. 
№ 6. Ш.Мəрҗанинең вафатына 100 ел тулу уңаеннан чыгарылган 

хезмəттəн өзек. (Мəрҗани. – Казан : Мəгариф, 1915.) 
№ 7. Р.Фəхретдиннең кыз балаларга багышланган нəсихəтлəрен-

нəн өзек. (Р.Фəхретдин. Нəсихəт. – Оренбург : Вакыт, 1916.)  
№ 8. Менəргə иде Урал тауларына. Идел кызы. (Милли җырлар 

һəм шигырьлəр. Өченче кисəк /җыючы Гайса Хəкимҗан. – 1966.)  
№ 9. Безнең көннəр. Авылны сагыну. (Милли җырлар һəм ши-

гырьлəр. Өченче кисəк / җыючы Гайса Хəкимҗан. – 1966.) 
№ 10.Урман сүзе. Күңеллəрем сине эзли. (Милли җырлар һəм 

шигырьлəр. Өченче кисəк / җыючы Гайса Хəкимҗан. – 1966.) 
№ 11. Гармун тавышы. Җирəн кашка. (Милли җырлар һəм ши-

гырьлəр. Өченче кисəк / җыючы Гайса Хəкимҗан. – 1966.)  
№ 12. М.Гафури. Сөембикə манарасы. 
№ 13. Г.Кариев. Тукай Мəкəрҗəдə // Аң. – 1914. – № 7. – 134–

135 б.  
№ 14. Хатт мөгаллиме. – Казан : Бертуган Кəримевлəр, 1913. Ки-

тапның сүз башы. 
№ 15. Казан шəһəренең əхвале // Календарь, сəнəи һиҗрия 1316, 

сəнəи миладия 1899 / Авт.-төз. Ф.Халиди. – Казан, 1898. – 49-54 б. 
№ 16. Җəгърафия вə тарих фəннəре // Мəңгелек календарь / Авт.-

төз. Ш.Хəмиди. – Казан, 1908. – 118 б. 
№ 17. Казан тарихы // Мəңгелек календарь / Авт.-төз. Ш.Хəмиди. 

– Казан, 1908. – 127-132 б. 
№ 18. Татар халык шагыйре Г.Тукайның Габдерахман Дəүлəт-

шинга язган хаты. Казан, 1908, 9 июнь. Казан (Идел буе) федераль 
университеты фəнни китапханəсенең кулъязмалар һəм сирəк китап-
лар бүлеге. № 345 т.). 



 141 

№ 19. Гыйшык хаты үрнəге. XIX йөз азагы. Казан (Идел буе) фе-
дераль университеты фəнни китапханəсенең кулъязмалар һəм сирəк 
китаплар бүлеге. № 1253 т.). 

№ 20. Казан дигəн калада... Бəет. XIX йөз азагы. Казан (Идел буе) 
федераль университеты фəнни китапханəсенең кулъязмалар һəм си-
рəк китаплар бүлеге. № 2365 т.). 

№ 21. Кызлар киндер агарта. Бəет. XIX йөз азагы. Казан (Идел 
буе) федераль университеты фəнни китапханəсенең кулъязмалар һəм 
сирəк китаплар бүлеге. № 2365 т.). 

№ 22. Яшь кызны картка биргəн вакыттагы бəет. XIX йөз азагы. 
Казан (Идел буе федераль университеты фəнни китапханəсенең 
кулъязмалар һəм сирəк китаплар бүлеге. № 2365 т.). 

№ 23. Метрика кенəгəсе. Туучылар сəхифəсе. 1903 ел. Татарстан 
Республикасы Милли архивы. 204 ф., 177 тасв., 13 эш, 532 а. 

№ 24. Метрика кенəгəсе. Вафат булучылар сəхифəсе. 1902 ел. Та-
тарстан Республикасы Милли архивы. 204 ф., 177 тасв., 13 эш, 60 б. 

№ 25. Метрика кенəгəсе. Никахлашучылар сəхифəсе. 1903 ел. Та-
тарстан Республикасы Милли архивы. 204 ф., 177 тасв., 13 эш, 522 а. 

№ 26. Метрика кенəгəсе. Талак сəхифəсе. 1903 ел. Татарстан Рес-
публикасы Милли архивы. 204 ф., 177 тасв., 13 эш, 510 а. 

№ 27. Метрика кенəгəсе. Талак сəхифəсе. 1906 ел. Татарстан Рес-
публикасы Милли архивы. 204 ф., 177 тасв., 13 эш, 233 б. 

№ 28. Иртəнге азан. XIX йөз азагы. Казан (Идел буе федераль 
университеты фəнни китапханəсенең кулъязмалар һəм сирəк китап-
лар бүлеге. № 2365 т.). 

№ 29. Г.Кандалый шигыреннəн өзек. Бəн сөйми дип əйтсəң... XIX 
йөз азагы. Казан (Идел буе) федераль университеты фəнни китапха-
нəсенең кулъязмалар һəм сирəк китаплар бүлеге. № 2450 т.). 

№ 30. Сугыш бəете. XIX йөз азагы. Казан (Идел буе) федераль 
университеты фəнни китапханəсенең кулъязмалар һəм сирəк китап-
лар бүлеге. № 8243 т.). 

№ 31. Акча алу турында расписка. Казан губернасы Чар (Царево-
кокшайск) өязе Күлле Киме волосте. 1908 ел, 3 июнь. Казан (Идел 
буе федераль университеты фəнни китапханəсенең кулъязмалар һəм 
сирəк китаплар бүлеге. № 334 т.). 

№ 32. Тарихчы һəм əдип Г.Гобəйдуллинның Хəсəнгата Габəшигə 
язган хаты. Казан, 1911 ел, 18 октябрь. Казан (Идел буе) федераль 
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университеты фəнни китапханəсенең кулъязмалар һəм сирəк китап-
лар бүлеге. № 1036 т.). 

№ 33. Хəсəнгата Габəшигə «Хəрби Шура» рəисе Ильяс Алкин ха-
ты. Казан, 1917 ел, октябрь. Казан (Идел буе) федераль университе-
ты фəнни китапханəсенең кулъязмалар һəм сирəк китаплар бүлеге.).  

№ 34. Р.Фəхретдиннең «Асар» исемле хезмəтенең кулъязмасы. 
Казан (Идел буе) федераль университеты фəнни китапханəсенең 
кулъязмалар һəм сирəк китаплар бүлеге. № 1496 т.). 

№ 35. «Дəфтəри Чыңгызнамə». XVII йөз азагы тарихи ядкяренең 
1732 елгы күчермəсеннəн өзеклəр. Казан (Идел) буе федераль уни-
верситеты фəнни китапханəсенең кулъязмалар һəм сирəк китаплар 
бүлеге. № 40 т.). 

№ 36. Хəрби коллегиянең Габделкəрим Гаид углын есаул итеп 
билгелəү һəм аның вазифалары турында нəсихəтнамə. Россиянең Бо-
рынгы актлар дəүлəт архивы. 6 ф., 416 эш, 2 өлеш, 184б. 

№ 37. Полковник Бəхтияр Канкай углы, старшиналар Габдулла 
Мостай углы һəм Балтач Сəид углының Казан өязенең нугай һəм 
башка даругалары сотникларына башкүтəрүчелəр отрядларыннан 
качкан дезиртирларны һəм башка сотнялардагы кешелəрне өстəмə 
мобилизация турында приказы. 19 июль, 1774. Россиянең Борынгы 
актлар дəүлəт архивы. 6 ф., 416 эш, 2 өлеш, 99 б. 
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Гайнетдин Əхмəревнең 1911 елда нəшер ителгəн «Хөсне хат нəмүнəсе» 

исемле китабыннан матур язарга өйрəтү үрнəклəре 
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1913 елда бертуган Кəримевлəр тарафыннан нəшер ителгəн «Хатт 

мөгаллиме» исемле китаптан язу үрнəклəре 
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