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Кереш сүз
Әдәби тел үзенең табигате һәм вазыйфасы белән катлаулы
күренеш тәшкил итә. Аның лингвистик нигезе язма истәлекләрдә
чагылыш тапкан традицияләр, нормалар һәм билгеле бер төбәккә
хас булган җанлы сөйләмә формалар белән бәйләнеш-мөнәсәбәттә
формалаша. Шул ук вакытта әдәби телнең табигатендә иҗти
магый тормышта бара торган төрле сәяси вакыйгалар, ягъни
экстралингвистик факторлар да чагылыш таба. Шуңа бәйле рәвештә
ул фәнни яктан төрле аспектлардан чыгып өйрәнелергә тиеш.
Мәсәлән, гасырлар дәвамында кулланылышта булган иске татар
әдәби телен: а) аерым бер чорга караган язма истәлекләрнең тел
үзенчәлекләре; ә) әдәби телнең аерым бер жанр-стиленең теле; б)
язма истәлекләрдә гомумтөрки традицияләрнең дәвам ителеше; в)
аларда җанлы-сөйләмә формаларның кулланылыш үзенчәлекләре
һ.б. юнәлешләрдә тикшерергә мөмкин.
Нинди генә аспекттан чыгып каралса да, әдәби тел, аның
табигате һәм тарихы иң беренче чиратта лингвистикада кабул
ителгән тәртиптә, ягъни телнең фонетика, морфология һәм лексика
тармакларына нигезләнеп өйрәнелергә тиеш. Моңа кадәр күп санлы
иске татар язма чыганаклары нәкъ менә шул планда тикшерелде.
Бүгенге көндә Татарстан Фәннәр академиясе Г. Ибраһимов
исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында тормышка
ашырыла торган “Татар әдәби теле тарихы” проекты белән
бәйле фәнни-тикшеренү эше дә әлеге тәртиптә алып барыла.
Төп максатларның берсе булып әдәби тел үсешендә тарихи
эзлеклелекне күрсәтү тора, һәм әлеге эзлеклелек әдәби телгә хас
булган норма, норма вариантлылыгына нигезләнеп аңлатыла.
Мәгълүм булганча, норма һәм норма вариантлылыгы, әдәби телнең
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табигатен һәм вазыйфасын барлыкка китерә торган традициядәвамчанлык, эшкәртелгәнлек, диалектлардан өстенлек кебек төп
билге-шартларның берсе булып тора, шул ук вакытта ул аларның
барысын бергә оештырып тоту көченә ия. Гасырлар дәвамында
эзлекле рәвештә яшәештә-хәрәкәттә булган иске татар әдәби
теленең фонетика, морфология, лексика тармакларына хас булган
язма традицияләрне, норма һәм норма вариантлылыгын, аларның
төрле чорлардагы үсеш-үзгәрешен күзәтү хәзерге татар әдәби теле
нормаларының да нинди шартларда, ничек итеп барлыкка килүен
билгеләргә ярдәм итә.
Укучы игътибарына тәкъдим ителгән бу коллектив монография
– өч томлык “Татар әдәби теле тарихы” хезмәтенең беренче
томы. Биредә ХIII гасырдан ХХ гасыр башына кадәр эзлекле
хәрәкәттә булган иске татар язма әдәби теленең иҗтимагый-сәяси
вакыйгаларга бәйле хәлдә үсеш-үзгәреше күзәтелә, татар язма
әдәби теле тарихын өйрәнүнең метод-ысуллары билгеләнелә. Шул
нигездә ХIII гасырдан ХХ гасыр башына кадәр язылган / басылган
текстларда чагылыш тапкан иске татар әдәби теленең фонетика,
графика, орфография тармакларына караган үзенчәлекләре бар
лана һәм анализлана.
Иске татар язма чыганакларында гарәп һәм фарсы алын
маларының катгый рәвештә үз чыганак теленең таләбенә туры
китереп файдаланылуы сәбәпле, төп игътибар төрки-татар
сүзләрендәге авазларның тараюы, киңәюе, фонема һәм аллофон
булу һ.б. мәсьәләләрне ачыклауга, аларның гарәп графемалары
белән язылыш үзенчәлекләрен анализлауга бирелде. Шул ук
вакытта тарихи планда язма норма, норма вариантлылыгы һәм
функциональ-стилистик вариантлылыкның үзара мөнәсәбәте,
ягъни иске татар әдәби теленең төрле гасырлардагы табигате һәм
вазыйфасы билгеләнде, аларның хәзерге татар әдәби теленә булган
тәэсире тәгаенләнде.
Фәнни-тикшеренү эше татар тел белемендә кабул ителгән
чорлар бүленешенә нигезләнеп алып барылды. Татар язма әдәби
теле тарихына караган гомумтеоретик күзәтү И.Б. Бәширова
(“Кереш. Фән буларак татар язма әдәби теле тарихы: теоретик
мәсьәләләр”, “Иске татар язма әдәби теле”), аерым чорларга
караган язма чыганакларда чагылыш тапкан фонетик үзенчәлекләр,
аларның гарәп графикасында чагылышы һәм орфографик тәртибе
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Ф.Ш. Нуриева (“Болгар дәүләте чоры Идел буе төрки язма әдәби
теленең фонетик һәм график-орфографик үзенчәлекләре”, “Алтын
Урда чоры Урта Идел буе төрки-татар язма әдәби теленең фонетик
һәм график-орфографик үзенчәлекләре”), Э.Х. Кадыйрова
(“Казан ханлыгы чоры иске татар язма әдәби теленең фонетик
һәм график-орфографик үзенчәлекләре”, “ХVII–ХVIII гасырларда
иске татар язма әдәби теленең фонетик һәм график-орфографик
үзенчәлекләре”) һәм И.Б. Бәширова (ХIХ гасыр – ХХ гасыр
башында иске татар язма әдәби теленең фонетик һәм графикорфографик үзенчәлекләре) тарафыннан тикшерелде.
Хезмәт түбәндәге чыганакларга нигезләнеп язылды:
1. Болгар дәүләте чоры чыганаклары: “Кыйссаи Йосыф” (Кол
Гали), “Ана вә угыл” дастаны.
2. Алтын Урда чоры чыганаклары: “Кыйссасел-әнбия”
(Насреддин Рабгузи), “Нәһҗел-фәрадис” (Мәхмүд Болгари әсСараи), “Мәхәббәтнамә” (Харәзми), “Хөсрәү вә Ширин” (Котб) һ.б.
3. Казан ханлыгы чоры чыганаклары: Мөхәммәдьяр, Өмми
Камал әсәрләре, “Мәҗмәгыль-кавагыйд” хезмәте һ.б.
4. ХVII–ХVIII гасыр чыганаклары: Мәүлә Колый,
Габдессәлам, Габдерәхим Утыз-Имәни әсәрләре һ.б.
5. ХIХ гасыр – ХХ гасыр башы чыганаклары: Г. Кандалый,
Ә. Каргалый, Һ. Салихов, Ш. Зәки, Ә. Уразаев-Кормаши, М. Акъегет,
З. Бигиев, Р. Фәхретдин, Ф. Кәрими, Г. Исхакый, Г. Ибраһимов,
Ф. Әмирхан, Г. Тукай әсәрләре һ.б.
Алга таба “Татар әдәби теле тарихы” проекты кысаларында
иске татар язма чыганакларында чагылыш тапкан морфологик һәм
лексик-семантик категорияләргә караган нормаларның формалашу
һәм үсеш-үзгәрешен өйрәнү күздә тотыла. Нәтиҗәләре икенче һәм
өченче томнарда яктыртылачак.

Кереш.
Фән буларак татар язма әдәби теле тарихы:
теоретик мәсьәләләр
Һәр халыкның үз ана теле була. Адәм баласының ана сөте
белән, үз туган телендә әйтелә торган сүзләре белән аңы ачыла, хискичерешләре уяна, ул гаилә дигән мәхәббәт-җылылыкта кеше буларак
формалаша башлый.
Тормышның бөтенлеге, табигать кануннарының таләбенә туры
килеп, берсе икенчесен яшәтә һәм берсе икенчесенең көч-куәтен
тәшкил итә алганга күрә, пар дип атала торган ике өлештән хасил була.
Чынбарлыкның берсе икенчесенә бәйләнгән хәлдә, әмма автоном
– реаль булган Табигать, Җәмгыять, Тел һәм Сөйләм системалары
булып яшәве мәгълүм. Берсе икенчесен яшәтә торган Тел һәм Сөйләм
системаларының бөтенлеге җанлы-сөйләмә һәм язма-китаби дигән
ике өлештән хасил бер парга нигезләнә.
Бөтенлекне хасил итә торган пар өлешләр бер генә системада
да, шул исәптән тел-сөйләмдә дә, берсе икенчесенә тәңгәл күренеш
була алмый: җанлы-сөйләмә тел бар, язма-китаби тел (сөйләм)
бар, алар милли тел дип атала торган, системаны яшәтә, хәрәкәткә
китерә торган үзләренә генә хас булган вазыйфаларны үтиләр. Шул
вазыйфаларны үтәү барышында тел берәмлекләре ничек итеп һәм ни
өчен кулланылуы, нинди типларда реальләшүе, башка системалар
белән нинди бәйләнеш-мөнәсәбәттә булулары һ.б. яклары белән
берсе икенчесеннән аерыла һәм, шул ук вакытта, алар бөтенлекне дә
хасил итә.
Сөйләмә телдән аермалы буларак, язма тел иҗтимагый үсешнең
билгеле бер чорында яшәеш ала, ул барлык халыкта да булмаска, яисә
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халыкның сөйләмә теленә нигезләнмәскә дә мөмкин. Язма-китаби
тел гомумхалыкның үз теленә нигезләнсә дә, нигезләнмәсә дә, аның
җанлы сөйләмә теленә тәңгәл күренеш була алмый, чөнки аларның
кулланылышында үзләренә хас аерымланган хосусый вазыйфалары
була [Березин, 1979, с. 53].
Җанлы сөйләмә тел белән кешеләр үзара аралаша, фикер алыша,
сөйләмә тел гаилә, төбәк даирәсендә тормыш-көнкүрешне алып
бару элементы вазыйфасын үти. Ул әйтмә-диалогик сөйләм буларак
файдаланыла. Телнең аралашу чарасы булуы – аның төп функциясен
тәшкил итә. Тел танып белү, аң-фикернең аерым фазаларын
формалаштырып тәгъбир итү, кешеләрнең хис-кичерешләренә көчле
тәэсир ясау чарасы булып хезмәттә. Телнең бу мөмкинлекләренең чын
мәгънәсендә реальләшүе, асылда, аның язма-китаби формасы белән
тормышка ашырыла: тирә-юньне танып белүдән туган аң – күзаллау –
фикер язмада теркәлеп калса гына башка укучыга, башка буыннарга
җиткерелә, танып белүдән барлыкка килгән төшенчәләр формалаша,
алар ярдәмендә фәнни әдәбият, уку-укыту әсбаплары языла. Адәм
баласы үзенең хис-кичерешләрен тыңлаучының күзенә карап әйтә
ала, әмма аларның көч-куәте, сөйләмдәге авазларның югары аһәңле
булып яңгыравы сүзләрнең төп мәгънәсен төрлечә катлауландыра алган талантлы шагыйрьнең шигъри тезмә юлларында, әдәбиләшкән
сәнгатьле сөйләм булып, күпчелеккә барып җитә. Матур әдәбиятның
чәчмә формадагы жанрларында тормышта булырга мөмкин булган,
яисә мөмкин булмаган вакыйга-хәлләр, авторның чынбарлыкны
ничек итеп күрә белүенә туры китерелеп, укучыга эстетик тәэсир
итәрлек сәнгать чаралары белән тасвир ителә. Үз кул астындагы
халыкны, үзе теләгәнчә билгеле бер тәртиптә тоту өчен кирәк булган
дәүләт-хөкүмәт карар-указлары да язуга төшерелеп игълан ителә.
Әлеге эшчәнлекне яклый-хуплый торган сәяси оешмалар, аларның
матбугаты да фикерләрен укучыга язма рәвештә тәкъдим итә.
Нәтиҗәдә, язма тел җәмгыять даирәсендәге иҗтимагый тормышны
алып бару юнәлешендә киң кырлы вазыйфа үти торган күп функцияле
көчкә әверелә.
Әлеге вазыйфаларның озын-озак гасырларга сузылган традициясе
дәвамчан булган очракта, тел-сөйләм системасының җанлы-сөйләмә
һәм язма-китаби формалардагы яшәешендә сөйләүче/язучы белән
тыңлаучы/укучы арасындагы аралашуның нигезе булган фикерне
хәбәр итүнең низам-тәртибен, ягъни сөйләмнең композицион төзеле-
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шен, сөйләүче/язучының мөнәсәбәтен белдерүдә тел берәмлекләрен
дөрес сайлап файдалану үзенчәлеген тәшкил итә.
Бу хасиятләр бигрәк тә язма сөйләмдә ныклы әдәби тәртип
буларак ныгый: үзләренә хас булган табигате һәм вазыйфасы белән
сәнгати матур әдәбият, фәнни әдәбият, иҗтимагый публицистика,
рухани дидактика, эпистоляр-хат, көндәлек-гамәли сөйләм типлары
– функциональ стильләр аерымлана һәм алар жанр төрләре буларак
яшәеш ала.
Тел берәмлекләрен куллануда үрнәк булырга тиеш дип санала
торган әлеге жанр-стильләрдә, тел берәмлекләрен файдалануда
билгеле бер графикага нигезләнеп, билгеле бер дәрәҗәдәге орфо
график тәртип – язма норма формалаша, грамматик һәм лексиксемантик форма һәм мәгънәләр ныгый. Махсус калыплашкан сөйләм
типларын – стильләрнең ныклыгын барлыкка китерүе нәтиҗәсендә,
язма норма, бер үк вакытта, әдәби телнең бөтенлеген хасил итә һәм
әлеге телдә сөйләшүчеләрнең кайда яшәүләренә, һөнәрләренә, яшь
аермалыкларына һ.б.га карамастан, халыкның (милләтнең) укый-яза
белә торган белемле катлавы өчен аңлаешлы була.
Әдәби телнең нормасы, ул фәнни яктан эшкәртелә, ягъни
сүзлекләр төзелә, грамматикалар, кулланмалар языла. Шулай итеп,
фәнни әдәбиятта тотрыклы кулланыла торган сүзләр барлыкка килә;
әлеге эшчәнлекне дәүләт саклый (мәсәлән, мәктәпләрдә укыту процессында); кирәк вакытта орфографиягә караган нормаларның кулланылышын кануни актлар белән билгели һәм аларның сакланышын
таләп итә. Әлеге нигездә, шушы телдә сөйләшүчеләрнең җанлы сөйләменә хас булган төрле вариатив мөмкинлекләренең берсе, язма
әдәбиятта кулланылуыннан чыгып, сайланып алына һәм әдәби тел
(сөйләм) күренеше – норма буларак кабул ителә, төрле диалектларда
сөйләшүче халыкны берләштерүче көчле факторга, уртак хәзинәгә
әверелә [Татар грамматикасы, 1998, Т. I, б. 42-43]. Гомуми тел гыйлемендә өйрәтелгәнчә, норма – әдәби язма телгә хас булган тарихи күренеш, ягъни тел берәмлекләренең язма әдәби текстларда кулланылуына
нигезләнеп барлыкка килгән билгеле бер ныклыгы, телнең структур
төзелеше белән бергә, төрле үзгәрешләргә дучар була, үз-үзен инкяр
итәргә дә мөмкин [Березин, 1979, с. 54–56].
Билгеле булганча, әдәби әсәрләр дә, фәнни хезмәтләр, рәсми эш
кәгазьләре, вакытлы матбугат, ягъни әдәби тел белән язу, уку-укыту
мәсьәләләре дә, җәмгыятьтә аңа ихтыяҗ тудырылган вакытта гына
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кулланылышта яши, хәрәкәт итә һәм гомумхалык теленең структур
төзелешенә дә тәэсир итеп, аны камилләштерә ала. Бу мөмкинлек,
асылда, халыкның үз дәүләтендә, үз дәүләт теленең, ягъни махсус
декрет-карар белән кабул ителгән һәм фактик статуска – дәүләттә тулаем ихтыяҗны канәгатьләндерүгә ия булырлык дәрәҗәдә гамәлгә куелган теле белән генә тулысынча тормышка ашырыла ала. ХVI гасырның уртасыннан, үз дәүләтчелегендә яшәмәүче халык буларак, язма
телебезнең барлык стильләре дә эзлекле рәвештә иркен файдаланыла, дип әйтә алмыйбыз. Татар теле, дәүләт теле буларак, ике мәртәбә
(1921, июнь; 1992, ноябрь) махсус декрет-карар белән кабул ителсә
дә, аерым кыска вакытларны исәпкә алмаганда, тулысынча гамәлгә
куела алды дип әйтә алмыйбыз. ХХ гасырның 20 нче елларында дини-
дидактика, 40–50 нче елларда эш кәгазьләре стиле, аннан соң фәнни
әдәбият стиле юкка чыгарыла барды.
Язма тел, әдәби тел, әдәби норма мәсьәләләре хәзерге гомуми
тел белемендә “Тел һәм Җәмгыять” дигән зур проблеманың бер
өлеше буларак карала. Бу юнәлештә әлеге проблема телнең барлыкка
килүенең, аның үсеш-үзгәрешенең һәм сөйләм әдәбенең социальиҗтимагый күренеш булуы; тел структурасының социаль-иҗтимагый
яктан, ягъни сөйләүченең кем булуына карап, билгеле бер дәрәҗәдә
аерымланып кулланылуы; тел стильләре һәм сөйләм стильләренең
яшәеш алуы; җәмгыятьнең аңлы рәвештә телгә тәэсир итәргә
тырышуы, әмма үзенең телдән башка яши алмавы кебек мәсьәләләр
Җәмгыять белән Тел системаларының үзара бәйләнеш-мөнәсәбәте
ягыннан каралып өйрәнелә [Березин, 1979, с. 53].
Язма телне, Җәмгыять системасына бәйләмичә, аны Телсөйләмнең үз даирәсендә генә, ягъни аерым жанр-стильләрендә ничек
итеп файдаланылуы, аларның тарихи үзгәреше нинди булуы ягыннан
карап тикшергән вакытта да катлаулы мәсьәләләр кузгала. Мәсәлән,
матур әдәбият стилендә тел берәмлекләрен әдәби әсәрнең эчтәлеген
укучыга илтеп җиткерү чарасы буларак тикшергәндә, тема-максатның
нинди булуына карап түбәндәге аспектлар ачыклана: поэзия, проза
һәм драма әсәрләрендә тел берәмлекләренең кулланылышы; әлеге
мәсьәләнең аерым чорга хас булган тарихи үзенчәлеге; әдәби әсәр
теленең башка жанр-стильләрдәге кулланылышыннан аермасы, яисә
охшашлыгы; язма телнең төрле этапларында иҗат ителгән әсәрләрдә
әдәби тел белән сөйләмә телнең үзара мөнәсәбәте; әдәби телнең
үсеш-үзгәрешендә аерым әдипләрнең роле һ.б.
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Билгеле бер телнең гасырлар буена эзлекле рәвештә язылып
килә торган берәмлекләре булган очракта гына, аларның аерым
дәверләрдә ничек файдаланылуларына игътибар итеп, ягъни язма
әдәби телне тарихи-традицион үсеш-үзгәреше яссылыгыннан карап,
тел берәмлекләрен кулланудагы әдәби норманың дәвамлылыгын
күзалларга мөмкин. Бу очракта әдәби тел тарихын гомуммилли тел
тарихының үзенчәлекле бер тармагы булурак өйрәнергә кирәк була.
Билгеле булганча, милли телнең, әдәби тел тармагын тәшкил
итүе белән бергә, структур төзелеше барлана торган фонетика,
лексикология, сүзьясалышы, морфология һәм синтаксис дигән автоном
тармакларга бүленеп яшәве мәгълүм. Төрки гаиләнең бер вәкиле
буларак, озын-озак гасырлар буена хәрәкәттә, кулланышта яшәвен
дәвам итә торган татар телендә әлеге тармакларының үз тарихы бар.
Галимнәр билгеләгәнчә, бу тарихның ничек итеп формалашуын,
ягъни аерым авазларның, грамматик формаларның, сүз һәм аның
мәгънәсенең һ.б.ларның үсеш-үзгәреш тарихын, халыкның сөйләмә
теленә, аерым диалекталь үзенчәлекләренә нигезләнеп, башка төрки
халыкларның сөйләмә теле белән дә чагыштырап тикшерергә кирәк
була. Нәтиҗәдә, кардәш телләрнең иң борынгы чорларыннан ук уртак
булган төп формалары күзаллана, шул нигезгә таянып, аерым төрки
телләрнең үзләренә хас булган үзенчәлекләре билгеләнә, синхроник
һәм диахроник планда, тарихи-чагыштырма методка нигезләнеп,
реконструкция ясала. Текстларда файдаланыла торган тел күренешләре
ярдәмче фон вазыйфасын үти. Язма истәлеге булмаган халыкның да
сөйләмә теленең тарихын күзалларга мөмкин була. Иҗтимагый-сәяси
хәлләрне истә тотарга кирәк була [Серебренников, 1981, с. 4].
Әдәби тел тарихы аерым бер чорда яшәгән дәүләттәге, билгеле
бер графика белән язылган конкрет әсәрнең теленә нигезләнеп өйрәнелә башлый. Татар теленең төрки гаиләдә язма традициясе VI–VIII
гасырлардан килә, язма истәлегенең язылу датасы ХI (Болгар кабер
ташларында штамт-текстлар) – ХIII (Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф”
поэмасы) гасырларга барып тоташа [Языки мира, 1997, с. 358]. Димәк,
алдагы чорлардагы традицияне истә тоткан хәлдә, татар язма әдәби тел тарихын өйрәнүне шушы чордан башларга кирәк була. Төрле
жанр-стильдә язылган әдәби әсәрләр чыганак итеп алына. Аерым бер
төбәктә, билгеле бер вакытта язылган истәлекнең телендә үз дәвере
әдәби теленең үзенчәлекләре теркәлә. Шуның белән бергә, әлеге истәлекнең телендә, гасырлар буена килә торган традиция-дәвамчанлык-
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ның чагылышын да күзәтергә мөмкин, чөнки ул язмачылык тарихының билгеле бер этабын тәшкил итә. Димәк, аерым истәлекнең теле
тикшерелгәндә, аның үзенә генә хас булган хосусый үзенчәлекләре
барлану белән бергә, гасырлар буена килә торган тарихи юнәлешнең
ничек итеп дәвам ителешенә игътибар итәргә кирәк була. Әдәби телнең
кайсы диалектка нигезләнүе билгеләнә, диалектларны махсус өйрәнү
күздә тотылмый, әмма җанлы-сөйләмә формаларның язма телнең теге
яки бу стилендә ничек итеп файдаланылуы күзәтелә. Иҗтимагый-сәяси хәлләрне истә тотарга кирәк була [Тенишев, 1997, с. 35–38].
Галимнәр фикеренчә, хәзерге татар филологиясендә телнең структур төзелеше барлана торган тармакларның тарихы да, язма әдәби тел
тарихы да тиешле дәрәҗәдә өйрәнелмәгән [Зәкиев, 1998, б. 525–527;
Фасиев, 2000, б. 4].
Шуның белән бергә, фәнни хезмәтләрдән күренгәнчә, татар теленең һәм структур төзелеше, һәм язма истәлекләре өйрәнелә торган тармакларының озак еллар буена күз уңыннан төшмичә, эзлекле
рәвештә өйрәнелүе мәгълүм. Бу уңайдан аларның тарихи үсеш-үзгәреше турында фикер әйтелмичә калмый. Татар теленең барлык диалектлары, төрле яклап тикшерелеп, фәнни хезмәтләрдә чагылыш тапкан. ХХ гасырның 40 нчы елларыннан башлап, Л. Җәләй тарафыннан
тарихи фонетика, тарихи морфология, татар әдәби теле тарихы буенча
студентларга лекция курслары укытыла башлый, аның аерым хезмәтләре басылып, озак еллар буена дәреслек-кулланмалар буларак файдаланылып килә (1947, 1953, 1954). Бу хезмәтләрдә авторның нәзари
(теоретик) фикерләре ассызыклана, тарихи морфологиянең максат-бурычлары билгеләнә, бихисап тарихи фактик материалга нигезләнеп,
сүз төркемнәренең һәм аларның аерым категорияләренә хас булган
грамматик формаларының барлыкка килү тарихы күзаллана (2000).
Әлеге өйрәтүләргә нигезләнеп, “Татар теленең тарихи грамматикасы” буенча махсус программа һәм күнегүләр төзелеп, эзлекле рәвештә
укыту дәвам итә.
Хәзерге татар филологиясендә, татар язма әдәби теленең төрле
чорларга бүленеше, һәр чорындагы иҗтимагый-сәяси хәлләр, әдәби
мохит, язмачылыкка караган мәсьәләләр яктыртылып, фәнни хезмәтләр язылган (Фасеев, 1966; Курбатов, 1971, 1978; Зәкиев, 1991 һ.б.),
“Татар әдәби теле тарихы” курсының программасы төзелеп (Хаков, 1988), дәреслек-кулланмалар язылган (Хаков, 1972, 1993, 2003)
һәм ул югары уку йортларында берөзлексез укытылып килә. Бу
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юнәлештә матур әдәбиятның төрле жанр-стиле, эш кәгазьләре, тарихи-фәнни, дини-фәнни язмалар, эпиграфик-кабер ташлары, татар
шәҗәрәләре, сәяхәтнамәләр, васытьнамә һәм елъязмалар, барлык
төрдәге сүзлекләр, тел белеменә багышланган хезмәтләр, вакытлы матбугатка караган аерым басмаларның һәрберсе тел белгечләре
тарафыннан өйрәнелгән, алар хакында аерым әдәбиятчы, яисә
тарихчы галим тарафыннан фикер әйтелгән. Әлеге тикшеренүләр
докторлык, кандидатлык диссертацияләре буларак якланган, күпсанлы
мәкаләләрдә яктыртылган, боларның иң яхшылары дип сайлап
алынган бүлекләре академик пландагы хезмәт буларак дөнья күргән
(История татарского..., 2003).
Шулай да алар әле тиешле дәрәҗәдә өйрәнелмәгән, дигәндә,
асылда, тарихи грамматика һәм әдәби тел тарихының үзләренә генә
хас табигатьләре һәм вазыйфаларының, аларны тикшерүдәге метод-ысулның һәм чыганакларның тәгаенләнмәве истә тотыла. Югарыда искә алынган хезмәтләрдән аңлашылганча, тарихи морфологияне
өйрәнүче дә, әдәби тел тарихын тикшерүче дә бер үк чыганакларга
нигезләнә. “Татар теленең тарихи морфологиясе (очерклар)” дигән
хезмәттә, исем сүз төркеменең төп тарихи чыгышын һәм үсешен,
төрле гасырлардан алынган мисаллар белән дәлилләп күрсәтү өчен,
түбәндәге чыганакларга мөрәҗәгать ителә: иң борынгы гомумтөрки
язма истәлекләр, татар теле тарихына турыдан-туры караган, язма,
әдәби, тарихи һ.б. истәлекләр, К. Насыйри, М. Гафури, Г. Тукай һ.б.
яңа татар әдәби теле классикларының текстлары, аларны бүгенге төрки телләрнең материаллары белән чагыштыру, татар теленең төрле
диалект һәм сөйләшләренә караган бай материаллар белән янәшә куеп
өйрәнү. “Тикшерелә торган теге йә бу тел күренешен менә шул тарихи
баскычлар буенча чагыштырып-күзәтеп чыгу, аның тарихи үсеш-үзгәрешен мәгълүм бер дәрәҗәдә аныкларга ярдәм итә”, – дип белдерелә [Җәләй, 2000, б. 5-6]. Яисә “Тарихи грамматика” курсы буенча
төзелгән күнегүләр җыентыгы болай дип башлана: “Тел тарихын өйрәнү өчен күп төрле чыганаклар – борынгы төрки язма истәлекләр,
борынгы һәм иске татар теле материаллары, фольклор әсәрләре һәм
татар теленең диалектларын чагылдырган текстлар алына. Бу чыганакларда телнең үсеш-үзгәрешендә булган тарихи күренешләр теркәлгән була” [Нуриева, 1977, б. 5].
Әлеге хезмәтләрдән күренгәнчә, татар теленең структур төзелеше
өйрәнелә торган грамматикада, морфологик категорияләр һәм алар-
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ның грамматик формаларының тарихи формалашуын күзәтү өчен, төп
чыганак итеп, иң борынгы гомумтөрки язма истәлекләрдә, төрки-татар
әдәби теленең ерак гасырлардан килә торган язмаларында, татар әдипләрененең төрле жанр-стилендәге әсәрләрендә кулланыла торган тел
төп чыганак итеп алына. Димәк, аерым автор тарафыннан барлыкка
китерелгән язма текстта файдаланыла торган тел берәмлекләре гомумхалык (милли) теленең структур төзелешенә хас булган морфологик
категорияләр формалашуны билгели торган нигез буларак күтәрелә,
диалекталь һәм, билгеле бер дәрәҗәдә, кардәш телләрдән китерелгән
мисалларга да игътибар ителә. Галимнәр белдергәнчә, бу хәл, бер татар телендә генә күзәтелми, казакъ, төрекмән, үзбәк, уйгыр, азәрбайҗан һәм башка төрки телләрнең тарихы да шушы ук ысул белән өйрәнелгәнлеге мәгълүм [Серебренников, 1981, с. 3–13].
Мәгълүм булганча, татар әдәби тел тарихының билгеле бер чорына
карый торган язма истәлеге морфологик яктан тикшерелгәндә дә текстта
кулланыла торган тел берәмлекләре сан, тартым, килеш дип, бүленеп
барлана, ягъни әдәби телне тикшерү эше, асылда, телнең структур
төзелеше өйрәнелә торган тармагы белән бер үк яссылыкка куела.
Әмма, хәзерге әдәби телнең шул ук категорияләре белән чагыштырып
караганда, истәлек теленең хәзерге әдәби тел нормаларына тәңгәл
килеп бетмәгән очраклары булуына игътибар ителә, хәзерге язма тел
белән чагыштырганда, шактый чуар, катнаш булуы ачыклана. Шулай
итеп, бер үк язма чыганаклардан алынган мисалларның, морфология
тарихы күзлегеннән караганда түбәндәге үзенчәлекләре барлана:
хәзерге тел берәмлекләрен формалаштыру ягыннан мөһимлеге, әдәби
тел тарихыннан чыгып бәяләгәндә, бик хаклы рәвештә (моннан
фәлән йөз еллар элек язылган текстның теле, хәзерге әдәби тел белән
бәрабәр була алмый), хәзерге әдәби телдән шактый аерылып торуы,
ягъни ныклы нормага нигезләнмәгәнлеге билгеләнелә. Димәк, язма
истәлекләрдә файдаланылган тел берәмлекләренә, һәр ике планда да,
хәзерге әдәби телгә мөнәсәбәтле рәвештә, ләкин төрлечә бәя бирелә:
телнең морфологик төзелешен хасил итүе ягыннан тарихи күрсәткеч
буларак хуплана; язма әдәбият белән чагыштырганда, хәзерге әдәби
нормага туры килмәве ассызыклана.
Шуның белән бергә, тагын шуңа игътибар итәргә тиешбез:
тарихи грамматиканы өйрәнүчедән аермалы буларак, язма истәлекне
тикшерүче галимгә, текстта кулланылган телне аңлап-барлап, телнең
төрле тармаклары буенча бүлеп өйрәнүенә кадәр, күп энергия
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сарыф ителә торган гомумфилологик эшләр башкарырга, ягъни
кулъязмаларны, басмаларны табарга, аларның төрле вариантын
чагыштырырга, эчтәлегенең һәм теленең охшаш яисә аермалыкларын
билгеләргә, аларның сәбәбен аңлатырга кирәк була. Аңлату дигәннән,
иске татар теленең текстлары, төрле чорда төрле дәрәҗәдә, әмма
ХХ гасыр башына кадәр диярлек, алтмыш-җитмеш процентларга җитә
торган гарәп һәм фарсы алынмалары белән баетылып язылганлыктан,
гарәп графикалы текст белән эш итүче телче, гомумтөркине, иске
татар телен генә түгел, табигате ягыннан үзгә булган гарәп вә фарсы
телләренең үзенчәлеген, ягъни һәр сүзе берничә мәгънәгә ия булган
гарәп вә фарсы тел берәмлекләренең контекстка туры килә торганын
аңлый белергә тиеш була. Кыскасы, язма мирасны барлап, халыкка
кайтару юнәлешендә эшләүче текстолог, әдәбиятчы, тарихчы галимнәрнең бу өлкәдә тирән әзерлекле булуы зарур.
Язма текстта файдаланылган тел берәмлекләре, нигездә, телнең
фонетика, морфология, лексика тармакларына бүленеп анализлана.
“Әдәби тел тарихын өйрәнү гомумтел элементларын билгеләү һәм
тикшерүгә, шулай ук тел системасының гомуми грамматик һәм лексик-семантик категорияләрен аңлауга нигезләнә” [Виноградов, 1987,
с. 278]. Тикшерү эше аерым текстта кулланыла торган телне анализлау
юнәлешендә бара: аваз-хәреф мәсьәләсе – фонетикада, грамматик мәгънә һәм аның форма күрсәткечләренең үзенчәлеге – морфологиядә,
сүз-мәгънәгә караган үзенчәлекләр – лексика дигән бүлектә карала.
Шулай итеп, һәр авторның хезмәтендә тикшерү өчен тема итеп алынган аерым бер язма истәлектә чагылыш тапкан тел үзенчәлекләре барлана һәм теркәлә.
Әмма махсус кабул ителгән ныклы план булмау сәбәпле, бу эшне
һәр автор үзенә уңай булган, үзе дөрес дип тапкан юнәлештәрәк
башкара. Орфография тармагында, мәсәлән, күпчелек авторлар
анализны гарәп графемаларын аңлатудан, башкалар хәзерге татар
телендә файдаланылганча, кирилл хәрефләре белән белдерелә
торган авазларны алгы планга куеп башлыйлар. Шулай да гомуми
нигез саклана: фонетикада авазлар кабул ителгән тәртиптә сузык һәм
тартыкларга бүленеп карала, аларның гарәп графемалары белән бирелеше истә тотыла. Морфология һәм лексика тармаклары тикшерелгәндә, аерым истәлектәге үзенчәлекләр аңлатыла, хәзерге татар
теле яисә аның диалектлары белән чагыштырылып, өйрәнелә торган язма истәлек телендәге аерым уртаклыклар яисә аермалыклар
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күрсәтелә бара. Берьюлы берничә халыкка нисбәтләнә торган аерым истәлекнең (мәсәлән, “Кыйссаи Йосыф”ның) татар халкына да
мөнәсәбәте барлыгын күрсәтү ягыннан караганда, бу алым үз вакыты
өчен бик мөһим иде. Аның безнең көннәрдә дә әһәмиятен югалтканы
юк. Әмма бу ысул әдәби телнең тарихын күзаллау өчен нигез була
алмавын раслады.
Язма истәлекне тикшергәндә, әдәби тел тарихының үзенә
хас булган табигате (традициясе, нормасы булу) һәм вазыйфасы,
төрле чорда, төрле жанр-стильдә язылу традициясе дәвам ителгәне
хәлдә, норманың вариантларын ачыкларлык метод-ысулның
файдаланылмавы, ягъни төрле дәверләрдә язма тел берәмлекләренең
кулланылышында (язылышында) алдагы чорлардан килә торган
традициянең (норманың) ничек итеп дәвам ителеше, төрлелекнең
(вариантлылыкның) ни өчен барлыкка килүенең сәбәбе эзлекле
рәвештә күрсәтелә бармагач, аерым истәлектә язма әдәби телнең
ничек дәвам итүе, язма нормасы тарихының булу-булмавы, аның
эзлеклелеге ачыкланмыйча кала. Фәнни югарылыкта тикшерелгән
мөһим хезмәтләрдән алынган өзекләр тупланып, академик планда
басылган хезмәтнең аннотациясендә болай дип нәтиҗә ясала: “Эта
коллективная монография (авторами которой являются московские и
казанские ученые-тюркологи) посвящена исследованию особенностей
татарского письменного литературного языка. В работе тщательному
анализу подвергнуты наиболее важные письменные памятники
прошлых столетий (эпические и лирические произведения, деловые
памятники, дидактика и т.д.). В результате выяснились, что единого
письменно-литературного языка, начиная с ХIII до первой четверти
ХХ вв., не было. Оказалось, что язык у каждого автора был своеобразен, в зависимости от того, в каких странах и тюркоязычных краях он
получил образование, к какому диалекту (или говору) татарского языка принадлежал. Единый татарский стандартный литературный язык
установился лишь в 20–30-х годах ХХ века. Исследование же татарского разговорного литературного языка ждет особого исследования”
[История татарского..., 2003, с. 4].
ХIII гасырдан алып, ХХ йөзнең беренче чирегенә кадәр, татар
халкының бердәм язма әдәби теле булмаган, аның әдәби теле ХХ гасырның 20–30 нчы елларында гына ныгыган дип карасак, татар теле
язмачылык тарихы VI–VIII гасырлардан, язма истәлегенең язылу датасы ХII–ХIII гасырлардан билгеле булган иске язулы башка төрки тел-
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ләр белән рәттән күрсәтелә алмаска, киресенчә, язмачылыгы инкыйлабтан соң гына тергезелгән халыкларның телләре рәтенә куелырга
тиеш була. Әдәби теле булмагач, үзеннән-үзе аңлашылганча, аның
тарихы да булмаган, дигән нәтиҗә көтелә. Мең еллар дәвамында язмачылыгы булган татар әдәби теле турында мондый нәтиҗә ясау мантыйкка туры килми иде. Башкорт галиме Ә. Харисовның, 1905 елга
кадәр татар халкының әдәби теле булмаган, ул гомуми төрки телдән
генә файдаланган, дигән фикеренә, үз вакытында М. Госманов каршы
чыга [Усманов, 1972, с. 66–68].
Классик иске татар әдәби теленең тарихы булуына игътибар
итеп, фәнни өйрәнү эше “2004–2013 елларга Татарстан Республикасы
дәүләт телләре һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча
дәүләт программасы”нда расланган “...татар халкының рухи мирасы
буларак, татар телен төрле яклап һәм тирәнтен, шул исәптән яңа лингвистик караш һәм дөньякүләм телләр үсеше тәҗрибәсе күзлегеннән
чыгып, фәнни тикшерү” максатын [Закон Республики..., 2005, с. 26]
тормышка ашыру юнәлешендә, Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият
һәм сәнгать институтының 2007 елда төзелгән гомуми лингвистика
бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан индивидуаль план буенча алып барыла башлады.
Бу вакытларда Европа-рус һәм тюркология фәнендә әдәби тел
тарихы белән телнең структур төзелеше тармаклары тарихының бер
үк күренеш түгеллеге, аларның һәркайсының үзләренә хас булган
табигате һәм вазыйфалары булуы, аларны бер үк метод-ысул белән
тикшерергә ярамавы теоретик фикерләр инде ныгытыла.
Сөйләмә тел, язма тел, әдәби тел, әдәби норма дигән төшенчә-күренешләрне аңларга тырышу, Фердинанд де Соссюрның (1857–1913):
“...язык одновременно и орудие, и продукт речи. Но все это не мешает
языку и речи быть двумя совершенно различными вещами... Речевая
деятельность, взятая в целом, непознаваема, так как она не однородна”, ягъни тел белән сөйләм икесе ике төрле күренеш, чөнки сөйләмне
өйрәнеп бетерү мөмкин түгел, дигән фикерен [Соссюр, 1977, с. 56–58]
тикшерү дөньядагы төрле (Мәскәү, Казан, Прага, Копенгаген, Амстердам, Американың фәнни үзәкләрендәге һ.б.) лингвистик мәктәпләрдә
кызу бәхәсләр, төрле фикер алышуларда чагылыш таба. Телнең җанлы
сөйләмдә һәм язма сөйләмдә (текстта) кулланылышы мөнәсәбәтен аерып карауда, телнең функциясе дигән төшенчәне аңлау мөһим ачыш
булып санала. Функциональ лингвистиканың Прага мәктәбе галим-
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нәре, әдәби телнең структурасын тикшерү барышында, әдәби телнең
социаль-иҗтимагый һәм функциональ-стилистик табигате булган төрле системалардан торуын билгелиләр. Телнең функциясе дигәндә, тел
берәмлекләренең төрле типтагы сөйләм максатына яраша алуы күздә
тотыла. Төрле функция үти торган сөйләм булгач, шул функцияне
яшәтүче тел берәмлекләре дә бар булып чыга. Шушы җирлектә, ягъни
билгеле бер максат белән оеша, барлыкка килә торган функциональ
сөйләм күренешен, терминлаштырып, функциональ стиль дип әйтергә
дә мөмкин. Әлеге нигездә гомумхалык теле һәм язма әдәби тел дигән
бүленеш яшәеш ала [Березин, 1979, с. 314–315].
Тюркологик хезмәтләрдә әлеге мәсьәләләр тагын да тәгаенләнә.
Әдәби тел тарихын һәм телнең төзелеше өйрәнелә торган тармаклары тарихын берсен икенчесеннән аерып карау мөһим. Чөнки бер үк
чыганакларга нигезләнеп өйрәнгәндә, аларның асыл табигате ачыла
алмый. Татар язма әдәби тел тарихын өйрәнгәндә генә традицион төрки, иске татар телендә язылган текстларга нигезләнергә була, ә хәзерге
татар теле тарихын турыдан-туры төркигә бәйләп билгеләү мөмкин
түгел конкрет мисалларга килгәндә, мәсәлән, -мыш кушымчасына,
тукталырга була һ.б.га [Серебренников, 1981, № 4, б. 4]. Бу яктан караганда, әдәби телнең тарихын тикшерү барышында, аның 1) эшкәртелүен-шомартылуын, 2) функциональ-стилистик вариантлыклыкка
туры килүен, 3) норма вариантлылыгына ия булуын, 4) диалектлардан өстенлеген, 5) дәвамчылыгы-традициясе булуын аңлап эш итү зарурлыгы ассызыклана. Шулай итеп, әдәби тел тарихы, милли телнең
үзенчәлекле бер тармагы буларак, үзенә хас булган метод-ысул белән
өйрәнелергә тиеш, әмма бер генә төрки телнең дә бу нигездә тикшерелмәве мәгълүм [Тенишев, 1988, 2006, с. 44].
Әлеге теоретик нигезләмәдән чыгып, татар әдәби тел тарихын өйрәнеп тикшерә башлаганда, аны телнең структур төзелеше тарихыннан аерып карарга, ягъни әдәби телнең табигатен һәм вазыйфасын
барлыкка китерә торган төп билге-шартларның үзенчәлеген аңларга
һәм әлеге билге-шартларның татар филологиясендә ничек итеп өйрәнелүен күзәтеп чыгарга кирәк булды. Икенчедән, язма истәлекләрне
тикшереп язылган хезмәтләрдә, телнең һәр тармагына караган анализны гомумиләштерергә, әлеге нигездә, һәр аерым истәлекне, гасырлар
буена килә торган язма тел тарихының билгеле бер этабы дип карарга,
ягъни эзлекле рәвештә килә торган традицион язма норманың һәр истәлек текстында билгеле бер вариантлары белән кабатлана баруына
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басым ясарга туры килде. Шулай итеп, әдәби тел тарихын тикшерүнең максат-бурычларын, ысул-методларын тәгаенләү, ягъни язма әдәби тел тарихын, гомуммилли телнең тарихы белән тәңгәл күренеш
булмыйча, аның үзенчәлекле бер тармагы булуын билгеләү зарурлыгы
ачыкланды. Әлеге гомумтеоретик мәсьәләләр, кыскача яктыртылып,
басылып чыкты (Бәширова, 2012).
Татар әдәби теле тарихының I томында ХIII гасыр – ХХ йөз
башына караган язма истәлекләрдә фонетика, графика һәм орфография мәсьәләләренең эзлекле үсеш тарихын өйрәнеп тикшерү максат
итеп алынды. Әлеге максатка ирешү юнәлешендә, һәр дәвернең үзенә
хас булган иҗтимагый-сәяси шартларына, әдәби-мәдәни таләпләренең әдәби телгә ничек тәэсир итүенә, авторларның әсәрләрен кайсы
укучыны (адресатны) күздә тотып язуларына карап, телдән төрлечә
файдалануга игътибар итәргә кирәк булды. Язма тексттагы фонетик
үзенчәлекләрнең, график-орфографик тәртип, норма, норма вариантлылыгы, функциональ-социаль һәм функциональ-стилистик вариантлылыкның тарихи үсеш-үзгәрешләрен билгеләргә, әмма әлеге
үзгәрешләрнең гасырлар дәвамында килә торган язма традициягә нигезләнгән хәлдә дәвам итүен ачыкларга туры килде.

1. Иске татар язма әдәби теле
1.1. Иске татар язма әдәби теле – борынгы (иске)
язулы төрки әдәби телләрнең берсе
Әдәби тел тарихын тикшергән вакытта, хосусый терминнарны,
аларның ничек итеп кулланылуын аңлап, фәнни дөрес итеп файдалана
белү күз уңында тотыла. Хосусый термин дигәндә, төрки төшенчә-атамасына игътибар итү мөһим. Төрки гаиләдәге язмачылыгы булган
халыкның әдәби телен һәм әдәби тел тарихының эзлекле дәвамчанлыгын билгеләүдә, түрк-түрки-төрек дигән төшенчә-атаманың, гасырлар
буена нинди мәгънәләр белдереп һәм ничек кулланылуын төгәл итеп
күзалларга тиеш булабыз. Бу мәсьәләгә үз вакытында И.А. Абдуллин игътибар итә: “Гомумән алганда, “төрки” һәм “иске татар әдәби
теле” – әдәби тел тарихын өйрәнүдә үзенә бер мөстәкыйль юнәлеш.
Төрки һәм иске татар әдәби телен лексик-семантик, фонетик һәм морфологик яссылыкларда дәлилле һәм билгеле бер методика буенча өйрәнү төзелеп ята торган татар әдәби теле тарихында чорлар дәвамлылыгында тиешле урын алыр, дип уйларга кала” [Абдуллин, 1992,
с. 13]. Бу юнәлештә сүзне М.З. Зәкиевнең “Төрки-татар этногенезы”
хезмәтеннән башлый алабыз, чөнки автор әлеге монографиясендә
болгар-татарга барып тоташа торган бик күп төрки этнонимнарга
этимологик, семантик һәм функциональ күзәтү ясый. Түрк атамасы
да шушы тәртиптә, ягъни килеп чыгышы, мәгънәсе һәм кулланыла
башлавы ягыннан карап анализлана [Зәкиев, 1998, б. 262–267]. Авторның фикерләрен нигез итеп алып, түрк төшенчә-терминының төрле
чорларда иҗат ителгән, тәрҗемә кылынган, шәрехләнгән язма истәлекләрдә, тарихи дөреслекне саклау максатыннан, шул әсәрләрнең
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авторлары тарафыннан ничек итеп, нинди мәгънәдә файдаланылуына
игътибар итү зарур. Әлеге нигездә, язма телнең традиция булып яшәгән дәверендә, борынгы төрки, иске төрки, гомумтөрки, уртак төрки,
болгар төркисе, кыпчак төркисе, Казан төркисе, иске татар теле һ.б.
хосусый терминнарның кулланылышын да дөресрәк аңларга мөмкин,
дип уйларга кирәк.
Галимнәр белдерүенчә, М. Кашгарыйның “Диване лөгатет-төрек”
хезмәтендә, төрле кабилә телләренә бүленмичә бирелә торган, һәм
мәгънәсе, һәм формасы белән бердәй сүзләрне гомумтөрки дип, ике
яки өч кабилә телендә кулланыла торган сүзләрне кабиләара уртак,
бер кабилә телендә генә очрый торган сүзләрне шул кабиләнеке генә
дип санарга кирәк була [Демирчизаде, 1972, с. 31–42].
Тарихтан билгеле булганча, борынгы төркиләр төзегән Бөек төрки
каганат (VI-VII) яшәүдән туктагач, түрк-тюрк атамасы юкка чыкмый,
киресенчә, киң территориядә яши торган барлык халыкны гарәпләр
шул исем белән атый, соңга таба бу термин бер гаиләгә берләшкән төрле халыкның исем-атамасы рәвешендә файдаланыла башлый, борынгы төркиләрнең тарихта мөһим урын тотуын раслый [Гумилев,1993,
с. 4–6]. Рун язма истәлекләрендә (VIII–IX г.) түрк атамасы түрк будун, түрк тәңрисе, түрк ыдук йири субы (түрк изге җир суы), түрк-огуз
бәгләре сүз тезмәләрендә түрк халкы, түрк тәңресе, түркләрнең изге
җире-суы мәгънәләрендә кулланыла [Мәхмүтов, 2002, б. 21].
Йосыф Баласагуниның “төрки халыклар әдәбияты тарихында бер
бөтен итеп, шигырь белән язылган “Котадгу Белек” (462/1069-1070–
XI г.) әсәрендә А.Н. Кононов белдергәнчә: «“Благодатное знание” является первым, старейшим и пока единственным сочинением на одном
из тюркских языков, основанным на мусульманской идеологии и пропагандирующим эту идеологию» [Кононов, 1983, с. 506] түрк буйрукы
тезмәсе белән түрк халкының сөйләме дигән мәгънә дәвам ителә:...
Йәмә йакшы аймыш бу түрк буйрукы / Күрер күз ярукы – угыл кыз
укы [Борынгы төрки..., 1981, б. 27], сөйләү-әйтү мәгънәсе түркчә сүзформасы белән дә белдерелә: ...Мәсәл кәлди түркчә муңар мәңзәтүр
/ Аны сүзләдим мән муну йаңзатур / Укуш көрки сөз ол, бу тил көрки – сөз, Киши көрке йүз ол, бу йүз көрки – көз [Борынгы төрки...,
1981, б. 29]. Автор үзенең әсәрен нинди тел белән язуын махсус аңлатып үтә, С.Н. Ивановның тәрҗемәсендә ул болай яңгырый: “Ученые
и мудрые мужи Мачина согласны в том, что в восточных владениях, в
государствах Туркестана никто не составил свода лучше этой книги,
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сочиненной на языке бограхановском и тюркской речью” [Юсуф Баласагунский, 1983, с. 5]. Академик А.Н. Кононов аңлатуынча, Бограхан
теле ул – Караханилар империясендә (840-1212) ханнар ханы булган
Тавгач (Тафгач) – Кара Бограхан хөкем сөргән вакыттагы язма әдәби
тел... мөселман идеологиясен пропагандалучы төрки телдә иң беренче
язылган борынгы әсәр теле [Кононов 1983, с. 502–506]. Г.Ф. Благова,
“бограхан теле” дигәндә, “аристократ тибы”ндагы язма-китаби, “түрк
лөгатенчә” дигәндә, XI гасырдагы “көндәлек-аралашу теле” истә тотыла, дип белдерә [Благова, 1977, с. 99–100; Нуриева, 2004, с. 35]. Димәк,
“Котадгу белек” әсәре Караханилар дәүләтендә Орхон-Енисей язмаларыннан килә торган традицион әдәби телне дәвам итү нигезендә,
көндәлек аралашуда кулланыла торган түрки лөгатенчәдәге сүз, сүзформа, сүзтезмәләрне дә файдаланып иҗат ителгән бограхан-китаби
түркидә язылган була. Әлеге түркинең “аристократлыгын” мөселман
идеологиясенең коралы-күрсәткече булган гарәп-фарсы алынмалары
белән туендырылуы истә тотыла. Көндәлек аралашудагы сөйләмә телнең нигезен, асылда, уйгур-карлук кабилә телләре тәшкил итә [Зәкиев,
1998, б. 546]. Мәхмүд Кашгарыйның төрки телләрендәге сүз, мәкаль,
шигырь, нәсер кебек әдәби парчалар белән бизәлгән мәшһүр “Диване
лөгатет-төрек” сүзлеге, “Котадгу белек” әсәре язылган Караханилар
дәүләтенең Кашгар шәһәрендә (466/1072–1074-XI г.) тәмамлана. Автор, түрк ( )توركэтнонимын Яфит улы, Ной оныгы Түрк дигән ялгызлык исеменнән килеп чыккан, дип аңлата, рус теленә тәрҗемәдә болай
бирелә: “Турк  – توركимя сына Ноя, да благословит его Аллах! ...Турк
– имя сына Ноя в единственном числе, но когда речь идет о его потомках, это имя собирательное...”. Бу сүз шул ук язылышта төркиләр яшәгән җирләрдә шәһәр исемнәре дип тә бирелә [Кашгарый, 2005, б. 336].
Гарәп теле кагыйдәләренә туры китерелеп төзелгән “Диван”да түрек
ләрнең егерме кабиләсе санала, башкаларга караганда угыз кабиләсе
турында күбрәк мәгълүмат бирелә [Кашгарый, 2005, б. 92–94]. Татар
 – تاتارодно из тюркских племен [Кашгарый, 2005, б. 387], дип аңлатыла.
732 елда язылган “Бәңгү таш”ындагы отуз татар, токуз татар атамалары искә алынмый. “Баҗанак, Кифҗак, Угуз, Йамак, Башгирт, Йасмил
(Басмил), Кай, Йабаку, Татар, Киркиз. Последние ближе всех к Син”,–
дип, башка кабиләләр белән рәттән бирелә [Кашгарый, 2005, б. 69],
әмма татарга караган аерым сүз күрсәтелми. Кат (плоды кустарников)
дигән сүзнең Йәмәк, Кыпчак, Кай, Татар, Җумул кабиләләрендә кулланылуы белдерелә [Кашгарый, 2005, б. 849]. “Булгар –  بلغارназвание
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известного тюркского города” [Кашгарый, 2005, б. 426]. Болгар сөйләшендә авус  – آؤسвоск сүзе кулланыла [94], канак  قنقсливки, в наречиях
Аргу и Булгар, с заменой й на н (ср. с кайак) дип аңлатыла [Кашгарый,
2005, б. 363]. Кашгарый, максатына туры китереп, түрк дип атала торган күпсанлы кабиләләрнең үзара аралашуын барлыкка китерә торган
җанлы сөйләмә телләренә караган сүз, сүзтезмәләрен, грамматик формаларын, авыз иҗаты үрнәкләрен туплап бирә, аларның күркәм сыйфатлары, телләренең матурлыгы, түрк теленең мәгънә һәм формалары
ягыннан гарәп теле кебек үк бөеклеге аңлатыла: “...эти два языка уподобляются двум скакунам на скачках”, – дип белдерелә. Төрки телле
кабиләләрне дөрес сөйләшә торган һәм бик үк дөрес дип санап булмый
торган төрләргә бүлә. Дөрес сөйләшә торган телләр дигәндә, Карахани дәүләтендәге хакания сөйләме, дөрес сөйләшмәүчеләр (фарсылар
белән аралашучылар) Угыз һәм Кыпчакларның теле истә тотыла. “Что
касается Булгар, Сувар, Баҗанак и далее, до предместий Рума – это
тюркский с усеченными окончаниями, одного вида”. Телне ничек файдаланулары тәгаенләнә: “Кочевниками являются Җумул,... Кай, Йабаку, Татар, Йасмил. Все эти группы имеют собственый, но вместе с тем
хорошо владеют тюркским” [Кашгарый, 2005, б. 70]. Авторның әлеге фикерен Ф.С. Фасеев болай дип тәфсилли: “...надо понимать в том
смысле, что они, имея свой разговорный племенный диалект, пользовались единственным в то время общетюркским литературным языком тюрки (что продолжалось и в позднейшие времена) [Фасеев, 1966,
с. 812]. Шулай итеп, әлеге хезмәттә түрк төшенчә-атамасы: ялгызлык
исеме, барлык төрки кабиләләрне берләштерә торган гаилә теле, аерым
кабиләнең берсе икенчесеннән үзгәрәк булган сөйләмә теле, аерым кабиләләрнең барысы өчен дә уртак булган әдәби язма теле, шәһәрләренең атамалары дигән мәгънәләре белән кулланыла.
Шушы ук вакытлардан аз гына соңрак иҗат иткән Әхмәд Ясәви
(1091–1166/ XII г.) – “Диване хикмәт”ләре белән “...үз иҗатында төрки
шигъриятен үстерүгә зур көч куйган шагыйрь... төрки шигърияттә суфичылыкны яңа баскычка күтәрә һәм фәлсәфи карашлары ярдәмендә
нигездән үзгәртеп кора. Шуңа күрә дә Әхмәд Ясәви тарихка иң олуг
суфи шагыйрь буларак кереп калган. Аның укучылары төрки халыклар
яшәгән бик күп төбәкләргә таралган, шагыйрьнең данын үстергән,
үзләре дә аңа ияреп язган...” [Татар әдәбияты..., 2014, б. 122]. Ә. Ясәви
иҗатының күп төбәкләргә таралуының сәбәбен М. Гайнетдинов болай
дип аңлата: “...әдәби телдә гомумтөрки элементларның җанлы сөйләм
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теленә якын позициядә саклануына аерым, принципиаль әһәмият
бирелә. Әдәбият өчен зур яңалык булган бу принцип Ясәвиләр
төрки әдәби телен шунда ук гомумтөрки әдәби сөйләмгә әйләндерә
башлый”, ягъни “Диване хикмәт”ләр телендә язма традиция булып
килә торган нигез, киң территориядә яшәүче төркиләрнең сөйләмә
формаларын әдәбиләштерү белән яңартыла. Әйтеп үтелгәнчә,
“Котадгу белек”нең авторы үз төбәгендәге, ягъни уйгур-карлук кабилә
телләренә нигезләнгән сөйләмә формаларын файдалана. “Күренекле
төрек галиме Ф. Көпрүлүзадә Әхмәд Ясәвине “төрек даһие” дип атый
[Татар әдәбияты..., 2014, б. 131]. Менә шушы төрек даһие аять белән
хәдиснең мәгънәсен аңлау өчен түрк теле яраклы дип белдерә:
Хушламайдур галимләр сезне – айган төркине / Гарифләрдин
ишетсәң ачар күңел милкене / Айәт, хәдис мәгънәсе төрки булса
муафикъ / Мәгънәсенә йиткәнләр йиргә куйар бүркине... / Мескин
зәгъиф хуҗа Әхмәд, йите пөштеңгә рәхмәт / Фарси телне белүбән хуб
итәдүр түркине [Татар поэзиясе..., 1992, б. 52; Татар әдәбияты... , 2014,
б. 139]. “Җиргә куяр бүркене” гыйбарәсе монда “башын сәҗдәгә куяр”дигән асмәгънәне белдерә булса кирәк”, – дип яза М. Гайнетдинов [Татар
әдәбияты..., 2014, б. 139]. “Фарси телне белүбән хуб итәдүр түркине”, –
дигән юлларда әйтелә торган мәгънә яхшы аңлашыла: фарсы телен белү
төрки теленең дә гүзәл, яхшы икәнлеген аңлата. Бу мәгънә М. Кашгарый “Диваны”нда теркәлгән “Татсиз түрк булмас, башсиз бүрк булмас”
“Татсыз, ягъни перс-фарсыдан башка түрк булмас”, – дигән мәкальдә
дә чагылыш таба [Кашгарый, 2005, б. 676]. Шулай итеп, төрки телнең
фарси теле белән ныклы мөнәсәбәте булуы аңлатыла.
Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф” поэмасында түрк сүзе
кулланылмый. Автор “Әл-хәйр вә билляһи вә әт-тәүфикъ тәмам” дигән
соңгы фасылында, әсәренең ничек иҗат ителүен болай дип белдерә:
Йосыф сәүчи кыйссасын кыйлдук гәйан / Гарәб, гәҗәм деленчә
кыйлдук бәйән / Укумага, дыңламага улди асан / укыйанлар дога илә
үксүн имди... [Кол Гали, 1983, б. 292]. Төп текстны (транскрипцияне) әзерләгән, кереш мәкаләне, искәрмә һәм аңлатмаларны, кулъязмаларның тасвирламасын ясаучы Ф.С. Фасеев әлеге өзеккә мондый
аңлатма бирә: “Автор бу өзекне язганда, гарәп-фарсы чыганакларыннан файдалануын төгәл теркәп калдырган... Үзеннән алда төрки
чыганаклар, төркичә язылган әсәрләр булу-булмавына автор турыдан-туры кагылмый, әмма аның: Әй, дәрига, дикмә кемсә дөзүмәде /
Фәһме иксүк кемсәләр язумады... (Әй, аяныч, теләсә кем (бу шигырь-
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не) төзә алмады, Аңа сәләте ким кешеләр яза алмады), – дигән юллары, күрәсең, аңа кадәр булган кайбер омтылышларның уңышсыз
чыгуын чамаларга нигез бирә кебек. Авторның гарәп-фарсы телендәге
чыганаклардан файдалануын искәртүе һәм шуларга Кыйссаны каршы
куюы белән үзеннән-үзе Кыйссаның теленә караган төп сорауга дә
мәгълүм дәрәҗәдә җавап биргән. Эш шунда ки, безнең ареалда ул
дәвер өчен фән, әдәбият язу чарасы булып я гарәп яки фарсы, яисә
төрки тел генә хезмәт иткән (дүртенче тел гомумән юк). Кыйссада
исә без, әлбәттә, соңгысын – классик үрнәк дәрәҗәсендә эшкәртелгән
төрки телне күрәбез. Автор нәкъ менә үзе төрки тел мохите эчендә
яшәгән һәм иҗат иткәнгә күрә, аңа “мин кыйссамны төркичә
яздым” дип аерып әйтүнең кирәге-хаҗәте сизелмәгән (әгәр башка
этник тирәлектә булса, андый махсус атап әйтү зарури булган булыр
иде). Әмма бу гомумтөрки әдәби тел дигән сүз түгел, бәлки җирлерегиональ төрки, Идел буе төркисе, хәзерге атама-төшенчә белән
әйткәндә, – иске татар әдәби теле. Ул XII–ХIII гасырлардан башлап,
Болгар–Казан–татар әдәбияты һәм язма культурасында ХХ гасыргача
диярлек традицион кулланылып килгән” [Фасеев, 1976, б. 170–172].
Ф.Ш. Нуриева, әлеге җыентыкта урын алган язмасында: “Китерелгән
юллардан күренгәнчә, шагыйрь бу поэмасында ике тел, гарәп һәм
гаҗәм телләре сүзләреннән файдалануына ишарә ясый. Гаҗәм
телләре, гарәп теленнән башка халыкларның телләре, дигәнне аңлата.
Әйтелгәннәрдән шул аңлашыла, гаҗәм теле дип шагыйрь шул чорда
барлык төрки халыклар өчен уртак булган традицион төрки әдәби
телне атаган булырга тиеш. Поэманың төп сүзлек составын тәшкил
иткән төрки сүзләр “укымага, дыңламага асан”, рухына якын булганга,
ничә йөз еллар татар халкының җан азыгы вазифасын үтәп киләләр”.
Гаҗәм сүзе Аңлатмалар сүзлегендә ике мәгънәдә бирелә: 1) гарәптән
башка халык, 2) иранлылар, фарсылар [Гарәпчә-татарча..., 1965, б. 91].
ХIII–XIV гасырларда төзелгән күп телле тәрҗемә сүзлекләрдә, башка телләр белән рәттән, түрк атамасы кулланыла. Мәсәлән: 1245 елда
Мисырда төзелгән, авторы билгесез, М. Хоутсма тарафыннан немец
телендә басылган “Китабы мәҗмуг әт-тәрҗемани түрки вә гаҗәми вә
магули вә фарси” сүзлеге [Хаков, 2003, б. 49–52]; 1312 елда Асиретдин Әбү Хәйан әл-Әндәлүси тарафыннан Мисырда төзелгән “Китаб
әл-идрак ли-лисанел-әтрак” (“Түрки телләргә аңлатма китабы”) [Мәхмүтов, 1984, б. 518; Хаков, 2003, б. 66–70]; авторы билгесез “XIII–XIV
гасырдагы кыпчак теленең лексик составын, фонетик системасын һәм
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морфологик төзелешен чагылдыра торган “Китаб -әт-тухват әз-закийа
фил-лугат ат-туркий” сүзлеге [Нуриева, 1982, б. 62–72]; XIV гасырда
Алтын Урдадагы әдәби һәм сөйләмә тел үзенчәлекләрен чагылдыра
торган Җамалетдин Әбү-Мөхәммәд Әбү Аллах әт-Түркинең “Китабы
булгат әл-моштак фил-лугат әт-түрк вә-л-кифчак” сүзлеге (“Түрк һәм
кыпчак телләрен белергә теләүчеләрне теләген канәгатьләндерә торган
китап” [Салахов, 1999, с. 71; Гайнутдинова, 2004, с. 3–27]; 1303 елда
“Кодекс куманикус” сүзлегендә латин, фарси, немец, кыпчак телләре
белән рәттән, татар теле дә искә алына: “Исус Христос битик тилинцә,
татарца куткардацы [Махмутова, 1982, с. 132; Мәхмүтов, 1984, б. 520].
Котбның XIV гасыр Алтын Урда язма истәлеге булган “Хөсрәү
вә Ширин хикәяте”нең, Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф”поэмасындагы кебек үк, фарсы теле тәэсирендә иҗат ителүе искәртелә: Казан
дик кайнаб уш сәүдә бешүрдем / Низами балыдан хәлвә бешүрдем /
Ханым атыйнга ушбу парсы теленди / Чыкардым төзедүм уш нәзыйм
үзрә кыйлынды [Котб, 1969, б. 29]. “Алтын Урда дәверендә җанланып
киткән төрки телле әдәбият әүвәлрәк фарсы әдәбияты традицияләрен
дәвам иттергән” [Таһирҗанов, 1979, б. 99]. Кол Гали кебек үк бу автор
да әсәренең теле турында түрки дип аерып күрсәтми, әмма төрки халыкларның тарихы белән бәйле булган, аларның мәдәниятендә урын
алган аерым персонажларны искә ала. Мәсәлән, поэманың “Аллаһы
Тәгаләнең берлеге турында” дигән бүлегендә Аллаһы Тәгаләнең охшаш ише юклыгы, аны аңлар кешенең булмавы, аның теләсә кемнең
аңыннан бөегрәк булган үзгә җисемнән икәнлеге, бер генә галимнең
дә аны ахыргача белеп җиткерә алмавы хакында языла да, болай диелә: Бу хәлдә хәтта Үздән кул күтәрде / Ахырда үз-үзен җирдән китәрде [Котб, 1969, б. 9]. Үздән исеменә Р. Әхмәтҗанов мондый аңлатма
бирә: “Үздән – төркиләрнең борынгы мәҗүси пәйгамбәре, Коръәнне
укыгач, үз-үзен үтергән имеш” [Әхмәтҗанов, 1992, б. 50]. Ширинның
дус кызларыннан берсенең исеме Сәмән-Түрки дип бирелә: Фәрәнгис
һәм Гаҗәб нуш вә Пәри зад / Сәмән-Түрки вә Һәмилә берлә Дилшад
[Котб, 1969, б. 148; Әхмәтҗанов, 1992, б. 17]. Төркиләрдә дан алган
кешеләрнең исемнәрен Котб, әйтәсе килгән фикеренең куәтен арттыру
максатыннан, чагыштыру чарасы итеп тә файдалана: Әгәр ай ирсә ул,
без әфтаб без / Әгәр Кәй Хөсрәү ирсә, без Әфрасаиб без [Котб, 1969,
б. 132]. Бу юлдагы атамаларны Р. Әхмәтҗанов болай дип аңлата: ”Кәй
Хөсрәү – Иран дәүләтен нигезләгән кәянидләр затыннан Хөсрәү дигән сүз. Әфрасаиб – Иранга каршы көрәш алыб барган Туран патша-
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сы, кәянидләргә тиң булган зат” [Әхмәтҗанов, 1992, б. 23]. Автор үз
халкының каһарманнары белән горурлана.
Алга таба, әдәби тел тарихының өйрәнелә баруы юнәлешендә,
язма истәлекләрдә төрки атамасының ничек итеп кулланылуы
күзәтеләчәк.
“Языки мира. Тюркские языки” дигән энциклопедик басмада,
төрки гаиләдә 15 борынгы һәм хәзерге вакытта яши торган 39 телнең,
язма тарихы V–VI, VIII–IX, Х–XII йөзләрдә башланып, XII–XIII гасырдан язма истәлегенең язылу датасы билгеле булган иске язулы (старописьменные) телләр дигәндә, азәрбайҗан, төрек, төрекмән, уйгур,
үзбәк телләре белән рәттән, татар теле дә истә тотыла [Языки мира...,
1997, с. 160, 395, 413, 427, 438, 358]. Димәк, тикшерү барышында,
этносның барлыкка килүен билгеле бер датага бәйләп караган кебек
[Гумилев, 1993, с. 26], әдәби телнең языла башлавын белдерә торган
чыганакны да конкрет бер датага бәйләп карау зарурлыгы игътибар
үзәгенә куела. Датага бәйле рәвештә истәлекнең язылу урыны, ягъни
кайсы дәүләттә иҗат ителүе дә төгәл күрсәтелә.
Махсус әдәбиятта ассызыкланганча, иске язулы телләр әдәби
язма нормасына нигезләнә, норманың традициясе дәвам титерелә.
Язма норма дигәндә, әлеге максат өчен файдаланыла торган график
билгеләр системасы һәм аларның график-орфографик тәртибе истә
тотыла [Ахманова, 1969, с. 533].
Хәзерге тюркологиядә төрки телле кабиләләрнең иске язулы әдәби
телләре барлыкка килүнең эзлеклелеген күзәтеп язылган хезмәтләрдән
аңлашылганча, (борынгы) иске язулы әдәби телнең асылы-табигате
дигәндә, истәлекнең язылу датасы, дәүләте-төбәге, графикасы билгеле
булуы белән бергә, аның тагын кайсы кабилә теленә нигезләнүе, авыз
иҗатына мөнәсәбәте, стиль вариантлылыгы, жанр үзенчәлеге истә
тотыла һәм аларның таралыш ареалына игътибар ителә. Менә шул
билгеләргә ия булган (борынгы) иске язулы әдәби телләрнең һәрберсе
үзенең дәверенә туры китерелеп санала [Тенишев, 1977, с. 35–46].
Шуның белән бергә, язылу датасы һәм табылу урыны конкрет
рәвештә истә тотылганы хәлдә, истәлекләрне, тюркологиядә кабул
ителгән түбәндәге хронологик ңәверләргә нисбәтән карарга мөмкин:
V–Х гасырларда борынгы төрки, Х–XV гасырларда урта төрки, XV–
ХХ гасырларда яңа төрки. Борынгы әдәби телләр аерым мәкалә итеп
тикшерелгәндә дә, яңа әдәби телләр буларак өйрәнелгәндә дә, анализ
әлеге гасырлар нигезендә бара: рун язуындагы орхон-енисей ис-
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тәлекләре (VII-VIII, IX-XI г.), согыд-уйгыр язулы борынгы уйгыр әдәби теле (VI-VIII-IX-XIII г.), гарәп язуындагы Карахани-уйгыр әдәби
теле (XI–XIII г.), гарәп язуындагы Алтын Урдада харәзм-төрки (XIII–
XV г.), гарәп язуындагы Болгар кабер ташларындагы текст-штамплар
(VIII–XII–XIV г.), гарәп язуындагы мәмлүк-кыпчак (XIII–XV г.), чыгтай әдәби теле (XIV–XV–ХVI г.), төрле җирле вариантлардагы (Урта
Азия, Алтын Урда, Идел буе төрки телләр (XI–XIII–XIV–ХVII–ХVIII–
ХIX–ХХ гг. башы) [Языки мира... , 1997, с. 35–159]. Әлеге бүленештән
чыгып, аерым дата һәм төбәккә бәйле конкрет әдәби телләрне берничә
гасыр дәвамына үзара мөнәсәбәтле итеп карау һәм шул нигездә әдәби
телне синоним атамалары белән исемләү мөмкинлеге туа.
Хәзерге милли әдәби телләрне тикшергәндә, ачык чагыла алмый
торган бу үзенчәлекне, ягъни бер үк әдәби телне һәм конкрет, һәм гомуми яссылыкта, ягъни төбәге, графикасының һәм язма истәлегенең
атамасы белән төрлечә исемләп, тикшерергә мөмкинлекне, иске язулы
әдәби телнең табигате һәм вазыйфасы билгели. Истәлекнең графикасы һәм таралыш төбәге төрле булуга карамастан, әдәби тел дигән
күренешнең эзлекле язма традициясе булуы һәм аның дәвамлылыгы
күзаллана: 1) угыз кабилә теле нигезендә, уйгыр һәм кыпчак телләре
элементлары белән, югары һәм түбән стиль үзенчәлекләрен чагылдыра торган рун язуындагы әдәби тел; 2) руник койнедә угыз-уйгыр
нигезендә, руника, согыд-уйгыр язуында, жанр-стиль ягыннан дини,
әдәби, фәнни, эш кәгазьләрендә чагылыш тапкан борынгы уйгыр
әдәби теле; 3) шул ук угыз-уйгыр теле йогынтысында формалашкан
борынгы уйгыр әдәби теленә җирле төбәк сөйләмә үзенчәлекләре дә
өстәлгән һәм XI йөздә Йосыф Баласагуниның “Котадгу белек”, Мәхмүд Кашгарыйның “Диване лөгатет-төрк”, XII йөздә Әхмәд Йүгнәкинең “Һибәтел хакаикъ” әсәрләре язылган Карахани-уйгыр әдәби теле;
4) шул ук угыз-уйгыр нигезендәге традиция дәвам ителсә дә, кыпчак
теле формалары өстенлек ала барган, поэзия һәм төрле жанр-стильдәге проза әсәрләре языла торган Харәзм (Алтын Урда) төрки әдәби теле;
5) Карахани-уйгыр һәм Алтын Урда харәзм-төрки әдәби телләре традициясе дәвамы булып, карлук-уйгыр диалектына нигезләнеп, кыпчак-угыз теле чыгышлы да сакланган, күп сандагы гарәп-фарсы алынмалары файдаланылган, төрле этапларга бүлеп карала торган, поэзия
һәм проза жанрындагы дөнья әдәбиятында таралыш тапкан Бабур, Нәваи һ.б. иҗат иткән чыгтай әдәби теле; 6) алдагы чор әдәби телләренең
традициясе дәвам иткәне хәлдә, төрле регионнардагы җирле сөйләм
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телләренең үзенчәлеге белән төрле дәрәҗәдә баетылып, хәзерге төрки
телләрнең нигез вариантлары булган аерым әдәби телләр формалаша.
Шулай итеп, әдәби истәлекләр язылган төбәгне (дәүләтне, төп
шәһәренең исемен) төгәл күрсәтү нигезендә, аның графикасын, төрле
жанр-стильдәге текстларда язма тел белән шул региондагы сөйләмә
тел һәм авыз иҗаты үзенчәлегенең үзара мөнәсәбәтен билгеләргә;
гасырларга бүлеп караганда, шул ук истәлекләр языла торган әдәби
телнең эзлекле булып килә торган язма традициясе булуын күзалларга
мөмкинлек туа. Димәк, әдәби тел дигәндә, билгеле бер төбәктә (дәүләттә), махсус графикада, иҗтимагый эшчәнлекне чагылдыра торган, төрле жанр-стильгә караган текстлар язылу процессында гасырлар буе
эзлекле сакланышын югалтмаган угыз-уйгыр-кыпчак кабилә телләрен
күздә тотыла. Һәм шуның нигезләнеп язма традициянең, аерым
төбәктә яшәүчеләрнең кабилә/диалекталь сөйләмә формалары билгеле
бер дәрәҗәдә яңартыла (баетыла) бара. Димәк язма норманың төрле
вариантларда кулланылу, эшкәртелү шартлары да үзгәрешләр кичерә.
Теләсә кайсы төрки телнең, шул исәптән татар теленең, язма әдәби теле һәм аның тарихы тикшерелгәндә, бу фикер гомумнәзари нигез буларак кабул ителә. Шуның белән бергә, татар язма әдәби теле
һәм аның тарихын аерым чорларга бүлеп караганда, соңгы елларда
дөнья күргән объектив фәнни яңалыкларга таянып, кайбер үзгәрешләргә игътибар итәргә кирәклек аңлашыла. Мәсәлән, XI гасырда
Карахани дәүләтендә (үзәге Кашгар), нигездә уйгыр, өлешчә гарәб
язуындагы истәлекләре булган Карахани-уйгыр әдәби теле мәйданга
килә. XIV–ХIX гасырларда бу тел иске үзбәк, иске казакъ, иске уйгыр һ.б. телләрнең, ХIX гасыр уртасыннан яңа үзбәк (һ.б. Урта Азия
телләренең) башлангычы дип санала [Абдурахманов, 1977, с. 64]. Шуның белән бергә, татар филологларының соңгы еллардагы җентекле
тикшеренүләреннән аңлашылганча, “XI-XII гасырларда әдәби тел ике
юнәлештә формалаша: XI гасырда – Караханилар төрки әдәбияты һәм
XII йөздә – Төркестан (Яса) әдәби үзәге (Әхмәд Ясәвиләр) әдәбияты
юнәлеше. Бу ике тармакның беренчесе – Караханилар дәүләте халкы
(борынгы) уйгырлар диалектында, икенчесе Караханиларга чиктәш
– кимак-кыпчак-иске татар (безнеңчә искил) диалектында булган,
диләр. «...Караханилар...күбесенчә Орхон язмалары телен хәтерләтүче элекке сүзләр, архаизмнарга нигезләнгән “яңа төрки әдәби тел”не
мәйданга китерәләр. Ясәвиләр дә яңа гомумтөрки әдәби тел тудыру
юлыннан бара, тик алар капма-каршы юнәлештә хәрәкәт итә: Караха-
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нилар әдәбиятта да һәм үз телләрендә дә актив яшәештә булган уртак
төрки сүзләрдән гомумтөрки әдәби тел формалаштыру юлын сайлый.
Бу чорда әдәби телдә гомумтөрки элементларны җанлы сөйләм теленә
якын позициядә саклануга аерым, принципиаль әһәмият бирелә.
Әдәбият өчен зур яңалык булган бу принцип Ясәвиләр төрки әдәби
телен шунда ук гомумтөрки әдәби сөйләмгә әйләндерә башлый...
аларның төрки әдәби теле шунда ук ерак төрки төбәкләргә тарала.
Идел буенда “Кыйссаи Йосыф” теле шул ук принципка нигезләнгән...
Үткәндәге төрки язма тел, андагы архаизмнар тарихи традиция рәвешендәрәк файдаланыла» [Гайнетдинов, 2014, б. 274–275]. М. Гайнетдиновның әлеге күзәтүләре “Кыйссаи Йосыф”, “Кыйссасел-әнбия”
һ.б. әсәрләрләрне тикшергәндә тагын да тәфсилләнеп бирелә. Димәк,
Карахани-уйгыр әдәби теле белән рәттән, шул ук вакытларда диярлек,
кыпчак-татар язулы әдәби телнең булуын истә тотарга тиеш булабыз.
Әлеге өйрәтүләргә нигезләнеп, XI–XIII гасырдагы төрки телдә язылган әдәби әсәрләрне, язмада борынгылык сакланып һәм гарәп-фарсы
алынмалары мул кулланыла торган югары стиль һәм төрки халыкларының сөйләмә телләрендәге уртак берәмлекләре белән язылган халыкчан әдәбият дип, бүлеп карарга да мөмкин. Бу стильләрнең иске
татар әдәби телендә, аның аерым чорларында иҗат итүче авторларның
максатына туры китерелеп, гасырлар буена берсе икенчесен алмаштырып дәвам ителүе мәгълүм. Алга таба әлеге мәсьәләне әдәби телнең
морфология һәм лексикология тармакларына нигезләп, җентекләбрәк
өйрәнергә кирәк булачак. Бу юнәлештә бигрәк тә хәзерге төрки телле
халык яши торган регионнарда, аларның барысының да язма әдәби
телләре, чыгтай әдәби теле нигезендә, шул төбәкләрдә яшәүчеләрнең
сөйләмә тел үзенчәлекләре белән баетыла бару нәтиҗәсендә барлыкка
килгән, Урта Азия (үзбәк, уйгыр), Идел буе (татар, башкорт), Арал-Каспий (казакъ, каракалпак, кыргыз), Төньяк Кавказ (карачай-балкар,
ногай, кумык), Кече Азия (төрек), Мисыр һәм Сүриядә (мәмлүк-кыпчак), Урта Идел, Түбән Кама төбәгендә (болгар кабер ташларындагы
язулар) чыгтай теленең төрле вариантлардагы язма телләре буларак
яшәеш ала дигән фикер туа [Тенишев, 1997, с. 35–46].
Әлеге гомумнәзари фикерләргә нигезләнеп, борынгы (иске)
язулы телләрнең берсе булган татар теленә гомумтөрки пландагы
хезмәтләргә мөнәсәбәтле рәвештә игътибар ителә барды. Бу юнәлешне
дәвам итеп, хәзерге татар әдәби теленең аерым чорларындагы язма
истәлекләрендә чагылыш тапкан исем-атамаларына, төрле жанр-
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стильләрдә күзәтелә торган язма традициясенең, үз төбәге сөйләмә
теле белән нинди бәйләнеш-мөнәсәбәттә булуына, ничек итеп дәвам
ителүен һәм ничек итеп өйрәнелүенә кыскача тукталып үтү урынлы булыр. Әдәби телнең исем-атамалары, объективлыкны саклау
максатыннан, шул чорда иҗат ителгән (шәрехләнгән), күчерелеп
язылган истәлекләрнең авторлары кулланганча һәм язма әдәбиятны
тикшерүчеләр тарафыннан әйтелгәнчә китерелә.
Идел буе төрки-болгар язма әдәби теле. Идел буе Болгар
дәүләтендә, Идел-Чулман буйларында көнкүреш әйберләрендә
сакланып калган рун язулы истәлекләр табылу дәвам итә [Истоки татарского..., 1988, с. 12–19; Курбатов, 1999, б. 13–32; Нуриева, 2007,
б. 6]. 922 елда Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул
ителү белән бергә, гарәп алфавиты гамәлгә куела, шуннан башлап
ХХ гасырның беренче чирегенә кадәр болгар-татарлар әлеге графикадан файдалана. Гарәп-фарсы алынмаларының язылышы катгый
рәвештә үз чыганак теленең кагыйдәсенә нигезләнеп бара. Төрки-татар сүзләре иске имля дип аталган билгеле бер тәртипкә буйсындырылып языла [Курбатов, 1999, б. 33–73].
Х–ХII гасырларда Идел буе Болгар дәүләте үсеш ала. Бу контекстта
Болгар атамасы, аерым этносның атамасы дигән тар мәгънәсендә һәм
Болгар дәүләтендәге “...барлык халыкның (болгарларның үзен, суарларны, казаннарны, биар-бигерләрне, бардыларны, суасларны, бортасларны) гомумиләштереп атый” торган киң мәгънәсендә кулланыла [Зәкиев,
2008, б. 13]. Димәк, әлеге дәүләттә “төрки-болгар сөйләмә койне формалаша” дигәндә [Фасеев, 1966, с. 809], болгар төшенчәсе киң мәгънәдә
кулланыла, шулай ук аннан да киңрәк булган төрки атамасы да нигез
итеп алына. Шуның белән бергә, гарәп сәяхәтчеләре Идел елгасын да,
шул төбәктә яшәүчеләрне дә сакалибә дип атаганнар [Гайнетдинов,
2014, б. 178]. “Сакалиба этнонимы – түрк этнонимы урнашканчы ук
төркиләрне гомумиләштереп атаган сүз”, – була [Зәкиев, 2008, б. 351].
Болгар дәүләтендә “...электән килә торган халык авыз иҗаты әсәрләре Идел–Урал төркисе үзенчәлекләренә ия булган бигер-болгар сөйләмә телендә үстерелгән” [Зәкиев, 2008, б. 434–435]. “Болгар чоры халык иҗаты” дигән хезмәтендә И. Закирова: “ Болгар чоры фольклорын
өйрәнү өчен төп чыганак итеп, шул заманда язылган сәяхәтнамәләр,
елъязмалар, сүзлекләр, язма әдәбият, археологик материаллар, халык
хәтерендә сакланган авыз иҗаты әсәрләре алынды”, – дип белдерә
[Закирова, 2003, б. 7]. Аңлашылганча, халык авыз иҗаты тематик
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яктан киң планда яктыртыла һәм аларның күбесе язма чыганакларга
нигезләнә, димәк, тел үзенчәлекләрен өйрәнү мөмкинлеге дә, кинәя.
Язма чыганаклардан алынган риваять һәм легендалар, дастаннар
һәм бәетләрнең эчтәлеген халык авыз иҗаты әсәрләре дип саныйбыз
икән, аларның халык авыз иҗаты дип әйтерлек тел үзенчәлеген нинди нигездә билгеләргә тиешбез соң? “Нардуган”, “Нәүруз” кебек йолаларның һәм “Карга боткасы” кебек җыеннарның, “Алпамыш” һәм
“Түләк” дастаны, “Сак-сок бәете”, “Нәүруз, яхуд ике былбыл бәете”,
“Шәһри Болгар газыйлары бәете”нең телен [Мәрҗәни, 1885, б. 13–15]
һ.б.ларны Болгар чорындагы бигер-болгар сөйләмә теле белән язмага
төшерелгән дип әйтеп буламы?. Соңрак табылган “Ана вә угыл дастаны”ы [Максудова, Бакиров, 1979, б. 95–97; 2001, б. 263–267; Әхмәтҗанов, 1999, б. 36] бу юнәлештә аерымланамы?
Махсус тикшеренүләрдә, Болгар дәүләте әдәби теле турында фикер әйтелә башлаганда, гадәттә, гомумтөркигә караган истәлекләрнең
атамалары һәм аларның теле искә алына. Рун язуларындагы текстларда, ХI йөздән “Котадгу белек” поэмасында, “Диване лөгатет-төрек”
җыентыгындагы мисалларда [Җәләй, 1957; Фасеев, 1966, с. 809], ХII
йөздән Әхмәд Йүгнәкинең “Һибәтел-хәкаикъ” (“Хәкыйкать бүләге”)
әсәрләрендә, Коръән тәфсирендә [Тенишев, 1977, с. 36] чагыла торган
язма тел истә тотыла, ягъни гомумтөрки нигездәге язма телнең дәвам
ителүе аңлашыла [Фасеев, 1966, с. 809].
Шуның белән бергә, әйтеп үтелгәнчә, ХI гасырда караханилар төрки әдәбияты һәм ХII йөздә Төркестан (Яса) әдәби үзәге (Әхмәд Ясәви)
язма әдәбиятының үсеш алуы күзәтелә, әлеге төбәкләрдәге төрки телнең берсе икенчесеннән билгеле бер дәрәҗә да күзәтелә. “Котадгу
белек”, “Диване лөгатет-төрк”, “Һибател-хәкаикъ” кебек әсәрләрнең
“артык региональ булган телләреннән”, кимак-кыпчак-искел-татарларның сөйләмә телендәге (диалектындагы) уртак сүз, сүзформаларга
нигезләнеп әдәбиләштерелгән Әхмәд Ясәви һәм Сөләйман Бакыргани һ.б. иҗаты белән киң катлам төрки кавеменә аңлаешлы телдә язу
башлана. “Шуңа күрә аларның иҗаты киләчәк төрки әдәбиятының
нәтиҗәле хәбәрчесе һәм таянычы булып кала алган. Киң Кыпчак даласының капма-каршы тарафтагы почмагында Кол Галинең 1233 елның маенда язып тәмамланган “Кыйссаи Йосыф” әсәрен дә Ясәвиләр
хәрәкәтен дәвам итә торган бер күренекле факт дип санарга кирәк”,
– дип белдерә әдәбиятчы галим [Гайнетдинов, 2014, б. 252–253]. Шулай итеп, Идел буе Болгар дәүләтенең әдәби теле турында сөйләгән-
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дә, гадәт буенча, караханилар чорыннан килә торган язма традициягә
игътибар итү белән бергә, “...әдәби телләренә нигез итеп ерак Урта
Идел (Болгар) төбәге төркиләре теле системасын һәм лексик байлыгын” [Гайнетдинов, 2014, б. 144], “...үз иҗатында төрки шигъриятен үстерүгә зур көч куйган” [Яхин, 2014, б. 121] Әхмәд Ясәвинең
(1166 елда вафат) “Диване хикмәт”ендә чагылыш тапкан иҗатын һәм
аның шәкерте Сөләйман Бакырганиның (1111–1186) “Мәрьям ана
китабы”, “Ахырзаман, яки Тәкый гаҗәб”, “Бакырган китабы” кебек
әсәрләренең телен истә тотарга тиеш булабыз, чөнки “...Әхмәт Ясәви,
Сөләйман Бакырганилар, нигездә, болгарлар сөйләмен, болгар-татар
лексик берәмлекләрен һәм фонетик, грамматик формаларын, иҗатлары
белән, әдәби тел итеп формалаштыралар” [Гайнетдинов, 1992, б. 94].
Бу мәсьәләгә үз вакытында Г. Таһирҗанов игътибар итә:
“... мөстәкыйль традициягә ия болгарлар үзләре дә сәләтле шагыйрьләр үстерәләр. Мисал өчен бер Кол Гали исемен атау да җитәчәк.
Һәрхәлдә, мондый камил әсәрнең әдәби традициясе булмаган җирдә
туа алуы ихтималдан бик ерак тора. Өстәвенә авторның Ясәви, Бакырганилар иҗаты белән якыннан таныш булуы да һичнинди шик тудырмый”, – дип, бу әсәрләрнең “Кыйссаи Йосыф” поэма-дастанының
нигез ташлары булуын раслый [Таһирҗанов, 1979, б. 47–48]. Димәк,
болгар чоры әдәби теле дигәндә, әлеге дәүләттән читтәрәк, әмма шул
чор рухындагы, әхлак кануннарына нигезләнгән тезмә әсәрләр иҗат
ителгән дигән фикерләрне дә истә тотарга тиеш булабыз.
ХIII гасырның 10–30 нчы елларында (1233 елның 12 маенда тәмамлана) шул ук гарәп язуында угыз-кыпчак нигезле Кол Галинең
“Кыйссаи Йосыф” поэмасы иҗат ителә [Хисамов, 2008, б. 10], ХIII–
ХIV гасырларда Болгар дәүләтенең Казан төбәгендә гарәп графикасы белән каберташларга штамп-текстлар языла [Усманов, 1972, с. 9;
Тенишев, 1977, с. 37; Хакимзянов, 1977: с. 47–48; Закиев, 1997, с.
358]. Шулай итеп, бу чордагы әдәби телдә, үзләре Болгар төбәгендә
яшәмәсәләр дә, шундагы халык яратып укый, башка төркиләр өчен
дә гасырлар буена саклана торган “Диване хикмәт”ләр, дөньякүләм
мәшһүр поэма-дастан иҗат ителә, эпитафик рәсми текстлар языла.
Ш. Мәрҗәни фикеренә нигезләнеп, үгет-нәсыйхәт стилендәге “Бәдәвам китабы”, ”Нәсыйхәтес-салихин” кебек дини-дидактик
әсәрләр языла [Хаков, 2003, б. 52], әмма соңгы тикшеренүләрдә, бу
әсәрләр ХVIII йөзгә каратыла [ХVIII йөз..., 2012, б. 407; Әхмәтҗанов,
2014, б. 362].

1. Иске татар язма әдәби теле

35

Борынгы төрки язмачылык тарихын өйрәнүче галим Х.Г. Күроглы
белдергәнчә: “Төрки телле язма әдәбият тарихында Х–ХII гасырлар
олы юлның башлангычы булып тора. Бу чорда нәфис әдәбиятның
юллары билгеләнде... Аерым төрки халыкларның башлангыч әдәбият,
тел үрнәкләрен өйрәнүдә гомумтөрки язма ядкәрләрнең әһәмияте бик
зур. Ул төрки язмаларда татар әдәби теленең һәм әдәбиятының да иң
борынгы катламнары ята” [Татар әдәбияты..., 1984, б. 82–83].
Болгар дәүләтендәге язма әдәби телнең атамасы, асылда, эпитафик язмаларны, бигрәк тә,“Кыйссаи Йосыф”ның кайсы төбәктә һәм
нинди телдә язылуы тикшерелә бару уңаенда исемләнә торган төшенчә-терминнар белән атала: болгар теле [Мәрҗәни, 1989, б. 13–15],
“...кыйссада – классик үрнәк дәрәҗәсендә эшкәртелгән төрки телне
күрәбез. Әмма бу гомумтөрки әдәби тел дигән сүз түгел, бәлки җирле – региональ төрки, Идел буе төркисе, хәзерге атама-төшенчә белән
әйткәндә – иске татар әдәби теле. Ул ХII-ХIII гасырлардан башлап,
Болгар-Казан-татар әдәбияты һәм язма культурасында ХХ гасыргача
диярлек традицион кулланылып килгән” [Фасеев, 1976, с. 170–172].
“Булгарский литературный язык [Тенишев, 1977, с. 37], болгар кабилә
теле, гомумтөрки типтагы койне барлыкка килгәч, кабер ташларын
яза торган функциональ тел, Болгар дәүләтендә функциональ-стиль
стратификацияле формалар белән катлаулана торган тел ситуациясе
барлыкка килә [Хакимзянов, 1977, с. 47–48]; угыз нигезендәге әдәби тел болгар-татар авыз иҗаты әсәрләренә барып тоташа [Хисамов,
1979, б. 228-229]; болгар-борынгы татар теле [Алмаз, 1987, с. 245];
болгар-татар язма әдәби теле [Усманов, 1987, с. 42]; караханиларда,
Харәзм дәүләтләрендә, сәлҗүкләрдә, Болгар дәүләтендә кулланыла
торган гомуми иске төрки тел [Закиев, 1987, с. 121–122, 133]; Урта
гасыр Идел буендагы “төрки”тел, “Кыйссаи Йосыф теле “...на старую
Караханидско-уйгурскую (точнее харезмско-тюркскую) основу наслоились южно-огузские и северо-кыпчакские (поволжско-татарские)
элементы [Тенишев, 1987, с. 135–137]; иске төрки тел традицияләренең Идел буендагы кулланылышы [Хаков, 1987, б. 221], “Кол Галинең
“Кыйссаи Йосыф” поэмасының... авторы да – болгар, теле дә – борынгы төрки әдәби тел стиленә якынайтылган болгар теле” [Зәкиев,
2008, б. 363–364], “Ясәвиләр... тенденциясенең үстерелү күренеше”
[Гайнетдинов, 2014] һ.б. Әлеге фикерләргә нигезләнеп, “Кыйссаи Йосыф”поэмасында, бер яктан, Караханилар дәүләтендә, Орхон язмаларыннан килә торган борынгы формалар һәм гарәп-фарсы алынмалары

36

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

мул кулланылып, югары стильдә язылган “Котадгу белек” тәэсире,
икенче яктан, төрки халыкларның сөйләмә телләрендәге уртак сүз
һәм сүзформаларының кулланылышы белән иҗат ителгән Ә. Ясәви,
С. Бакырганиларның “Хикмәтләр”ендәге үзенчәлекләр чагылыш
тапкан, дип әйтә алабыз.
Шулай итеп, “Кыйссаи Йосыф”ның эстетик тәэсирен югалтмыйча,
татар халкы тарафыннан сигез гасыр дәвамында укылып килә торган
әсәр икәнлеген, ягъни гадәти язма тел генә булмыйча, югары стильдәге
сәнгати тел булуын аңлаган хәлдә, поэма теленә мөнәсәбәттә әйтелә
торган фикерләрдәге термин-төшенчәләрне берләштереп, шул чор
һәм төбәктәге әдәби телне гомуми атама буларак файдаланырга
мөмкин. Ягъни Кол Галинең ЮНЕСКО тарафыннан танылып,
халыкара күләмдә яңгыраш алган “Кыйссаи Йосыф”ы иҗат ителгән
төбәктәге әдәби телне, угыз-кыпчак телле гомумтөркидән килүен
истә тотып, Идел буе төрки-болгар әдәби теле (болгар төркисе) дип
атарга тулы нигез бар.
Шуның белән бергә, Болгар дәүләтендәге төркиләрнең этногенетик һәм рухани-мәдәни яктан хәзерге Казан татарларына
якынлыгын [Усманов, 1972, с. 25], “Кыйссаи Йосыф”ның текстында “төньяк-кыпчак, ягъни Идел буе татар” формаларының кулланылуын” (Тенишев, 1977), “...угыз нигезендәге әдәби телнең болгар-татар авыз иҗаты әсәләренә барып тоташуын” [Хисамов, 1979;
Таһирҗанов, 1979, б. 47], “...болгар-татар атамасының хәзерге татар
халкын атау өчен иң уңышлы исем булып саналуын” [Зәкиев, 2008,
б. 16], яисә “...безнең халыкның бабаларында болгар-татар теле нәкъ
менә Болгар дәүләте чорында формалашуын” [Зәкиев, 2008, б. 91],
“...Болгар чоры болгар-татар әдәбиятының Яңарыш сәхифәләрен
ачып җибәргән мәшһүр шагыйрьләрнең берсе – Кол Гали” [Ганиева, 2014, б. 214] булуын һәм, шулай ук, “...Ә. Ясәви, С. Бакыргани
әсәрләренең теле серле бер тарихи феномен булып, ...синтаксик конструкцияләр, бүгенге татар теленә хас лексик-семантик, фразеологик берәмлекләрдән оешкан”лыгына игътибар итеп [Гайнетдинев,
2014, б. 144], яисә “... Әхмәд Ясәвиләр иҗат иткән тел – революциягә кадәрле татар әдәби теленең иң радикаль халыкчан формасы”
[Гайнетдинов, 2014, б. 253], дигән фикерләрне, ягъни Идел буе төрки-болгар әдәби телендә, хәзерге татар халкының сөйләмә формаларының кулланылуын истә тотып, Идел буе төрки-болгар әдәби теле
(болгар төркисе) дигән атаманы, борынгы татар әдәби теленең бар-
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лыкка килү җирлеге дип тәгаенләргә мөмкин булуы аңлашыла [Хаков, 1993, б. 17; Нуриева, 2004, с. 41].
Болгар дәүләте чорында иҗат ителгән әдәби чыганаклар, аларның
өйрәнелү тарихы, әсәрләрдәге фонетик үзенчәлекләр, графикорфографик тәртип, әлеге хезмәтнең Ф.Ш. Нуриева тарафыннан язылган икенче бүлегендә яктыртыла.
Урта Идел буе болгар-кыпчак-татар язма әдәби теле. ХIII гасырның урталарында, монгол яуларыннан соң, киң территориядәге Дәште Кыпчак җирләрендә, башкаласы Сарай шәһәре булган,
Жучи Олысы – Алтын Урда дәүләте оеша. Идел Болгары һәм Харәзм
дәүләтләренең уңай традицияләре нигезендә көчле икътисади, сәяси
һәм мәдәни үзәк буларак яшәеш ала: “...гомуми болгар исемен алган Болгар дәүләте халкы, Алтын Урда төзелгәч юкка чыкмаган, шул
ук Алтын Урда эчендә яшәвен дәвам иткән. Шуңа күрә тарихчылар
Идел Болгары дәүләтен ике чорга бүлеп карыйлар: 1) монгол яуларына кадәрге чор (Х–ХIII йөзнең беренче яртысы); 2) Алтын Урда чоры
(ХIII йөзнең икенче яртысы – ХV йөзнең беренче яртысы) [Халиков
1994, с. 53–103, 152–158; Фахрутдинов 1975, с. 5]. ...Болгар дәүләте чорындагы Идел-Урал төрки теле Алтын Урдада да үзгәрмәгән...
Монгол-татарлар килгәч, бу тел үзгәрмәгән, нигездә, шул ук Идел –
Урал төрки теле булып калган” [Зәкиев, 2008, б. 73, 91]. Димәк, үзенең
Болгар дәүләте вакытындагы болгар-бигер сөйләмә телен дә саклаган
һәм файдаланган була. Телче галим бу сөйләмә телне татар-кыпчак
сөйләмә койне дип атый [Фасеев, 1966, с. 809]. Кыпчак төшенчәсенең
этнос атамасы буларак кулланылу мәсьәләсе М.З. Зәкиев хезмәтендә
җентекләп аңлатыла: “Кыпчак этнонимы ул бер этносны түгел, аксыл
йөзле күп этносларны атаган. Шуңа күрә галимнәр төрле кабиләләрдән
– болгар-татардан, башкорттан, болгардан, казакътан кыпчакны аерып
алырга тырышалар, бу дөрес түгел, әле генә саналган төрки этнослар
– барысы да кыпчакка карый” [Зәкиев, 2008, б. 107, 441–442].
Дәште Кыпчак җирләрендә барлыкка килгән Алтын Урда дәүләтенең рәсми теле, җирле төбәктәге кыпчак теленә нигезләнгән булганга, Болгар дәүләте вакытында, асылда, “Кыйссаи Йосыф” теленә
мөнәсәбәтле рәвештә игътибар ителә торган [Тенишев, 1987, с. 135–
137] кыпчак теле дигән төшенчә-термин, әлеге дәүләтнең язма әдәби
теле вазыйфасын үтәве ягыннан каралып тикшерелә башлый. Бу хакта
берсе икенчесен кабатлап та, капма-каршы да булган күп төрле фикерләр әйтелә. Бер үк фикерләр кабатлана дигәндә, А.Н. Самойловичның
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Җучи Олысындагы әдәби телнең, чыгтай теленә түгел, бәлки Казан
һәм Кырым татарларының әдәби телләренә якын булуының сәбәбе,
аның Караханилар дәвере Кашгардагы әдәби телнең, ХIII–ХIV гасырлардагы җирле кыпчак теле белән эшкәртелгәнлеге турындагы
фикеренең Э.М. Фазылов, А.К. Боровков тарафыннан дәвам ителүе,
М. Госмановның хезмәтендә хуплануы [Усманов, 1979, с. 101–106],
хәзерге әдәбиятче галимнәрнең дә шул ук фикердә булуы [Миңнегулов, 2014, б. 244] истә тотыла.
Шулай итеп, киң территориядәге Дәште Кыпчак җирләрендә
оешып, ХIII йөзнең икенче яртысы–ХV йөзнең беренче яртысына кадәр
яшәүдә булган Алтын Урда дәүләтенең язма теле, асылда, Х–ХIII йөзнең беренче яртысына кадәрге Идел Болгары дәүләтендәге төрки-болгар, ягъни карахани-уйгыр (дөресрәге, харәзм-төрки) нигезгә көньяк-угыз һәм төньяк-кыпчак (Идел буе-татар) элементлары кушылган әдәби
телнең дәвамы була [Тенишев, 1987, с. 135–137], дигән фикер истә тотылганы хәлдә, тагын Ә. Ясәви һәм С. Бакыргани әсәрләре тел үзенчәлегенең дә тәэсире булуына игътибар итәргә тиеш булабыз.
Әлеге тикшерүләр нәтиҗәсендә, türk, türkçe, türk tili төшенчәләренә нигезләнеп барлыкка килгән türki дигән терминның, бу телдә
сөйләшүчеләрнең барысы да, чыгтай теле традицияләрен дәвам итү
нигезендә, үзләренең язма-китаби телләренең атамасы итеп алдылар,
дигән фикерне [Наджип, Благова, 1997, с. 126] объективрак нигезгә
утырту сорала. Югарыда әйтелә башлаганча, үз вакытында А.Н. Самойлович, Әхмәт Ясәви “Хикмәтләр”е, Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия”,
Харәзминең “Мәхәббәтнамә” әсәрләренең, чыгтай теленнән аермалы
буларак, Алтын Урда дәүләтендәге диалектлар чагыла торган телдә
язылуы турында белдерә [Усманов, 1979, с. 101–102]. Шушы ук фикернең А.Н. Кононов [Кононов, 1963, с. 65], Г. Таһирҗанов [Таһирҗанов 1979, б 54-55], Ә. Нәҗип [Наджип, 1989, с. 118] тарафыннан куәтләнүе мәгълүм. Соңгы елдагы тикшеренүләр белән әлеге фикерләрнең
хаклыгы раслана: “Кыйссасел-әнбия” әсәрендә Идел буе төрки-татар
теле, хәтта катлаулы форматында да үз тәэсирен шулай ачыктан-ачык
сиздереп торганда, әсәрнең телен үзбәк галимнәре кебек “чыгтай-үзбәк” теле итеп кенә бәяләү объектив дөреслеккә туры килми... Алтын
Урда әдәбияты телен – “Алтын Урда төркисе” дип түгел, “чыгтай (Урта
Азия, үзбәк) теле”, “чыгтай төркисе” дип йөртелү очраклары белән
килешүе кыен” [Гайнетдинов, 2014, б. 276]. Димәк, әлегә кадәр татар
филологиясендә бу әсәрнең Карахани-уйгыр теленә нисбәтән өйрә-
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нелүе мәсъәләсенә башкача карарга, язма традициянең әсәр теленең
аерым тармакларында, яисә орфрграфиясендә төрлечә чагылыш
табуы күзлегеннән аңлатырга мөмкин булу-булмавына игътибар итү
мөһим. Сүз уңаеннан, иске татар телендә язылган текстлар турында
фикер әйтелгәндә, ХХ гасырның урталарына кадәр, чыгтай теленә
кире мөнәсәбәт чагылуы аңлашыла (Насыйри, Ибраһимов, Рамазанов
һ.б). Шуның белән бергә, махсус тикшерүләрдән аңлашылганча, “роль
чагатайского языка состоит в том, что он отделяет общетюркский
фон старых литературных языков от формирующихся литературных
национальных языков. Поэтому употребление термина “чагатайский
литературный язык” и правильно, и целесообразно”, – дигән фикергә
игътибар итәргә тиеш булабыз [Тенишев, 2006, с. 45].
Киң территориядә урын алган Җучи Олысында – Алтын Урда
дәүләтендә берничә мәдәни төбәкнең яшәеш алуы мәгълүм [Наджип,
1975, с.16]. Шуларның берсе – элекке Болгар дәүләте, угыз-кыпчак
нигезендәге әдәби тел традицияләренең җирле кыпчак сөйләмә формалары белән тагын да баетыла барып [Усманов, 1972, с. 25; Хаков,
2003, б. 54], төрле жанр-стильдә әдәбият язылу дәвам ителә торган
төбәк. Галимнәр тарафыннан бер үк әсәрләрнең Болгар дәүләтенә дә,
Алтын Урда дәүләтенә дә каратылуы, әлеге дәвамлылыкның ачык мисалы булып тора. Мәсәлән, Ш. Мәрҗәни “Кисекбаш китабы”н, Мәхмүд Болгари әс-Сараиның “Нәһҗел-фәрадис” әсәрен, “Кыйссаи Йосыф” поэмасы белән бергә, Болгар дәүләтендәге язма истәлекләр дип
саный [Мәрҗәни, 1885, б. 13–15].
Хәзерге татар филологиясендә, Алтын Урданың Болгар дәүләтендә (төбәгендә) язылган әдәбият, дип, түбәндәге әсәрләр истә тотыла
(хронологик тәртиптә): “Кодекс Куманикус” (“Коман мәҗмугасы”)
(1303), ягъни теле ягыннан хәзерге татар теленә якын булган кыпчак-латин-фарсы сүзлеге [Мәхмутова, 1982, б. 68]; Борһанетдин углы
Рабгузинең “Кыйсасел-әнбия” (1310), Котбның “Хөсрәү вә Ширин”
(1342), Харәзминең “Мәхәббәтнамә” (1353), Мәхмүд Болгариның
“Нәһҗел-фәрадис” (1358), Х. Кәтибнең “Җөмҗөмә солтан” (1369),
шәригать кануннары турында тезмә рәвештә язылган “Иршад әлмөлек вәс-салатин” (1387), С. Сараиның “Гөлстан бит-төрки” (1391)
һәм авторы билгесез “Кисекбаш китабы” (ХIV г.). Һәр ун ел саен, эчтәлегенең нинди булуына карап, дини-дидактик һәм дөньяви-мәхәббәт
темаларына бүленә торган күләмле поэзия һәм проза әсәрләренең
һәм сүзлекләрнең барлыкка килүе мәгълүм [Нуриева, 2004, с. 3].
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Төрки телнең, ХI–ХIII гасырлардан башлап, гомумтөрки архаик сүз
һәм сүзформалар, гарәп вә фарсы алынмалары мул кулланыла торган
абруйлы-классик төрки тел белән халыкчан сөйләмә юнәлешнең үзара мөнәсәбәте бу чорда да дәвам ителә, әсәрләрнең төрлесендә төрле
дәрәҗәдә чагылыш таба, сөйләмә тел дигәндә, кыпчаклашу истә тотыла. Башка әсәрләрдән шактый аермаланып, “Кодекс-Куманикус” сүзлеге
сөйләмә кыпчак койнесына нигезләнә [Нуриева, 2004, с. 311, 343].
Идел буе Болгар дәүләтендә мәктәп-мәдрәсәләр кору, уку-укыту
нәтиҗәсендә, синкретик типтагы, төрле жанр-стильгә караган әдәбият
язылу дәвам итә. Шулардан берсе – “...үз чорына хас булган суфичылык фәлсәфәсе аша дөньяга караш чагыла” торган, 1329 елда язылган “Гариб намә” дастаны. Автор әсәрен төрки телдә язуын махсус
искәртеп үтә: Бу “Гариб намә” андин кәлде делә / Кем бу дел әһле
дәһи мәгънә белә / Түрк делендә дәһи мәгънә беләләр / Түрк, таҗик
җөмлә юлдаш улалар. Бу дастан: “...дөньяны танып-белүдә материалистик карашка якын тора, ...галәм, табигать, тереклекнең барысы да
дүрт элементтан тора...” дип бәяләнә [Шәйхисламов, 1990, б. 42–47].
Алтын Урда дәүләтенең икенче мәдәни төбәге булган мәмлүк-кыпчак Мисыр дәүләтенә “...төркиләр үзләре белән телләрен
һәм үзенчәлекле мәдәниятләрен, әдәби традицияләрен алып киләләр.
“... Мәмлүкләр җирлегендә барлыкка килгән төрки язма истәлекләр,
тикшеренүләр күрсәткәнчә, үзләренең тематик киңлеге белән аерыла”,
– дип, төрле жанр-стильдәге әдәбиятны, бигрәк тә “Төрки Шаһнамә”не җентекләп өйрәнү нигезендә, Алтын Урда һәм Мәмлүкләр Мисырындагы язма мирас һәм әдәби багланышлар тәфсилләп аңлатыла
[Исламов, 1998; 2014, с. 379–392]. Бу төбәктә ХIII-ХIV гасырларда
күп телле сүзлекләр төзелә. Аларның күпчелегендә традицион төрки
белән бергә, кыпчак атамасы да теркәлә [Усманов, 1979, с. 94–106, Салахов, 1999, с. 69–71], “Кодекс Куманикус”та (1303) латин, фарсы, немец, кыпчак телләре белән рәттән, татар теле дә искә алына [Махмутова, 1982; Мәхмүтов, 1984, б. 518–520; Хаков, 2003, б. 66–70]. Әлеге
истәлекләр һәм филологик, һәм лингвистик яктан фәнни югарылыкта,
шулай ук төрки телләр тарихы яссылыгында анализланган. Карахани
чорыннан дәвам итеп килә торган угыз-уйгыр нигезендәге традицион төркинең, төрле әсәрдә төрле дәрәҗәдә, кыпчак тел үзенчәлекләре
белән баетылып, Алтын Урда дәүләтендә яшәеш алган төрки әдәби тел
“...Мәмлүкләр мәмләкәтендә, Алтын Урда белән тыгыз бәйләнештә,
төрки-татар теле киң таралыш таба, әдәбият, сәнгать зур үсеш ала” –
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дип, гомуми нәтиҗә ясалган [Наджип, 1975, с. 16; Тенишев, 1977, с. 36;
Фазылов, 1977, с. 140; Гайнетдинов, 1999, б. 107–113; Нуриева, 2004;
Исхакова, 2005, с. 163; Миңнегулов, 2014, б. 251; Исламов, 2014, с. 379].
Әдәби әсәрләрнең тел үзенчәлекләрен тикшерү уңаенда кулланыла торган термин-төшенчәләр Алтын Урдадагы әдәби телнең атамалары буларак та файдаланыла, әдәби телнең харәзм-төрки, кыпчак-угыз, угыз-кыпчак язма тел, төрки язма тел дип төрлечә аталуы
мәгълүм [Наджип, Благова, 1997, с. 126]. Әмма югарыда файдаланыла
торган төшенчә-терминнарны берләштереп, Алтын Урда язма телен,
Идел буендагы болгар-кыпчак-татар әдәби теле, дип әйтә алабыз. Болгар термины язма әдәби телнең төрки нигездәге традициясе булуына,
кыпчак-татар термины дигәндә, җирле сөйләмә телнең тәэсире һәм
хәзерге татар теленә мөнәсәбәте барлыгы истә тотыла.
Алтын Урда дәүләте чорында иҗат ителгән әдәби чыганаклар,
аларның өйрәнелү тарихы, әсәрләрдәге фонетик үзенчәлекләр, графикорфографик тәртип, әлеге хезмәтнең Ф.Ш. Нуриева тарафыннан
язылган өченче бүлегендә яктыртыла.
Казан ханлыгы чорындагы (ХV–ХVI г.) язма әдәби тел.
ХV гасырның урталарында Казан ханлыгы яшәеш ала. Сөйләмә теле
– болғар-татар халкының өч төрле этник төркеменең сөйләше (урта
– биләр-казан сөйләше, көнбатыш – болгар-мишәр сөйләше, көнчыгыш – иртыш-тобол, бараба, том сөйләше) чагылыш таба торган диалектлар теле [Зәкиев, 2008, б. 240–241]. Әлеге телне әдәбиләштереп
(сүзләр махсус сайлана, төрлечә кабатлана, сәнгатьчә сурәтләү чаралары ярдәмендә эстетик тәэсир итү хасил була, композиция корыла, мөнәсәбәт белдерелә һ.б.), “Идегәй”, “Чура батыр”, “Алпамыш”,
“Түләк” һ.б. дастаннар барлыкка килә [Татар әдәбияты..., 2014, б. 9].
Казан ханлыгы Алтын Урданың таркалуы нәтиҗәсендә барлыкка
килсә дә, аның яшәп китүе, шул империянең бер Олысы булган Болгарның мәдәни-икътисади тормышының, язма традициянең дәвамын
тәшкил итә. М. Әхмәтҗанов белдергәнчә: “...ХV–ХVI йөз әдәбияты
истәлекләренең турыдан-туры ХIII–ХIV гасыр әдәби процессының
дәвамы, логик үстерелеше икәнлеге күзгә ташлана” [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2, 6].
Матур әдәбият стиле, гасырлар буена килә торган традиция
дәвам ителеп, тезмә жанрларда үстерелә. ХII–ХIII гасыр язма әдәби
телендә чагылыш тапкан традицион-абруйлы классик югары стильдә
(“Котадгу белек”, “Кыйссаи-Йосыф”) һәм сөйләмә-диалекталь
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формалар әдәбиләштерелгән халыкчан стильдә иҗат итү (Ясәви,
Бакыргани “Хикмәтләр”е) тагын да көчәеп китә. Халыкчан дигәндә,
татар һәм казакъ халкының сөйләмә теленә һәм авыз иҗаты әсәрләре
теленә нигезләнгән Хәсән Кайгы, Чалгиз җырау, Казтуган, Дүсмәмбәт
кебек җырауларның иҗаты истә тотыла. “Нугай Урдасы татар
әдәбиятының төп хәзинәләрен тәшкил итә. Аларның әсәрләре Алтын
Урда җирләрендә генә түгел, хәтта казакъ халкы арасында да нык таралган була” [Әхмәтҗанов, 2014, б. 2; 20].
Әлеге җыраулар иҗат ителгән вакытларда, М. Гали билгеләгәнчә:
“... күбрәк фарсы һәм беркадәр гарәп сүзләре белән чуарланган борынгы төрки-татар телендә”, Мәҗлисинең “Кыйссаи Сәйфелмөлек”, Кол
Галинең “Кыйссаи Йосыф” теленә якын итеп, “борынгы чор шагыйрь
ләре тезмәсенең беренче төймәсе итеп куела” алган Өмми Камал үзенең әсәрләрен яза [Гали, 2014, Т. 2, б. 42–44]. Максудинең (Мөхәммәд
Әминнең) “Могҗизнамә” (1515), Мөхәммәдъярның “Төхфәи мәрдан”
(1539) һәм “Нуры содур” (1542) поэмалары, “Мансур хәлләҗ кыйссасы”, “Кыз хикәяте” дигән шигъри кыйсса иҗат ителә [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2, б. 123].
Мөхәммәдъяр “Төхфәи мәрдан” әсәрен Газан (Казан) шәһәрендә
[Мөхәммәдъяр, 1997, б. 89] “Нуры содур” әсәрен Болгар шәһәре Казан
дәруазәсендә [Мөхәммәдъяр, 1997, б. 175] төрки телдә язылуын тәгаенләп әйтә. “Нуры содур”поэмасында аерым хикәятләрдә тасвирлана
торган хәлләрнең төрки теленчә булуы ун мәртәбә кабатланып белдерелә: Төрки теленчә мәгънә сүзләрен йасаб / Шаһ атыга бетедем ошбу
китап [173], Бер тәки (мән) хикмәт сүзен әйтәйем / Мәгънәсен төрки
уш нәзым итәйем [178], Мәгънәсен төрки теленчә, и йегет / Шәрех
итәм, җан вә дил берлә ишет [188], Мәгънәсе бу ирүр, аңла, и йегет /
Төрки теленчә әйтәйен, йахшы ишет [193], Нәкъел итәйем бер хәдис
үзеңдин уш / Төрек теленчә мәгънәсен аңла хуш [203], Сидыкъ, йәгъни күни сүзләмәк булур / Күни сүзләмәк кеше дәүләт булур [205], Төрки нәзым итеб бетидем китаб / “Нуры содур” аның атыны атаб [216],
Атыңызга нәзым кылганым китаб / Хәтем кылдым, аны мән төрки йасаб [223], Уш көчүм йетерчә төрки китаб / Нәзым кылдым падишаһ
атын атаб [227], Төрки рәсме берлә би тәкәллеф көязләнмичә / Зарурәт
мончәлек кылдым тәсаррыф [228].
Китерелгән бәетләрдән күренгәнчә, “мәгънәсе төрки теленчә
булыр” дигән төшенчә төрле сүз тезмәләре белән яңа яңгыраш алып
кабатлана. Төрки сүзе тагын түбәндәге ике юллыкта куланыла: Төрки
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таңсук күп тегиш килтүрдиләр / Тигмәси үз кадерен кылдырдилар [226],
әмма татарчада төрле дип бирелә: Төрле тансык күп бүләк китерделәр /
Һәрбересе үз кадерен белдерделәр [Мөхәммәдъяр, 1997, б.298].
Мөхәммәдъяр поэмаларыннан ун еллар соңрак Әднаш Хафизның 40 фасылга бүленгән “Сираҗел-колуб” чәчмә әсәре языла [Татар,
2014, Т. 2, б. 151]. Бу яктан караганда, әлеге әсәр төрки-татар чәчмә
әсәрләрендә “Нәһҗел-фәрадис”тан башланган төзелешне К. Насыйриның “Кырык вәзир кыйссасы, “Кырык бакча” әсәрләре һәм 40 өлешкә
бүлеп язылган башка әсәрләр белән бәйли торган вазыйфа да үти була.
Шуның белән бергә, Әднаш Хафиз, гасырлар буена гарәп һәм фарсы
теленә нисбәтән кулланылып килә торган төрки тел дигән төшенчәне,
татар халкының вазгыятенә бәйләп аңлата: ”Бу китап – гарәб теленчә
ирде, бәгъзысы – гаҗәм теленчә ирде. Замана ахыр булды. Гыйлемгә
рәгъбәт кыйлучы калмады ирсә, түрки теленчә кыйлдык” [Гайнетдинов, 1999, б. 146]. “Замана ахыр булу” – Мәскәү дәүләтенең Казан
ханлыгын басып алып, юкка чыгаруы, халыкны асып-кисеп канга батыруы. Төрки төшенчәсе бу урында Казан ханлыгында яшәүче халыкларның теле дигән мәгънәдә тәгәенләнә: ...гарәп һәм фарсыча язылган гыйлемне белергә, рухланырга мөмкинлек беткәнгә күрә, төрки
теленчә, ягъни замана ахырыннан соң да исән калган укый белүченең
сөйләшә торган телендә яздык, дип бирелә. Димәк, алга таба түрки
төшенчә-терминын, гарәби вә фарсига нисбәтән бирелгән очракта да,
шушы мәгънәсе белән кулланыла дип аңларга тиеш булабыз.
Филологик планда тикшерелә бару уңаенда, әсәрләрнең теле галимнәр тарафыннан төрлечә атала. Мәсәлән, М. Әхмәтҗанов: “ХV–
ХVI гасыр татар әдәбияты тарихында күзгә ташланган төп үзгәреш
– әдәби телнең халык сөйләм теленә бик якын булуы”, – дип, тулаем
гомумиләштерә [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2, б. 20]. Әмма бу фикерне,
асылда, шагыйрьләр иҗатына, аларның тезмә әсәрләре теленә карата
әйтү генә чынбарлыкка туры килә. Тумышлары һәм иҗатлары белән
Нугай Урдасы, Казан, Кырым, Әстерхан ханлыгы, Олы Урда татарлары белән бәйле булган бу шагыйрьләрнең әсәрләре татар телендә
язылган дип тәгаенләнә: “Хәсән Кайгы, Дусмәмбәт, Казтуган, Чалгиз,
...аларның иҗатлары татар телендә. Бүгенге Кавказ нугайлары телендә
сакланып калган әсәрләр дә татар теленә бик якын, ә менә казакъ теленә күчерелгәннәре уку өчен авыррак” [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2,
б. 59]. Максудиның “Могҗизнамә” әсәрнең теле дә, татар теле, дип
бәяләнә. М. Гайнетдинов болай дип яза: “Могҗизнамә”нең пафосын
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тудырган ситуация бу вакытта Казан ханлыгына гына карый. Әсәрнең
тел-стиль һәм шигырь тукымасы – шул төбәк әдәбияты үзенчәлекләре
чикләрендә. ...Сүз составы, кушымчалар, бәйләгечләр, фикер, җөмлә төзелеше, образлы гыйбарәләр, троплар – барысы да татарныкы.
Кыскасы, ул – типик татар шигыре [Гайнетдинов, 2014, Т. 2, б. 74].
ХVI гасырның уртасында язылган Үтәмеш Хаҗиның “Чыңгызнамә”
әсәре “татар телендә язылган, ...дини терминнардан башка бүгенге
укучыларга аңлашылмаган сүзләр юк диярлек”, – дип бирелә [Татар
әдәбияты..., 2014, б. 159]. ”Чура батыр” дастаны вариантларының
теле татар әдәби теленә туры килә, аларда бүгенге көндә кулланылмаган архаик лексик берәмлекләр дә булу дастанның татар арасында
күптән үк әдәби әсәр булып йөргәнен дәлилли”, – дип аңлатыла [Әхмәтҗанов, 2014, б. 178].
Югарыда искә алынганча, күрсәтелгән чорда иҗат итүче “Өмми
Камал әсәрләренең теле – күбрәк фарсы һәм беркадәр гарәп сүзләре
белән чуарланган борынгы төрки татар теле”, – дип белдерелә. М. Гали
бу авторның әсәреннән ике йөз юл өзек алып, яз, көз, көн, төн, ил,
баш, күз, кул кебек сүзләрне саф татар сүзе, аларның саны йөзгә якын,
илледән артыграгы борынгы кыпчак, болгар, ун-унбишләп чыгтай һәм
кырыклап госманлы төрек сүзләрен табарга туры килде, дип белдерә,
әмма аерып алып санап күрсәтми. Хәзерге вакытта баш, күз, кул һ.б.
сүзләр, М. Кашгарыйның “Диване лөгатет-төрк” хезмәтендә, аерым
кабиләләргә бүленмичә бирелгәнгә күрә, гомумтөрки катлам дип атала.
Татар халкы төрки гаиләнең бер вәкиле буларак, сөйләмә телендә дә,
язма телендә бу катлам сүзләре белән иркен файдалана алган.
Казан ханлыгында, Алтын Урда чорындагы кебек үк, рәсми хатлар-битекләр алышу, дәүләт башындагы монархлар тарафыннан түбән
дәрәҗәдәге шәхесләргә бирелә торган әмер-фәрман – ярлыклар язышу
да дәвам итә [Усманов, 1979, с. 28–58], ягъни рәсми-канцелярия һәм
дипломатия стиле үсеш ала, төрле фәннәргә караган хезмәтләр языла.
“...Казан ханнары тарафыннан язылган ярлыкларны, хатларны, прокламация характерындагы язмаларны татар әдәбиятындагы публицистик әдәбиятның чишмә башы итеп саный алабыз”. Хәтта ХVI гасыр
башларында эшләнгән Коръән тәфсире дә, тел-стиль ноктасыннан караганда, публицистиканы формалаштыруда зур роль уйнаган, дип карарга кирәк... Тик Казан ханлыгы дәвере язмаларын публицистикабызның тәүге яралгылары буларак тикшерү әлегә юк дәрәҗәсендә” [Татар
әдәбияты..., 2014, б. 25–26]. 1581 елда Хаҗи Бәйрәм Хаҗи Булат углы
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тарафыннан гарәп теленнән төрки телгә күчерелгән “Гарәпчә-төркичә
сүзлек” төзелә [Хаков, 2003, б.71–80; Авхадиев,1965, с. 343–356,
Илдар Әүхәдиев..., 2006, б. 93–106].
Аңлашылганча, Казан ханлыгында иҗат ителгән әсәрләрнең телен, авторлар үзләре эзлекле рәвештә, төрки, дип, әсәрләрне тикшерүчеләр, татар телендә язылган, дип белдерә. Татар телендә язылган
дип әйтелгәндә, хәзерге татар теле истә тотылганга күрә, әдәби телне
исемләүнең кабул ителгән тәртибе, ягъни язма әдәби телнең традициясе булуы юкка чыгарыла, ниһаять, әсәрне иҗат иткән авторның фикере
инкяр ителә. “Казан ханлыгы чорында татар әдәби теле” дигән махсус
тема буенча программалар төзеп, дәреслекләр язган, озак еллар әлеге
курсны укыткан В.Х. Хаков әлеге чорда төрле жанр-стильгә караган
истәлекләрнең тел үзенчәлеген болай дип билгели: “ХV–ХVI гасыр
лардагы татар әдәби теле үзенә берничә катламны берләштерә (борынгы төрки, Идел буе төркисе, татар халык сөйләме). Борынгы төрки
тел угыз, уйгыр, кыпчак традицияләре рәвешендә бу чорда билгеле
күләмдә һәр әсәрдә, һәр жанрда чагылыш таба. Идел буе төркисенең
үсешенә Урта Азия төрки язма телләре дә (Караханилар дәвереннән үк
килгән үзенчәлекләр, уйгыр, соңрак чыгтай формалары) зур йогынты
ясыйлар. Бу үзенчәлекләр тора-бара, халыкның җанлы сөйләме белән
бергә кушылып, татар милли әдәби теленең төп нигезен тәшкил итә”
[Хаков, 2003, б. 80]. Әлеге фикер шушы рәвештә, ягъни истәлек языла
торган дәүләтнең (төбәкнең) һәм гаилә теленең атамасы белән бергә,
“болгар төркисе, Алтын Урда төркисе, Казан төркисе, Идел буе төркисе”, – дип, Ф.С. Фасиев та әйткән [Фасеев, 1966, с. 812]. Шуңа күрә, үз
вакытында иҗат иткән авторлар тарафыннан әсәрләренең телен түрки
дип исемләүләре дә игътибарсыз калдырылмый.
Шуның белән бергә, махсус әдәбиятта, Идел буе төрки телнең күп
төрле башка мәгънәдәш-синонимнары булуы, мәсәлән, иске төрки,
язма әдәби төрки телнең Урал–Идел варианты, Идел буе һәм Урал
төркисе, Урал һәм Идел буе төркисе, Урал–Идел төркисе, иске татар
Идел буе төркисе, иске татар төркисе, иске татар әдәби теле, иске
язулы татар теле, Башкортстан һәм Казакъстандагы иске татар язма
теле дип файдаланылуы мәгълүм [Языки мира..., 1997, с. 126].
Идел буе, яисә Урал төркисе дип, билгеле бер урынчылыкка бәйле
рәвештә әйтелгәндә, язма телнең региональ варианты билгеләнә, иске
татар теле дигәндә, традицион төркинең, шул төбәктә (дәүләттә) яшәүче
халыкның сөйләмә һәм авыз иҗаты формалары белән баетылып, дәвам
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ителеше күзаллана. Әлеге үзенчәлек чынбарлыкка туры килгәнгә күрә,
шушы вакыттан башлап, Идел буе һәм Урал төбәгендәге язма телне,
шул төбәктә яшәүчеләрнең гомумиләштерелгән атамалары белән бергә
кушылып һәм хәзерге татар теленә мөнәсәбәте барлыгы истә тотылып,
иске татар теле дип куллану гамәлгә кертелә. Димәк, әлеге төбәктә,
ХV гасыр һәм аннан соң гарәп графикасы белән язылган әсәрләрне,
төгәл терминлаштырып, иске татар телендә языла дип әйтергә кирәк
була. Дөрес, Болгар һәм Алтын Урда дәверендәге язма телне иске татар
теленең аерым чорлары дип карарга тулы нигез булуы алда искәртелде
инде. Иске татар теле дигән төшенчәнең, төрки төшенчәсе кебек
үк, асылда, язма телнең атамасы буларак файдаланылуы аңлашыла.
(“Иске татар теле” дигән атама беренче мәртәбә “Нур” газетасында,
“Әдәби телебез нә делдер?” дип бара торган бәхәстә, Г. Баязитов тарафыннан кулланыла).
Иске язмалы телләрдәге истәлекләр филологик юнәлештә фәнни
тикшерелсә һәм укытылса, алар классик телләр дип атала [Ахманова,
1969, с. 196]. Иске татар телендә язылган истәлекләр татар филологиясендә махсус тикшерелгәнгә һәм укытылганга күрә, иске татар телен,
классик иске татар теле дип атарга мөмкин булуы аңлашыла. Шул ук
вакытта, классик иске татар телен, ХVI–ХVII–ХVIII–ХIХ гасырлардагы катлаулы иҗтимагый-сәяси хәлләрне төрле жанр-стильләрдәге
язмада теркәп калдыра торган төп чара буларак, татар (милли) әдәби
теленең барлык тармакларына хас булган нормаларының формалашу
нигезе дип санарга мөмкин [Татар грамматикасы, 1998, Т. I, б. 49].
Казан ханлыгы чорында иҗат ителгән әдәби чыганаклар, аларның
өйрәнелү тарихы, әсәрләрдәге фонетик үзенчәлекләр, графикорфографик тәртип, әлеге хезмәтнең Э.Х. Кадыйрова тарафыннан
язылган дүртенче бүлегендә яктыртыла.
ХVI гасыр ахыры–ХVII йөздә иске татар язма әдәби теле.
Казан ханлыгы басып алынгач, ХVI гасыр урталарыннан, татар
халкы Мәскәү (Росия) дәүләте составында көн күрүгә мәҗбүр ителә.
Шагыйрь язганча: “Чабатасын киеп / Юкә биштәр асып / Безнең бабай
киткән / Чукынудан качып / Урал якларына / Себер даласына / Иркен
җирләр эзләп / Бала-чагасына / Озак айлар барган / Озын юлдан атлап / Озын уйлар уйлап / Татарлыгын саклап” (Г. Афзал, 1990). Галим
белдергәнчә: “Казан ханлыгын руслар алгач, татарлар яшәү өчен җайлы урыннардан куылалар, яисә христианлаштырудан куркып качалар,
нәтиҗәдә күп кенә җирләрдә татарның төрле диалект вәкилләре бер
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авыл төзеп яши башлыйлар. Мондый авыллар бигрәк тә Җаек елгасы
буйларында күп төзелә. Шул авылларда болгар-татар халкының урта
(биләр-казан сөйләше), көнбатыш (болгар-мишәр сөйләше) һәм җирле
төбәктәге башка төрки телләре чагылыш таба торган гомумхалык теле,
ягъни авыл койнесе оеша. Хәзерге вакытта бу сөйләшләрнең үзенчәлеге диалектологлар тарафыннан тикшерелә. Төрле сөйләшләрдән уртак гомумхалык телендә фольклор теле барлыкка килә [Зәкиев, 1998,
б. 538–541]. Димәк, асылда, әлеге тел белән “...халыкның тарихи хәтере һәм сәнгати уйланмага төрелгән иҗтимагый-эстетик бәяләмәсе буларак сакланган” эпослар иҗат ителә. М. Бакиров белдергәнчә: “Чура
батыр” дип аталган төрки героик эпос-дастаны Казан ханлыгы чоры
әдәбиятына карый һәм татар дәүләтенең Явыз Иванга каршы героик
көрәше, аның җиңелү фаҗигасе эпос теле, эпик образлар ярдәмендә
бәян ителә” [Татар әдәбияты..., 2014, б. 163, 176].
1552–1557 елгы вакыйгадан ике ел элек кенә булган хәлләр Кол
Шәрифнең “Зафәрнамәи вилаяте Казан” язмасында чагылыш таба:
“Бу Болгар вилаятенең пайтәхәте булган Казан, заманының елъязмаларыннан күренгәнчә, искедән бер мөселман шәһәре булган. Казан
мөселман өлкәләреннән еракта һәм кяфер өлкәсенә чиктәш урнашкан”, – дип белдерә [Кол Шәриф, 1997, б. 77]. “Димәк, Казан өстенә
“тәре сугышы” белән килгән, тагын да килүе ихтимал дошманга каршы конкрет чаралар күрергә – ил-олыс, тел һәм иман азатлыгы өчен
халкын изге көрәшкә, газаватка чакыра” [Госманов, 1997, б. 333].
Әлеге фикерне истә тотып, алга таба татарларның үз мөстәкыйльлеге
өчен, динен югалтмау өчен, кяфергә, чукындыруга каршы гасырлар
буена дәвам итәчәк көрәше башлана.
Шуның белән бергә, гасырлар буена язу-уку, китаби язмачылык
тарихы булган белемле татарлар яңа дәүләт таләп иткән вазыйфаларны үтәүгә, шул дәүләтнең мәнфәгатьләрен тормышка ашыру юнәлешендә эшләргә тартыла. Россия хакимиятенә төрки телле халыклар
белән аралашу өчен тылмачлар, писерьләр, илчеләр кирәк була. Татар язма теле (иске татар теле), Көнчыгыш илләре белән аралашуда,
ХVI–ХIХ гасыр башына кадәр, ягъни өч йөз еллар буена, икенче функциональ дәүләт теле булып файдаланыла. Рәсми эш кәгазьләре языла
торган тел, лексик составы, грамматик формалары белән татар халкының сөйләмә теленә якын булганга күрә, документларның теле “татар
язуы” дип атала [Хисамова, 1999, с. 7, 14]. Әлеге мәсьәләне махсус тикшерүче Ф.М. Хисамова белдерүенчә, ХVI гасыр ахыры–ХVII йөздә,
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Кырым дипломатик актлары, төрле грамоталар, көнкүрешкә караган
эш кәгазьләре, Касыйм татары Галикәй-аталыкның Касыйм падишаһы
Фатыйманың атасы Акмөхәммәд-сәедкә һәм Достмөхәммәд морзага
бирелгән (1639) һәм башка васыятьнамәләр Идел буе төбәгендәге иске
татар телендә языла [Хисамова, 1999, с. 54–174]. ХVII гасырга караган кулъязма эш кәгазьләре һәм аерым грамоталарның теле Ә.Х. Маннапова тарафыннан тикшерелеп, кандидатлык диссертациясе яклана.
Документларны автор өч төргә бүлеп карый: 1) патша грамоталары,
2) рус-кырым мөнәсәбәтен һәм 3) дәүләт эчендәге мөнәсәбәтләрне
белдерә торган эш кәгазьләре (1982). Иске татар телендә язылган күп
төрдәге рәсми эш кәгазьләре, татар филологиясендә яхшы өйрәнелгән, күпсанлы мәкаләләр һәм монографияләр булып басылган жанрстильләрдән санала (Хисамова, 1981, 1990, 1999; Маннапова, 1982;
Фасеев, 1982; Тимерханов, 2005, 2006) һ.б.
Иҗат итү эше дә бөтенләй туктамый. Бу урында, әлегә кадәр язылган әсәрләрнең башламында, аның язылу төбәге-дәүләте һәм нинди
тел белән язылышы күрсәтелә торган үзенчәлекнең, ничек итеп бирелешенә игътибар итәргә тиешбез. Менә Мөслими Хисаметдин бине
Шәрәфетдиннең “Тәварихе Болгарийә” әсәренең кайчан язылуын
М. Гайнетдинов әсәрдә күрсәтелгән 1584 ел дип белдерә [Гайнетдинов, 1999, б. 151]. М. Әхмәтҗанов: “Автор ...татарның ХVIII–ХIХ гасырдагы сәяси хәленә бәя бирә. Беренчедән, ул 1552 елдан башланып,
ХVIII гасырда төгәлләнгән яңа татар җәмгыяте оешу процессына нокта куя, аның тарихи географиясен күрсәтә, икенчедән, ул, чукындыруларга карамастан, бабаларыбызның Мөхәммәт пәйгамбәр заманыннан ук мөселманлык кабул итүләренә дәгъва белдерә. Татар әдәбият
белемендә бу чыганакка бәя биргәндә, фикерләр төрлелеге бар, ләкин
бүгенге көндә “Тәварихе Болгарийә” әсәренең ХVIII гасыр ахырыннан да иртә язылмавы хакындагы фикер ныгып бара”, – дип аңлата
[ХVIII йөз..., 2012, б. 413]. Әмма язылу датасын билгеләүдә ике йөз
еллар аерма булса да, һәр ике галим дә әсәр эчтәлегендә татар җәмгыятенең тарихи географиясе күрсәтелүе, чукындыруга карамастан, бабаларыбызның Мөхәммәт пәйгамбәр заманыннан ук мөселманлык
кабул итүләренә дәгъвә белдерелүе ХIХ гасырда да актуаль булуын
ассызыклыйлар. Һәрхәлдә, татар тарихы, әдәбияты белемендә авторы
да, язылу вакыты да төгәл билгеле булмаган, шартлы рәвештә Мөслими дип атала торган кешенең “Рисаләи тәварихы Болгария вә зикре
Мәүләнә хәзрәте Аксак Тимер вә харабе Шәһре Болгар” китабының
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керешендә болай диелә: “...Бу китаб тәмам улынды Ташбилге карьясында Шәһри Болгарның чурәсендә, тарих һиҗрәтнең тугыз йөз илле
сигездә галлямәи Тафтазани заманында ирде. Аның мәдрәсәсеннән
укыб кайтдыгым заманында тәвабигы Болгариянең мәшәехләре, түрки
теле берлә мәкамәте табигыйндән вә гараибе галәминдән бер рисалә
язмага боердылар. Анларның илтимасларына имтисалән бу нөсхәнең
тәсвиденә шоруг әйләдем” [Мөслими, 1902, 1999, б. 7-8]. Билгеле
булганча, озак еллар буена төрки-татар телендә язылган әсәрләрнең
теле, авторның үзе тарафыннан, төрки тел дип, искәртелгәндә, аның
гарәп һәм фарсы телләрендә язылмаганлыгына басым ясала иде. Бу
Рисаләдә төрки тел дигән төшенчә-термин, Әднаш Хафиз әсәрендәге
кебек, татар халкының үз язма теле дигән мәгънәдә кулланыла:
“Табигыйннарның (сәхабәләрне күргән кешеләрнең) урыннары һәм
дөньяда күрелмәгән, ишетелмәгән хәлләр, Болгария мәшәехләре
иярченнәренең боерыгын үтәү йөзеннән төрки тел белән языла.
Димәк, бу эштә урыс дәүләтенең дә, Мәскәү шәһәренең дә бернинди
дә катнашы юк булып чыга. Безнең төп төбәгебез Шәһри Болгар, аның
янындагы Ташбилге карьясы, бөек галим Тафтазани заманындагы
мәдрәсәбез, сәхабәләрдән ислам динен кабул итеп, белем алган, Болгар
шәехләренә иярүчеләребез булган, ягъни үзебезнең тарихыбыз бар,
үзебезнең укымышлыларыбыз бар, алар боеруы буенча, теләкләрен
үтәү йөзеннән, үзебезнең төрки телебездә язамын”, – дип әйтелә. Әсәр
ХVI гасырда, яисә ХVIII йөздә иҗат ителсә дә, әлеге юлларда, теләсә
кайсы чорда үз дәүләтенең мөстәкыйльлеге өчен кулына корал тотып
сугышучыларның төп идеологиясе, ягъни үзебезнең тарихыбыз,
дәүләтебез, динебез булган, без үзебез теләгәнчә яшәргә тиеш,
дигән фикер яңгыраш ала. Әсәрнең эчтәлегендә әлеге фикер тагын
да киңәйтелә. Әдәбиятчы М. Гайнетдинов билгеләгәнчә, урыслар
ханлыкны басып алып, татар халкын җир йөзеннән бетерү өчен барлык
ысуллар белән (асу-кисү-үтерү, чукындыру, алдау, талау, укытмау,
куып-тарату һ.б.) каты сугыш алып барганда, авторның максаты –
халыкның аңын уяту, кешеләргә яшәешнең дәвам итүен, ягъни аның
айлары, еллары, көннәре, авыллары, елгалары, чишмәләре, каберләре
булуын искә төшерү. Халкыбызның кайчандыр данлы тарихы булуын,
Шәһри Болгары булуын, аларның Аллаһы Тәгаләдән иңгән дине,
Мөхәммәд галәйһиәссәлам сәхабәләреннән белем алган иярченнәре,
аларның тарафдарлары булуын, Болгар шәһәрендә изге шәхесләр һәм
бөек әүлияләр яшәвен, кайсы елга тамагындагы каберләрдә ятуларын
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искә төшерү. Бу мәгълүматларны халыкның хәтерендә онытылмаслык
булып саклана торган Болгар шәһәре һәм аның юкка чыгарылуы,
Аксак Тимер кебек шәхес һәм алар белән бәйле вакыйга-хәлләргә
төреп бирү уңай дип табыла. Димәк, әсәр гавамга багышлап языла,
төрки телендә укый белә торган һәр кеше укып-аңласын, үзенең
кемлеген онытмасын дигән изге максат күздә тотыла.
Әлеге максатына ирешү өчен, автор билгеле бер төшенчәне берничә төрле сүз белән исемләп бирергә кирәк дип саный. Мәсәлән, кешеләр яши торган урын дигән төшенчә ил, мәмләкәт, дийар, дәүләт,
ватан, йорт, шәһәр, авыл, карья, өй, вилайәт, кальга сүзләре белән
атала. Болар, сүз җаена туры китерелеп, берсе икенчесе белән дә һәм
тагын йир, зәмин, тараф һ.б. сүзләр белән дә алмаштырылып кулланыла. Йорт сүзенең еш кабатлануы күзәтелә. Бу хезмәттә кешеләр яши
торган төшенчә кебек үк, башка, мәсәлән, кешеләрнең төркеме дигән
мәгънә дә төрле сүзләр белән исемләнә: халык-халаек сүзе ун мәртәбә,
җәмәгать – җиде, кабилә һәм ыруг – дүртәр мәртәбә, таифә һәм әһле
– өчәр, нәсел сүзе һәм бәни адәм сүз тезмәсе берәр мәртәбә файдаланыла. Бу әсәрдә абстракт мәгънәне белдерә торган төшенчәләр генә
түгел, конкрет мәгънәле предметларның атамалары да, мәсәлән, елга
сүзе – нәһр, дәрья, идел, су дип, берничә вариантында файдалана.
Күп кенә су атамалары буе, тамагы дигән сүзләр белән дә бирелә:
Зәй буйы, Шушма буйы, Зөя тамагында һ.б. Әлеге үзенчәлек, ягъни
бер үк төшенчәнең күп төрле сүзләр белән аталуы, әлеге “Рисалә”гә
кадәр язылган бер генә әсәрдә дә, әйтик, мәшһүр “Кыйссаи Йосыф”
та да, гаҗәеп “Хөсрәү вә Ширин хикәяте” дигән поэмада да, данлык
лы “Гөлстан бит-төрки” әсәрендә дә чагылыш тапмый. Бу яктан караганда, “Тәварихе Болгарийә” Батыршаның “Гарызнамә”сенә якыная,
әмма Мөслими, аерым төбәкнең генә түгел, бәлки тулаем Болгар иле
колачының киңлеген күрсәтергә, аның һичбер вакытта юкка чыкмаячагына ышандырырга омтыла. Автор, инде җимерелгән Болгар дәүләтенең (Казан ханлыгының) барлык төбәкләрендә көн күрә торган, белеме
төрле дәрәҗәдәге халыкның һәр барчасына да аңлаешлы итеп хикәяли
– бәян итә алган, төрле чорда сокланып укырлык әсәр яза алган, үзеннән соң иҗат ителәчәк хезмәтләргә юл ачкан. “Мөслименең “Тәварихы
Болгария” исемле китабы үзенең исеме буенча тарихчылыкны дәгъвә
итсә дә, без аны беренче чиратта, фольклор чыганагы буларак карарга тиешбез”, – дип белдерә С. Гыйләҗетдинов [Гыйләҗетдинов 1999,
б. 100]. Ихтимал, бәлки шулайдыр. Әмма бу “Рисалә”не үз чоры әдәби
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теленең үзенчәлекле публицистик жанры дип әйтү дөресрәк булыр
кебек. “Бабаларыбызның басып алучыларга, колониаль һәм милли
изүне үткәрүчеләргә протестын көчле итеп фәкать публицистик
жанрда гына үткәрү мөмкин булган” [XVIII йөз..., 2012, б. 4]. Бу
уңайдан аның эчтәлеге “...Төрки каганлыкның давыллы тарихи елъязмасы”, – дип таныла торган Орхон таш язмаларындагы: “Түрек халкының бөтенесе болай диде: Илле халык идем, Илем инде кайда, Кем
иле өчен хәзер казганам?” – дигән фикергә аваздаш булып яңгырый.
ХVII гасырның беренче елларында, автор үзе искәрткәнчә, “Чингизнамә” китабендин бу нөсхә фарсы телендин түрки телгә үгүрде”
дип [Усманов, 1972, с. 52; Абилов, 1984, с. 337; Гайнетдинов, 2014,
б. 201], ягъни Иранның мәшһүр галиме Рәшид-әд-диннең “Җәмигыт-тәварих”ыннан Алтын Урда тарихына караган аерым бүлекләрен
тәрҗемә итеп, Кадыйргали бәк “Җәмигыт-тәварих” (1602) әсәрен
яза. Әлеге хезмәтнең стиле һәм теленә М. Госманов махсус бүлек багышлый. Автор бу хакта үзенә кадәр әйтелгән фикерләрне туплый.
И.Н. Березин болай дигән: “...джалаирец составил свое сочинение на
татарском наречии, но, по обыкновению восточных писателей, старался писать его языком книжным, а не общеупотребительным” [Усманов, 1972, с. 55]. Ч. Валиханов, асылда, шул ук фикерне кабатлый:
“...Слово Борису написано почти на чисто татарском языке”. Г. Рәхим
бу әсәрнең көньяк-төрек һәм Идел-татар диалектлары катнашындагы гадәти иске татар телендә язылуын ассызыклый [Усманов, 1972,
с. 56]. М. Госманов, әлеге һәм башка төрле фикерләргә нәтиҗә ясап,
аерым өзекләрне транскрипцияләп, “Җәмигыт-тәварих” җирле шартларга яраша башлаган Алтын Урда-Харәзм әдәби телендә язылган,
дип белдерә: “...говорить о каком-то абстрактном “тюрки” нет основания. Есть конкретный пестрый старотатарский литературный язык,
который мог возникнуть и развиваться лишь в условиях Поволжья в
ХVII–ХVIII вв.” [Усманов, 1972, с. 68]. “Җәмигыт-тәварих”ның тел
үзенчәлекләрен лингвистик планда (графика һәм фонетика, морфология, лексика) өйрәнеп, кандидатлык диссертациясе яклаган З.Ә. Хисамиева (Уфа, 1980) да шушы ук нәтиҗәгә килә: автор әсәрдә кыпчак
формаларының, язма традициянең дәвамы булган архаик элементларның, татар теленә хас булган үзенчәлекләрнең, гарәп-фарсы һәм рус
теле алынмаларының кулланылышын күпсанлы мисаллар белән аңлата, урта гасыр язма әдәби тел традициясенең татар сөйләмә теле белән
кушыла баруын күрсәтә [Хисамиева, 1980, с. 17–20]. “Семантическая
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классификация лексики Кадыр-Гали Бека” дигән мәкаләдә, авторның
412 шәхси исем, күп төрле иҗтимагый-сәяси, хәрби, дини, кардәшлек
терминнары, этнонимнарның, админстратив бүленеш һәм топонимнарның (илләрнең, мәмләкәтләрнең, шәһәрләрнең, елга һәм күлләрнең, тау
һәм авылларның) атамалары кулланылуы күрсәтелә [Хисамиева, 1990,
с. 62–69]. Бу юлларны укыганда, Мөслиминең “Тәварихы Болгария...”
рисаләсендәге тирәлекне санап бару рәвешендәге хикәяләү үзенчәлеге искә төшә. Әлеге үзенчәлеккә, ягъни “Хаҗигәрәй хан дастаны” бүлегендә авыл исемнәренең тезелеп кулланылышына, М. Гайнетдинов
та игътибар итә һәм әлеге нигездә, башка тикшерүчеләрдән аермалы
буларак, Алтын Урда чоры, Казан ханлыгы татар әдәбиятының иң матур казанышлары рәтенә куярлык “Җәмигыт-тәварих” кебек әсәрне,
“... башы швед, Кырым походларыннан чыкмаган...” Кадергали бәк кебек кеше тарафыннан языла алмый дигән нәтиҗәгә килә: “...Касыйм
татар җәмәгатьчелеге арасында язылганлыгына шик-шөбһә белдерерлек урын калдырмый... “Анда Кәче, Сәрдә, Чыпчык, Карил, Шәбшә,
Нурма, Түртөйле, Иске Йорт, Кара Дәүләт, Хәерби, Кара Гайшә, Тимерче илләренең (авылларының) кем ирсәләре (кешеләре) Хаҗи Гәрәй
ханны падишаһлыкка алып килеп, хан ясаулары турында язылган...
Дастанны Казан тирәсе авылларын яхшы белгән, билгеле бер вакытта
шәһәрдән качып киткән Казан укымышлысы гына яза ала” [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2, б. 203–205], ди ул.
ХVII гасырда язылган әсәрләрнең теле авторлар/тәрҗемәчеләр
тарафыннан төрки дип белдерелү дәвам итә. Гарәп галименең “Мөннәббиһат” китабын 1039/1630елда тәрҗемә итүче болай дип яза: “Бу
китапны гарәп телендин төрки теленә әвердек, мөселманнарга ядкәр
булсын тип. Бу китапка “Мөннәббиһат” ат бирделәр. “Мөннәббиһат”
уяткучы тимәк булыр, һәркем ирсә бу китапны укыса уяныр, тиде”
[Татар..., 2014, Т. 2, б. 196].
ХVII гасырның 80 нче елларында алты дастанны берләштергән, авторы билгесез “Дәфтәре Чынгызнамә” әсәре языла [Усманов,
1972, с. 124]. Бу дастаннар җыентыгы ХVII йөз матур әдәбияты һәм
тел ядкәре итеп өйрәнелә [Татар әдәбияты..., 1984, б. 349]. Әсәрнең
теле турында, төрле автор, асылда, бер үк фикерне әйтә. Г. Рәхим:
“Китапның бөтен буена чын татарча гыйбарә вә тәгъбирләр күзгә
бәрелеп тора”, – дип бәяли [Рәхим, 1925, б 93]. М. Госманов: ”Язык
же нашего “Дафтар” – это выдержанный кыпчакско-татарский письменный язык, причем очень близкий к разговорной речи и истоком
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его является литературный кыпчакский язык времен Золотой Орды”,
– дип характерлый [Усманов, 1972, с. 125]. Ш. Абилов исә: “...халык
авыз иҗатының эпос үзенчәлекләрен саклый торган... дастаннар җыентыгының теле саф, гади, татарча, анда гарәп һәм фарсы алынмалары аз”, – дип яза [Татар әдәбияты..., 1984, б. 356]. Аңлашылганча, бу
хезмәтнең теле дә, татар халкының сөйләмә тел формалары белән баетылган, Казан төркисе – традицион иске татар теле икәнлеге күренә.
“Дастаннар мәҗмугасы”ның теле монографик планда тикшерелмәгән,
әмма Я.С. Әхмәтгалиеваның “Коллекция исторических дастанов – памятник татарского литературного языка” дигән күләмле мәкаләсендә,
югарыда әйтелгән фикерләр раслана [Ахметгалиева, 1989, с. 65–82].
“Җәмигыт-тәварих” һәм “Дәфтәре Чыңгызнамә” тарихи чыганакларын махсус өйрәнеп язылган галимнәр фикеренчә, бу хезмәтләрдә Казан ханлыгы тормышының рухы дәвам ителә [Усманов,
1972, с. 27]. “Җәмигыт-тәварих”ның фикерләү, хикәяләү, осталык,
тел-стиль үзенчәлекләре дә язманың Идел буе татарларының уй-фикерләре белән сугарылганлыгын раслый” [Гайнетдинов, 2014, б. 206].
”Җәмигыт-тәварих” һәм аеруча “Дәфтәре Чынгызнамә” татар проза
жанрының традицияләрен саклый, үстерә, ныгыта. Ул татар әдәбиятының универсаль тәҗрибә мәктәбе, иҗади күнекмәләр лабораториясе санала ала” [Гайнетдинов, 2014, б. 211]. Шулай итеп, әлеге тарихи
чыганаклар, авторлар үзләре билгеләгәнчә, Казан төркисендә, ягъни классик-абруйлы язма традиция дәвам ителгән хәлдә, халыкның
сөйләмә теленә якын итеп, аңлы рәвештә фольклорлаштырып языла.
Казан ханлыгы җимерелгәч, килеп туган төп проблеманы хәл итүгә,
ягъни ХVII гасырның буеннан-буена, халыкның үз дәүләте булган заманнардагы хәтерен саклау вазыйфасын үтәү юнәлешендә языла. (Бу
мәсьәлә җентекләп өйрәнүне таләп итә.)
Шушы ук рухны дәвам итү юнәлешендәге кыйсса һәм дастаннар
иҗат ителә. “Бу дәфтәрне төрки телгә төзәт!” – дип, фарсы
телендәге нәсерне төрки телгә күчереп язган Мәҗлисинең “Кыйссаи
Сәйфелмөлек” әсәрен М. Гайнетдинов: “Дастаннар китабы”ндагы,
“Дәфтәре Чыңгызнамә”дәге әдәби дастаннар традициясен яңартып
дәвам иткән әсәр, дип карап булыр иде. Ул Чыңгыз, Аксак Тимер,
Әмәт турындагы дастаннарны әкияти-тарихи эпик хикәят материалын
халык әкиятләре сюжетлары ягына киңәйтә, ...әсәр теленең татар теле
булуы бәхәс уятмый”, – дип аңлата [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2, б.
219–221]. ХVII йөзнең 40 нчы елларында “...бу төрки тел белә дөр-
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рләрне сачгыл” дигән максатны күздә тотып, Сайядинең “Бабахан
дастаны” языла. Әлеге дастанда ил, шәһәрнең исеме биш мәртәбә
Татар дип бирелә. “Димәк, ХVII йөзнең беренче яртысында татар
халкының бер милләт булып формалашу процессының беренче билгеләре күренә башлый” [Гайнетдинов, 2014, б. 221–224].
ХVII гасырның соңгы чирегендә, М. Гайнетдинов ассызыклаганча: “...Мәскәү дәүләте тарафыннан көчләп чукындыруга дучар
мөселманнарга иманнарын саклап яшәү стратегиясен эшләп бирә
торган... Рабгузи (“Кыйссасел-әнбия”), Максудилар (“Могҗизнамә”)
алымында мөрәҗәгать итеп”, Суфи Аллаһиярның (1620–1713) “Сөбател гаҗизин” (“Гаҗизләр ныклыгы”) дигән хезмәте языла. Автор үзенең китабын “Төрки тел белән гакыйдә (иман кагыйдәләре) китабы”
дип атый. “Китап, дөрестән дә, дәреслекне, кулланма, функциональ
әсәрне хәтерләтә. Шулай ук урта гасырның шигъри трактатларын
төсмерләтә... Әхлакый пакьлегеңне саклап яшәү мөмкинлекләренең
чикләрен билгели. Моны автор күзе томаланырлык михнәт, җәфалардан, интегүләрдән аңсызлык, белемсезлекнең соң чикләренә җиткән кешедә ишетә, күрә, аңлый, кабул итә алырлык итеп әйтә белгән.
Әлбәттә, арадашчы җирле муллалар кабатлавы, аңлатуы күрсәтүе
аша... ХVII йөз Идел буе татар әдәбиятының олы казанышы Мәүла
Колый иҗаты да “Сөбәтел гаҗизин”әсәре тәэсире булырга мөмкин”,
– дип белдерә М. Гайнетдинов [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2, б. 230,
233]. М. Әхмәтҗанов исә Мәүла Колый иҗатының татар укымышлысы Һәмдәминең (Мамай мелланың) “... җиңел аңлаешлы, халыкчан әдәби телдә язылган, андагы һәр икеюллык укучының хәтеренә
мәкаль-әйтемнәр кебек онытылмаслык булып кереп кала” торган “Нәсыйхәтнамә” әсәренә якын булуын белдерә [Татар әдәбияты..., 2014,
Т. 2, б. 237–241]. Аңлашылганча, бу чорда язылган истәлекләрнең
телен, авторлар үзләре төрки дип, тикшерүчеләр исә татар халкының
сөйләмә формалары мул файдаланылган Алтын Урда чорыннан килә
торган кыпчак-татар язма теле, дип белдерәләр, ягъни, хаклы рәвештә,
язма әдәби телнең дәвам ителешенә игътибар итәләр. Язма әдәби тел
дәвам ителә дигәндә, Суфи Аллаһиярның “Сөбател гаҗизин” әсәре
классик-абруйлы төркидә, Мәүла Колый “Хикмәтләр”енең сөйләмә
теле формалары әдәбиләшкән халыкчан төркидә булуы аңлашыла,
“Җәмигыт тәварих”, “Дәфтәре Чыңгызнамә” кебек тарихи истәлекләрнең телендә язма традициянең аңлы рәвештә фольклорлаштырылган,
билгеле бер дәрәҗәдә халык әкиятләре кысаларында баруы, димәк
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авыз иҗаты әсәрләре теленә якынаюы чагылыш таба, бу юнәлеш
дастаннарда дәвам итә. Дәүләт эшләрен алып бару чарасы буларак
эш кәгазьләрендә файдаланганда татар теле, әдәби әсәрләрдәге кебек,
төрки дип түгел, татарский язык дип кулланыла.
Бу чорда иҗат ителгән әдәби чыганаклар, аларның өйрәнелү
тарихы, әсәрләрдәге фонетик үзенчәлекләр, график-орфографик
тәртип, әлеге хезмәтнең Э.Х. Кадыйрова тарафыннан язылган бишенче
бүлегендә яктыртыла.
ХVII гасыр ахыры–ХVIII йөздә иске татар язма әдәби теле.
1708 елда “Казан патшалыгы” төшенчәсе юкка чыгарыла һәм күп төрле халыкларны үз эченә алган Казан губернасы игълан ителә [Татар
әдәбияты..., 2014, Т. 2, б. 267]. Әлеге губернаның Идел–Урал төбәгендәге шәһәрләрендә, төрле юнәлештәге сәнәгать үсеш ала башлый. Казан, Уфа, Екатеринбург, Пермь, Оренбург, Җаек, Троицк, Чиләбе һ.б.
шәһәрләрендә татар һәм башкортларның төрле диалект вәкилләренең
үзара аралашуы нәтиҗәсендә, диалектара сөйләмә тел – шәһәр койнесы барлыкка килә. Андагы эшчеләрнең күбесе авыллардан килгән
кешеләр булганга, авыл койнесы белән шәһәр койнесы, берсе икенчесенең дәвамы булып, бергә кушыла. Бу сөйләшләргә фольклор теле
үзенчә тәэсир итә [Закиев, 1988, с. 3–9]. Менә 1792 елда язылган дип
санала торган “Салават бәете”ннән бер өзек: “Салават сугыш итәдер.
Алладин өмет итәдер / Салават сугыш иткәндә, алты йөз солдат бетәдер / Җаек дигән җап йир-су, сай йирендә сөңге буйлайдыр / Ырынбуркайның ягасында алтынлы тулпар уйнайдыр /...Әдернә тарттым, ук
тартым, беләккәемә ышанып / Яшь башларымдин яу яуладым, Бүгәчәү
картка ышанып” [Татар эпосы. Бәетләр, 2001, б. 82-83]. Кызганычка
каршы, бер үк вакытларда иҗат ителгән язма әдәбият һәм язмага төшерелгән фольклор әсәрләренең тел үзенчәлегендәге охшашлыкны
яки аерманы чагыштырып өйрәнү эше мөстәкыйль бер тармак буларак
тикшерелә, дип әйтә алмыйбыз әле.
Сәнәгать, икътисад өлкәсендәге, базар бәйләнешләрендәге
хәрәкәт, Идел буе һәм Урал төбәгендәге халыкларның иҗтимагый
аңы, мәдәнияте, мәгарифе үсешенә үзенчә тәэсир итә. М. Әхмәтҗанов
белдерүенчә, Мортаза хафиз Симети 1699 елга кадәр үк мәдрәсә ачып,
укыта. “ХVIII гасырның урталарына кадәр татар иҗтимагый тормышында күренекле урын тоткан шәхесләр Симетинең мәдрәсәсендә
белем алган” [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2, б. 284–287]. 1680 еллардан
татар халкының зыялы шәхесләре белем алачак Эстәрлебаш мәдрәсәсе
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(1720) [Тукаев, 1899; Зәйнуллин, 2011, б. 161], 1730 еллардан Иж-Бубый мәдрәсәсе [Бертуган..., 1999, б. 15], 1750 еллардан Оренбург төбәгендәге Каргалы, 1769 елдан Түбән Бәрәскә таш мәчете, 1770 елдан
Мәрҗәни таш мәчете, 1777 елдан Кышкар һ.б. мәдрәсәләргә нигез салына. Төрле төбәкләрдән килеп, бергә яши-эшли башлаган халык үзенең уртак теле, бер үк дине нигезендә туплана, милли мәнфәгатьләре
булуына төшенә башлый, башка халыклар белән бергә азатлык өчен
көрәшкә күтәрелә. Үзенең риваять һәм легендаларын [Татар халык...,
1987, б. 64–98], дастан һәм кыйссаларын иҗат итә [Татар халык...,
1984; Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2, б. 288–307].
Болгар чоры (Болгар төркисе), Алтын Урда чорыннан килә торган кыпчак-татар язма теле (Алтын Урда төркисе), Казан ханлыгында
иске татар теле (Казан төркисе) төбәктәге сөйләмә формалар белән
кушыла барып, ХVII-ХVIII гасырларда, авторлар үзләре белдергәнчә, Болгар-Казан төркисе дип дәвам ителә. 1678–1699 елларда яшәгән
шагыйрь һәм философ Мәүла Колый ХVII гасыр буена дәвам иткән
халык кузгалышлары вакытында: “Рухи кыерсытылган, җирсез, хокуксыз, дәүләтчелеген югалткан, дине һәм теле тыелган халыкның
өмет-инануларын, кайгы-сагышларын, киләчәкнең билгесезлегеннән
гаҗиз булган әрнү-газапларын үз йөрәге аша үткәреп...” иҗат итә [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2, б. 244]. Әлеге иҗатны монографик планда
өйрәнүче К. Дәүләтшин белдерүенчә: “...М. Колый әсәрләренең лексикасы, асылда, хәзерге укучыга якын, җиңел аңлашыла. Бу мирасның
төп байлыгын төрки сүзләр (дөресрәге, саф татар сүзләре) тәшкил итә.
Гарәп һәм фарсы теленнән алынмалар лексик байлыкның бик аз өлешен тәшкил итә... барысы 600 сүз” [Дәүләтшин, 1976, б. 210]. Төрки
сүзләр дигәнне, саф татар сүзләре, дип тәгаенләгәндә, бу чорда күзәтелә алмый торган хәл, ягъни язма төрки белән сөйләмә татар теле
төшенчәсе тәңгәлләшә. Бу очракта традицион төрки нигезнең татар
сөйләмә тел берәмлекләре белән баетылуы истә тотыла, шагыйрь иҗатында аларның үзара якынлыгы, әдәбиләштерелүе ассызыклана. Шулай итеп, Мәүла Колый иҗатының да, асылда, татар халкының сөйләмә теленә якынайтылган формада, аның хәтерен саклау вазыйфасын
үтәү юнәлешендә баруы аңлашыла.
ХVII гасыр ахырында иҗат итә башлаган Габди (1679 елда туган)
һәм ХVIII гасырда язылган “Илаһи бәйет”ләр, нәсыйхәт, мөнәҗәт, касыйдә, васыйәтнамә, мәдхияләрнең авторлары нәкъ менә шушы ысулда язуны дәвам итәләр. Шулай итеп, ХV гасырның беренче яртысын-
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да, традицион язма әдәби телне, аңлы рәвештә, халыкның сөйләмә һәм
авыз иҗаты әсәрләре теленә якынлаштыру юнәлеше, ХVII гасырдагы
кебек үк, ХVIII йөздә тагын да көчлерәк хәрәкәт ала. Бу эшчәнлек
“Илаһи бәет”ләрдә чагылыш таба. Әлеге мирас, М. Әхмәтҗанов
җитәкчелегендәге кулъязмалар бүлегендә эшләүче галимнәр тарафыннан табылып, укылып, хәзерге графикада басылып чыккач
(ХVIII гасыр татар әдәбияты. Поэзия. – Казан, 2006, 363 б.), аны һәрь
яклап тикшерергә мөмкин булды. Бу уңайдан М. Әхмәтҗанов болай
дип белдерә: “Тупланган әдәбият ядкәрләребезне тикшереп карасак,
ХVIII гасырда да татар халкының бай һәм күпкырлы язма әдәбияты
булганын, аның коточкыч милли, дини, колониаль изү шартларында
да халыкның рухын, әхлагын, иманын саклауга хезмәт иткәнен күрәбез” [ХVIII гасыр..., 2006, б. 7].
Габди исеме белән шигырьләрен язган авторның иҗаты да
халыкның әхлагын, иманын саклауга юнәлдерелгән булуы аңлашыла.
Бисмилляһи дия күңүл / Һәр эшени башласаң; / Хәраб булыр җөмлә
эшең / Бисмиллаһны ташласаң..., дип, башлана торган тезмә әсәре,
мөселман ирәнләренә сабыр булырга, намаз уку, ният илә рузә тоту,
дөнья малына комсызлык күрсәтмичә, ахирәткә әзерләнү һ.б. ислам
кануннарын төгәл үтәргә кирәклек хакында, дини-дидактик үгетнәсыйхәт бирүне күздә тотып языла. “Мескин Габди йаранларга, Дога
өчен йалынадыр”, – дип, автор үзенең әсәрен фикердәш дусларына
юллый, “Мескин Габди нәсыйхәте Барчагызга – ир вә теши”, – дип,
кул астында көл булу, кашык берлә башка бәрү, борыны томалану,
күзләрене аларту кебек, аларның үз сүзләрен, үз тәгъбирләрен
файдалана; намазкезәр, мәсҗид, җәмәгать, вәли, зикер, хакъ кебек
дини төшенчәләрнең атамалары гына гарәп һәм фарсы алынмалары
белән бирелә. Габди үзенең яшәгән урынын Шәһри Казан дип,
әсәренең телен төрки дип, төгәл күрсәтә: Араешкә кийем кимә / Башка
кимә яхшы бүрки; / Мескен Габди барчадин кәм / Шәһре – Казан, теле
– төрки [ХVIII гасыр..., 2006, б. 13–30].
Габдессәламнең (1700–1776) “Илаһи бәет”ләре дә “Һәр эшнең хәередер – Бисмилладыр – исме – Алла”, – дип башлана да, әткәй-әнкәй, дус-карендәшләр, сүвекле җефтем, йөзе тулган ай кебек,
кара күзле гөл кебек, агъзы шикәр, деле бал нигяремә... “Әһле Казан,
әһле талиб Калды бездин бу заман”, – дип, үкенеч белдерә. Аннан
“Хәмде Алла кавыштырсын Икълим Казан шивәсен, ...Виләяйәте
Болгар ирер, Мәгъсум улсын бәндәсе”, – дигән теләк белдереп, “Ка-
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зан йулы илеңез, һай, Сәйран икән йиреңез”, – дип, куанып дәвам итә
[ХVIII гасыр..., 2006, б. 41–73]. Бу авторда, Габдидән аермалы буларак, дөньяви мәхәббәткә дә дан җырлана, төрки телнең, Болгар-Казан сөйләме-шивәсе булуына шик калдырылмый, шул халыкның авыз
иҗаты әсәрләрендә файдаланыла торган тәгъбирләре мул кулланыла,
үзенең “Илаһи бәет”ләрен шундый ук төркидә иҗат итә: Әткәй-әнкәй,
карендәшләр, Бәндин бәхел улыңыз, Гариблекдән җан бирүбән,
Изге дога кыйлыңыз [ХVIII гасыр..., 2006, б. 41]. Аңлашылганча, бу
авторларның шигырьләре татар халкының җанлы-сөйләмә һәм авыз
иҗаты әсәрләренең теленә якын булган төркидә языла, аерым формалар (бән, улыңыз, -үбән, -ңыз) иске татар әдәби теленең традиционязма рухын саклый торган күрсәткечләр булып тора.
“ХVIII гасыр татар әдәбияты. Поэзия” дигән җыентыкта урын
алган шагыйрьләрнең иҗатында да, асылда, шушы ук үзенчәлек
дәвам итә. Аларның күбесе үзләренең туып-үскән төбәкләренең исем-
атамасы белән сүзен башлый. Мәсәлән, Хәлиулла “Илаһи бәет”ендә:
“Ырынбур кальгасында кем Тугыб бер нәзәнин мәхбүб, ...Хәлиулла,
укы диләр, Мөбарәк исменә аның”, – дип [ХVIII гасыр..., 2006, б. 82],
Мостафа Нәзир углы да “Илаһи бәет”ендә укучысына “Шәһре Болгар вәлиләре-әүлияләре Даим килер хуш исләре”, – дип, “Мал милеге
җандин килсә, Сәйер идеңләр Болгар йулы...”на барырга киңәш итә
[ХVIII гасыр..., 2006, б. 121–124]. Күрсәтелгән вакытта 20гә якын
шагыйрь үзләренең “Илаһи бәет”ләрен, үзләре яши торган төбәктәге Болгар-Казан шивәсендә яза, алар кулъязма хәлендә татарлар яшәгән барлык төбәкләргә дә тарала, укыла, халыкның рухын, акылын
саклауга ярдәм итә. Галим белдергәнчә: “...ХVIII гасыр татар әдәби
теле, иҗтимагый күренеш буларак, үз вакытында бара торган төрле
сәяси хәлләрнең, вакыйга-күренешләрнең тәэсирен тоеп, алар белән
тыгыз бәйләнеш-мөнәсәбәттә яши, татар халкының авыр тормышы,
хис-кичерешләре, уй-фикерләре, теләк-омтылышлары чагылыш таба”
[Әхмәтҗанов, 2000, б. 8]. Мәсәлән, Габдессәлам болай дип белдерә:
“Улдым сәфәр, кылдым җиһад, Бу урыс Пулшә йиридә” [ХVIII гасыр..., 2006, б. 42]. Шулай итеп, 1757–1765 елларда Россия империясенең Пруссиягә каршы сугышында татар солдатларының да катнашуы хакында мәгълүмат бирелә. Хөсәен бине Локманның “Илаһи
мөнәҗәт”ендә: “Бәнем илем йырак калды, / Балаларым йыгълаб калды,
/ Йөрәкемне сагыш алды, / Рәхим кыл, йә, рәсүлулла! / ...Бу йиремез
кяфер бостан, / ...Йөрер ирдем туган илдә, / Тәвәккәлне буып билгә,
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сәйәсәт йук безим илдә, / Рәхим кыл, йа рәсулулла!”, – дип туган илдән
аерылып китүнең хәсрәтен сурәтли [ХVIII гасыр..., 2006, б. 105–108].
Аңлашылганча, ХVIII гасырда язылган “Илаһи бәет”ләрдә, җәмгыятьтәге халык өчен зыянлы, куркынычлы, сәяси хәлләр дә, асылда, сәвекле нигяри-ярга багышланган, сагыну-мәхәббәт җырларындагы кебек
үк, традицион гомумтөрки язма формалар (бәнем, безим, йыгълаб һ.б.)
һәм гарәп-фарсы алынмалары белән бергә, Болгар–Казан төбәгендәге
халыкның сөйләмә теленә хас булган сүзләрне күбрәк кулланып язылу
дәвам итә, чөнки адресат үзгәрми, шул ук туганнарга мөрәҗәгать
ителә. Р. Харрасова белдергәнчә: “Ислам кануниятен аңлаткан күп кенә
әсәрләр, пәйгамбәр тарихлары, Алланың сыйфатламаларын җиткерә
торган шигырьләр һәм башка суфичылык тарикаты белән янәшәдә
киң таралыш алган формалар, билгели ки, нигездә, алынмалардан
тора, яисә алар текстның лексик оясында зур урынны били” [Татар
әдәбияты..., 2014, б. 312].
“Илаһи бәет”ләр белән бер үк вакытларда, 1766–67 елларда, халыкны христианлашу-чукындырылу куркынычыннан саклануны
сурәтләп, “аңлаб ал бу сүзне синдә булса гакыл”, – дип, укучысына
эндәшеп, “Китабы мөстәтаб фәүзел-нәҗат” (“Иң яхшы котылу юлы”)
дигән шигъри әсәр языла. Автор китабының теле турында: “Биләфыз фарсы ирде ул язылган, ...Дидем булса иде биләфыз төрки / Бу
йирдә төркидер телләрнең күрке / Илем төрки, аны төрки тел илә /
Дидем берничә сүз җан вә дел илә...” [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2,
б. 333]. Әлеге әсәрне тикшереп, кандидатлык диссертациясе яклаган
һәм мәкаләләр бастырган М.Т. Инсафетдинова: “...Иске татар телендә язылган әсәр. Тематикасы белән әхлакый-дидактик, фәлсәфи-дини
яссылыкка юнәлдерелгән. Шуңа да ул уку әсбабы, дәреслек булып
йөргән...“, – дип белдерә [Инсафутдинова, 2007, с. 89]. М. Әхмәтҗанов ассызыклаганча,”Фәүзен-нәҗат” әсәре – татар халкынын иманын,
мәдәниятен һәм үзен кавем буларак саклап калу юлында “Сираҗел-колуб”, “Сөбател-гаҗизин”, “Рисаләи Газизә” әсәрләре кебек рухи таянычларның берсе була [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2, б. 337].
Шулай итеп, ХVI гасырның урталарыннан башлап, ике йөз
еллар буена, шигъри-тезмә форма өстенлек алган әдәби әсәрләрдә,
дәүләтчелеген югалткан халыкның хәтерен, динен-иманын, кешелеген
саклау фикере сәнгатьчә чаралар белән тасвирланып бирелә. Илаһи
бәет (лирика, гражданлык поэзиясе), мөнәҗәт (рухани-фәлсәфи,
әхлакый поэзия), баллада (әхлак, сатира), ырым поэзиясе, касыйдәләр,
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үгет-нәсыйхәт поэмалары, берсе икенчесен куәтләп бара торган тезмә
һәм чәчмә өлешләрдән гыйбарәт дастаннарның авторлары, традицион
язма төркине, аңлы рәвештә халыкның сөйләмә сүз һәм сүз формалары
белән баетып куллана, чөнки алар, шул халык укысын, дигән максатны
күздә тотып язалар. “Әсәрләрдә кешелекнең алдынгы идеяләре – гуманизм, әхлакый матурлык, мәхәббәт, гаделлек, халыклар дуслыгы
идеяләре төп урынны били” [Әхмәтҗанов, 2006, б. 11].
“Хыялый, легендалаштырылган, мифлаштырылган тарихи фактларны ниндидер фикерне раслау яисә кире кагу” [Татар әдәбияты...,
2014, Т. 2, б. 209] ысулы белән язылган тарихи-публицистик чәчмә
әсәрләрнең теле дә, шул ук кыпчак-татарлык юнәлешендә бара. Әлеге юнәлеш, жанрның үзенчәлегенә туры китерелеп, ХVII гасырлардан
языла килгән “Сәяхәтнамәләр”дә дәвам иттерелә.
ХVIII гасырның урталарында Исмәгыйль бине Бикмөхәммәднең “Исмәгыйль ага сәяхәтнамәсе” (1751) һәм Мөхәммәд Әминнең
“Мөхәммәд Әмин сәяхәтнамәсе” языла (1780), болар икесе бергә
1862 елда басылып чыга. Әлеге сәяхәтнамәләрнең тел үзенчәлеге
текстологик һәм лингвистик планда Ә.Х. Алеева тарафыннан җентекләп тикшерелә. Монографиянең йомгак өлешендә автор сәяхәтнамәнең телендә, традицион язма формалар белән бергә, татар халкының җанлы сөйләмә теленә хас булган сүз һәм сүз формаларының
күпләп кулланылуын, җөмлә төзелешендә инверсияләрнең урын
алуын күрсәтә, шул нигездә, ХVIII гасыр иске татар телендә язылган
сәяхәтнамә жанрының тел үзенчәлеге билгеләнә. Бу сәяхәтнамәләрдә
авыл, шәһәр, диңгез, елга, кое, тау-таш һ.б. күп сандагы географик
атамаларның исемнәре, әүлияләр, укымышлы затлар, имамнар, аларның яшәгән төбәкләре, язган хезмәтләре телгә алына, укучыга тәкъдим ителә [Алиева, 1993, с. 166; Татар әдәбияты..., 2014, с. 417–442].
Күрсәтелгән чордагы чәчмә әсәрләрнең тел үзенчәлегенә жанрларга
карап аерымлану көчлерәк тәэсир итә башлавы аңлашыла.
Шуның белән бергә, XVIII гасырның урталарында, татарларның
тормыш-көнкүреше тагын да авырая, халыкны һәрьяклап көчләү,
чукындыру дәвам итә, хәерчелек, авыр тормышка чыдый алмый, туганүскән җирләрне ташлап китүчеләр саны арта, шул ук вакытта, кеше
чыдамаслык хәлләргә карата каты көрәшнең – протестның көчәюе
һ.б. белән бәйле хәлләр мәйданга куела һәм язма әдәбиятта үзенчә
чагылыш таба. Мөслиминең “Тәварихе Болгарийә” рисаләсенеңдә
шушы вакытта язылу ихтитмалы бар. Әмма хронологияне саклап, бу
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урында Батыршаның (Габдулла Алиевның) “Гарызнамә” трактаты
турында фикер әйтү дөрес булыр. Әсәрнең тел үзенчәлеге М. Гайнетдинов [1985, б. 92–108] һәм Ф. Хисамова тарафыннан өйрәнелә [1999,
с. 287–301]. Галимнәр белдергәнчә, әсәр жанры буенча, халыкның җанлы сөйләмә теленә якын итеп, бер үк социаль-сәяси шартларда язылган, ул рәсми актларга, халыкка мөрәҗәгать ителгән манифестларга
якын, шуның белән бергә, аны XVIII гасыр уртасындагы иске татар
телендә язылган мемуар-тарихи очерк рәвешендәге әдәби әсәр дип санарга мөмкин. Шул ук вакытта, “Гарызнамә” ... халык кузгалышын
царизм, хөкүмәт, чиновниклар аңлаткан, күзаллаган карашларга принципиаль каршы чыгу күренеше, ягъни заманасының иң актуаль һәм
принципиаль публицистик әсәре булып тора... Автор үзәгендә үзе
кайнаган тарихи хәлләрне – 1755 ел күтәрелеше ни рәвештә булганын
бер тәртипкә салып сөйләп бирә. Бу ноктадан караганда, язма 1755
ел кузгалышының җитәкчесе / Батырша тарафыннан язылган тарихи
сызмалар” [XVIII йөз..., 2012, б. 388-389]. Шулай итеп, әлеге әсәрнең
хәзерге филологиядә төрле стильләргә бүлеп карарга мөмкин булган
синкретик характеры билгеләнә. “Гарызнамә” теленең, бер яктан, үз
чорында язылган әдәби әсәрләр, тарихи-публицистик һәм сәяхәтнәмәләр теленә якын торуы күренә, чөнки боларның барысы да иске
татар әдәби теленең фонетика, морфология, лексика тармакларында,
төрле төбәкләрдә сибелеп яши торган татарларның барысы өчен дә
яхшы аңлашыла торган хәлдә була [Гайнетдинов, 1985, б. 96]. Димәк,
XVIII гасырда иҗат ителгән бу жанр-стильләр дә, язма традициягә
нигезләнеп, Идел–Урал төбәгендә яшәүче татар, башкорт, казакъ халкының сөйләмә формалары белән баетылып дәвам итә, әмма аларның
берсен дә, шул исәптән, “Гарызнамә” не дә, Р. Харрасова белдергәнчә,
“саф татарча чәчмә әсәр” дип әйтеп булмый [Татар әдәбияты..., 2014,
Т. 2, б. 373], чөнки алар үзләренә кадәрге язма традицияне дәвам итеп
языла, халык авыз иҗаты әсәрләрендәге кебек, яисә сөйләмдәгечә тулысынча татар теленә күчә алмый, төрле диалектларга нигезләнгән
сөйләмә телнең дә саф була алмавы мәгълүм.
Шуның белән бергә, “Гарызнамә”нең башка стильдәге әдәбияттан
аерылып торган хосусый үзенчәлеге булуына игътибар итәргә тиешбез.
Мәскәүгә Сенат судына озатылган Батырша Алиев, махсус куелган
сорауларга бирелә торган патшабикәгә җавабында, ...гыйззәтле,
дәүләтле падишаһымыз газыйми хәзрәтләре, дип мөрәҗәгать итә, ул
укып аңласын өчен аның шәхесенә юллап яза. Бу хәл, әсәрнең телендә
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үзенчә чагылыш таба. Ф.М. Хисамова “Гарызнамә” трактатының менә
шушы үзенчәлекләренә игътибар итә. Патшабикә сорауларына җавап
итеп язылган бу хезмәттә, башка рәсми актларда очрамый торган,
тормышчан чагыштырулар, үтемле тотрыклы тезмәләр язма текстның
югары стильдәге яңгырашын барлыкка китерә, әсәр авторының югары
дәрәҗәдә гыйлемле булуын, гарәп һәм фарсы телләрен дә, үз ана
теленең язма формаларын да яхшы белүен, алар ярдәмендә әйтергә
теләгән фикерен камил итеп формалаштыра алуын күрсәтә, “...язык
гарзнаме отличается от довольно сухих по языку официальных актов,
в первую очередь, своей изысканностью, красочностью, претендующей на некоторую художественность, и в то же время простотой”, –
дип белдерә галимә [Хисамова, 1999, с. 289–291]. Әсәр теленең бер
үк вакытта нәзакәтле һәм гади булуы аның метафора, чагыштыру һ.б.
сурәтләү чараларын куллануда гына түгел, тормыш-көнкүрештәге
гадәти сүзләрне файдалана белүендә дә ачык чагыла. Әлеге фикерне
куәтләп, И.Б. Бәширова болай дип яза: «Батыршаның “Гарызнамә”сендә Идел–Урал буендагы мишәр, татар, башкорт, казакъ халкының тупланып яшәвен белдерә торган сүзләрнең ничек итеп файдаланылуыннан күренгәнчә, автор телгә-сүзгә оста булып, падишаһка әйтеләчәк
фикерен үз чоры әдәби теленең гүзәл үрнәгенә төреп бирә алган. Һәр
төшенчә диярлек берничә сүз белән исемләнеп, һәр сүз берничә мәгънәсе һәм мәгънәдәш сүзләре белән алмаштырылып кулланыла. Ил
дигән төшенчә мәмләкәт һәм дәүләт сүзләре белән бирелә. Мәмләкәт
сүзе мәмләкәтпәнаһымыз, ягъни илебезне яклаучыбыз дип тәгаенләнеп, дәүләт сүзе дин вә дөнья дәүләтемез дип, рухи һәм көндәлек тормышка якынайтыла, дин вә дөнья көтешләре дип чиратлаштырыла.
Мәмләкәт-дәүләт дигән төшенчәнең аерым өлешләрен хасил итә
торган сүз-атамалар мул кулланыла: губерна, монгол теленең алынмасы даруганың тәрҗемәсе булган йул, йуллар, шул йуллардагы өйәз,
илү, правинча, түбә, аймак, өлкә, кальга һәм ауыллар, йорт, өйләр тезелеп бирелә. Әлеге атамалардан йул сүзе билгеле бер юнәлештә бару,
сәфәргә чыгу мәгънәсе белән; илү – волость һәм туган ил, ватан мәгънәсе белән; йорт-ил һәм торак, өй мәгънәсе белән; ауыл – халык яши
торган торак пункт һәм җәйләү ауылы дигәндә, киртәләп алынган урын
дигән мәгънәсендә дә, кальга, шәһәр дигән төшенчәне белдерү өчен дә
кулланыла» [Бәширова, 2010, б. 525]. Бер үк төшенчәне белдерә торган сүзләрнең күплеге, аларның мәгънә төсмерләренең аерымлануы,
авторның патшабикәгә әйтергә теләгән фикеренең тирәнлеген раслый.
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Санап үтелән проза әсәрләренең кайберләрен, хәзерге вакытта
аерым сөйләм тибы булып формалашкан төрле стильләрнең берьюлы
берничәсенә (әдәби, фәнни, публицистика) каратырга мөмкин булу
күренә. Димәк, бу юнәлештә синкретизм саклануы дәвам ителә.
Әмма, шул ук вакытта, җәмгыятьтә бара торган катлаулы вакыйгахәлләр, аларның язма текстларда теркәлә баруы жанр-стильләрнең
аерым төрләрен хасил итә: композицион төзелеше, махсус истыйляхтермин буларак кулланыла торган сүзләрнең сайланышы, язучының
мөнәсәбәте белдерелү ягыннан караганда, үзенчә аерымлануны
барлыкка китерә.
Бу хәл бигрәк тә Пугачев хәрәкәте белән бәйле булган рәсми
эш кәгазьләрендә ачык чагылыш таба. Е. Пугачев җитәкчелегендәге 1773–1775 еллардагы крестьяннар хәрәкәте белән, иске татар телендә “Пугачев циклы” дигән хосусый тема, эш башкару процессын
чагылдыра торган эш кәгазьләре барлыкка килә. Бу юнәлештә, төрле тематик төркемнәргә бүлеп карарга мөмкин булган, әлегә кадәрге иске татар телендәге текстларда күзәтелмәгән өндәмә, манифест,
указ, устав, пичат, дапурус, крипч, приказ, рапорт, расписка, билет,
ведомости, списки, реестрлар һ.б. рус теле сүзләре белән атала торган төшенчә-терминнар һәм камандир, капитан, пулкаүник, кабрал,
йанарал, майур, писр, ыстаршина, сутник һ.б. күпсанлы агъләинамәләрнең атамаларында алынма терминнар файдаланыла, алар
башка стильләрдән аерылып торган рәсми-эш кәгазьләре дигән сөйләм тибын формалаштыра, алга таба аларның кайберләре татар сөйләмә һәм язма телендә кулланыла башлый [Фасеев, 1982, с. 62]. Бу
төрдәге документларның барысында да диярлек, төрле кешеләр тарафыннан язылуга карамастан, иске татар теленә хас булган норманың
чагылышы күзәтелә [Хисамова, 1999, с. 302].
XVIII йөздәге проза әсәрләре дигәндә, тагын 1775 елда ике бүлектән гыйбарәт булган 305 битле “Мәҗмугыл-хикәят” җыентыгы күздә
тотыла. Әдәбиятчы Н. Исмәгыйлов белдерүенчә, беренче бүлекне
тәшкил иткән 24 хикәятне фарсычадан Мөхәммәдрәхим исемле кеше,
икенче бүлектәге 9 хикәятне Нурмөхәммәд бине Галим тәрҗемә итә
[Татар әдәбияты, 1985, б. 419–420]. Традиция сакланганы хәлдә,
тәрҗемә ителә торган әсәрләрнең теле хакында да шул ук төрки дигән төшенчә кулланыла. Мәсәлән, “...Ходайга ялварып, рухани җитәкчемнән ярдәм теләп, төнне көнгә ялгап, берничә фарсы хикәятләрен
җыеп, төркичәгә тәрҗемә кылып, “Мәҗмугыл-хикәят” дигән исем
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бирелде”. Төрки теленә тәрҗемә кылынса, әсәрнең күңелгә якты
нур бирүенә игътибар ителә: “...күңелләр раушаны вә мәҗлесләр
гөлшаны булыр иде”, – дип ышана “Мәҗмугул-хикәят” авторы (1775)
[Мәҗмугыл-хикәят..., 1994, б. 11]. Күләмле бу җыентыктагы хикәяләрнең теле фәнни яктан өйрәнеп тикшерүне көтә.
Бер үк вакытта, ХVII–XVIII гасырларда төзелә торган сүзлекләрдә
төрки атамасының “татарча” дип алмаштырыла баруы күренә. Баштарак традицияне саклап, “Наука языку турскому” дип язылган русча-татарча сүзекләр төзелә башлап, тәрҗемәдә “турский”, “персидский”,
“по татарской речи” дип бирелсә дә [Ногман, 1969, б. 27], соңга таба
русча-татарча дип китә, кайберләрендә башка телләр дә өстәлеп бирелә: “Тоболда төзелгән русча-татарча сүзлек”, “Русча-татарча-чыгтайча-фарсыча-төрекчә сүзлек” [Ногман, 1969, б. 29]. П.И. Рычков,
М. Габдрахманов сүзлегендә (1740) 1520 рус сүзе һәм тәгъбирләренең
татарча һәм калмыкча тәрҗемәләре бирелгән. С. Хәлфиннең 25000 сүз
теркәлгән “Татарский словарь и краткая татарская грамматика...” дигән
сүзлегендә [Хәлфин, кулъязма, 1785], башка сүзлекләр белән чагыштырганда, “... гарәп, фарсы телләреннән алынган сүзләр күбәя. Рус теленнән кергән алынмалар да шактый арта. Элекке сүзлекләрдә очраган борынгы төрки сүзләр чагыштырмача кими бара. Бу сүзлектә татарчага
тәрҗемә ителгән сүз һәм аерым тәгъбирләр рус хәрефләре белән транскрипцияләнеп тә бирелә. Нәтиҗәдә, сүзнең шул замандагы әйтелешен
якынча күзалларга мөмкинлек туа “ [Ногман, 1969, б. 30, 59].
XVIII гасырның соңгы чиреге–ХIХ йөзнең беренче уньеллыгында русларга татар телен укыту өчен дәреслекләр языла башлый.
С. Хәлфиннең “Азбука татарского языка с обстоятельным описанием
букв и складов...” дигән беренче кулланмасыннан [Имп. Москов. унт, 1778] башлап, бу типтагы дәреслекләрнең теле “татарский язык”
дип атала. Мәсәлән: “Грамматика татарского языка...” (Гиганов, 1801)
һ.б. Әсәрләрнең исемендә татар теленең гарәп язуы нигезендә өйрәтелүенә басым ясала: “Букварь татарского и арабского письма, с приложением слов со знаками, показывающими их выговор...” (Атнометов, 1802), Казан гимназиясендә һәм университетында татар телен
укытучы И. Хәлфиннең беренче хезмәте дә: “Азбука и грамматика
татарского языка, с правилами арабского чтения” дип исемләнеп
басыла (Хәлфин, 1809). Әлеге дәреcлекләрнең исемнәреннән татарча
әйтелеш (выговор) һәм укылышның (чтение) гарәп теле кагыйдәләре
буенча бирелгән язылышка нигезләнүе аңлашыла. Шуның белән
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бергә, татар телендә сөйләшергә өйрәтү мәсьәләсендә, табигый ки, рус
теленең үзенчәлеген дә истә тотарга кирәк була. Бу хәл кулланманың
төзелешенә тәэсир итә: гарәп графикасы белән языла торган татар теле
авазы, телне өйрәнүчеләрнең ана теле булган, рус теленең кириллга
нигезләнгән аваз-хәрефләре белән аңлатыла.
Казан, Урал, Уфа төбәкләрендә яши торган мишәр һәм типтәрләрнең сөйләмә телләре чагылыш таба торган иске татар телендә язылган эш кәгазьләре, рус теленә тәрҗемә ителгәндә, эзлекле рәвештә,
“переводы татарских песем”, “в переводе с татарского”, “в подлинном
татарском письме”, “подано столько-то татарских писем” дип атала.
Пугачев циклына караган (1773–1775) документларда да бу дәвам итә
[Фасеев, 1982, с. 16]. Әлеге мәсәләгә Ф.Х. Хисамова да игътибар итә
[Хисамова, 1999, с. 301–325].
Аңлашылганча, рус теленә мәнәсәбәтле рәвештә кулланылганда, ягъни русларга дәреслек-кулланмалар буларак язылган “Азбука” яисә “Сүзлекләр”дә һәм татар теленнән рус теленә күчерелгән
эш кәгазьләрендә файдаланыла торган иске татар теле, эзлекле
рәвештә, “татарский” дип атала. Шулай итеп, бу вакытта, әдәби
телне куллануда, адресатның кем булуына карап һәм иҗтимагыйтормыштагы төрле эшчәнлекне чагылдыру максатыннан, формалаша
башлаган функциональ стильләрнең таләбенә җавап бирү юнәлешендә
барлыкка килә торган аерымлану, әдәби телнең исеме үзгәрешендә дә
чагылыш таба.
Иске татар телендә языла торган матур әдәбият әсәрләрендә, традицион рәвештә, гарәби һәм фарси телгә каршы куелып, төрки дип
аталу дәвам ителә. XVIII гасыр ахырларында Т. Ялчыгол төрки телне
“кәндү – үз телемез” дип белдерә. Шулай итеп, Әднаш Хафизның: “Бу
китап – гарәб теленчә ирде, бәгъзысы – гаҗәм теленчә ирде. Замана
ахыр булды. Гыйлемгә рәгъбәт кыйлучы калмады ирсә, түрки теленчә кыйлдык” [Гайнетдинов, 1999, б. 146], ягъни “гарәп һәм фарсыча язылган гыйлемне белергә, рухланырга мөмкинлек беткәнгә күрә,
төрки теленчә, ягъни замана ахырыннан соң да исән калган элекке Казан ханлыгындагы укый-яза белүчеләрнең үз телләрендә яздык” дигән
фикер тагын да тәгаенләнә. Т. Ялчыгол (1768–1838) үзенең “Рисаләи
Газизә: шәрхе “Сөбател-гаҗизин” әсәренең (1796) ни өчен һәм ничек
язылуы хакында аңлатып үтә: “...Таҗеддин Ялчыгол углыдин илтимас
кыйлдылар ки, бу “Сөбател-гаҗизин” китабыны төрки теленә тәрҗемә
кылсаң нә ула иде, – диделәр. – Зирә ки ул “Сөбател-гаҗизин” әнва-
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гъ лөгать илән мөдәүвәндер, – диделәр. Аның гыйзли лөгатьләрене
кәндү телемез илә аңлатсаң ирде, – диделәр...” [Ялчыгол, 1797, 1847,
1850, 2001, б. 4142]. Билгеле булганча, Суфи Аллаһияр (1616–1713)
“Сөбател-гаҗизин” (“Гаҗизләргә терәк”) әсәрен, башта фарсы телендә яза, аннан соң кыскартыбрак төркигә күчерә. Т. Ялчыгол, бу әсәрне авторның дүрт китабы арасында “...гүзәлрәге вә мөшкелрәге, зирә
ки әнвагъ лөгать илә мөдәүвәндер”, – дип белдерә [Татар әдәбияты...,
2014, Т. 2, б. 349], ягъни монда аның төрки чыганакны истә тотуы
аңлашыла, чөнки фарсы телендә язылганны төрки телдән аермалы
буларак, әнвагъ-нәүгъ лөгать илә, ягъни төрле телләрне файдаланып,
язылган дип әйтеп булмый. Димәк, Т. Ялчыгол, төрле телләр катнаш
тырып язылган төркидәге “Сөбател-гаҗизин”нең гыйзли (хөрмәтле)
сүзләрен, кәндү телемез – төркидә (ягъни татар халкының сөйләмә телендә), аңлатуын сорадылар дип белдерә.
“Рисалә”нең тел үзенчәлеге объектив фәнни дәрәҗәдә тикшерелмәгән. Дөрес, башкорт әдәби теле белгече И.Г. Галәүетдинов “ХIХ быуат һәм ХХ быуат башындагы башкорт әдәби теле тарихы”н язганда,
“суфыйсылык әдәбиәте теле” дигән бүлекчәдә Т. Ялчыголның “Рисаләи Газизә” әсәренең теле (лексика һәм морфологик үзенчәлекләре)
турында да мәгълүмат биреп уза: “Урал–Волга буйы суфыйсылык поэзияһының танылган вәкилләре булып Мәнди Котош-Кыпсаки (1763–
1849), Тажетдин Ялсыголов (1767–1838), Әбелмәних Каргалы (1782–
1833), Һибәтулла Салихов (1794–1867), Шәмсетдин Зәки (1821–1865)
һәм Гали Сокорый (1826–1889) ”, – дип, аларның теле хакында болай
ди: “...Улар үззәренең әсәрзәрен Урта Азия төркийенән айырылып
торган Урал–Волга буйы төркийе вариантында язган. Был йәһәттән
Т. Ялсыголов тарафыннан үзбәк суфый шагиры Аллаярзың “Сөбәт
әл-гажизин” әсәрен аңлатыу нигезендә язылган “Рисалә-йи Газизә”
зур кызыкһыныу тыузыра... Т. Ялсыголовтың “Рисалә-йи Газизә”һе
Урта Азия регионы теленән Урал–Волга буйы төрки теленә күсерелгән. Ике тексты ла сагыштырып анализ яһау был региональ язма әзәби
телдәрзе айыру өсен материал бирә”, – дип аерым мисалларга тукталып үтә [Галәүетдинов, 1993, б. 93–99]. Махсус төшенчә-терминнарны, хәзерге тюркологик хезмәтләрдә аңлатылганча, тәгаенләп куллану
зарурлыгы килеп туа.
И.Г. Галәүетдинов җитәкчелегендә шушы ук темага Г.Р. Ильясова тарафыннан язылган кандидатлык диссертациясендә дә (2009)
махсус терминнар хәзерге тюркологик әдәбиятта кабул ителгән тәр-
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типтә кулланылмый. Классик иске татар телендә иҗат ителгән “Рисаләи Газизә”нең телен автор эзлекле рәвештә “урало-поволжский
литературный язык” дип кабатлый. Билгеле булганча, “Урал–Идел буе
төрки тел” дигән термин Урта Азия төрки тел, Алтын Урда төрки тел,
Төньяк Кавказ төрки тел дип атала торган төрки телнең урынчалыгын
– регионын белдерә. Галимнәр, әдәби телне тикшерүнең методологик
нигезен саклаган хәлдә, әлеге төбәкләрдәге язма телнең исемшәрифен, шунда яшәүче халыкның этник-диалекталь сөйләмә теленә
мөнәсәбәтле булган атамасы белән бергә кулланылырга тиешлегенә
игътибар итәләр: Урта Азия, ягъни чыгтай төркисе, Алтын Урда,
ягъни кыпчак-татар төркисе, Урал–Идел буе төркисе, Идел буе – иске
татар теле, иске татар төркисе, иске татар әдәби теле, иске татар язма
теленең Башкортстан һәм Казакъстандагы кулланылышы [Наджип,
Благова, 1997, с. 126]. Шуның белән бергә, Идел буе төркисе (XIII–
XIV гасыр) иске татар теле дигән чорның (XV–ХIХ гасырлар) баштагы дәвере дип тә аңлатыла [Фасеев, 1982, с. 30]. Ф.С. Хәкимҗанов болай дип яза: “На нынешнем этапе исследования поволжского варианта
тюркского литературного языка (т.е. до периода, когда формируется
старотатарский язык) пока невозможно выявить специфику и емкость
разных типов варьирования” [Хакимзянов, 1991, с. 29–30]. Димәк,
Урал–Идел төрки тел дигән вакыттта, иске татар теленең регионы
һәм аның башлангыч чоры истә тотыла. Т. Ялчыгол исә үзенең татар,
башкорт, казакъ һ.б. төрки телне белгән укучылары өчен киң таралыш
тапкан “Рисаләи Газизә” әсәрен ХIХ гасыр ахыры–ХХ йөз башындагы классик иске татар телендә яза, ягъни Аллаһияр Суфиның мәгъ
лүм тезмә әсәрен чәчмә рәвештә шәрехләп бирә. Х. Миңнегулов
искәрткәнчә: “...Т. Ялчыгол өстәмә чыганакларга мөрәҗәгать итә.
Болар арасында гарәп, фарсы, төрки телләрдәге китаплар да, турыдантуры тормыштан алынган факт-мәгълүматлар да бар. Автор аеруча,
“Кыйссасел-әнбия”, ”Мөхәммәдия”, ”Гаҗаибел-мәхлукат”, ”Җәмигымишкәт” кебек ядкәрләрне, Җами (“Йосыф–Зөләйха”), Ясәви,
Нәкышбәнди әсәрләрен өстен күрә” [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2,
б. 352]. “Рисалә”нең телен фәнни-объектив югарылыкта өйрәнеп тикшергән вакытта, Т. Ялчыголның менә шушы чыганакларның тел үзенчәлегеннән ничек итеп файдалануына да игътибар итәргә кирәк булачак. Бу эшләрнең дә киләчәктә тормышка ашыруына өмет бар. Р.Н.
Дәүләтшина “Т. Ялчыголның “Рисаләи Газизә: шәрхе ”Сөбәтел гаҗизин” әсәрендә “әдәп-әхлак тематик төркеменә берләшә торган сүзләр
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һәм сүзтезмәләр” дигән мәкалә язып бастырды, эш алга таба да дәвам
итәр дип уйлыйбыз (2007).
XVIII гасырның соңгы чирегендә иҗат эшен башлаган татар халкының энциклопедик галиме Г. Утыз Имәни (1754–1834), үзеннән
алда иҗат иткән авторлар кебек үк, сүзен “түрки” дип башлый. Урта
гасыр Шәрекъ галиме Шәмси Әхмәд Казыйзадә әсәренең дүрт күчермәсен чагыштырып, дөресләп төзегән хезмәтенең ахырында, китапны
укучыларга тәкъдим итү рәвешендә язылган шигыренең беренче юлларында болай ди: “Күреб, түрки имеш диб санма йиңгел / Чалыш,
сәгъди ит, җәмиғ сүзләрен бел / Әгәр чәндикә түрки булса, и йар / Гъә
җаиб мөшкил улан йирләре бар” [Утыз Имәни, 1986, б. 37]. Ә. Шәрипов бу юлларны сүзгә-сүз тәрҗемә итә: “Казыйзадәнең “Хокук” китабы турында Габдерәхим Болгари шигыре” ...Күреп, төрки икән дип
җиңелгә санама / Тырыш, көч куй, барлык сүзләренә төшен / Никадәр
төрки булмасын ул, и иптәш / Гаҗәеп авыр урыннары бар” [Утыз Имәни, 1986, б. 151]. “Утыз Имәни бу шигырендә, ана телендә дә катлаулы
фәнни мәсьәләләр хакында язып, аңлашып була, дигән фикерне уздыра”, – дип өстәмә рәвештә аңлатып үтә [Утыз Имәни, 1986, б. 280–281].
Күренгәнчә, төрки төшенчәсе “ана теле” дип бирелә. Әмма Утыз Имәнинең ана теле – түркидә дип язылган шигъри әсәрләреннән “Нәчә
дөрлү китабның мәнкъулидер / Җәмигы әһле диннең мәкъбулидер /
Дәрес алан китабе әрбәгъиндән / Йәнә тәхсил өчен күб сәгъди идән”,
дигән юлларындагы кебек, рәттән гарәп һәм фарсы теле алынмалары
файдаланыла торган түрки булуы аңлашыла. Г. Утыз Имәни әсәрләре
иске татар теленең гарәп-фарсы алынмалары һәм гомумтөрки традицион (архаик) сүз һәм сүзформалар белән баетылган төркидә языла:
“...кайбер әсәрләрен мөләммәгъ алымы белән, ягъни ике телдә язган,...
барлыгы 586 юллы “Тәнзиһел-әфкяр” әсәренең 400 юлы – төрки-татарча, 186 юлы фарсыча язылган...” [Шәрипов, 1986, б. 19]. Аерым
әсәрләрен, мәсәлән, Аллаһиярның “Сөбател-гаҗизин” һәм “Морадел-гарифин” исемле китапларына гарәпчә шәрех яза, гарәпчә-фарсыча-татарча терминологик сүзлек төзи [Татар әдәбияты..., 1985, б. 37].
Бу яктан караганда, Утыз Имәни әсәрләрендәге төрки телнең XVIII гасыр башында “Шәһре-Казан теле – төрки” дип белдергән Габди, Габдессәлам һәм “Илаһи бәет”ләр язучы башка шагыйрьләрнең төрки теленнән дә, сәнгатьчә публицистик рухтагы “Гарызнамә” теленнән дә,
сәяхәтнамәләр һәм эш кәгазьләре теленнән дә билгеле бер дәрәҗәдә
аерымлануы күренә. Бу хәлнең сәбәбе М. Госмановның “Габдерәхим
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Утыз Имәни әл-Болгари: чор, иҗат һәм мирас” дигән мәкаләсендә
үтемле итеп аңлатыла [Утыз Имәни, 1986, б. 38–386]. Автор, хаклы
рәвештә: “Габдерәхим – ун ел гомерен Урта Азия шәһәрләрендә уздырган, шул якларда мөстәкыйль фикер йөртерлек галим, оригинал
әсәрләр язарлык әдип булып формалашкан кеше. Әдәби мәктәпне дә
ул бай фарсы шигърияте һәм аның тәэсирендәге иске үзбәк поэзиясе
мохитенда узган. Шуңа күрә Утыз Имәни шигырьләре тукымасында,
гарәп-фарсы сүзләренең төгәл гыйбарәләре күпләп кергән кебек, иске
үзбәк әдәби теленнән дә шактый элементлар алына. Өстәвенә, Урта
гасыр төркичә әдәби телләрне яхшы белгән, шул телләрдәге әсәрләрнең мәгънәләреннән тәм-ләззәт тапкан әдип үз әсәрләрендә иске
төрки әдәбиятка хас архаизмнардан, китаби шаблоннардан да актив
файдалана...”, – дип яза. Һәм тагын: “...Зур күләмле тезмә әсәрләре дә,
кагыйдә буларак, фәлсәфә, дидактика, теология кебек берәр конкрет
иҗтимагый мәсьәләгә, яки аларның комплексына багышланган махсус тикшеренү-фәнни-публицистик трактатны... хәтерләтәләр” [Утыз
Имәни, 1986, б. 377]. Бу уңайдан тагын бер фикерне өстәрү урынлы
булыр: Г. Утыз Имәни фәлсәфи трактатларын, “Илаһи бәет”ләрдәге
кебек, әткәй-әнкәй, карендәшләр, яисә сәвекле җефетем, йарым, җәмалым укысын, дип түгел, бәлки, авторның фикер агышын аңлый ала
торган укымышлы-гыйлемле кешегә багышлап яза. Адресатның үзгәрүе иске татар теленең үзенчәлекле вариантын барлыкка китерә.
Шулай итеп, XVIII гасыр иске татар әдәби телендә иҗат ителгән поэзия әсәрләрендә күтәрелгән темаларның кайсы укучыга
юнәлдерелүен билгеләүне максат итеп алганда, иске татар теленең
ә) гарәп-фарсы алынмалары белән туендырылган классик формасын;
а) җанлы сөйләмә тел һәм авыз иҗаты әсәрләренә хас булган сүз һәм
сүзформаларны күбрәк кулланылу күзәтелә. Традициянең дәвамлылыгы төрки телдә языла торган әдәбиятның барлык чорларында да
саклана. Мәсәлән: ХI–ХII–XIII гасырлардагы “Котадгу белек”, “Кыйссаи Йосыф” поэмалары – классик-аристрокат төркидә, Хуҗа Әхмәд
Ясәви, Сөләйман Бакыргани Хикмәтләре – халыкчан төркидә; XIV гасыр Алтын Урда чоры әдәбиятында, Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия”
әсәре һәм “Кодекс-Куманикус” сүзлегендә чагылган язма телне шундый ук полюсларга бүлеп карарга мөмкин [Нуриева, 2004, с. 343]:
XV–ХVI гасыр Казан ханлыгында, Өмми Камал иҗаты, Максудиның
“Могҗизнамә”, Мөхәммәдъяр поэмалары – классик иске татар телендә, Хәсән Кайгы, Казтуган һ.б. җырау-шагыйрьләр иҗаты – халыкчан
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юнәлештәге иске татар телендә; ХVI гасыр ахыры–ХVII йөздә Суфи
Аллаһиярның “Сөбател гаҗизин” әсәре классик иске татар телендә,
Мәүлә Колыйның “Хикмәтләр”е – халыкчан юнәлештәге иске татар
телендә. “Җәмигыт-тәварих”, “Дәфтәре Чыңгызнамә” кебек тарихи
истәлекләр, аңлы рәвештә фольклорлаштырып язылганга күрә,
традицион рәвештә төрки халыкның үз сөйләмә теленә якынайтыла;
ХVII гасыр ахыры–XVIII йөздә Батыршаның “Гарызнамә”се, “Мәҗмугыл хикәят”, “Рисаләи Газизә”, Г. Утыз Имәнинең башлангыч чор
иҗаты – гарәп вә фарсы алынмалары мул кулланыла торган классик
иске татар телендә; “Илаһи бәетләр” халыкчан юнәлештәге иске
татар телендә иҗат ителә. Авторлар үзләре, алдагы чорлардан килә
торган традицияне дәвам итеп, Казан төркисендә дип искәртә баралар,
ханлыгы җимерелгәч, килеп туган төп проблеманы хәл итүгә, ягъни
ХVII һәм XVIII гасырларның буеннан-буена халыкның үз дәүләте
булган заманнардагы хәтерен саклау вазыйфасын үтәү юнәлешендә
язалар. Классик иске татар теленең мөмкинлеге, төрле әсәрдә төрле
дәрәҗәдә, сөйләмә телнең һәм авыз иҗатының халыкчан формалары
белән бергә кушыла. Дипломатик эш кәгазьләренең теле татарский
дип дәвам ителә. Әлеге мәсьәләләрне махсус өйрәнү таләп ителә.
Йомгаклап әйткәндә, сәнгатьчә тезмә әсәрләр белән бер үк
вакытларда, синкретик характердагы, ягъни хәзерге күзлектән төрле
жанр-стильгә бүлеп карарга мөмкин булган, гарызнамә, публицистика,
сәяхәтнамәләр һ.б. күп төрдәге-жанрдагы әсәрләр дә иҗат ителә,
әмма дипломатик актлар-грамоталарда инде хосусый стиль формасы
ныгыган була; Мәскәү дәүләте, рус теле белән бәйләнеш-мөнәсәбәт
чагыла башлый, аңлы рәвештә төрки атамасы кулланылмый. Әлеге
жанр-стильләренең күпсанлы төрләре булу игътибарны җәлеп итә
һәм аларда, җәмгыятьнең иҗтимагый-сәяси төзелеше, тормышкөнкүрештәге төрле катлаулы вакыйга-хәлләр белән бәйлелек, поэзия
жанрына караганда да көчлерәк, ныграк тасвирлана, алар язма телдә
ачыграк чагылыш таба. Күрсәтелгән чордагы чәчмә әсәрләрнең тел
үзенчәлеге барлыкка килүгә, адресат-укучының кем булуы күздә
отылуы һәм язучының максаты нинди булу белән бергә, әсәрнең жанры
төренә хас булган хосусый таләпнең дә сизелерлек булып тәэсир итүе
аңлашыла, ягъни язма телдә, тема һәм адресатка бәйле рәвештәге
таләпләр генә түгел, бәлки иҗтимагый тормышта бара торган социальсәяси хәлләрнең тәэсире дә социаль-функциональ кулланылыш буларак
чагылыш таба. Идел–Урал төбәгендә яшәүче болгар-татар, башкорт
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һ.б. мөселманнарның сөйләменә хас булган сүз һәм сүзформаларның,
шул ук вакытта, рәсми документ таләбенә яраша торган сүзләрнең
актив файдаланылуы, бер яктан, төрле жанр- стильдәге әдәбият языла
торган төрки телнең, шул халык теленә якынаюы, икенчедән, аерым
стильләрнең функциональ аерымлануы нәтиҗәсендә, гомуммилли
телнең функциональ-стилистик кулланылышы һәм структур-төзелеше
ягыннан катлаулана баруы күзәтелә. Әлеге мәсьәләләр ХIХ гасырда
тагын да куәтләнебрәк дәвам итә.
Бу чорда иҗат ителгән әдәби чыганаклар, аларның өйрәнелү
тарихы, әсәрләрдәге фонетик үзенчәлекләр, график-орфографик
тәртип әлеге хезмәтнең Э.Х. Кадыйрова тарафыннан язылган бишенче
бүлегендә яктыртыла.
ХVIII гасыр ахыры–ХIХ йөзнең беренче яртысында Иске
татар язма әдәби теле. Бу вакытларда инде җимереләсе мәчетләр
җимерелеп беткән, мәктәпләр, китапханә, архив, китаплар туздырылган, яндырылган, чукынырга теләмәгән татарлар, якты дөньядан
юк булмас өчен, төрле җирләргә качып-күченеп, матди һәм мәдәни
тормышларын үзенчә корырга тырышып эшкә тотынган була. Һәр
этник төркемнең сөйләмә үзенчәлекләре берсе икенчесенә тагын да
ныграк керешә бара. Әлеге телдә, халыкның җанын, моңын саклап,
төрле жанрдагы авыз иҗаты әсәрләре барлыкка килә. Шагыйрь
язганча: “Аның белән бергә / Алпамышлар киткән / Батыр егет данын /
Үзе иҗат иткән /... Әкиятчеләр булган / Учаклары янган / Күз нурлары
булып / Дастаннары калган... Җырын саклап калган / Халык җаны
бөек / ...Моңын саклап килгән / Халык җаны изге” (Г. Афзал, 1990).
Батырша “Гарызнамә”сендә сурәтләнгән хәлләр, бигрәк тә, Пугачев яуларыннан соң, Идел буе һәм Урал төбәгендәге мөселманнарның, үз хокукларын таләп итәр дәрәҗәдә, башка халыклар белән бергә
оешып, каршылык күрсәтергә сәләтле реаль көч икәнлегенә ышандыра. Ниндидер ташламалар ясарга кирәклек аңлашыла. “ХVIII гасырның соңгы чирегендә татарларга карата Россия империясе уздырып
килгән милли-дини изү сәясәте йомшара. Татарлар, үз мәгариф системаларын үстерүдә мөстәкыйльлек алалар” [Татар әдәбияты..., 2014,
Т. 2, б. 338]. Мөселманнарның хөкүмәткә каршы күтәрелүен булдыр
мау өчен, алар өстеннән һәрдаим күзәтүне максат иткән, җитәкләү
үзәге буларак төзелгән Мәхкәмәи шәргыя Оренбургия, ягъни Диния
нәзарәтенең (1788 / 1789) уңай ягы да була. Ислам дине рәсми рәвештә
таныла, көчләп чукындырулар кими.
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XVI гасырның уртасынан–XVIII йөз ахырына кадәр, ике йөз елларга сузылган яңа дәүләтчелектә татар җәмгыяте оешу процессында, халыкның хәтерен саклау максатын күздә тотып иҗат ителгән
әдәби әсәрләргә нигезләнеп, иманны саклау, гыйлемле булу, файдалы гамәлләр кылу, ягъни яңача эш алып бару зарурлыгы калкып
чыга. Бу юнәлештә, бер яктан, ислам дине кануннарын төгәл үтәп,
югары әхлак-инсафка ирешергә мөмкин, дигән ышаныч уята торган
“Сөбател-гаҗизин”гә таянып, шәригать хөкемнәрен искә төшерә
торган “Фәүзен нәҗат” (1767) языла [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2,
б. 333–337], шул ук вакытта, икенче яктан, Яхъя Сәфәргалинең “Васыятьнамә”сендә шәригать гыйлемендә торгынлык, наданлык булмаска
тиеш, аның өчен мөдәррисләрнең үзләрен дә укытырга кирәклек, гомумән, мәгарифне алга җибәрү максаты мәйданга куела (1798) [Татар
әдәбияты..., 2014, Т. 2, б. 338–339].
Әлеге мәсьәләләр, Г. Утыз Имәнинең, әхлак сыйфатлары, гыйлем-мәгърифәт нигезендә иҗат ителгән “...Гыйльмилә хасил улыр ике
җиһан”, “...Бу гыйлемдер бәлки саклар үзени / Дере дотар дин вә һәм
дөньясыни”, “Би-фәна бакый деләрсәң, әүля зат / Гыйльмә җәһд ит, ул
дорыр абе хәят” дигән тәгълиматында сәнгатьчә яктыртыла. Бу юнәлештә аның “...үз чорының әхлакый-публицистик һәм әдәби-фәнни трактаты дип бәяләргә мөмкин булган, егерме җиде бүлектән торган “Мөһиммәт-ез-заман” (“Заманның мөһим билгеләре”) дигән поэмасы языла
[Утыз Имәни, 1986, б. 14]. Алга таба авторның гыйлем белән генә гамәл
кылу дөрес була дигән фикере үстерелә. Г. Курсави тарафыннан мәгърифәтчелекнең теоретик нигезе билгеләнелә [Абдуллин, 1976, с. 24]. Ул
билгеле бер дәрәҗәдә үзенчәлекле булып, Т. Ялчыголның “Тәварихы
Болгария” (1806), “Рисаләи Газизә: шәрхе “Сөбател-гаҗизин” (1806)
әсәрләрендә, аерым шигырьләрендә чагылыш таба.
XVIII гасыр ахыры–ХIХ йөз башындагы мондый фикер агышлары язма телне куллануга үзенчә тәэсир итә. Асылда, ХI–ХII гасыр
дан килә торган язма традиция дәвам ителә. Кыскача искә төшерик.
Гыйлемле-мәгърифәтле, ислам дине таләп иткәнчә, инсафлы-бәхетле
булу темасының “Котадгу Белек” (1069) поэмасында, үз чоры әдәби
теленең, региональ чикләнгән дәрәҗәдәге, классик-аристократ-бограхан төркисендә иҗат ителүен беләбез. Бу әдәби телнең Орхон-Енисей язмаларыннан килә торган китаби сүз һәм сүзформалар, шулай ук
гарәп вә фарсы алынмалары белән тулыландырылуы мәгълүм. Шул
ук гыйлемле-мәгърифәтле-динле-гакыллы булу темасының “Кыйссаи
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Йосыф” дастан-поэмасында (1233) дәвам ителүе, димәк, классикабруйлы төркигә хас булган традицион региональ язма формалар
һәм гарәп вә фарсы алынмаларының күпләп кулланылуы аңлашыла. Шуның белән бергә, бу мәшһүр поэмада, галимнәр белдергәнчә,
Ясәви-Бакырганилар иҗаты белән (ХII г.) килә торган “киң катлам
төрки кавеменә аңлаешлы”, шул кавемнең халыкчан сөйләмә теле
әдәбиләштерелеп, билгеле бер дәрәҗәдә “алынма сүзләрдән арындырылып, җирле сөйләм закончалыкларына таянып барлыкка килгән” гомумтөрки әдәбиятның тәэсире дә [Гайнетдинов, 2014, б. 187, 131–132,
144, 253] көчле була. Менә шушы, ягъни бер яктан классик-абруйлы,
икенче яктан, җирле-сөйләмә кануннарга нигезләнеп, параллель килә
торган төрки телнең үзара мөнәсәбәте, иҗтимагый-сәяси хәлләргә,
авторларның кайсы укучыны күздә тотып, нинди максат белән язуларына карап, гасырлар буена төрле дәверләрдә төрлечәрәк булып дәвам
итә, җирле-сөйләмә телләр конкретлаша һәм төрки тел дигән төшенчәнең мәгънәсе дә тәгаенләнә бара. ХIV гасыр Алтын Урда чоры әдәбиятында, Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” әсәре һәм “Кодекс-Куманикус”
сүзлегендә чагылган язма телне шундый ук полюсларга бүлеп карарга
мөмкин [Нуриева, 2004, с. 343]; ХV–XVI гасыр Казан ханлыгында,
Өмми Камал иҗаты, Максудиның “Могҗизнамә”, Мөхәммәдъярның поэмалары – классик-абруйлы иске татар телендә, Хәсән Кайгы,
Казтуган һ.б. җырау-шагыйрьләр иҗаты – халыкчан юнәлештәге иске
татар телендә; XVI гасыр ахыры-ХVII йөздә, Суфи Аллаһиярның “Сөбател гаҗизин” әсәре – классик-абруйлы иске татар телендә, Мәүла
Колыйның “Хикмәтләр”е – халыкчан юнәлештәге иске татар телендә.
“Җәмигыт-тәварих”, “Дәфтәре Чыңгызнамә” кебек тарихи истәлекләр,
аңлы рәвештә фольклорлаштырып язылганга күрә, традицион төрки
халыкның үз сөйләмә теленә якынайтыла, урта телдә языла, дәүләте юкка чыгарылгач, кырылып бетүгә йөз тотылган татар халкының
хәтерен саклау вазыйфасын үтәү төп максат итеп күтәрелә; ХVII гасыр ахыры–XVIII йөздә Батыршаның “Гарызнамә”се, “Мәҗмугыл
хикәят”, “Рисаләи Газизә”, Г. Утыз Имәнинең башлангыч чор иҗаты –
гарәп вә фарсы алынмалары кулланыла торган классик-абруйлы иске
татар телендә языла. Шул ук юнәлешнең ХVIII гасыр ахыры–ХIХ
йөзнең беренче яртысында Г. Утыз Имәни, Ә. Каргалый, Һ. Салихов,
Ш. Зәки, алга таба Г. Чокрый иҗатында дәвам ителүе күренә, “Илаһи
бәетләр”дән килә торган халыкчан-сөйләмә юнәлештәге иске татар
телендә Баһави һәм Кандалый иҗат итә.
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Шулай итеп, ХIХ йөздә дә язмачылыгыбыз тарихының буеннанбуена традиция булып килә торган мөһим үзенчәлеге дәвам итә, гарәпфарсы алынмалары белән туендырылган классик-абруйлы төркидә
языла торган әсәрләр янәшәсендә әдәбиләштерелгән сөйләмә сүз һәм
сүз формалары мул кулланыла торган халыкчан иске татар телендәге
әсәрләрнең дә эзлекле рәвештә параллель баруы күзәтелә.
Шуның белән бергә, әлеге ике параллель юнәлештәге төрки телне
файдалануда, үз чорындагы хәл-әхвәлләргә яраклашу максатыннан,
билгеле бер үзгәрешләр барлыкка килү дә күренә. Үзгәрешләр
барлыкка килә дигәндә, XVIII гасыр ахыры–ХIХ йөзнең уртасына
кадәр язылган поэзия әсәрләрендә, Болгар-Казан шивәсе дип атала
торган төрки телне кулланудагы иҗтимагый-социаль аерымлануга
игътибар итәргә тиеш булабыз.
Чит илләрдә, гарәп һәм фарсы әдәбиятен укып, аларның төрле
нөсхәләрен күчереп, тикшереп, бергә туплап, дин кануннарын яхшы
үзләштереп, туган илләренә кайткан Г. Утыз Имәни, Бохарадан
Госманлы империясенә – Төркиягә җибәреләчәк илчелекнең имамы,
сәркатибе һәм илчелекнең төп киңәшчеләренең берсе буларак,
халыкара масштабта танылу алган Ә. Каргалый кебек шәхесләр,
туган якларына кайткач, авылыннан бер кая да чыкмаган, әмма указы
булганга, гыйлемле булып санала торган муллалардан үзләренең
аерылып торуын, ягъни гыйлем-белем ягыннан өстен булуларын
аңлыйлар. Бу яктан алар, авылның укымышлы-абызлары белән
фикердәш булып, “Абызгайлар хәрәкәте”нә кушылып китәләр.
Авылның абызлары Диния нәзарәтенең мөселманнарның эшчәнлеген
күз уңында тота торган хөкүмәт органы буларак оештырылуын аңлап,
указлы муллаларга, мөфтигә, Диния нәзарәтенә кискен каршылык
күрсәтәләр. Бу хәл, бигрәк тә, хәзерге әдәбиятта Утыз Имәни иҗат
иткән дип санала торган “Бәдәвам китабы”нда ачык чагылыш таба.
Указлы имамнарның фигыльләрен күреп, аларга каты хөкем чыгара:
“Галимнәрнең яманы / Шәйтандыр аның җаны / Җәһәннәмдер мәкани
/ Аллаһ! – диген бәдәвам” [Татар әдәбияты..., 2014, б. 360–365].
Әлеге чынбарлыкка мөнәсәбәт белдерү, беренче чиратта, алар
тарафыннан иҗат ителә торган әсәрләрнең теле-сөйләмендә чагылыш
таба. Болгар-Казан шивәсе дип атала торган төрки телне кулланганда,
адресатның кем булуына иҗтимагый-сәяси мотив дәрәҗәсендә
игътибар ителә. Язма телдә иҗтимагый-социаль аерымлану хасил
була. Указ алган муллаларны “гами” – наданнар дип санаган Г. Утыз
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Имәни дә, Ә. Каргалый да үзләренең “...галимлек сыйфатларын исбатлап, элекке традицияләрне көчәйтеп, әсәрләрен гарәп, фарсы сүзләре
белән чуарлый, аерым урыннарда бөтенләй фарсыча сөйләмгә күчә.
Мондый стиль башка язучылар иҗатында да активлашып китә.
Нәтиҗәдә, ХIХ йөзнең беренче яртысында, әдәби тел гадәттән тыш
авыр аңлаешлы, чуар бер төскә керә” [Татар әдәбияты, 1985, б. 64].
Г. Утыз Имәни һәм Ә. Каргалый әсәрләренең гарәп һәм фарсы
алынмалары белән чуарланып, иҗтимагый яктан аерымлануының,
абызгайларга мөнәсәбәте белән генә түгел, тулаем иҗатларыннан
аңлашылганча, башка сәбәпләре булуы да күренә.
Әйтеп үтелгәнчә, Г. Утыз Имәни Урта гасыр Шәрекъ галименең,
күп китаплардан файдаланып язган “Хокук” китабының дүрт нөсхәсен
чагыштырып, гарәп теленә күчереп язып тәмамлагач, бу эшне ни өчен
эшләвен төрки тел белән аңлатып үтә: “Рафикъ, безни нәүбидән итмәгәйсез / Догадин һәм оныдыб куймагайсыз / Теләкемдер – дога, үзгә
сүзем йук / Бу дөньяда сүзем қалғай, үзем йук” [Утыз Имәни-әл-Болгари, 1986, б. 37–39]. Бу хезмәтеннән алда Г. Утыз Имәни Суфи Аллаһиярның фарсыча “Морад-ел-гарифин” (“Укымышлы кешеләрнең
максаты”) исемле әсәренә гарәпчә язган шәрех-аңлатмадан соң, “Бәйте Аллаһйар бәкдин сурдилар мәндин хисаб / Бәйте Аллаһйар бәк дип
мән аңа вирдем җәүаб... / дип, төрки телдә шигъри-аңлатма бирә, болай дип тәмамлый: “Зәгъре михнәт чикде җисмем, тулды күзем зәгъре аб / Зәгъре гокъби шәрхем улсын зәгъре тарихдин җәүаб” [Утыз
Имәни, 1792, 1986, б. 30], ягъни “Тәнем ачы михнәт чикте, күзем ачы
яшь белән тулды / Бу шәрхем ачы ахирәткә ачы тарихтан җавабым
булсын” [148]. Г. Утыз Имәнинең “Әбйате төрки фи фазыйләте гыйлем” (“Гыйлемнең өстенлеге турында төркичә бәетләр”) дигән шигъ
ри әсәрен дә татар әдәби теленә юлга-юл күчермәсендә генә төгәл
итеп аңлый алабыз [Утыз Имәни, 1986, б. 45–48, 156–159]. Болардан
башка тагын, Г. Утыз Имәни Көнчыгыш әдипләренең әсәрләрендә
кулланылган, татар укучысына авыр аңлаешлы гарәп, фарсы сүзләрен
аңлатып, сүзлекләр төзи, аерым әсәрләрен тәрҗемә итә, димәк, бу галимнең эшчәнлеге тулысынча диярлек гарәп һәм фарсы теле белән
бәйле була. Үзенең шигырь, поэмаларын язганда, автор, традицияне
дәвам итеп, әсәренең төрки телдә язылуын искәртсә дә, бу төркинең
халыкчан була алмавы, гарәп һәм фарсы алынмалары белән баетылган
классик төрки булуы аңлашыла. Шундый ук телдә иҗат ителгән Кол
Галинең “Кыйссаи Йосыф” поэмасының кулъязмаларын чагышты-
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рып, үзе билгеләгәнчә, “...көч җиткән дәрәҗәдә дөрес язып чыга” [Татар әдәбияты..., 2014, Т. 2, б. 445]. Шулай итеп, Г. Утыз Имәни эшчәнлегенең төрле жанр-стильдә иҗат ителүе, әдәби хезмәтләрнең күбесе
гарәп яисә фарсы телендә, төрки телдәгеләре классик-абруйлы иске
татар телендә язылуы күренә.
Әлеге юнәлеш, ХIХ гасырның беренче яртысында иҗат итүче
башка авторларда да дәвам итә. Менә Бохарада, Истанбулда, Каһирәдә,
Гарәбстанда олы хөрмәт казанган, гадәтидән күпкә өстен традицион
белем алып, “...зира имандин ирер хөббе ватан” (“ватан сөю – иман
ул”), – дип, үзенең Каргалысына кайткан Әбелмәних Каргалый (1782–
1833), Диния нәзарәтен танымый, указ алырга бармый. Әмма указсыз
укымышлылыр – абызагайлар җәмгыятьтә интеллектуаль эшчәнлеккә, руханилык, мөддәрислек кебек хезмәтләргә якын да җибәрелми...
“указы” юк икән, игенчелек белән көн күрергә мәҗбүр була. Ә. Каргалыйның чит илләрдә туплаган белемнәре, гарәп, фарсы, төрки телләрен
яхшы белүе, “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви әс-Сәгыйди”
сәяхәтнамәсен иҗат иткәндә ныклы нигез була (1817–1818). Ул, китап
булып, Казанда беренче мәртәбә 1845 елда, икенче мәртәбә 1889 елда
басылып чыга. “икәят әүвәл, хикәят сани...” дип, ун хикәят итеп язылган “Сәяхәтнамә”сендә автор, “...борынгы ислам аскетлары һәм күренекле суфилар турындагы легендалардан, “Тәфсире Кәбир”(“Коръән
тәфсире”) һәм имам Газалинең “Мишкәт-ел-әнвар”(“Нурлар чыганагы”) китапларыннан алынган” сюжетларны файдалана [Гайнетдинов,
1978, б. 12]. Бу хакта автор: “Газали хәзрәте “Мишкәте әнвар” / Китабыдин моны түркийә, бичар / Итебдер тәрҗемә, ба нәзымы әбьят
/ Өмиде: бу сәбәбле идәләр йәд [Каргалый, 1845, 1889, б. 7], ягъни,
истә тотсыннар, онытмасыннар дигән өмет белән, чәчмә әсәрне нәзым-тезмә шигырь рәвешендә төрки телгә тәрҗемә иттем, – дип белдерә. Алга таба да шул ук максатның күздә тотылуы искәртелә, ягъни Руми Җәләл, Суфи Аллаһияр әсәрләрен: “Рәхмәтенә тотмышым
кямил өмид / Бу хикәятне вә “Тәфсире Кәбир” / Кем лисане төркия
ошбу фәкыйрь / Тәрҗемә кылмыш бә раи ядкәр / Дәгый улсынлар дәю
хиш-ү тәбар / Кем, хосусән, нәзм илә дидем моны / Зирә кылмышде
гата Хак бу фәне”, ягъни ... уйлы-фикерле-акыллы (ба рәи) ядкәрне,
авторларның якын туганы, фикердәше (хиш-ү тәбар) булуын өмет
итеп, тәрҗемә кылды, дип белдерелә [Каргалый, 1889, б.11].
Шулай итеп, Ә. Каргалый үзенең “Сәяхәтнамә”сен иҗат иткәндә,
имам Газалинең (1058/9–1111) “Мишкәтел әнвар” дигән хезмәтенә,
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“Тәфсире Кәбир” кебек проза белән язылган әсәрләрдәге бәяннарга
нигезләп, һәм тагын Җамалетдин Руми, Суфи Аллаһияр әсәрләренә
мөрәҗәгать итеп, тезмә-шигьри хикәят итеп язуын аңлата. Бу уңайдан авторның Аллаһы Тәгалә һәм аның күркәм сыйфатларын белдерә
торган исме-әгъзамнары, әүлияләр, пәйгамбәрләр һәм аларның исемшәрифләре (Йосыф, Якуб, Мөхәммәд (с.г.в.), Гайса ), Урта гасырларда
яшәгән реаль суфи шәехләр-изгеләр (Хәсән Басрый, Рабига Годавия,
Зөннун, Габделкадир Гиляни), ил, шәһәр, диңгез атамалары (Кыпчак,
Саба, Мәккә, Мәдинә, Мисыр, Истамбул, Дәрбәнд, Бохара, Мәскәви),
дөньякүләм әдәбиятынннан мәгълүм шәхесләр (Шамсун-Самсон)
һ.б. игътибар үзәгенә күтәрелә. Алар белән “...янәшәдә тормыш
кешесен хәтерләткән күпләп персонажлар-гаҗизләр, мескеннәр,
ачлар хәрәкәтләнәләр. Әүлияләр образлары ул проблемаларның
чишелү мөмкинлеген искәртәләр (шуңа ышандыралар) һәм шуның
шартларын өйрәтәләр. Моның өчен активлык, максатлылык, намус,
югары әхлаклылык, бердәмлек һәм үзара ярдәмчеллек кирәк... Менә
шушы мәсьәләләрне тасвирлау барышында, үз вакытында Г. Курсави,
Г. Утыз Имәни башлаган казанышлар, ягъни, гыйлем белән генә
әхлаклы булырга мөмкин, дигән фикер, яңа заман иҗтимагый тормышына туры китерелеп, һәм гыйлем белән, һәм иман белән, һәм намус белән, һәм тырышлык белән чын кеше булырга мөмкин, дигән яңгыраш ала. Әлеге тема авторның авылдашларына язылган хатларында
киңәйтелә... Авторны “ХIХ гасыр татар шигъриятенең Тукае” дип белдерергә мөмкинлек бирә [Гайнетдин, 2002, б. 14–28]. Аңлашылганча,
бу югарылыкка гарәп һәм фарсы алынмалары мул кулланыла торган
классик иске татар теле белән генә ирешергә мөмкин була. Сүз җаенда автор үзенең кем булуы хакында да мәгълүмат биреп уза: “Шәһре
Каргалый – фәкыйрең мәүлиде / Өммәте Әхмәд, рәгъяте – Мәскәви /
Атасы – Әбелфәез, җәдде-бәнам / Дәүредә остазы көлл Габдессәлам”
[Каргалый, 1889, б. 12]. Игътибар итик, автор әсәрендә, туган ватаны
белән бергә, Мәскәви дип, дәүләт исемен дә телгә ала. Димәк, әдәби
әсәрләрне башлаганда, Болгар–Казан дигән дәүләт атамасы, өч йөз еллардан соң үзгәртелә, ягъни яңа дәүләт атамасына өч йөз еллардан соң
гына игътибар ителә башлый.
Ә. Каргалый иҗатын әдәбиятчы М. Гайнетдинов җентекләп өйрәнә. Аның Ш. Садретдинов белән берлектә эшләгән “ХIХ гасырның
беренче яртысында татар поэзиясе: Әбелмәних Каргалый. Студентлар
өчен ярдәмлек” кулланмасы дөнья күрә [Садретдинов, Гайнетдинов,
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1978, б. 35]. Әлеге кулланмада шагыйрьнең беренчел чыганакларга
нигезләнгән иҗат мирасы хакында мәгълүмат бирелә [7–8], аның тормышы [8–11] һәм “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних...” китабының ун хикәяте тәфсилләп аңлатыла [12–31], лирик шигырьләре аерып алып карала
һәм “әлегәчә бер автор тарафыннан да телгә алынмаган өч әсәре табылуы” хакында белдерелә, шагыйрьнең туганы Әбелләес вафатына
карата язылган мәрсиясеннән һәм Җиһангир ханга язган шигъри хатыннан үрнәк китерелә [31–35]. Бу текст “Татар әдәбияты тарихы”ның
икенче томында бераз кыскартылып бирелә [Татар әдәбияты..., 1985:
125–138]. Шул ук автор Әбелмәних Каргалый һәм Шәмсетдин Зәки
шигырьләрен транскрипцияләп, “Мөнәҗәтләр. Хикәятләр” дип бастырып чыгара. Шулай итеп, М. Гайнетдинов тарафыннан Ә. Каргалыйның “...әлегә ачыкланган 1100 бәет, ягъни 2200 юл әсәре бергә тупланып бирелә” [Гайнетдин, 2002, б. 152], аларның идея-эстетик эчтәлеге
ачыклана, ХIХ гасырның беренче яртысында иҗат иткән шагыйрьнең
сәнгатьле сөйләмен һәрьяклап тикшерү өчен фактик җирлек тудырыла.
Ә. Каргалыйдан берничә ел элегрәк иҗат иткән Кол Мөхәммәд
(1775–1845) үзенең поэмаларының кайчан, кайда, нинди тел белән
язылуын, авторының кем булуын төгәл әйтә. Бу авторның кулъязмалары Г. Зәйниева тарафыннан тикшерелеп, кандидатлык диссертациясе яклана һәм монография буларак дөнья күрә (2006). Мисаллар
әлеге хезмәттән китерелә. Менә фәлсәфи-дидактик планда, “иман һәм
гамәл” проблемасы күтәрелгән “Мөһиммәс-сыйбьян” (“Сабыйларның
бурычлары”) поэмасы: ”Тарих мең дә сигез йөздә ун эчендә / Ки тәэлиф иделебдер Мирзаларда” /... “Дәхи төркичә улсын аның бәйаны /
Белүбән забит итде һәр кемсә аны / Аның илә гамәл кыйлсын һәр инсан / Бәнем кеби габиләр күбдер хаван” [Зәйниева, 2006, б. 190]. Яисә
“Тәгърифел-вилдан” (“Балаларга аңлатма”) поэмасы турында: “Төрки
үзрә булсын аның бәйанлары / Төрки теле безгә күркәм, исән бары /
Бу рисаләгә исем куйдым “Тәгърифел-вилдан” / Тарих мең дә сигез
йөз дә унбиш йылда / Бу рисалә чыкарылды Газан йирендә / Олугы
Йаз исемле карйәсендә / Ул фәкыйрә Кол Мөхәммәд дирләр имди”
[Зәйниева, 2006, б. 25]. Әсәрләренең исемнәреннән үк аңлашылганча,
автор үзенең рисаләләрендә, сабый балаларга ислам дине нигезләрен
аңлату юнәлешендә, гыйлем-мәгърифәткә, әдәп-әхлакка мөнәсәбәтле
мәсьәләләрне тасвирлап бирә. Аңлашылганча, бәян итү Аллаһы Тәгалә
һәм аның исме-әгъзам атамалары, фәрештәләр, пәйгамбәрләр турында,
аларның күркәм сыйфатлары һәм Коръән Кәрим сүзләренә нигезләнеп,
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дини-дидактик планда алып барыла. Г. Утыз Имәни һәм Ә. Каргалый
поэмалары белән чагыштырганда, бу авторның әсәрләре балаларга
атап язылганга күрә, төрки телендә гарәп-фарсы алынмаларының сан
ягыннан азрак кулланылуы күренә [Зәйниева, 2006, б. 55, 78–79].
Һибәтулла Салиховның (1794–1867) “Төхфәтел-әүлад” (“Балаларга бүләк”) дигән шигырендә Коръәнне дөрес итеп уку кагыйдәләрен
– Тәҗвиднең, гарәп һәм фарсы телләрендәге басмалары күп булса да,
төрки телендәгесе булмавы сәбәпле – китап итеп язу уе белән йөрүен
белдерә: “Гәрчә Тәҗвид күп ирер фарсы, гарәб / Фәһем иделмәй, улыныр иде мозтарәб / Күңлә дөшәр иде бәнем дәм-бә-дәм / Төрки телендә
рисалә сәбт идәм” [Татар әдәбияты..., 1985, б. 149–150]. ХIХ гасырның
10 нчы елларында язылган бу юлларда, ХII гасырда иҗат итүче Әхмәд
Ясәвинең (1166 елда вафат) төрки тел белән Аять (Коръән сүрәләрендәге аерым җөмләләр) һәм Хәдисләрне (Мөхәммәт пәйгамбәр сөйләгән
сүзләрне) язарга мөмкин булуына инануын белдергән фикеренә аваздаш булып яңгырый: “Хушламайдур галимләр сезне – айган төркине
/ Гарифләрдин ишетсәң, ачар күңел мөлкине / Айәт, хәдис мәгънәсе
төрки булса муафикъ / Мәгънәсинә йиткәнләр йиргә куйар бүркине...
/ Мискин зәгъиф Хуҗа Әхмәд, йите пөштенгә рәхмәт / Фарси телне
белүбән, хуб итәдүр төркине, ...ягъни галимнәр төркичә сөйләшүчегә
шатланмаса да, гыйлемле кешеләрдән төрки телне ишетсәң, күңел байлыгы ачылыр, аять белән хәдиснең мәгънәсе төркидә аңлатылса, шул
мәгънәне аңлаганлар башларын иярләр (баш киемнәрен җиргә куячак)
дип, Хуҗа Әхмәд җиде бабасына рәхмәтен белдерә, чөнки ул фарсы телен белүе сәбәбле, төрки телне дә хуб-гүзәл итә.
Авторның “Китабе мәҗмәгыл адәб” хезмәтендә, укымышлы кеше
гади халыкны яхшылыкка өйрәтергә тиеш, кешенең шәхси хис-кичерешләрен ихтирам итәргә кирәк, дигән фикерләре тасвирлана (1900).
Шулай итеп, әсәрнең исеменнән үк аңлашылганча, “Әдәбле булу
кагыйдәләренең җыентыгы”нда, дини-дидактик юнәлештә, әдәпле,
мәгърифәтле, әйбәт холыклы булуның юллары өйрәтелә. Алар Суфи
Аллаһиярның сүзләренә нигезләнә: “...Боның хакында Аллаяр Суфи /
Димешдер бер нәчә әмсале хуби / Җәмагатьдин җөдә булмак хакында /
Нәзар кыйлгыл Сөбател гаҗизендә / Җәмәгатьдин үзеңне кыйлма мөмтаз / Чапар күб төбдин айырылган коша баз / Йөрсәң якә дию башыңны йанчар / Каракча төбдин айырылганны санчар...”, – дип, җәмәгатьтән аерылырга ярамый, аерылган кошны карчыга (баз) чукыган кебек,
башың яньчелер, сәнчелер дип тасвир итә [Салихов, 1900, б. 40]. Яисә:
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“...Бу сүз садыйкына пир пөр һидаять / Димеш ул Суфи Аллаяр хикәят
/ Хәсән Басри кеби камил мөкәммәл / Аның тәрбияте дә мәр җаһил /
Ирүшмешкән мокаффат кәшүфәт / Җәһәләтдин ирүшмеш монча афәт
/ Пиренең заллыннан улмак берлә заил / Булынмыш анда шайтанга
хәмәил” [Салихов, 1900, б. 62]. Әдәбиятчы галим: “Һ. Салихов әсәрләренең теле чуар. Анда да урыны-урыны белән бөтенләй гарәпчә яки
фарсыча булган шигырь юллары очрый. Шуның белән бергә, вакыйгаларны аңлату өчен, чагыштырулар куллану, сурәтләп-тасвирлап бирүдә
гадилек һәм күп урында, бәетләрдәге шикелле, җиңел, татарча тәгъбирләр куллану да аның шигырьләрендә күп”, – дип яза [Гайнуллин, 1957,
б. 52]. М. Гайнетдинов бу шагыйрь иҗатының каршылыклы булуына
игътибар итә: “...Яңа дәвернең үзенчәлекле сыйфаты: шәхескә игътибар, кешене шәхес буларак тәрбияләү, шәхси әхлак, шәхси халәт, шәхси
хис-кичереш кебек мәсьәләләр алга куела... Дөрес, бу яңа идеяләр әле
иске әдәбиятның иң традицион калыпларында бирелә. Бу сыйфат Һ.
Салихов иҗатын ХIХ йөз әдәбиятының беренче этабы (Г. Утыз Имәни
агымы) чикләрендә калдыра” [Татар әдәбияты..., 1985, б. 150–153].
Шушы ук агымда Шәмсетдин Зәки (1825–1865) кебек талантлы
шагыйрь иҗат итә. “Гарәп һәм фарсы телләрен ана теле кебек үк яхшы
белә. Көнчыгыш поэзиясенең даһиларының... иҗатлары белән якыннан таныш була. Үзе дә гарәп, фарсы телләрендә китаплар, шигырьләр
яза, Көнчыгыш әдәбиятының уңай традицияләрен татар әдәбиятында тагын бер җанландырып җибәрә” [Татар әдәбияты..., 1985, б. 174].
Шагыйрьнең мирасы кульязма хәлендә сакланып, Р. Фәхретдин тырышлыгы белән (“Асар”, 1907, б. 413–422) безнең көннәргә килеп
җитә. Ш. Зәкинең “Асар”да басылган шигырьләренең теле үзенчәлегенә Җ. Вәлиди игътибар итә: “... Шәмсетдин суфый гарәб вә фарсы
телләрендә һәм шигырьләр сөйләмешдер. Аның бу шигырьләрен әдәбият фарсийә вә түркийә илә йакын ашнә улдығы аңлашыладыр. Бу
шигырьләр шаяд аның заманында йаралган түрки шигырьләрнең иң
садәләрендәндер. Безем татар шагыйрьләре (Кандалый вә Акменлага
башкалары) бар көчләре илә госманлы шигъриясенә тәкълид итәргә
тырышсалар да ләфыз пөрдәзлектә (тулылыкта) ул гаҗәм мөкаллид
ләре (иярүчеләре) дәрәҗәсенә ирешә алмаганлар. Аларда түркилек
күб йирдә исән калган, хәтта ара-сыйра татар аһәңе дә яңгырап китә...”
[Вәлиди, 1912, б. 114–122]. Алга таба шагыйрьнең кулъязмалары әдәбиятчы галимнәр Х. Миңнегулов, Ш. Садретдинов тарафыннан тикшерелә (1982), М. Гайнетдиновның “Мөнәҗәтләр. Хикәятләр” дигән
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басмасында. Ш. Зәкинең иҗаты турында мәгълүмат бирелү белән
бергә, аның шигырьләре дә тупланып укучыга тәкъдим ителә [Гайнетдин, 2002, б. 3–13, 29–61]. Суфый шагыйрьләренең телен өйрәнүче
А.Ф. Йосыпов Шәмсетдин Зәки әсәрләренең морфологик үзенчәлеген
тикшереп, монографиясен бастырды (2006).
Ф.С. Фасеев бу телне, суфыйчылык поэзиясе белән бәйләп, чуар
тел дип атый [Фассеев, 1982, б. 32]. Әмма әлеге мәсьәләне махсус
тикшерүче галимнәр, хаклы рәвештә, суфый шагыйрьләрнең дә бер
төрле генә язмыйча, әсәрнең жанр-стиленә, һәр авторның белеменә
һ.б. мөмкинлегенә бәйле рәвештә, иске татар теленең төрле варианты
белән файдалануларын белдерәләр [Галяутдинов, 1989, с. 18; Юсупов,
2006, с. 12]. Халык авыз иҗаты әсәрләрендә алынмалар, асылда, Аллаһы атамасы белән килә торган тотрыклы шәкелләрдә файдаланыла: Бисмилляһи вә билляһи, җитте корбан гаете... Кәрим Алла, мөшкел хәл, төреккә каршы баруы... [Татар эпосы. Бәетләр, 2001, б. 251]
...Тарих мең дә сигез йөздә ки илле тугызынчы елда / Чиркас йирендә
Кавказда каты сугыш булып, Валлаһ [260]... Җылашуда юктыр файда,
тапшыраек Аллага [268], ...Безнең башлар китәдер Хак язмышы буенча... [Татар эпосы. Бәетләр, 2001, б. 270] һ.б.
Шулай итеп, ХVIII гасыр ахыры–ХIХ йөзнең беренче яртысында
иҗат иткән Г. Утыз Имәни, Кол Мөхәммәд, Ә. Каргалый, Һ. Салихов,
Ш. Зәки кебек татар халкының танылган акыл ияләре – шагыйрь
ләренең поэзия әсәрләре текстында гарәп-фарсы алынмалары һәм
гомумтөрки традицион язма формаларның мул кулланылуы, нигездә,
түбәндәге сәбәпләр белән аңлатыла: а) шигъри-тезмә шәкелдә үз
чоры өчен актуаль булган катлаулы фәлсәфәи-гыйльми публицистик
трактатлар иҗат ителә; ә) әлеге әсәрләрнең күбесе урта гасырларда
яшәгән дин һәм хокук буенча күренекле белгечләрнең дөньякүләм танылган хезмәтләренә нигезләнеп языла, димәк, аларда кулланылган
сүз һәм сүзформалар файдаланыла; б) авторлар үзләренең иҗатында,
Аллаһы Тәгалә сүзләре белән куәтләп, гыйлем-мәгърифәтле, иманәхлаклы булуның зарурлыгын тасвир итәләр, бу уңайдан күп төрле
төшенчә-терминнарны гарәп һәм фарсы теле алынмалары белән атау
зарур була; в) үзләренең югары дин әһелләре булган остазларын
зурлау, мактау юнәлешендә, һәр шәхеснең дә, алар кебек үк, әдәпәхлаклы, ихтирамга лаек булырга мөмкинлеге барлыгын күтәрәләр;
г) абызлар хәрәкәтенә кушылып китеп, указ алган муллаларның
гыйлемнәре булмавын күреп, алар аңламаган тел белән иҗат итәләр,
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шул рәвешле иҗтимагый-социаль аерымлану барлыкка килә.
Аңлашылганча, бу мәсьәләләрне тасвир иткәндә, авторлар,
әлбәттә, фәкать гарәп һәм фарсы теле белән баетылган классик
иске татар телен генә файдалана һәм әлеге телләрне яхшы белгән
укымышлы кешеләр генә аңларлык итеп язарга кирәк, дип саныйлар.
Әмма ләкин ХХ гасырның 20 нче елларыннан соңгы “укымышлы
кешеләр”, иҗтимагый-сәяси вазгыятькә туры китереп, бу телне, чуаркорама, феодаль төрки, панисламизм, пантюркизм идеясен алып килә,
дигән төшенчәләр белән атыйлар, иске татар телендәге барлык әдәбият
та шулай итеп язылган, дип белдерәләр. Әдәби әсәрнең әһәмияте аның
сөйләмә тел белән язылу-язылмавына карап билгеләнә. Бу мәсьәләгә
безнең олуг галимнәребез үзенчә мөнәсәбәт белдерә, мәсәлән, Ә.
Кәримуллин: “...Разумеется, при этих условиях (авторның кайда белем
алуы, мәктәп-мәдрәсәләрнең бер генә программа белән укытылмавы,
җәдиди һәм кадими мәктәпләрдә төрлечә укыту һ.б.) трудно говорить
об оканчательном формировании единого татарского литературного
языка на народной основе”, – ди һәм әлеге әсәрләрнең һичшиксез өйрәнелергә тиешлеген ассызыклый [Каримуллин, 1971, с. 30–31].
Шуның белән бергә, ХIХ йөзнең урталарында да язмачылыгыбыз
тарихының буеннан-буена традиция булып килә торган мөһим
үзенчәлек дәвам итә, гарәп-фарсы алынмалары белән баетылган
классик-абруйлы төркидә языла торган әсәрләр белән бер үк вакытта,
“Илаһи бәет”ләрдәгечә халыкның авыз иҗатына хас булган һәм
сөйләмә сүз һәм сүз формаларын әдәбиләштерү мул кулланыла.
Баһави “Бүз егет китабы”ның телен, традицион рәвештә фарсыга
каршы куеп, “...фарсы теле берлә язылмыш иде, йыры күп йук иде,
сүзе моңлы ирде... Үземезнең күңелемез кайгылы көндә Бүс йегет китабына кайгымыз түкеб 1842 нче йылында йазып ирдек”, – дип, фарсы
телендәге әсәрдән тәрҗемә икәнлеген искәртеп үтү белән бергә, “...
моңлык адәмләрнең күңеле ачылсын” өчен язылуына махсус басым
ясый [Гайнетдинов, 1977, б. 127–128].
Әсәрне уку барышында, бу әсәр теленең, XVIII гасырдагы “Илаһи
бәет”ләр язылган Болгар-Казан төрки-шивәсенә якынлыгы күренә.
Димәк, Баһави, үзенең кайгысын түгеп, моңлы адәмләрнең күңеле
ачылсын, дигән изге теләк белән, фарсы телендәге чәчмә әсәрне, тезмә
хәлгә китереп тәрҗемә иткәндә, шул моңлы адәмләрнең үз сөйләмә
телләрендә язарга кирәк булуын аңлап эш итә.
Шулай итеп, XVIII гасырда язылган “Илаһи бәет”ләрнең халыкчан
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теле, ХIХ гасырның урталарында яңадан кабатлана һәм авторның
үзе яшәгән төбәктәге сүзләрне куллануы нәтиҗәсендә, билгеле бер
дәрәҗәдә яңартыла да.
Әдәбиятче галим М. Гайнетдинов белдергәнчә, “Бүз егет китабы”н “...В.В. Радлов казакъ халык әдәбияты үрнәге итеп язып ала һәм
1870 елда бастыра... “Бүз егет” китабының теле, нигездә, татарча... Әсәрнең теле Баһавиның мишәрләр арасыннан чыгуын, күп еллар казакълар арасында яшәгәнен сиздерә ...анда казакъ теле, казакъ фольклоры,
казакъ иҗтимагый гаилә мөнәсәбәтләре тәэсире шактый көчле. Бу хәл
әсәрне казакъ халкы “дастаны” булып яңгырарлык иткән. Кулъязма да,
В.В. Радлов варианты да бу әсәрнең казакъчалаштырылган нөсхәләре
булып тора” [Татар әдәбияты..., 1985, б. 164–169]. Шулай итеп, Баһави, укучының кайгысы таралсын, күңеле ачылсын, дип ниятләгәндә,
аның сөйләшә торган теле белән язарга кирәклекне аңлый һәм сөйләшә
торган теле дигәндә, үзе яшәгән төбәктәге сүз һәм сүзформаларны иркен рәвештә кулланып, Болгар-Казан шивәсен тагын да киңәйтүгә юл
ача. Авторның туган, яшәгән, белем алган төбәгендәге сүзләрне әдәби
әсәрдә файдалануы нәтиҗәсендә, әдәби әсәрнең киңрәк даирәдә яратып
укылуын тәэмин итә, язма телнең колачы киңәюен күрсәтә.
Билгеле булганча, ХIХ гасырның урталарында киң колач белән
халыкчан телдә иҗат итүчене Җ. Вәлиди: “...Без тарихы әдәбиятымызда
чын татарча нәзымләр язучыны эзләгәндә, иң элек Габделҗаббар
әл-Кандалыйга очрыймыз. Буның заманында вә буннан элек, белмим,
буның өслүбе илә нәзым язучылар булдымы икән?... Кандалыйның
нәзымләре мәүзүгъ (тема) җәһәтендән бик тар вә бер төрле рәвешдәдер, ул аларны үзенең мәгъшукаләренә яза... Габделҗәббар әфәнденең
бу нәзымләре бездә, язсаң җилдләр (томнар) тәшкил итәчәк “Чыкдым
басу капкасын, Җәйдем киндер басмасын” һәм дә “Озындай озын
бүрәнә, Чанага салсаң сүрәлә” рәвешендәге сарыф гавами җырлардан
әллә кая өстен тора вә шуның белән бергә ул халыкныкы булудан да
чыкмый, күз күрмәгән вә колак ишетмәгән вә һичбер аңлашылмый
торган вә аңлашылуы матлуб тотылмаган нәрсәләр илә чуалмый.
Ул һичбер урында диб әйтүрлек татар телен бозмый, гавами фәкать
һәр кемгә аңлашылурдай ачык вә урынлы тәгъбирләрдән качмый,
чит сүзләргә вә тәкәлефле тәгъбирләргә бик аз урын бирә; татарча
сүзләрне бик осталык вә табкырлык илән кулланадыр. Без анда яхшы
гына кувәи шигърия булганын сизәмез...”, – дип [Вәлиди, 1912, б. 93],
Г. Тукай иҗатына мөнәсәбәтле рәвештә анализын дәвам итә: “...Әгәр
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дә Габделҗаббар әфәнде бу нәзымларыны мәгъшукасы Сәхибҗәмал абызтайга хитабән йазмаса иде, без аны хәкыйкатән хатунлар
хокукын хәммаль итүче вә аларның хөрриятен теләүче диеб карар
вә аның бу нәзымларына Тукаевның: Кич булгачдин үзе тагын эчеб
кайта / Ауызы борыны сасыб, өст башын тынчыб кайта / Йаткызмакчы
булсаң кулыңдан ычкына / Тәмсез сүзләр сөйли, сүгенә, кычкыралары
илә бер рәтгә куйар идек. Фәкать Кандалый хәзрәтендән хәзерге шагыйрьләремездәге (гумманность) вә (феминизм) ны бер кем дә сорамас. Ул, теләсә ниндәй максад белән булса булсын татар мужигының
хатыны илә мөгалләмәсен бик дөрест сурәтдә тасвир кыйладыр. Андан шундин артыгыны дәгъва кыйлыб булмый. Күб шагыйрьләрнең
ауызлары гашыйк җырлары илә ачыладыр. Нечкә билләр, аху күзләр,
ай йөзләр, кыйгач каш вә шикәрле иренләр – шагыйрьләрнең иң элекке илһамчыларыдыр. Соңра ул торган саен даирәи бәсарен (күрү
даирәсен) киңәйтә...” [Вәлиди, 1912, б. 95–96]. Аннан соң автор “Габделҗәббар әфәнденең бунда тагын берничә гүзәл нәзымларен язмыйча китеб булмый”, – дип, “Парау илендә төш күрдем” һәм “Бере сукда,
бере сакда” булып башлана торган шигъри өзекләрдән соң, аның иҗатына чын күңелдән соклануын белдерә: “...Габделҗәббар әфәнде үзенең шигырьләрендә халык мәкальләрене вә халыкның фантазиясендә
мәүҗүд булган нәрсәләрне кертеб әсәренә никадәр гүзәллек бирә вә
үзенең чын-чын халык рухлы бер татар идекене күрсәтәдер” [Вәлиди,
1912, б. 97]. Җ. Вәлиди әлеге шигырьләрне К. Насыйриның “Фәвакиһел-җөләса-фи-л-әдәбият” җыентыгыннан алып бастыруын әйтеп уза
[Вәлиди, 1912, б. 93–102).
К. Насыйри да, Җ. Вәлиди дә Г. Кандалый иҗатының халыкчан-татарча булуына игътибар итәләр. Шуның белән бергә, М. Госманов
белдергәнчә, “...шагыйрь чын-чыннан әдәби әсәр язу эшенә традицион иске әдәбият – суфичылык әдәбияты позициясеннән чыгып тотына.
Г. Кандалыйның беренче җитди әдәби тәҗрибәләре сыйфатында ике
поэмасын – “ Рисаләи-иршад” (“Тугры юлга күндерүче китап”) һәм
“Кыйссаи Ибраһим Әдһәм” әсәрләрен исәпкә алабыз... Беренче әсәрләрен ясалма телдә язудан башлаган шагыйрь әдәби эшчәнлегенең
соңгы чорында халык теленнән аерылмаслык дәрәҗәдә гади итеп язу
югарылыгына күтәрелде” [Госманов, 1988, б.18, 51].
Аңлашылганча, “ясалма тел” дигән вакытта, гомумтөрки
традицион язма әдәби телгә нигезләнгән Г. Утыз Имәни, Ә. Каргалый,
Һ. Салихов, Ш. Зәки кебек авторларның ХVIII гасыр ахыры–
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ХIХ йөзнең беренче яртысында иҗат ителгән әсәрләренең теле истә
тотыла. Дөрес, Г. Кандалыйның поэмасы, Г. Утыз Имәни трактатлары
шикелле, сүзгә-сүз тәрҗемә ителмичә дә аңлашыла, әмма һәр битнең
яртысында диярлек хәзерге татар теленә аңлату урын ала [Кандалый,
1988, б. 245–316, 317–340]. Бу автор да, төрки телдә язуымны үтенделәр, дип белдерә: Бәгъзе яран фәкыйри, бәгъзе әннас / Әйләделәр
бу гарибдин илтимас / Бер китабәт кыйссалардан әйләгел / Һәр нә
гаҗәибдин улса – сөйләгел / Төрки улсын ул китабәте шәриф... [Татар
әдәбияты..., 1985, б. 83-84]. Х.Р. Курбатов “Г. Кандалый шигырьләрендә тел, стиль, метрика һәм строфика” дигән мәкаләсендә шагыйрь
әсәрләре теленең үзенчәлеген болай дип билгели: “Татар поэзиясендә
Г. Кандалый – традицион төрки әдәби тел чикләрен кыю атлар чыгып
(ләкин аерым очракларда аннан да бөтенләй үк баш тартмыйча), халыкның җанлы сөйләм телен бик иркенләп шигъриятләштерүче олы
шагыйрьләрнең берсе... ХХ йөз башы шагыйре Г. Тукайга һәм аның
замандашларына халыкның сөйләшү телен шигырь теле итеп куллануга беренче булып юлны Кандалый ача. Әмма моннан бу шагыйрьнең барлык әсәрләре дә халык теле белән язылган икән дип уйламаска
кирәк. Урыны белән ул йә традициядән аерыла алмыйча, яисә югары
уй-тойгылар турында тасвир итәргә кирәк булганда, борынгы төрки
әдәби телгә әйләнеп кайта...” [Курбатов, 1984, б.113–114].
Димәк, XVIII гасыр ахыры–ХIХ йөзнең уртасына кадәр язылган
поэзия әсәрләрендә, Болгар-Казан шивәсе дип атала торган төрки тел,
авторларның үз әсәрләрен кайсы укучыга багышлап, нинди максатны
күздә тотып иҗат итүләренә карап, ике төрле вариантта хәрәкәт итә:
1) йырак илләрдә ислам тәгълиматын, Көнчыгыш әдәбиятен-мәдәниятен тирән үзләштереп, зур укымышлы булып кайткан татар халкының
талантлы шәхесләре, үзләренең эпик характерындагы тирән эчтәлекле тезмә әсәрләрен гарәп-фарсы алынмаларын мул кулланып иҗат
итәләр; 2) шагыйрьнең хис-кичерешләре, кайгы-хәсрәте, шатлык-куанычы чагыла торган һәм турыдан-туры әти-әнисе, туганнары, сөйгән
ярлары, сәвекле җефете укысын дип язылган “Илаһи бәет”ләр, Баһави
һәм Г. Кандалыйның әсәрләре, авторлар үзләре кабат-кабат ассызыклаганча, шул кешеләр сөйләшә торган Болгар–Казан төбәгендә яшәүче телгә якын итеп бирелә. ХIХ йөзнең урталарында да, язмачылыгыбыз тарихының буеннан-буена, традиция булып килә торган мөһим
үзенчәлек дәвам ителә, гарәп-фарсы алынмалары белән туендырылган
классик-абруйлы төркидә языла торган әсәрләр белән бер үк вакыт-
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та, сөйләмә сүз һәм сүз формаларын әдәбиләштереп мул кулланыла
торган халыкчан иске татар телендә язылган әсәрләрнең эзлекле
рәвештә параллель баруы күзәтелә. Шуның белән бергә, Г. Кандалыйның, башлангыч чорында язган поэмаларын классик абруйлы төркидә,
Сәхибҗәмал абыстайларга багышлап язган поэма һәм шигырьләрен
шул авылдашлары сөйләшә торган телне әдәбиләштереп язуы билгеле.
Димәк, төрле авторның әсәрләрендә параллель килә торган ике төрле
төрки телне бер үк автор үзенең төрле әсәрләрендә файдалана һәм гасырлар буена килә торган традицияне үзенчәлекле рәвештә яңартып
җибәрә. Г. Кандалый иҗаты турында фәнни хезмәт язучы авторлар бу
мәсьәләгә игътибар итәләр. “Бу күренеш исә Г. Кандалый иҗатының
бер гомер дәвамында төгәл ике чорны иңләп алуын барлыкка китерде”,
– дип яза бу хакта М. Госманов [Госманов 1988, б. 63].
Г. Утыз Имәни әсәрләрендә фонетик үзенчәлекләр, графикорфографик тәртип, норма һәм вариантлылык, Э.Х. Кадыйрова
ХIХ гасырның беренче яртысында язылган/басылган поэзия әсәрләрендәге фонетик үзенчәлекләр, графика-орфографик тәртип, норма
һәм вариантлылык И.Б. Бәширова тикшерүендә бирелә.
ХIХ гасырның икенче яртысы–ХХ йөз башында язма әдәби
тел мәсьәләләре. Поэзия телендә традиция һәм яңарыш. ХIХ гасыр ахыры–ХХ йөз башы – татар әдәбияты һәм әдәби теленең алтын
дәвере, дип билгеләнә. ХIХ йөзнең икенче яртысыннан язма әдәбият
тема һәм жанр ягыннан байый һәм тагын да катлаулана. Бу чорда татар
әдәби теле үзенең барлык стильләре белән дә яшәештә була. Димәк,
язма әдәби тел төрле жанр-стильләрнең таләбен канәгатьләндерә торган халәтендә, ягъни классик-абруйлы һәм халыкчан төрдәге вариантларында кулланыла, норма, норма вариантлылыгы, функциональ-социаль һәм функциональ-стилистик вариантларында яши, хәрәкәттә
була, ягъни татар милли әдәби теле камил дәрәҗәсендә формалашып
җиткән була.
1800 елда Казанда гарәп шрифтында китап басу юлга салына
[Каримуллин, 1971, с. 117], 1804 елдан Казан университеты эшли
башлый, аның каршындагы типография ХIХ гасырның урталарында
Россиядәге дөньяның төрле телләрендә иң күп китап бастыра торган
типография булып таныла, шәхси типографияләр ачылгач та, эшләвен
дәвам иттерә, дини китаплар белән бергә, татар халкының дөньяви
әсәрләре дә басыла, һәр өч китапның берсе татар китабы була [Каримуллин, 1971, с. 161, 179–181].
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Күрсәтелгән вакытта, матур әдәбият стилендә проза жанрының
өстенлек алуы билгеле, әмма алдагы чорларны тикшерүдәге фикерне
дәвам итү максатыннан, бу очракта да сүзне поэзия жанрыннан
башлыйбыз.
ХIХ гасырның икенче яртысында Гали Чокрый (1826–1889), Ә.
Уразаев-Кормаши (1855–1883), Мифтахетдин Акмулла (1831–1895)
һ.б. шагыйрьләр иҗат итә. Әдәбиятчы галимнәр белдергәнчә “...
ХIХ йөз поэзиясенең бу этабын Тукайлар чорына әзерлек дип билгеләргә мөмкин” [Гайнетдинов, 1985, б. 377]. ХХ гасыр башында
Дәрдемәнд (1859–1921), Г. Тукай (1886–1913), С. Рәмиев (1880–1926),
М. Гафури (1880–1934) һ.б. классикларыбызның башлангыч чор иҗаты күздә тотылуы мәгълүм.
Гали Чокрыйга мөнәсәбәтле рәвештә, әдәби әсәрнең поэзия
жанрына караган традицияләр дигәндә, аның да, Г. Утыз Имәни, Ә.
Каргалый, Һ. Салихов, Ш. Зәки һ.б. философ-шагыйрьләр кебек үк,
“... чорның, татар җәмгыятенең актуаль мәсьәләләрен кайгырткан һәм
үз иҗатында чагылдыра алган” шагыйрь булуы истә тотыла [Гомәров,
2006, б. 31]. Г. Чокрый да, аң-белем, мәгърифәт тарату юнәлешендә
тырышып эшләгән фикер иясе буларак, төрле жанрларда дөньяви
һәм дини эчтәлекле оригиналь әсәрләр язган, Көнчыгыш әсәрләренә
шәрехләр ясаган. Автор аларның күбесен, абызгайлар традициясен
дәвам итү юнәлешендә, укымышлы кешеләргә багышлап, гарәп һәм
фарсы телендә иҗат иткән.
Шуның белән бергә, Г. Чокрыйның күп сандагы мәдхиямәрсияләре заманының мәшһүр кешеләренә, ишан-муллаларына,
байларына, туганнарына багышлана һәм боларга карата, авторның
мөнәсәбәте нинди булуга мөнәсәбәтле рәвештә, сүз һәм сүзформалар
сайлап алынып файдаланыла. Мәсәлән, авторның “Шәмгыз-зыя”
(“Шәм нуры”) китабында автор үзе белдергәнчә, егермеләп галимнең
исемнәре һәм алар яшәгән изге урыннары хакында тасвир ителеп,
мәгълүмат бирелә. Әлеге китабының максатын ул болай дип билгели:
“... вафат булынмыш адәмләрнең соңында калгучы әхбабләре мәрсияләр
языб мәетләрене хатергә алырга вә хәер-догалар кыйлырга сәбәбләр
ясаганлардыр вә һәм дарелсөллямдагы (үткәндәге) галимнәрнең
исемләре китаблара язылыб мәнкабәләре (мактаулы эшләре) ядкәр
булыб калгандыр. Бәс, безем шәһәремез дә йәгъни шәһре әл-Болгар
да руи зәмингә (җир йөзенә) бик мәшһүр вә бик мәгъруф (билгеле)
шәһәрдер. Монда мәгаш идеб мәрхүм булган газизләргә дә мәнкабә
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вә мәрсия язгучылар була килгәндер. Бәс, безнең гасырымызда да
күб газизләр бар иде. Анларның да исемләре соңгыларга мәгълүм
булуб, йәдгә алыныб, хәер-догалар кыйлышырга сәбәбләр булса иде,
чөнки олуғ газизләр үзләренең нәфесләрене вә газиз җанларыны
айамай, рийәзәтләр чигеб һөнәр вә гыйлем үгрәткәнләрдер вә белгән
гыйлемләрене могасыйрларына (замандашларына) тәгълим итәр өчен
күб михнәтләр чиккәнләрдер вә һәр кайулары ун ике фәндән мөмкин
кадәре дәрес әйтеб ничә өйәздән җыелыб килгән талибләрне галим
булганчы вә имам вә мөәззин булырлык булганча назыйр вә тәрбия
кыйлганлардыр, анларны соңгыларымыз онытыб бетмәсен өчен
фәлән йирдә фәлән галим булган икән дийүрлек тәзкирәләр калган
булса йахшы булыр иде...” [Чокрый, 1883, б. 2].
Әдәбиятчы галим И. Гомәров белдергәнчә, Г. Чокрыйның
“Шуйухы Болгар” (“Болгар шәехләре”) дигән әсәре булуы билгеле:
“Шагыйрь өчен Болгар нәкъ менә укымышлы, зыялы затлар күплеге
белән, гыйлем-мәгърифәт учагы булуы белән данлыклы, җыеп әйткәндә, татар мәдәниятенең бишеге булганга кадерле... Болгар темасы
белән бәйле тарихи мотивлар Гали Чокрыйның “Мәдхе Казан” (“Казанга мәдхия”), “Тәварихе Болгария йәки тәкърибе Гари” (“Болгар тарихы яки Гариның якынча аңлатмалары”) һәм башка әсәрләрендә дә
дәвам ителә, иҗатының лейтмотивына әверелә” [Гомәров, 2006, б. 81].
Әлеге темага мөнәсәбәтле булган галим-остазлар һәм аларның башкарган эшләре хакындагы, мәрсияләр, башка жанрга караган тезмә
һәм чәчмә әсәрләр, әлбәттә инде, гарәп-фарсы алынмаларын мул кулланып языла. Мәсәлән:
Чөнача сахибе шөһрәт Шиһабеддин гали фикрәт,
Укыбдыр чук фөнүн, хикмәт, һадилар кем безем саздыр...
Укыбдыр күб рисаилне, ачыб төрлүк мәсаилне,
Хафиздыр күб дәлаилне, һадилар кем безем саздыр...
(“Китабы шәмгыз-зыя...”, 1883, б. 8).
Шуның белән бергә, автор, Суфи Аллаһиярның (1616–1713)
“Сөбәтел-гаҗизин” әсәренә язылган шәрехендә, хаталар китәргә мөмкинлегенә ишарәләп, гадәти укучыга мөрәҗәгать итә, тырышлыгын
танырга өнди: “Әй гъәзиз къәрдәш, әгәр булсаң кәрим / Кыл тәмйиз:
буш куйма имгәкләрем /...Чөнки һәркем белсә сүзнең кыйммәтен /
Арттырыр ул үзенә чук һиммәтен...” дип, сүзнең дәрәҗәсен белгән
кеше генә, ялкынлы дәрт белән теләгенә ирешү өчен омтыла, кеше
үзе китсә дә, аның сүзе калса, аның догачылары булачак, дип белдерә
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[Татар поэзиясе..., 1992, Т. I, б. 337]. Газиз кардәш, бөрадәрләргә
мөрәҗәгать итеп язылган шигырьләре теле аларның халык сөйләменә
якын була: “Һауада каз китеб барса, караб күр / Берен алда тотар. Син
дә сабак күр: / Ийәрсәләр аңа – туғъры барырлар / Чобалсалар – дулаб, чашыб калырлар...” Әдәбиятчы галимнәр белдергәнчә, Г. Чокрый,
авылдашлары үтенеченә җавап рәвешендә язган “Хаҗнамә”сен дә,
шундый ук телдә иҗат итә [Татар әдәбияты..., 1985, б. 425]. Аңлашылганча, язмачылыкның башлангыч чорыннан ук классик-абруйлы төрки һәм халыкчан – сөйләмә төркинең параллель килә торган традицион ике юнәлеше, Г. Кандалыйның шигырь һәм поэмаларындагы кебек,
Г. Чокрыйның тезмә һәм чәчмә әсәрләрендә дә чагылыш таба.
Шуның белән бергә, ХIХ гасырның ахырларына таба яңадан
дастан әдәбиятының традициясе дәвам итә ягъни халык авыз иҗатында
кулланыла торган сүзләрне мул файдаланылып иҗат итү зарурлыгы
килеп туа.
Болай итеп язу үзенчәлегенең ХII гасырда Ә. Ясәвиләр иҗатыннан башланып, гасырлар буена абруйлы төрки белән параллель баруы
дәвам ителгәне хәлдә, XVIII гасырның башында иҗат итүче Габди,
Габдессәлам һәм шул ук гасырның буеннан-буена килә торган “Илаһи
бәет”ләр телендә, аннан соң, ХIХ гасыр урталарына таба, моңлы адәмләрнең үз сөйләмә телләрендә язарга кирәк булуын аңлап, үзе яшәгән
төбәгендәге казакъ сүзләрен дә кушып җибәреп иҗат итүче Баһавиның “Бүз егет”ендә Болгар-Казан төрки-шивәсенең үзенчә баетылып,
даирәсе киңәйтелеп кулланылуы мәгълүм. Инде килеп, ХIХ гасырның
ахырларына таба менә шушы халыкчан телне әдәбиләштереп, ХIХ гасырның урталарындагы Баһавиның “Бүз йегет”е, Г. Кандалыйның
нәзымнәрен файдаланып, Ә. Уразаев-Кормаши (1855–1883) үзенең
“Кыйссаи Бүз егет” (1874) һәм “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” әсәрләрен
иҗат итә. Автор аларның ничек итеп язылуы хакында “Кыйссаи Таһир
илә Зөһрә” әсәренең ахырында аңлата: “...Бу хикәяте гаҗибияне госманлы тәварихларындан күреб, җиңелерәк телемез нугай вә казакъ
лөгатенчә чыгарыб, “Бүз йегет” нам нөсхәмез кеби, мин әүвәлиһи ила
ахирихи, тасхих вә мокабәлә кыйлыб, иҗаз тарикынча, бу ике телгә
тасниф кылдым” [Уразаев-Кормаши, 1879, б. 50].
Аңлашылганча, Ә. Ясәви “Хикмәтләр”еннән башланган җанлы
халык сөйләмен әдәбиләштереп иҗат итү, ХVI гасырда Хәсән Кайгы,
Казтуган, Дусмәмбәт, Чалгиз җырау, ХVII йөздә “Бабахан дастаны”,
ХVIII гасырдагы Габди, Габдессәлам һәм башка авторларның “Илаһи
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бәетләр” теле, ХIХ гасырның беренче яртысындагы Баһави һәм
Г. Кандалый әсәрләрендә, аерым төбәктәге җанлы-сөйләмә сүзләр
белән баетыла килеп, ХIХ гасырның икенче яртысында Ә. УразаевКормаши иҗатында дәвам ителә. Автор кыйссалары телен, болгартатар атамасын, үзе яшәгән төбәктәгечә, нугай вә казакъ лөгатенчә
дип белдерә, әсәрләрендә казакъ теленә хас булган сүз һәм
сүзформаларны яратып куллана, димәк, иске татар теленең аерым
урынчылыкта файдаланыла торган тел берәмлекләре белән баетыла
баруы тагын да киңәйтелә.
Алга таба әлеге юнәлеш М. Акмулла, Я. Емельянов һ.б.
шагыйръләрнең әсәрләрендә үзенчәлекле рәвештә дәвам ителә, ягъни
бу шагыйрьләр, гомумсөйләмә формаларны мул куллану белән бергә,
үзләренең туган ыруы – кабиләсе (Акмулла үзе белдергәнчә – мужикмишәр, Емельянов – керәшен), яисә яши торган урынчалыгына хас
булган башкорт, казакъ теле берәмлекләрен дә табигый бер җиңеллек
белән файдалана, тасвир чарасы итеп күтәрә. Акмулла иҗатында
сөйләмә тел берәмлекләренең сәнгатьчә кулланылышы күп урыннарда
гарәп-фарсы алынмалары белән аралаштырыла, димәк, абруйлы төрки
белән халыкчан төрки юнәлеше әлеге авторның бер үк шигырьләрендә бергә үрелә, шәхси таланты-осталыгы белән камилләшә, нәтиҗәдә,
язма телнең традициясе – нигезе сакланганы хәлдә, колачы киңәйтелә
бара, укучыларның даирәсе арта бара [Бәширова, 2007, б. 181].
ХХ гасырның беренче бишьеллыгында татар халкының даһи шагыйре Г. Тукай иҗат итә башлый: Ник йоклыйсың, мужик? Яз җитде һәм үсте / Чирәмнәр йортыңда, Тор, уян, күтәрел! / Үз-үзеңә кара:
Кем идең, кем булдың? / Нәрсә бар милкеңдә? / Ындырда юк орлык,
Иген юк урырлык, / Атың бар бик начар, Өч тәңкә торырлык... [Мужик
йокысы, Тукай, 1955, б. 3]. Кайда китде цензуралык / Коллык, тарлык,
ким-хурлык? / Артка карасак борлып, / Йырак анлар калдыя... [Тукай,
1955, б. 6]. Күренгәнчә, беренче шигырьләрен Г. Тукай, XVIII гасырлардагы “Илаһи бәетләр”дән, Баһави, Г. Кандалый, Ә. Уразаев-Кормаши, М. Акмулла, Я. Емельянов әсәрләре белән килә торган традицияне дәвам итеп, “мужик”ка мөрәҗәгать итеп, халыкның сөйләмә теленә
якын булган юнәлештә иҗат итә башлый [Курбатов, 1988, б. 54–58].
Шуның белән бергә, 1905 елда, Уральск шәһәрендә Камил
Мотыйгый тарафыннан “Әлгасрел-җәдид” дигән журнал чыгарырга
хәзерлек уңае белән тәкъдим ителгән программада “Голүмең бакчасында...” дигән шигыре басыла:

1. Иске татар язма әдәби теле

91

Голүмең бакчасында дулашалым, идәлем сәйран,
Сәгадәт бәхтемезгә калсын инсе, җинниләр хәйран.
Татарлар рифгате, шаны сикез кат күкләрә китсен,
Әбәд-сәрмәт бу милләтне Ходаем бәхтияр итсен.
Борынгы уйкуларны дөшенүбән улалым надим,
Тәрәкъкый вә Тәгали йулларына улалим кадим... (Гыйлемле,
белемле булыйк, Ходаем татарларны мәңге бәхетле итсен, дөньяда
болгарларның барлыгына ышандырыйк, төрле журналлар күбәйсен,
милләтнең яшь каһарманнары кулында каләм булсын, йоклап ятмыйк, мәгариф мәйданында ат уйнатыйк...) Шушы ук тема авторның
1906 елда “Шәкерт, яхуд Бер Тәсадеф”, “И каләм”, “Фикер” газетасына гына махсус түгел”, “Пушкинә”, “Гәзитә мөрәттибләренә” һ.б.,
1907 елда “Хөрриятә”, “Тәрбиятел-әтфаль”гә һ.б. шигырьләре языла.
Гыйлемгә-белемгә омтылу фикеренең бөеклеге, “Котадгу белек”тән
башланып, болгар төркисе – иске татар телендә язылган “Кыйссаи Йосыф”тан соң гасырлар буена тасвир ителә килеп, XVIII гасыр ахыры–
ХIХ йөзнең беренче яртысында Г. Утыз Имәни, Ә. Каргалый, Һ. Салихов, Ш. Зәки һ.б. иҗатында, иҗтимагый шартлар таләбенә җавап бирү
юнәлешендә, тагын да югары күтәрелә. Әлеге авторлар үзләренең әсәрләрен укымышлы кешеләргә багышлап, традицион гомумтөрки нигезне саклаган хәлдә, гарәп вә фарсы алынмаларын мул кулланып иҗат
итәләр. Яшь Тукай да, Аллаһы Тәгалә, Коръәне Кәрим сүзләре белән
куәтләнеп, гыйлем-мәгърифәтле, затлы-зыялы булып, халыкка хезмәт
итүнең зарурлыгы тасвирлана торган шигырьләр нәкъ шул әсәрләрнең теле кебек язылырга тиеш, дип аңлый һәм шулай яза. Димәк, бу
юнәлештә Г. Тукай ниндидер яңалык ача дип әйтә алмыйбыз, ул гамәлгә куелган язма ысулны дәвам итә. Шуның белән бергә, Г. Тукай әлеге
ысулның эчтәлеген киңәйтә: “...бу милләтне Ходаем бәхтияр итсен...”
дип, Аллаһыга инану белән башланган фикер, милләтне гыйлемле итүнең тагын башка чаралары булуы да һәр шигырьдә тасвирлана. Болар:
“тишек пима, тишек бишмәтле”, “җир йөзендәге фәрештә” шәкерт
нең “тәрәкъкый күкләрнең баскычы”, “милләтнең һәр эштәге өмете”
булуы, “Каләм”нең “наданлыкның начарлыгын, агу икәнлеген аңлатырга” мөмкинлегенә күрә, “милләткә мәрхәмәт ит, зинһар хурлыкка
калдырма” дип мөрәҗәгать итәргә кирәклек; язма әдәбиятның көчле
корал булуына инану, “Фикер” газетасы басыла башлагач, аның
халыкны таркатучы җилләрне истермәс, милләтнең берләшү юлларын
кистермәслегенә ышану, шагыйрьләрнең дә “күңелгә хушлык, җанга
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яктылык” китерә торган “тиңдәшсез Пушкин Александр кебек якты
кояш төсле шигырьләр язып” милләтне ничек итеп аңлы, укымышлы,
белемле итәргә мөмкин булу шигъри юлларда сурәтләнеп бирелә.
Шулай итеп, милләтне гыйлемле, мәгърифәтле итүнең шул чордагы
күп төрле мөмкинлеге сурәтләп күрсәтелә. Димәк, Г. Тукай, иҗат итә
башлаганда, гомумтөрки нигездәге Болгар-Казан иске татар теленең:
а) халыкчан сөйләмә һәм авыз иҗаты әсәрләренә якын булган, ә) гарәпфарсы алынмалары һәм традицион язма формалары мул кулланыла
торган мөмкинлеген истә тота. Параллель булып килә торган ике төрле төркинең, Г.Кандалый иҗатындагы кебек, бер үк авторның төрле
әсәрендә файдаланылуы тагын да ачыграк чагылыш таба.
Г. Тукайның беренче тәнкыйтьчеләре тарафыннан әлеге мәсьәләгә игътибар ителә. Ф. Әмирхан “Габдулла Тукаев шигырьләре, 3 нче
дәфтәр” җыентыгы басылып чыгу уңае белән язылган мәкаләсендә,
Г. Тукайның саф сөйләмә телдә язылган шигырьләрен югары күтәреп
мактый: “Һәр милләтнең шөгарасы – шул милләтнең теленең сакчысы вә төзәтүчесе, шул халыкның кайгы вә шатлыкларын үзләренә вә
башкаларга дөрест сурәттә аңлатучы вә халыкның коры сүзләрдә вә
нәсерләрдә изһар ителә алмаган халәте рухияләрен изһар итүчеседер.
Шуңар күрә дә шигырь вә шөгарә халык әдәбиятында иң мөхтәрәм
урынга куеладыр...”; “Мәҗмугада “Шүрәле”, “Пар ат”, “Теләнче”,
“Кемне сөяргә”, “Дөньяда торыйммы? дип киңәшләшкән дустыма”,
“Туган җиремә” дигән шикелле шигырьләр һәр җәһәтеннән тәкъдир
ителергә шаяндыр (лаектыр, хаклыдыр)”.
“Иске төрек телендә” язылган дип уйланыла торган шигырьләрне
автор өчен гөнаһ эш дип белдерә: “Бу мәҗмугада Габдулла әфәнденең
халис татарча – һәр татар рәхәтләнеп укырлык язылган бик гүзәл шигырьләре вә халис татар мәгыйшәтеннән алынган тасвирлары янында,
иске төрек теле белән язылып, гарәпчә, фарсыча, азәрбайҗанча, тагы
әллә нәрсәчә телләреннән корылган шигырьләре дә күптер... Габдулла
әфәнде кеби табигате шигъриятле кешеләрнең иске вә яңа төрек әдәбияты тәхте тәэсиренә төшеп тә, татар шагыйре урынына – үзләрендән мөтәкәллиф төрекләшкән шагыйрьләр ясаб чыгарулары татар теле
вә әдәбияты ноктаи нәзарындан гөнаһдыр... гарәп сүзләреннән татарча төзелеп ясалган бәетләрнең татар шигырь мәҗмугасында торулары
– бөтенләй урынсыздыр”. Дөрес, бу төрдәге шигырьләрнең дә “гүзәл
чыгуы” искәртелеп үтелә: “Болардан башка төрек әдәбияты тәхте
тәэсирендә язылган шигырьләрендә дә Габдулла әфәнде мөстәкыйль
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вә гүзәл тасвирлар дәреҗ итәдер”, – дип, “Хур кызына” һ.б. берничә
шигырьдән өзекләр китерелә, кайбер тәрҗемәләренең дә “телләрен
истисна белән”, ягъни телен искә алмаганда, бәхак (чыннан да) гүзәл
чыкканнар, – дип бәяли [Даменла, Әл-Ислах, 1907, № 9; Әмирхан,
1986, б. 11–14]. Ф. Әмирханның икенче мәкаләсендә дә әлеге язмада
чагылыш тапкан фикерләр дәвам ителә: “Моннан соң Габдулла әфәндедән халис татар телендә язылган озын-озын поэмалар көтәмез. Татар теленең (дикъкать итеңез – төрек түгел!) аз булса да алга атлавы
өчен, мотлак куәи шигърияле затларымызның тәсанныгсыз (табигый)
татар булып калулары ляземдер” [Даменла, Әл-Ислах, 1907, 2 февраль;
Әмирхан, 1986, б. 22–23]. Шулай итеп, Г. Тукайның шигырьләре татар
халкының саф сөйләмә телендә һәм иске төрек телендә язылган дип
белдерелә. “Иске төрек теле” дигән төшенчә, гарәп, фарсы, азәрбайҗан телләре белән бергә бәйләп әйтелгәнгә, әлеге тәгъбирне гомумтөрки дигән мәгънәдә аңларга да була. Г. Тукай үзе дә җыентыкларының
берсендә “...Ул мәнзумат вак-вак диваннарга тәдвин ителеп, төректатар галәменең һәр ягына таралган...”, – дип язган. Моны, төрек сүзе
нең тулаем гаилә исеме булган төрки мәгънәсендә кулланылуы, дип
аңарга кирәк [Тукай, 1956, Т. 4, б. 185]. Берничә еллар үткәч, Җ. Вәлиди М. Кашгарыйның “Диване лөгатет-төрек” хезмәтенә нигезләнеп
(“Безнең юл”, 1927, № 3) һәм “Йолдыз” белән “Вакыт” газеталарының
телен тикшерү уңаенда (“Безнең юл”, 1928, № 1) төрки-төрек-татар
төшенчәләренең үзләренә хас булган мәгънәләре булуына игътибар
итә һәм болай дип белдерә: “...Төрекчә бар, төрки бар, болар – бер-берсенә башка нәрсәләр. Төрекчә дигәне – госманлыча дигән сүз. Төрки
дигәне, гомумән, төрек теленчә дигән сүз. Димәк ки, татарча язылган
китап төрекчә булмый, бәлки төрки була. “Төрки” ул – гарәпчә һәм
фарсычага каршы куелып йөртелә торган классик бер тәгъбир...” [Вәлиди, 1928, № 1].
Әмма Г. Тукай иҗатына карата язылган мәкаләләреннән аңлашылганча, Җ. Вәлидинең әле төрки-төрек төшенчәләрен аерымламыйча
куллануы күренә. Мәсәлән, “Габдулла Тукаев” дигән мәкаләсендә, асылда, Ф. Әмирханның “... халыкның кайгы вә шатлыкларын
үзләренә вә башкаларга дөрест сурәттә аңлатучы вә халыкның коры
сүзләрдә вә нәсерләрдә изһар ителә алмаган халәте рухияләрен изһар
итүчеседер...” дигән фикерен кабатлап, шагыйрьнең сүзе гади генә
сүз булмыйча, “...андагы хис вә мәгънә татар халкының мәңгелек
җан азыгы булачакдыр...”, – дип, инануын белдерә [Вәлиди, 1913,
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6 апрель]. Ләкин алга таба “шагыйрь сүзенең җан азыгы” булу дигән
фикер куәтләнми, “Мөхәммәдгариф углы Тукаев” дигән хезмәтендә:
“...Тукаевның беренче (шәкердлек) дәверендә госманлычарак язган
шигырьләре эчендә, тәрҗемәләре юк диярлек дәрәҗәдә аз иде”,
“...ул хәзер мөстәкыйльрәк хис итә, аның телендә, өслүбендә дә
госманлылыктан татарлыкка таба бер сафлану вә истикълял күренә”,
“...Фатих әфәнде Тукаевның госманлыча язылган шигырьләренең
тел җәһәтен яратмый һәм “Шүрәле”, “Алтынга каршы” кеби татарча
шигырьләренә бик зур кыйммәт бирә иде”, – дип белдерә (Вәлиди,
1914), ягъни Ф. Әмирхан мәкаләсендә “иске төрек теле” дигән төшенчә-атама, госманлы дәүләтендәге халыкның теле дигән мәгънәсендә
тәгаенләнеп кулланыла.
Г. Ибраһимов та шушы ук фикерне кабатлый: “...Тукай кебек шагыйрьләр (башлангыч “Мөхәммәдия” дәвере) байтак вакытлар ярым
“Тәрҗеман”, ярым госманлы тәэсирендә бардылар. Ләкин тормышның төбендән табигый рәвештә күтәрелеп килгән халык хәрәкәте
әдәбиятны, матбугатны үзенә корал иттерергә тели иде. Боның өчен
җанлы халык теле лязем иде” [Ибраһимов, 2007, б. 38].
Аңлашылганча, Г. Тукайның беренче тәнкыйтьчеләре тарафыннан,
шагыйрьнең башлангыч чор иҗатына, үзенчәлекле рәвештә мөнәсәбәт
белдерелә, халыкчан телдә язылган шигырьләре санап күрсәтелеп
мактала да, гарәп-фарсы алынмалары белән язылган шигырьләре
“төрек телендә язылган” дип ассызыклана. Бу төрдәге әсәрләренең
кыйммәте, аның теле кимәлендә, татар халыкның сөйләмә теле
яктылыгына куеп тискәре бәяләнә һәм озак еллар буена кабатланачак,
Г. Тукайның беренче шигырьләре госманлы-төрек телендә язылган,
дигән фикер ныгытыла. Иске татар әдәби теленең үз тарихы булуына
игътибар ителми.
Шуның белән бергә, татар әдәби теле тарихын өйрәнеп, беренче мәкаләләрен яза башлаган Л. Җәләй “Тукай телендә фигыльләр”
дигән хезмәтендә: “...Тукай телен өйрәнү – татар әдәби теле тарихының мәгълүм бер баскычын өйрәнү дигән сүз. Кешелек дөньясы барлыкка китергән культура байлыгын тәнкыйть үтәзеннән сөзеп алмый
торып, яңаны төзеп булмый”, – дип, шигъри әсәрләрнең телен яңача тикшерергә кирәк булуны күтәрә [Җәләй, 1938, № 3, б. 59–60].
Әмма бу вакытларда әлеге фикер үстерелә алмый. Татар әдәбияты,
берсе икенчесен инкяр итә торган, кадим, җәдит, сыйнфый көрәшне чагылдырган революцион дәверләргә бүленеп өйрәнелергә тиеш,
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дигән фикер [Ибраһимов, 2007, б. 127–131], “...Татар буржуасы өчен
төрек-татарчылык бербөтен хәрәкәт икән, аның теле дә шундый ук
бербөтен –төрек-татар теле... Октябрьгә кадәрге әдәби тел – пантюркист татар буржуасының теле иде...”, – дип дәвам ителә [Толымбай,
1931, б. 26, 76]. Димәк, әдәби телнең эзлекле тарихы булырга тиешлек
мәсьәләсен өйрәнеп тикшерү юнәлеше көн тәртибенә куела алмый
торган, алай гына да түгел, татар халкының тарихы бар, аның әдәбиятының, әдәби теленең тарихы бар, дип әйтүчеләр кулга алынып, юкка
чыгарыла торган дәвер була.
Г. Тукайның башлангыч чор иҗатын госманлы-төрек теле һәм әдәбиятына бәйләп карау дәвам итә. Ш. Рамазановның “Тукай һәм хәзерге татар әдәби теле” дигән мәкаләсендә: “...Тукай иҗатына кадәр татар
поэзиясе һәм татарча художестволы сүз культурасы турында шартлы
рәвештә генә сөйләргә мөмкин”, Тукайга кадәр булган татар әдәбияты
“...поэтик идея, поэтик фикер ягыннан ярлы, сәнгатьчә эшләнеш ягыннан, күбесенчә, примитив, ...һәм тел ягы бөтенләй корама иде”, – дип,
үрнәк рәвешендә Г. Утыз Имәни, Ш. Зәки, Г. Чокрый әсәрләреннән
мисаллар китерелә. Г. Кандалыйның “саф татар телендә язган берничә
шигыре генә өстенлек итеп килгән гомуми хәлне, әлбәттә, үзгәртә алмавын” “К. Насыйри: “Яңа татар әдәби теле төзү юлында искиткеч
зур эшчәнлек күрсәтте”, – дип искәртә. “Лексик һәм грамматик нормалар карарлашмады, чуарлыклар артканнан-арта барды. Бер яктан, әле
“төрки тел” дип аталган борынгы феодализм чорының корама “китап
теле”дәвам итсә, икенче яктан, “пантюркистлар Идел буе татарларына
да, әдәби тел итеп, төрек телен көчләп тагарга маташтылар”, – дип, үз
чорының әдәби тел өлкәсендәге теориясе аңлатыла [Рамазанов, 1946,
1954, б. 58–61]. Г. Тукай шигырьләренең теле дә әлеге нигезгә куеп
тәгаенләнә: “...Бу чорда Тукай ике телдә – татар һәм төрек телләрендә язды. 1905 елда басылган 7 шигыренең 4 се татарча, 3 се төрекчә,
1906 елда 39 шигырьдән 18 татарча, 14 төрекчә, 7 катнаш, 1907 елда 34
шигырьдән 29 татарча, 3 төрекчә, 2 катнаш телдә язылганнар... Тукайның ул чакта әле татар әдәби теле мәсьәләсендә аерым концепциясе
дә, нык позициясе дә булмаганлыкны күрсәтә...”, – диелә [Рамазанов,
1946, 1954, б. 63].
Г. Тукай иҗатына, татар әдәби теле тарихының мәгълүм
бер баскычын өйрәнү күзлегеннән караганда, бу фикерләрнең
чынбарлыкка туры килмәгәнлеге аңлашыла. Әлеге юнәлештә, төрек,
төрки, татар, катнаш төшенчә-терминнарының мәгънәсен тәфсилләп,
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һәр шигырьдә кулланылган сүз һәм сүзформаларны аңлату сорала.
“Голүмең бакчасында...” дип башлана торган шигырьдә, мәсәлән,
төрек теленең дулашу, парлак һәм чук дигән өч сүзе файдаланылган.
Димәк, сүзләрне лексема (сүзлектә теркәлгәнчә) халәтендә куллану
ягыннан карап, бу шигырьне төрек телендә язылган дип әйтеп булмавы
аңлашыла. Ләкин бу шигырьдә ит(ид) тамыры 5 мәртәбә идәлем һәм
итмәлиез, уйнат сүзе уйнаталем; бул тамырының ул формасында
2 мәртәбә улалем; бар сүзенең вар, вармы; төрле сүзенең дөрлү; төшенү сүзенең дөшенүбән рәвешендә; болгар сүзенең иялек килешендә
болгарың дип, ягъни төрки гаиләнең угыз төркеменә караган төрек теленә [Кононов, 1977, б. 394] хас булган орфографик һәм морфологик
күрсәткечләре белән файдаланылуы күренә.
Шуның белән бергә, бу формаларның барысы да һәм тагын йокы
сүзенең уйку, күрсәтү сүзенең күстәрү, без алмашлыгының безем
һәм безез дип белдерелүе, таш язмаларыннан ук килә торган угыз-уйгыр-кыпчак кабилә телләренең катнашмасы булган гомумтөркидән
килә торган язмачылыкның традициясе-дәвамчанлыгы буларак [Тенишев, 1977, с. 35–40], иске татар теленең төрле чорында, теләсә кайсы жанр-стильдә язылган текстларда, төрле дәрәҗәдәге эзлеклелектә
кулланылышта була. Ләкин аларның берсе дә, мәсәлән, Ш. Рамазанов
мисал итеп китергән Г. Утыз Имәни дә, Ш. Зәки, Г. Чокрый һ.б. да,
гәрчә аларда угызчылык күбрәк булса да, төрек телендә язылган дип
саналмый. Бу әсәрләрнең иске татар телендә язылуы мәгълүм. Татар
теле белемендә, әлеге мәсьәлә иске татар теленең төрле чорын тикшереп язылган хезмәтләрдә яктыртыла, угыз формаларының кыпчак
төркеме телләренә караган чаралар белән чиратлаштырылып файдаланылуына игътибар ителә (Хисамова, 1999, Бәширова, 1999, Нуриева, 2004). Бу шигырьдә дә теләк модальлеге 2 мәртәбә улалем (угыз
чылык), 2 мәртәбә улсын, улсынлар (кыпчак-татар телендә боерык
фигыль формасында кирәклек-теләк мәгънәсе һәм тагын шундый ук
китсен, итсен) һ.б. “Голүмең бакчасында...” файдаланылган 145 сүзнең, татар теле, төрек теленең 3 сүзен һәм гомумтөркидән килә торган
башка сүз һәм сүзформаларны бергә караганда, 57 се төрки берәмлек
булуы күренә. Шигырьдә тагын адәм (2 мәртәбә), япун, немсә, француз, журнал, гәзитә сүзләре белән бергә, 64 сүз була, димәк, 81 сүзнең
гарәп һәм фарсы алынмасы икәнлеге аңлашыла. Бу алынмаларның
20 гә якыны (сәгадәт, бәхет, җен, хәйран, милләт, дәфтәр, каләм
һ.б.) халкыбызның язма һәм сөйләмә телендә актив кулланылышта
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яшәгәнгә, хәзерге вакытта аларның 60 ы гына аңлашылмый (үз
вакыты татар әдәбиятында алар гадәти сүзләр була), боларның күбесе
“Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге”ндә тәрҗемә ителә (1965).
Г. Тукайның башка шигырьләрен дә әлеге юнәлештә тикшерергә
мөмкин. Мәсәлән, “И Каләм!”шигырендә 149 сүз кулланылган. Шуларның 62 сенең, төрки гаиләдәге башка телләрдә дә, шул исәптән, төрек
һәм татар әдәби язма телендә дә кулланылуы мәгълүм булганга, төрки-татар сүзе дип, шуларның һер (һәр) сүзен төрек теленеке дип аерып
әйтергә мөмкин. Димәк, 87 се гарәп-фарсы алынмасы икәнлеге күренә.
Билгеле булганча, классик иске татар телендә, гарәп-фарсы алынмалары катгый рәвештә үз чыганак теле кагыйдәсенә буйсынып языла. Төрки-татар сүзләренең язылышында билгеле бер тотрыкланган нигез булса
да, төрлечә бирелеш тә күзәтелә. Г. Тукай шигырьләрендәге төрки-татар
сүзләрен хәзерге әйтелешкә туры китереп һәм иске татар телендәге традицион язылыш дип бүлеп карарага мөмкин, әмма һәм сузык, һәм тартык авазларның бирелешендә транслитерация дәрәҗәсендәге төгәллек
саклана алмый. “И Каләм!” шигырендә түбәндәге сүзләр, хәзерге татар
телендәгечә язылышта бирелә дип әйтергә мөмкин: китсен, безне, без
дә, тугры, йул, без, ит, калдырма, итеп, бу, йаз, ит, йаз, караны, йаз,
кара, дип, ит, акны, ак, бакма, бак, явыз, асма, колак, дүрт, күз, кичмәсен, караңгылыкта, без, бер-бер итәрләр, ни, безгә, бер, безгә, бер
(кабатлануны санап, барысы – 38 сүз).
Иске татар телендәгечә, ягъни угыз төркеме телләренә хас булган
үзенчәлекләр дә файдаланылган язылышта: бези, сән, әйлә, улалым
(булыйк), кыйл, сән, нә, бән, ичүн, дөшердең, әйлә, сән, ушандак,
кәс (кеше), сәндән, кәлер, бәкләнер, кәлде, бөйлә (бу илә), әйлә,
кыйл,улынсын (булсын) (кабатлануны санап, барысы – 23 сүз).
Бу сүзләрнең кайберләренең, мәсәлән, ben – бән [Төрекчә-татарча..., 1998, б. 74], düşür – төшер [158], ol – бул [318], хәзерге төрек
теленең әдәби нормасы булып саклануы гына аларны фәкать аерым
төрек теленең генә сүзе дип санарга нигез була алмый, чөнки болар,
төрки гаиләнең язма телендәге уртак байлыгы булып санала. Мәхмүт
Кашгарыйның “Диване лөгатет-төрек” хезмәтендә, әлеге сүзләрнең
күбесе, аерым кабилә телләренә бүленмичә теркәлеп бирелгәнгә,
гомумтөрки дип атала. Һep – һәп сүзен төрек теленеке дип әйтә алабыз
[Төрекчә-татарча..., 1998, б. 209], татар теленең сүзлекләрендә теркәлмәгән. Шулай итеп, 149 сүзнең 62 се төрки-татар сүзе икәнлеге күренә.
Димәк, 87 се гарәп-фарсы алынмасы була, шуларның каләм, милләт,
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китап, гомер, хәл, заман, бәхет, җаһил кебек 41 е татар телендә актив
кулланылуы мәгълүм, 46 сын тәрҗемә итәргә кирәк була. Бу шигырьдә рус теле алынмасы булган Аурупа сүзе дә файдаланыла.
Г. Тукайның “Ифтирак соңында” шигырендә 122 сүз кулланыла:
52 се – төрки-татар, шуларның 3 сен төрек теленеке дип әйтә алабыз,
70 сүз – гарәп-фарсы алынмасы була.
Хәзерге татар телендәгечә язылышта дип әйтергә мөмкин сүзләр:
соң, ит, итдем, сөйләмәк, йаздым, күздән, каным, китдең, бер,
акланыр, көн, итәр, йаздым, йаздым, улып, көлдердең, йандым, бетде,
йыкдым, итәм (кабатлаулар белән – 20 сүз).
Иске татар телендәгечә, ягъни угыз төркеме телләренә хас булган
үзенчәлекләр дә файдаланылган язылыштагы сүзләр: чук, илә, бән
(10 мәртәбә кабатлана), у (ул), кәндемә, улды, улды (булды), иштә
(менә), акан (аккан), аглатыб (йылатыб), бези, бәңа, улыб (булыб), сән,
бези, улдым (булдым), улды (булды), шимди, йакан (йаккан), идәрсәм,
улыр (булыр), вирдем (кабатлаулар белән – 32 сүз). Димәк, бу шигырьдә
автор 52 төрки-татар сүз файдалана. Шуларның чук, иштә һәм шимди сүзләрен бик икеләнеп кенә төрек теленеке дип әйтә алабыз, чөнки чук сүзе иске татар телендә актив кулланылышта була (мәсәлән,
халык авыз иҗатында күптин-күп, чуктин-чук сәламнәр җибәрелә);
işte – менә бу [Төрекчә-татарча..., 1998, б. 231], иштә “Татарча-русча
сүзлек”тә (1966) устн. книж. искәрмәсе белән теркәлгән [182]; şimdi
– хәзер [Төрекчә-татарча..., 1998, б. 411] шулай ук иске татар телендә
файдаланыла. 122 дән 52 сүзне алгач, калган 70 сүз гарәп-фарсы алынмасы була, шуларның 34 сүзе хәзерге татар телендә дә актив кулланыла, димәк, 36 алынманы тәрҗемә итәргә кирәк була.
Димәк, Г. Тукайның башлангыч чор иҗатының халыкка
аңлашылу-аңлашылмау мәсьәләсе турында фикер әйткәндә, аны, татар белән төрек теле мөнәсәбәтеннән бигрәк, иске татар телендә язылган барлык әдәбиятны өйрәнгәндәге кебек, төрки тел һәм гарәп-фарсы
телләре яссылыгына куеп өйрәнергә тиеш булабыз [Бәширова, 2015,
№ 4, б. 110–120].
Билгеле бер эзлеклелектә караганда, төрки һәм төрек атамалары татар филологиясендә, төрле чорда бер төсле үк язылып, бер үк
мәгънәдә, яисә төрлечәрәк мәгънәләрдә файдаланылсалар да (Бәширова, 2012), хәзерге вакытта әлеге төшенчәләрнең мәгънәләре инде
тәгаенләнеп кулланыла дип уйларга нигез бар кебек. Төрки халыклар һәм аларның телләре дигәндә, әлеге атама исеме белән берләшә
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торган гаиләдә яшәүчеләрнең теле истә тотыла. Әмма төрек, татар,
азәрбайҗан, казакъ, үзбәк, кыргыз һ.б. дигәндә, аерым дәүләттә
яшәүчеләрнең ана телләрен күздә тотабыз. Шуңа күрә дә безнең көннәрдә Г. Тукайның беренче шигырьләре төрек телендә язылган дип
әйткәндә, Төркия дәүләтендә яши торган халыкның теле дип кабул
ителә. Мәсәлән, әдәбиятчы галим Ф.Г. Галимуллин болай дип белдерә: “... Егерменче гасыр башында төрек телен белмәүче татар зыялылары, галимнәре, язучылар һәм шагыйрьләр булмаган диярлек.
Мәктәп-мәдрәсәләрдә гарәп, фарсы телләре белән бергә, төрек теле
дә укытылган. Кардәш төрек халкының теле барлык төрки милләтләр өчен әдәби теле буларак та хезмәт иткән. Г. Тукайның да иҗатын башлаган вакытта кайбер шигырьләре сиксән-туксан процентка төрек телендә язылган...” [Галимуллин, 2014, б. 142]. Бу юлларда
инде, ХХ гасырның урталарындагы кебек, Г. Тукай иҗатына бәйләп,
“...пантюркистлар Идел буе татарларына да, әдәби тел итеп, төрек
телен көчләп тагарга маташтылар”, – дигән куркыныч-ялган фикер
аңлашылмый, шагыйрь теленең буталчык-корамалыгы дигән фикер
белән дә килешеп булмый, киресенчә, бик хаклы рәвештә, бер үк
гаиләдәге халыкларның кардәшлеге, дуслыгы, бердәмлеге истә тотыла. Әмма, төрек теле барлык төрки халык өчен әдәби тел булган,
мәдрәсәләрдә укытылган, Г. Тукай төрек халкы сөйләшә торган телдә иҗат иткән, дип белдерүне хакыйкатькә каршы бару дип танырга
тиеш булабыз. Бер үк сүзләр белән, бер үк күренеш турында, сәясәткә,
вазгыятькә бәйле рәвештә, абсолют капма-каршы фикер әйтергә
мөмкин булуы күренә. Иң аянычы, әлеге фикер: “...Габдулла Тукай,
классик шагыйрьләребезнең күбесе кебек үк, иҗатының башлангыч
чорында госманлы телендә язган. Татарның барлык мәдрәсәләрендә
дә иске төрек теле фән буларак укытылган, ә аңарда әсәрләр иҗат итү
югары өслүб үрнәге саналган, үзенә күрә бер мода булган. Тора-бара
шагыйрьләр татар әдәби теленә-чын халык теленә әйләнеп кайткан
әлбәттә”, – дип дәвам ителә [Сафиуллина, 2015, б. 46].
Монда шуны искә төшерерү урынлы булыр: төрек һәм татар
телләре төрки гаиләгә берләшә торган ике төркем вәкилләре булып
тора. Татар теле – болгар-кыпчак, төрек теле угыз төркеменә карый,
димәк, сөйләмә телләре ягыннан берсе икенчесеннән билгеле
бер дәрәҗәдә аерымлана. Шуның белән бергә, махсус әдәбияттан
аңлашылганча, бу телләрнең икесенең дә язмачылык тарихы, угыз
кабилә телләре нигезендә уйгыр һәм кыпчак элементлары булган
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рун язуы белән башлана (VII–VIII г.) һәм шул ук нигез сакланганы
хәлдә гасырлар буена дәвам ителә. Әмма, угыз-уйгыр үзәгендә бара
торган язма-тел традициясенең көче һәм куәте, бер үк гаиләдәге төрле
телләрдә төрлечә дәвам ителә һәм төрле дәрәҗәдә саклана [Тенишев,
1997, с. 35–38]. Сөйләмә теле кыпчак нигезендә санала торган татарларга караганда, сөйләмә теле угыз нигезендәге госманлы төрекләрендә шул ук нигездәге язма телнең колачы, әлбәттә, киңрәк яшәеш ала.
Шуның белән бергә, татар әдәбиятында да, угыз-уйгыр нигезендә
бара торган язма тел традициясенең көчле чагы, аерым әдипләр иҗатында, ХХ гасыр башына кадәр дәвам итә. Г. Тукайның башлангыч
чор иҗаты моның ачык мисалы булып тора. Димәк, Г. Тукайның 1905–
1907 елларда Җаек чорында язылган шигырьләрендәге, ягъни классик
иске татар теленә хас угызчылыкка караган сүз һәм сүзформаларын,
хәзерге төрек теленең берәмлекләре дип аңлату – тарихилыкны аңламау, яисә махсус рәвештә юкка чыгару була. Гомумән алганда, иске телләрдә язылган текстларның тел үзенчәлеген, хәзерге телнең мөмкинлеге
белән чагыштырып бәяләү ысулы методологик яктан нигезсез булып
санала, чөнки алар арасындагы аерма телнең табигатенә генә карамый,
иҗтимагый тормышта бара торган үзгәрешләр белән барлыкка китерелә.
Төрек һәм татар кебек кардәш халыкның үткәндәге һәм хәзерге
телләре белән бәйләнештәге аермалыкны да иҗтимагый тормышта
бара торган үзгәрешләр барлыкка китерүе мәгълүм. Төрекләр үз
дәүләтендә яши, татарлар дәүләтчелеген югалткан халык булып яшәргә мәҗбүр ителә. 1928 елга кадәр һәр ике тел дә гарәп графикасын
файдалана, аннан соң латин язуына күчелә. Бу вакытта язма әдәбиятны уку һәм аңлауда һичнинди киртә куелмый. Г. Тукайның башлангыч
чор иҗатын гына түгел, башка әдипләрнеке кебек, барлык әсәрләрен
дә, төрки дөнья, шул исәптән госманлы төрекләре дә, үз сөйләмә телләренә якынайтып тәрҗемәсез укый һәм аңлый ала. Г. Тукайның рус
телендәге тәрҗемәләренең кардәш телләргә караганда күбрәк булуы
шушы сәбәп белән аңлатыла.
1939 елдан татар язма теле кирилл–рус хәрефенә күчерелә, латинда калган төрекләр белән язма телдә аралашу туктала. Хәзерге вакытта Г. Тукайның иҗаты кирилл – рус хәрефләренә күчерелеп укыла,
иске татар теленең гарәп графикасындагы язуы белән бәйле булган
үзенчәлекләрдән ераклашу барлыкка килә.
Шагыйрьнең “Голүмең бакчасында...” һ.б. шигырьләренең телен
тикшерүдән аңлашылганча, аның госманлы-төрек телендә түгел, бәлки
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угыз белән кыпчак катнашмасындагы, ХI–ХV гасырлардан ук килә
торган гомумтөрки нигезгә, күп сандагы гарәп-фарсы алынмалары
кушылган классик-абруйлы иске татар телендә язылуы ачыкланды.
Инде әйтеп үтелгәнчә, Г. Тукайның беренче шигырьләре языла башлаган ХХ йөзнең башларына кадәр татар халкының, авторлар
үзләре атаганча, Болгар-Казан төркисе дигән телдә иҗат ителгән язма
әдәбиятының 700 елга якын тарихы була. “...Тукайлар чорына әзерлек” дигәндә, тулаем шушы тарихны истә тотарга һәм үз вакытында
Л. Җәләй ассызыклаганча, Г. Тукай әсәрләренең телен татар әдәби тел
тарихының мәгълүм бер баскычы дип өйрәнергә тиеш булабыз.
Ни куаныч, үз вакытында игътибар ителмәгән әлеге фикер безнең
көннәрдә актуаль яңгыраш ала. “...В наличии огромной массы огузизмов в языке Тукая иные также могут найти лазейку для объявления
их “турецкими”, поскольку многие стихотворения народного поэта
публикуются параллельно с переводом на современный татарский”
[Хисамов, 1987, с. 87]; “...Тукай әсәрләренең тел-стиле, нигездә, борынгы төрки истәлекләреннән, “Кыйссаи Йосыф”тан, ХIV йөз ядкәрләре, Мөхәммәдъяр поэмалары аша кулланылып, эшкәртелеп килүче
тел-стильнең яңа тарихи шартларда дәвам ителеше ул...” [Миңнегулов, 1997, б. 54–63], дигән юлларда ул фикер объектив нигезгә утыртыла һәм башка авторларның мәкаләләрендә дә шушы юнәлеш дәвам
ителә, аның иҗатының төрле сәнгать өлкәләренә (музыка, мифология,
рәсем сәнгате һ.б.) көчле тәэсире турында фикер әйтелә.
Г. Тукайның даһилыгы аның җиде йөз еллар буена дәвам итеп
килә торган иске татар теленең табигатен аңлауда һәм аның тулаем
мөмкинлеген файдалана белүдә чагыла. Иске татар теленең табигате
һәм вазыйфасы дигәндә, авторларның кайсы укучыны күздә тотып,
нәрсә турында язуларына карап, угыз-кыпчак нигездәге гомумтөрки
дәвам ителә торган Болгар-Казан теленең, ягъни иске татар теленең,
берсе икенчесен алмаштырып, а) гарәп-фарсы алынмалары белән туендырылган гомумтөрки нигездә һәм ә) халык авыз иҗаты тәэсирендә
халыкчан сөйләмә җирлектәге төркидә иҗат итү мөмкинлеге булуын
истә тотабыз.
Г. Тукай яза башлаганда менә шушы мөмкинлекнең һәр икесен дә
файдалана. Бу ысулда языла торган шигырьләр чиратлашып та бирелә.
Шул ук 1906 елда “Яз галәмәтләре”, “Кечкенә генә бер көйле хикәя”,
“Хатирәи “Бакырган”, “Сорыкортларга”, “Кемне сөяргә кирәк?”, “Татар кызларына”, “Көз” һ.б. кебек, хәзерге татар теленә тәрҗемә ителү
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соралмый торган шигырьләре дә иҗат ителә. Тукайчы галим И. Нуруллин белдергәнчә: “...Ничек язуы мәсьәләсенә килгәндә, Г. Ибраһимов
фикеренә кушылып, Тукай “буталчык вә корама тел” белән яза башлады дип әйтергә туры килә... Тукайның бу чорда ара-тирә татарча язуын
хупласак та, бу төркемгә кергән шигырьләрен сәнгатьлелек ягыннан
бик үк мактый алмыйбыз. Шагыйрь үзе дә аларга... “агитка” итеп караган”, – дип, автор шагыйрьнең гомумтөрки дә язылган мәхәббәт
шигырьләрен һәм “Пушкинә” дигән оданың “...чын мәгънәсендә лирик шигырьләр булып, сәнгать ягыннан югары торалар. Әмма аларны
аңлар өчен... татарчага тәрҗемә итәргә кирәк”, – дип өсти [Нуруллин,
1977, б. 82–83; 1979, б. 312–313].
Алга таба Г. Тукай халкыбызның сөйләмә теле байлыгын сәнгатьчә тасвирлау теле югарылыгына күтәрергә кирәк булуын аңлый: “...
әдәбиятымызның асылы, җәүһәре булган безнең Казан теле...” икәнлегенә инануын белдерә (“Ялт-йолт”, 1911, № 29), традицион язма телне
үзенчә яңартып һәм үстереп камилләштерә. Чыннан да, Г. Тукайның
даһилыгы, аның Илаһи шигърияте, күп тапкырлар ассызыкланганча,
нәкъ менә халкыбызның үз-милли сүзләре белән тасвир итү юнәлешендә ачыла, әлеге нигездә ул, поэзия жанрының, һәм тулаем төрки
дөньяда, һәм башка халыкларның телләрендә яңгыраш ала торган
гүзәл-нәфис үрнәкләрен иҗат итә, дип белдерә һәм кабатлый алабыз
[Бәширова, 2011, 2014].
Шулай итеп, ХIХ йөзнең урталары–ХХ йөз башларында иҗат
ителгән поэзия әсәрләрендә дә, язмачылыгыбыз тарихының буеннанбуена, традиция булып килгән мөһим үзенчәлек дәвам ителә, гарәпфарсы алынмалары белән туендырылган классик-абруйлы төркидә
язылган әсәрләр белән бер үк вакытта, сөйләмә сүз һәм сүз формалары
әдәбиләштереп мул кулланылган халыкчан төркидә язылган әсәрләрнең
эзлекле рәвештә параллель баруы күзәтелә. Әмма бу вакытта аларны
куллануда яңалык барлыкка килә, әлеге ике параллель юнәлеш, төрле
авторларның иҗатында гына түгел, Г. Кандалый, Г. Чокрый, Г. Тукай
әсәрләрендәге кебек, бер үк авторның үз иҗатында да чагылыш таба.
Әлеге үзенчәлек, бер яктан, язма традициянең көчле булуын, икенче
яктан, көндәлек сөйләмә телнең дә, шагыйрь талантына туры килеп,
әдәби тел вазыйфасын үтәрлек дәрәҗәдәге мөмкинлеге ачылуын, әзер
булып “җитешүен” аңлата. Башкаларга караганда, Г. Тукай иҗатында
куәтлерәк булып яңгыраш алган бу үзенчәлек, алга таба, сәясәткә
бәйләнеп китеп, “...бер яктан, әле “төрки тел” дип аталган борынгы
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феодализм чорының корама “китап теле” дәвам итсә, икенче яктан,
пантюркистлар Идел буе татарларына да, әдәби тел итеп, төрек телен
көчләп тагарга маташтылар”, – дигән ялган фикерләр күтәрелеп,
төрки һәм төрек терминнарының мәгънәсен аңламаган кыяфәт ясап,
методологик яктан нигезсез рәвештә, иске татар телен хәзерге төрек
теле белән чагыштырып, татар халкының мәшһүр шагыйре төрек
телендә иҗат итә башлаган, дип аңлатыла, кызганыч ки, әлеге нигезсез
фикер безнең көннәргә кадәр кабатлаа килә.
Галимнәр белдергәнчә, җанлы-сөйләмә тел белән язма төркинең
классик иске татар теленең ике формасы булып саналуы ХIII–ХIV гасырлардан ук билгеле булса да [Фасеев, 1982, с. 29], аларның үзара
бәйләнеш-мөнәсәбәте һәм гамәли кулланылышы төрле чорда төрле
дәрәҗәдә икәнлеге күренә.
ХIХ гасыр–ХХ йөз башында язма әдәби тел мәсьәләләре.
Проза телендә традиция һәм яңарыш. ХIХ гасырның икенче
яртысыннан башлап, иске татар телендә шигъри-тезмә әсәрләр
белән бер үк вакытта, төрле жанр-стильгә караган чәчмә әсәрләрнең
иҗат ителүе, тәрҗемә кылыну һәм шәрехләнүе дәвам итә. Алдагы
дәверләргә караганда, әлеге чыганак хезмәтләрнең сан ягыннан күбрәк
булуы, жанр-стиль ягыннан ныграк тәгаенләнүе күренә. Шуның белән
бергә,әлеге әсәрләр белән һәм тематик, һәм тел үзенчәлекләренә
нисбәтән, алдагы дәверләрдән килә торган традицияләр дәвам ителә.
Әдәбиятчы галим М. Гайнетдинов белдергәнчә: “Кыйссасел-әнбия” төрки-татар әдәбиятының әлегә билгеле булган беренче проза
әсәре... Ул “Алтын Урдада ислам динен дәүләт идеологиясенә әйләндерүнең терәге, коралы, символы булсын, дип язылган... Халык тормышында әхлак кодексы буларак, болгавыр заманнарда “Нәһҗел-фәрадис” (1358), “Могҗизнамә” (1515), “Сираҗел колүб” (“Калебләр
яктырткычы”, 1554) кебек яңа әсәрләр тууга да үрнәк һәм этәргеч булган. Әдәбиятыбыз тарихында үзенә менә шундый функцияне йөкләгән
башка бер әсәр дә юк. Шул үзенчәлеге белән ул әдәбиятыбыз түрендә
иң хөрмәтле урынга, аерым бер игътибарга лаеклы” [Татар әдәбияты..., 2014, б. 266–267, 272]. “Халык тормышында әхлак кодексы”
традициясендә башка әсәрләр дә иҗат ителә. Т. Ялчыгол, Суфи Аллаһиярның “Сөбателгаҗизин”(“Гаҗизләр ныклыгы”, ХVII гасырның
соңгы чиреге) шигъри әсәрен, прозада шәрехләп “Рисаләи Газизә”
әсәрен яза (1795). Бу әсәрләрдән килә торган халыкка дини-әхлакый
рухтагы аң-белем бирү фикере ХIХ гасырда мәгърифәтчелек, ягъни
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якты дөньяда да, гыйлемле булып гамәл кылу юнәлешендә үстерелә,
поэзия әсәрләрендә күтәрелгән проблемалар прозада да дәвам итә.
ХIХ гасырның урталарына таба мәгърифәтчелек хәрәкәте көч ала,
киңәеп китә: аерым авторлар, көндәлек тормышта кирәк булган төрле
юнәлешләр хакында әсәр/хезмәт язарга кирәк, дип аңлый һәм әдәби
телнең барлык дип әйтерлек жанр-стильләрендә дә иҗат итә. Әлеге
күренеш, ягъни бер үк авторның төрле жанр-стильдә иҗат итүе, язма
тел белән төрлечә файдаланырга мөмкин булуын ачып бирә һәм язма
телнең табигатенә дә көчле тәэсир итә. Төрки телнең кулланылышында “төрлелек”нең мондый дәрәҗәдә чагылыш тапканы билгеле булмаганга күрә, әлеге мөмкинлекне язма телдән файдаланудагы ныклы
традициянең көчле яңарыш белән бергә үрелүен күрсәтә торган яңалык дип саный алабыз. Дөрес, Г. Утыз Имәнинең төрле жанр-стильдә
иҗат итүе мәгълүм, мәгърифәтле, гыйлемле булу хакындагы, публицистик рухтагы поэмалар, дини-фәлсәфи эчтәлекле трактатлар, гыйльми хезмәтләр, сүзлекләр, гарәп һәм фарсы телендә язылган тезмә һәм
чәчмә әсәрләрнең күчермәләре, төрки-татар теленә тәрҗемәләре, Кол
Галинең кулъязмаларын чагыштырып, тулы текстын төзү һ.б. [Татар
әдәбияты..., 2014, Т. 2, б 435–458]. Төрле стильдә иҗат ителгән әдәби хезмәтләрнең күбесе гарәп яисә фарсы телендә, төрки телдәгеләре
классик-абруйлы иске татар телендә языла.
Әлеге юнәлешнең ХIХ гасыр урталарында Шиһабетдин Мәрҗәни
(1818–1889) тарафыннан чәчмә әсәрләрдә дәвам иттерелүе мәгълүм.
Ш. Мәрҗәнинең Көнчыгыштагы йөзләгән атаклы галимнәр, язучылар
һәм дәүләт эшлеклеләре биографияләренә караган гаять күп фактик
материал тупланган “био-библиографик җиде томлык “Мөкадимәте китабә “Вафиятел-әсляф вә тәхийятел-әхляф” (“Элгәрлеләрнең
некроглары һәм аларның киләчәк буыннарга бүләге”) дигән хезмәте
1883 елда гарәп телендә басыла [Мәрҗәни, 1989, б. 9]. “Мәгърифәтче галимнең җирле край тарихы буенча иң тулы һәм бай материалны туплаган” ике томлы “Мөстафадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар” (“Казан вә Болгар хәлләре турында файдаланылган хәбәрләр”)
хезмәте 1885, 1897, 1900 елларда басыла [Мәрҗәни, 1989, б. 15].
Галимнең бу әсәрен гамәлдәге графикага күчерүчеләр белдергәнчә,
“Мөстафадел-әхбар…” әсәре шул телдәге татар теленең язма-әдәби
вариантында, бик күп гарәп һәм фарсы сүзләре һәм гыйбарәләр кулланылып язылган... Болардан тыш, китапта гарәп һәм фарсы авторларының әсәрләреннән оригиналдагыча алынган зур-зур өзекләр дә
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очрый. Шул сәбәпләр аркасында әсәр бүгенге көнгә кадәр киң катлау
укучыларга гына түгел, хәтта бик күп белгечләр өчен дә вата алмаслык каты төш булып кала бирде һәм тиешенчә фәнни әйләнешкә керә
алмады” [Мәрҗәни, 1989, б. 34]. Гарәп вә фарсы алынмалары белән
бергә, традицион (архаик) гомумтөрки сүзләрен мул кулланылуы да
күренә, ягъни классик-абруйлы иске татар теле файдаланыла. Бу хакта
Р.Т. Йөзмөхәмәтов искәртә: “Ш. Марджани придавал большое значение научности своего произведения. Во-первых, потому, что произведение является результатом многолетних кропотливых исследований
по истории булгар и казанских тюрков. Во-вторых, Марджани стремился донести свой труд до читателей прежде всего своего региона
и, кроме того, до ученых всего мира, ибо объективных и всеобъемлющих сведений по истории казанских тюрков в то время просто
не существовало...”, – дип, Ш. Мәрҗәнинең фәнни хезмәтләренең,
аңлы рәвештә, Изге Коръән, Изге Хәдисләргә нигезләнеп, Аллаһы
каршындагы изге бурычны үтәү максаты белән язылуын ассызыклый
[Йөзмөхәмәтов, 2002, б. 8].
Аңлашылганча, Г. Утыз Имәни дә, Ш. Мәрҗәни дә төрле жанрга
караган әсәрләрен иске татар теленең классик-абруйлы булган бер генә
төре белән язалар. Татар язма әдәби тел тарихының гасырлар буена
эзлекле рәвештә дәвам итә торган үсеш-үзгәрешен күзәтә бару уңаенда, авторларның барысы да үз әсәрләрен махсуслап төрки телдә языла
дип искәртүләре, әмма бу төрки телнең, берсе икенчесеннән билгеле
бер дәрәҗәдә аерымлана торган параллель ике юнәлештә баруы мәгъ
лүм була. Әлеге үзенчәлекнең поэзия әсәрләрендәге кебек үк, проза
әсәрләрендә чагылыш табуы күзәтелә. Әдәби телгә нисбәтән төрлечә
дәвам ителә. “Кыйссаларны халыкка якынлаштыру юлын сайлаган”
“Кыйссасел-әнбия” авторыннан аермалы буларак, Ш. Мәрҗәни, гарәп
телендә язарга кирәк, дип саный.
Шушы ук вакытларда К. Насыйриның (1825–1902) киң кырлы
эшчәнлеге дәвам итә. Хезмәтләренең исемлеге, Ә.Г. Кәримуллин тарафыннан төзелеп, галимнең ике том булып басылып чыккан “Сайланма әсәрләр”енең 2 нче томында урын ала [Насыйри, 1975, б. 289–
307]. Әлеге эшчәнлекне, максатыбызга туры китереп, әсәрләренең
теленә мөнәсәбәтле рәвештә, тематик төркемләп карарга мөмкин.
Әмма башта К. Насыйриның татар теле белемендә беренче мәртәбә
сөйләмә тел дигәндә, халыкның сөйләшү телен истә тотуы турындагы фикеренә игътибар итү сорала. 1859 нчы елның мартында
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Н.И. Ильминскийга язган хатында болай ди: “...Авылга кайтканда,
мин ул китапны үзем белән алып кайткан идем. Бәгъзе мужикларга
укып күрсәттем. Мин укыганда үзара сөйләшәләр: “Кара әле сөйләшкән кебек укый”, – диләр. Хасил, һәркем аңларлык, иншалла. Ул
китапны “Мәҗмугыл әхбар” дип тәсмия кыйлдым”. “К. Насыйриның ата-аналары һәм туганнары белән язышкан хатлары, – дип яза
М. Гали, – ул чордагы крестьян һәм солдат хатларына карганда да
гадиерәк тел белән язылганнар” [Гали, 1948, б. 127]. Халкыбызның
бөек мәгърифәтчесе К. Насыйри, халыкка хезмәткә бил баглаган галим буларак, киң тармаклы нәзари (теоретик) һәм гамәли (практик)
эшчәнлегендә сөйләү теле белән язу теленең хосусый үзенчәлеге булуын аңлап эш итә.
Исемлектән күренгәнчә, К. Насыйри, гасырлар буена килгән традицияне дәвам иткәне хәлдә, рухани-дин гыйлеменә караган һәм гарәп
галимнәренең кайберләре турындагы әсәрләрен гарәп телендә яза: галимнең әтисе тарафыннан “...сахих хәдисләрдәге вәгазь вә нәсыйхәтләрдән алып тупланган, ...рамазан аенда вәгазь сөйләүчеләр өчен төзелгән “Утыз вәгазь” дигән хезмәте (1888), Җ. Зәйнуллин белдергәнчә,
“...исеме татарча язылган булса да, эчтәлеге башыннан ахырына кадәр
гарәп телендә” [Зәйнуллин, 1998, б. 47–49]. Шулай ук “Кавагыйде
лисаны гарәп” (1896); “Әд-Дәмаски Гомәр ибн Мөхәммәд ибн Әваз”
(Гарәп дөньясында киң таралган, төрле өлкәләргә караган мәсьәләләр
турында энциклопедик әсәр) гарәп телендә языла (1901).
Шуның белән бергә, галим, үз вакытындагы тормыш таләбенә җавап итеп, фәнни-педагогик эшчәнлеген “...татарча һәм урысча үгрәнүчеләргә файдалы гыйлем булсын өчен”, – дип, татар һәм рус телләре
мөнәсәбәтендәге дәреслекләр яза һәм сүзлекләр төзи: “Кыскача татар
нәхүе” (1860), “Кавагыйде кыйраәт русия мәҗмугасы” (1889), “Зөбәдәт
мин тәварихи әр-Руси” (1890), “Нәмунә яки әнмүзәҗ” (1891), “Татарча-урысча лөгать китабы” (“Татарско-русский словарь”) (1878), “Рус
хөрүф һиҗасе вазәрә мөрәттип лөгать китабы” (“Полный русско-татарский словарь...”) (1892, 1904, 1911). Халык авыз иҗаты үрнәкләре
дә рус телендә языла: “Поверья и обряды Казанских татар” [Записки
имп. руского географического общества..., т. VI, СПб. 1880, с. 247–270],
“Образцы народной литературы Казанских татар” (загадки, пословицы,
песни) (текстлар татарча һәм русча бирелгән) ” [Известия общества археологии, истории и этнографии”, т. ХIII, 1895–1896). “Сказки Казанских татар...”, т. ХIV, 1900, вып. 4–6].
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Болар белән бергә, татар теленә өйрәтә, аның кагыйдәләре фәнни аңлатыла торган хезмәтләр языла: “Кавагиде китабәте” (1892),
“Иҗек” (1895), “Әнмүзәҗ” (1895), “Ләһҗәи татар” (1895 әүвәл җилд,
1896 җилд сани), “Иршадел әхба әли тәгълим әлифба”(1901).
К. Насыйриның махсус рәвештә балаларга багышланган хезмәтләрендә, белем, тәрбия һәм үгет-нәсыйхәт бирелә: 1906–1909 елларда,
табигать күренешләрен аңлату рәвешендә, биш җөзьә булып, балаларга укыр өчен “Буш вакыт” дигән хезмәте басыла. 1867 елгы басмасы
рус телендә аңлатыла: “Сборник статей о предметах видимой природы, изложенных на чисто татарском разговорном языке” [Насыйри, 1975, б. 290]. Авторның: “...балаларга явыз холыктан сакланып,
изге холык белән холыкланмак өчен, ата-ана нәсыйхәте мәнзилендә
нәсыйхәтдер”, – дип, тугыз мәртәбә басылган “Әхлак рисаләсе”дә
(1881–1913), “Кабуснамә тәрҗемәсе” (1882, 1898),“Тәрбия китабы”
(1891, 1898), асылда, шундый ук тел белән языла. Балаларга багыш
ланган тарихи-рухани әдәбият гарәп телендә түгел, татар телендә
языла: “Мохтәсар тәварих әнбия...” хезмәтенең исеме болай дип аңлатыла: “Тәварих фәнендин гаять кирәкле вә әһле исламдан һәркемгә
белмәкле лазим булган тәварих әҗмалыдыр. Ибтидат тәварих фәнендин балаларга укытыр өчен тасниф кыйлынды могтәбәр тәварихи
китаплардан...” (1884, 1889). “Гакаид рисаләсе” хезмәтенә, балаларга
дигән искәрмә ясалмаса да, һәркем укып аңларлык телдә язылганлыгы
аңлашыла: “...Мәгълүм булсын, галимләр вә имамлар әйтмешләрдер
һәр мөэмин вә мөселманга өч төрле гыйлемлекне үзенең халенә кирәк
кадәр үгрәнмәк фарыз гыйнадыр (байлык), кирәк йазу танымаса да,
галимләрдән тел белән сорашыб үгрәнмәк фарыздыр димешләр. (Ул
өч төрле гыйлемлекдән Аллаһы Тәгалә йәрдәм бирсә, бу китабында
берничәсен йазармыз. Калганын дәхи һәр кем үзе халенә хаҗәт булганда галимләрдән үгрәнмәк хаҗәт булыр). Әүвәл, Гакаид гыйлемедер, ягъни иманны вә икътикатны төзек кыйлмак гыйлемдер. Икенче,
фарызларны, иҗабларны, хәрамны вә хәләлне айыра белмәк гыйлемдер. Өченче, калеб гыйлемедер, ягъни ниятне йахшы кылмак, йауыз
холыклардан вә йауыз сагышлардан сакланмак, изге холыкларны тотмак бәянында булган гыйлемлекдер...” [Насыйри, 1882, 1896, б. 2–3].
К. Насыйри әдәби әсәрләрен дә халык аңласын дигән максатны күздә тотып яза. “Кырык вәзир кыйссасы”, госманлы теленнән
тәрҗемә ителеп, сигез мәртәбә басыла (1868–1910). “Әбүгалисина кыйссасы”ның керешендә: “...гарәп фарсы аз белгән адәмләрдән
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кыйсса вә хикәят укырга ихласы бар кешеләр өчен, ошбу Әбүгалисина кыйссасын, халык аңларлык итеп, рус мәмләкәтендәге мөселман теленә тәрҗемәсенә шөруғ кыйлдым”, – дип белдерә. Бу кыйсса 1881–1908 елларда сигез мәртәбә басыла. Әсәрнең теле турында
искәрмә ясалганда, гасырлар буена әйтелеп килә торган төрки атамасы файдаланылмый, рус мәмләкәте дип, дәүләт исеме ассызыклана. К. Насыйри: “Гыйлме мөхазара” гарәпчә, гыйлемнәр һәм әдәбият
фәне җөмләсеннән бер фәндер ки, мәҗлесләрдә вә сохбәтләрдә җөмлә
арасында сүзнең җаена туры китереп, хикәяләү рәвешендә икенче бер
кешенең фикерләрен дә кертеп сөйләүдән гыйбарәттер”, – дип, “Фәвакиһелҗөләса фил әдәбият” китабын яза [Насыйри, 1975, б. 250–280].
“Җәваһирел хикәят...” 7 мәртәбә басыла (1884–1905), “Чин падишаһының кызы Гөлрөх белән Харәзм шаһ углы Камәрҗанның маҗарасы турында “Әфсанаи Гөлрөх вә Камәрҗан” романы басыла (1896). Димәк,
К. Насыйриның балалар һәм киң даирә укучы укып, яисә тыңлап
аңласын дигән максат белән язылган әсәрләре, ХIХ гасырның соңгы
елларындагы иске татар теленең, мөмкин булган дәрәҗәдәге халыкчан варианты белән, адәм баласының “анасыннан сөт имгән мөддәтдә
үгрәнгән теле” белән иҗат ителә.
К. Насыйри, үзе искәрткәнчә, “...өч йылны тәрк кыйлынып”, 26 ел
буена календарь чыгара. Ике мәртәбә “Казан календаре” дигәч, аннан
“Календарь” дип кенә китә, соңгы икесе “Мокаддимәдә календарь”
һәм “Горрәнамә мокаддимәдә календарь” дип атала (1871–1879, 1880–
1889, 1890–1897). Әлеге календарьларның барысында да диярлек татар халкының көндәлек тормышында чагылыш таба торган хәбәрләр
бирелә, эш-гамәлләренә, төрле һөнәрләргә өйрәтә торган язмалар басыла, болар нигезендә алга таба татар теленең вакытлы матбугат һәм
гамәли-һөнәрчелек дигән стильләре формалаша. Әлеге мәсьәләләрдә
махсус өйрәнеп тикшерүне көтә.
Шуның белән бергә, К. Насыйриның төрле фәннәргә караган
хезмәтләр язуы мәгълум: “Хисаблык” (1873, 1899); “Истыйляхате
җәгърәфия” (1890), “Зирагәт гыйлеме” (1892), “Иршадел әтбихәт...”
(“Тәгамны ләззәтле итеп әзерләү”) (1892), “Мәнаффигъ әгъза вә кануны сыйххәт” (1893), “Әнмүзәҗ” (1895), “Гөлзар вә чәмәнзар” (1894,
1913), “Ысулы җәгърәфия кәбир” (1894, 1898, 1899), “Истыйляхате
гыйльми һәндәсә” (1895), “Санаигъ голфания” (“...көмешләмәк вә кургашламак...”) (1900). Аңлашылганча, тел, әдәбият, тарих, хисаплык,
география, геометрия, ботаника, медицина һ.б. фәннәрне өйрәнеп, ки-
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тап язган галим буларак, һәрбер фәннең үз теле – үз терминнары булырга тиешлегенә инана: “...Һәрбер фәннең үзенә махсус истыйляхы
бардыр вә үзенә махсус теле бардыр. Безнең телемездә кадимнән бу
фәнләр языла килмәгәнлек сәбәбле, урынына муафикъ вә килешә торган сүзләрне табуы читен, ...лөгать белән истыйлях арасында, әлбәттә,
бер галәкә кирәкдер, һичбер мөнәсәбәтсез бер сүзне истыйлях ясап
булмыйдыр...”, – дип белдерә (“Ысулы җәгърәфияи кәбир”, 1898).
Һәр фәнгә багышланган фәнни хезмәтендә, “...үз телебезгә килешә
торган кәлимәләрне” табарга тырышса да, “кадимнән” файдаланыла
торган, ягъни гарәп-фарсы телендәге истыйляхларны да кулланырга
туры килә. Әлеге эшнең ничек баруы, авторның “Хисаблык”, ягъни
гыйльме хисап кагыйдәләрен аңлатуында ачык бирелә: “...вә янә сан
дидек, гарәп телендәге “исме гадәд” дигән дигән сүз урынына булсын,
вә янә гыйльме хисапның бер кагыйдәсен җыю дип әйттек, гарәпчә
“җәмгы” дип әйтәләр, вә янә гыйльме хисапның икенче кагыйдәсен
аеру дип атадык, гарәпчә “тәфрикъ” дирләр...”, – дип, гарәп телендәге терминнар татар теленең сүзе белән аңлатыла бара, “русча арифметика дип әйтәләр”, – дип тә искәртә [Насыйри, 1975, б. 87]. Әмма
башка фән тармакларына караган терминнар болай итеп аңлатылмый,
гарәпчәсе генә кулланыла: “Мәгълүм ула ки, хәвас бишдер, мәсәлән,
басира,самига, шәм, зәүкъ, ләмес – болар һәммәсе мидән вә җелектән
килгән әгъсабтан тәкәвинә кылыр...” [Насыйри, 1975, б. 69]. Тел белеменә багышланган “Әнмүзәҗ” хезмәтендә дә, асылда, тел, сүз дигән
төшенчәләр генә татар телендәгечә, калган терминнар гарәп теленнән
алына. Бу типтагы текстларны укучы аңласын өчен, хәзерге әдәби телгә күчерергә кирәк була.
Шулай итеп, К. Насыйриның төрле жанр-стильдә иҗат ителгән
аерым хезмәтләре гарәп яисә рус телендә язылу белән бергә, әдәби
әсәрләре, автор үзе ассызыклаганча, кыйсса укучыларның сөйләмә
сүз, сүзформалары белән баетылган халыкчан тел белән иҗат ителә.
Аерым фән тармаклары тикшерелгәндә төрле истыйлях-терминнар
файдаланылып, галимнәр генә аңларлык классик иске татар теле
белән языла. Димәк, бер үк авторның төрле жанрдагы хезмәтләрендә,
язма традицион нигез (норма) сакланганы хәлдә, әдәби телнең төрле
варианты белән файдалануы аңлашыла.
Дөрес, К. Насыйри иҗат итә башлаган вакытта инде С. Күкләшев
“Татарская хрестоматия” хезмәтенең керешендә: “Язма татар теле өч
төргә – гади (простой), эш (деловой), гыйльми (ученый) телгә бүленә.
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Гади тел сөйләшү теленә якын, болай язылган язуларны һәр грамотный
татарга да аңлау өчен уңай (удобопонятен). Эш теле гади һәм гыйльми
телләрнең уртасында тора, болай итеп язар өчен, грамотный булу гына
җитми, бәлки таркау фикерләрне тәртибе белән аңлатып бирердәй
җөмләләр тәртип итәргә гадәтләнгән һәм өйрәнгән булырга кирәк.
Бу телдә татар сүзләре җитешмәү сәбәпле, теге яки бу төшенчәләрне
аңлату өчен, гарәп һәм фарсы сүзләрен кулланырга туры киләчәк.
Гыйльми тел гарәп телен яхшы белүчеләргә генә аңлашыла, чөнки
монда гарәп сүзләре, тәгъбирләре, тезмәләре өстенлек итә. Кайбер
китапларның татар телендә икәнлеген алардагы җөмләләрнең татарча
фигыльләргә тәмамлануыннан чыгып кына белергә мөмкин”, – дип,
татарча язылган әдәбиятның телен өч төрле “тел”гә бүлеп карарга
кирәклекне теоретик нигезләгән була [Кукляшев, 1859, с. 3].
К. Насыйриның иҗаты яктылыгында, менә шушы теориянең
раслануы күренә. Ул үзе дә, киң тармаклы нәзари (теоретик) һәм гамәли (практик) эшчәнлегеннән чыгып, китаби язма телнең җанлы-сөйләмә телдән аермасы булуын: “Мәдәниятле һәрбер адәмнең ике төрле
теле булып, берсе анасындан сөт имгән мөдәддә үгрәнгән теледер.
Икенчесе, дәхи бер остазга тәгълимгә бирелгәч, гыйлем вә фән лөгатьләре белән ачылган теледер”, – дип, бик гади итеп ассызыклап үтә.
Татар язма әдәби телен, халыкның сөйләмә теленнән аерып карарга
кирәк, дигән фикер мәйданга куела. Галимнең әдәби телнең табигатен билгеләүдәге бу ачышы, яңалыгы, бүгенге көннәргә кадәр, дөрес
бәяләнә, объектив фән югарылыгында үстерелә алганы юк. К. Насыйриның катлаулы иҗаты татар халкының сөйләмә теленә мөнәсәбәтле
рәвештә генә күтәрелеп мактала башлый. Бу юнәлештә, Ф. Әмирханның “...иң әүвәл татарларга үзләренең бер телләре бар икәнен белдертер өчен, “Ләһҗәи татари” вә “Фәвакиһел-җөләса” тәэлиф итүче вә
ул ук, иң әүвәл, әсәрләрен татарча яза башап, һәр язу таныган кеше
истифадә итәрлек тарызда ясаучы...” [Әмирхан, “Әдәбиятка гаед”,
1908, 1986, б. 67–73], Җ. Вәлидинең: “...Каюм әфәндегә кадәр татар
теле дигән бер тел йук иде. Телемезне иң әүвәл бер телгә хисаблаб
аның да кагыйдәсе барлыгын, башка телләрдә ким булмавын вә хәттә
артыклылары булуын дәгъва вә исбат итүче улдыр”, – дигән [Вәлиди,
1912, б. 61] фикерләре кабатланып дәвам ителә. К. Насыйрига кадәр
дә татар халкы аңлый торган күп әсәрләр язылуы, аның язу таныган
балалар өчен генә түгел, галимнәр өчен дә хезмәтләр иҗат итүе истә
тотылмый. Татар теленең ничек итеп кагыйдәгә салынуы мәсьәләсе
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җентекләп тикшерелмәде. Аннан соң инде, сәясәткә бәяләнеп китеп,
“...борынгы дәвернең әдәби төрки телендән җырып чыгып, яңа әдәби татар телендә башлап юл ачучы” буларак [Ибраһимов, 1922, 2007,
б. 36], “корама төркигә” каршы куелып күтәрелде, гәрчә галимнең
аерым хезмәтләре, мәсәлән, “Әнмүзәҗ”е шул ук “корама тел” белән
язылган булса да, авторның төрле стильдә төрле “тел” белән иҗат
итүе исәпкә алынмады. Әлеге фикерләр белән бергә, Җ. Вәлидинең:
“Каюм Насыйри иң элек безнең татарлыгымызны аңлады вә аны үзенең әсәрләре илә башкаларга да аңлатмакчы булды...” дип белдергәндә [Вәлиди, 1912, б. 57], ихтимал, К. Насыйриның, башка әдипләрдә
мең еллар буена традиция булып кабатлана торган, төрки дигән атаманы бер генә әсәрендә дә кулланмавы игътибарга алынгандыр. Рус
теленә мөнәсәбәтле языла торган хезмәтләре “...татарча һәм урысча
үгрәнүчеләргә файдалы гыйлем булсын”, – дип, әдәби әсәрләреннән
“Әбүгалисина кыйссасы” “халык аңларлык итеп, рус мәмләкәтендәге
мөселман теленә тәрҗемә ителә”, – дип белдерелә. Алга таба, рус теле
белән бәйләнеше булмаган, татар теле фән буларак тикшерелеп языла торган хезмәтләре дә традицион төрки дип түгел, татар дип исемләнә: “Ләһҗәи татари” (1895–1896). Хезмәтнең сүзлекчәсендә “түрк”
төшенчәсе “кадим-иске тел” мәгънәсендә бирелә: “Бетмәк (түрки кадим) йазмак [88]; бер (түрки бир) әхәд-вәхәд...” [89]; түрк атамасы,
Яфис нәселеннән килеп чыккан мәгълүм бер халык (төркемнең) атамасы дип аңлатыла: “Трк-түрүк – инсан сыйныфларыннан мәгърүф
сыйныфдыр...” [127]. “Тел” төшенчәсе билгеләнгәндә, төрек-төрки
мәсьәләсе истә тотылмый: “Тел – лисан, тел – ауыз эчендә бер кыйтга
итдер вә тел дәхи нотык аләтедер ки гяһан гайн нотык вә мөкялямә
ирадә кыйлынур, мисал: гарәб теле, фарсы теле, татар теле, франк
теле, гыйбрани теле, йунан теле” [Насыйри, 1895, б. 131]. “Әнмүзәҗ”
китабында (1895) лисанымыз, үз телемез, телемездә дигән сүзләр кулланыла. Ихтимал, бу үзенчәлекләргә, Г. Ибраһимов белдергәнчә, “...бу
тел бабындагы хезмәтнең зур төп нигез бурычы – бигрәк тә беренче
адымнарда – тик Насыйрига йөкләнде. Ләкин ул иттифакый (очраклы)
килеп чыккан хезмәт түгел иде, тарихи-мәҗбүри бер хәрәкәт иде...”
дип карарга тиешбездер [Ибраһимов, 1922, 2007, б. 37].
Алга таба мәгърифәтчеләрнең барысы да, К. Насыйри үрнәгендә,
әдәби телнең барлык жанр-стильләрендә дә иҗат итә дип әйтеп
булмый. Әмма бер үк авторның, нәрсә турында һәм әсәренең кемгә
багышлануына карап, әдәби телнең сөйләмә-халыкчан һәм классик-
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китаби варианты белән файдалануы дәвам ителә. Шуның белән бергә,
мәдәни тормышта бара торган яңарышлар тәэсирендә, бу юнәлештә
дә яңалык барлыкка килә. 1883 елда Кырымда “Тәрҗеман” газетасы
чыга башлый. Аның нашире И. Гаспринский газетаны “...барча төрки
халыклар укый, файдалана алсыннар өчен, бу халыкларның барысына
дә аңлаешлырак бер шивәдә чыгарырга тырыша. Шул рәвешчә, әдәби
тел мәсьәләсендә яңа бер программа һәм яңа бер тел – язма аралашу
теле мәйданга килә. Г. Ибраһимов раславынча, “Тәрҗеман” бик тиз
арада Идел буе мәдрәсәләрендә дә һәр саны зарыгып көтеп алынган үз
газеталарына әйләнеп китә. Аны финанс ягыннан тәэмин итүгә Идел
буе татарлары да шактый өлеш кертәләр. Газетаны редакцияләү һәм
чыгару эшендә татар укымышлылары (Зөһрә Акчурина, Муса Акъегетзадә һ.б.) актив катнашалар” [Гайнетдинов, 1996, б. 27]. И. Гаспринский газетаның телен, барлык төркиләр аңларлык, урта лисан дип
атый (Лисан мәсьәләсе, 1905, № 91). Төрки кавемнең күпчелеген угыз
теллеләр тәшкил иткәнгә күрә, “урта лисан” дигәндә, традицион язма
төрки телнең угызчылык белән баетылган варианты күздә тотыла.
М. Акъегетзадәнең татар әдәбиятында беренче реалистик проза
дип санала торган “Хисаметдин менла” әсәре (1886) “Тәрҗеман” газетасы теленә якын булган төрки-татар телендә иҗат ителә. Автор үзенең милли романында “Тәрҗеман”ны “Русия исламларының сәламәтене вә хөсне мәгыйшәтене мөхафәзә идән (саклый торган) җәридә”,
– дип белдерә [4]. М. Акъегетзадә “урта лисан”ны файдалана, әмма
татар халкының гомумсөйләмә сүз һәм сүзформалары белән бергә, үз
төбәгендәге мишәр диалектына хас булган сүзләрне дә (кырмалау, бакты, ашагы һ.б.) куллана.
Язма телдәге әлеге яңалыкка төрлечә мөнәсәбәт белдерелә.
А. Баттал Таймас, мәсәлән, “melez dil” барлыкка килә дип саный. Бу
билгеләмәне, Адила Айда “Садри Максуди Арсал” дигән хезмәтендә,
М. Акъегет әсәре Казан телендә язылмаган, әдәбият тарихында кыйм
мәте юк, С. Максудиның “Мәгыйшәт” әсәре генә саф Казан телендә
язылган, дигән фикерен раслау өчен китерә: “...Садри Максудиның бу
элек әсәре Казан төрекләренең әдәбияты бакымындан тарихи бер дәгер
ташымактадыр, чөнки “Мәгыйшәт” саф Казан ләһҗәсендә йазылмыш
элекке әдәби әсәрдер... Акъегетзадә хикәясене Истанбул төрекчәсе илә
йазмага йелтенмеш, фәкать йөзене-гүзене булаштырмышдыр. Әсәрдәге дил нә Истанбул төрекчәседер, нә дә Казан төрекчәсе... Казан
төрекчәсе илә йазылмыш бер әсәр улмадыкында, Казан төрекләренең
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әдәбияты тарихында йер алаҗак нителекле дәгелдер” [Айда Адила,
1991, б. 23–25]. Әлеге мәсьәләгә Г. Ибраһимов “Яңа әдәби татар теленең беренче баскычларында” дигән мәкаләсендә игътибар итә. Ул
“Хисаметдин менла”, “Гүзәл кыз Хәдичә”, Галимәтел-Бәнатның “Мәгашәрәте әдәбия”, С. Максудиның “Мәгыйшәт”, Г. Исхакыйның “Тәгъ
лимдә сәгадәт, яки Гыйлем үгрәнүдә рәхәт гомер“ дигән хикәяләрне
бер юнәлештә иҗат ителгән әсәрләр дип саный: “Боларда гарәпчә байтак, “улыр”, “дил” кебек бик аз “Тәрҗеман” тәэсире күренә. Ләкин
төпләре шул кырык еллар буенча туктаусыз эшләнеп килгән яңа әдәби
татарча юлындадыр. (С. Максудов, ни өчендер, үзенең “Мәгыйшәт”ен
татар шивәсендә чыккан беренче роман дип атый)”, – дип белдерә
[Ибраһимов, 1922, 2007, б. 38].
Шушы ук вакытларда, Истанбул төрекчәсенә генә түгел, киресенчә, үз татар телебезгә йөз тотыла торган хезмәтләр язылуы да дәвам
ителә. Танылган мәгърифәтче Габделгалләм Фәизхан (1850-1910) “Тутыйнамә китабы”ның керешендә: “...Мән фәкыйрь сирүпөр тәкъсыйр
(тулы кимчелекле) Габделгалләм Фәизхан углы Казан виләятемездәге
кулланыла торган “Тутыйнамә китабы”н госманлы төрекләре телендә
күрүб вә ул телне безнең халкымызга аңлауы мөшкел булганлыкдан
һәммә дәрд әһеле укуб файдалансунлар ичүн мәзкүр госманлы төрек
ләре телендән үз татар телемезгә тәрҗемә кыйлдым...”, – дип белдерә
[Фәизхан, 1887, б. 2]. Китап биш мәртәбә басыла. Шул ук елда “Татар
телигә кыскача гыйльме сарыф” дигән хезмәте дөнья күрә. Автор максатын болай билгели: “...безнең ошбу заманымыздагы Бохара өслүбенчә дәрес укыла торган зур мәдрәсәләребездә унар унбишәр йыл
гыйлем тәхсыйл кыйлыб үзләренчә йахшы булуб чыкган мелла шәкердләремезнең күбрәге үз телемезнең сарыф вә нәхүендән бибәһрә
калганлыклары сәбәбле, йазган йазуларында күб хаталар табыла. Бәс,
белгән телне кәмә йанбагый дөрест сөйләшим вә дөрест йазыйм дигән
кешегә ошбу телнең сарфын вә нәхүен белмәк лязем... Безнең Казан
татарларымызның телендә бу вакытгача сарыф, нәхү булмаганлыкдан, хөрмәтлү борадәрләремездән олуг кечек файда алсунлар ичүн,
ошбу телдә кыскача гыйльме сарыф вә нәхү тәэлүфенә сәгый иделде...” дип, хезмәтендә үз телебезнең грамматик төзелеше өйрәнелүенә
басыйм ясый (1887). Бу юнәлештә әкият, бәет, табышмаклар тупланган “Хикәят вә мәкаләт” җыентыгы дөнья күрә (1887). Китапта урын
алган “Кәҗә бәете”, асылда, Мөхәммәтшәриф Габдерәшит улының
(1834 елда вафат) шигыре була [Татар әдәбияты..., 1985, б. 82], алга
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таба авыз иҗаты әсәре дип, “Бәетләр” тупланмасына күчерелеп бирелә
башлый [Татар эпосы, 2001, б. 226–227]. Г. Фәизхан “Йаурупа, Асия,
Африка, Америка һәм Аустралия иклимләрен бәян идәр Габделгалләм
Фәизхан улының әсәредер”, – дип, “Гомуми җәгърәфия рисаләсе”н
бастыра. Максаты болай билгеләнә: “...бәгъдә мәгълүм улынадыр ки,
безнең Русия мәмләкәтендәге әһле исламларның үз телләрендә һәр
икълимләрнең әхүәлен бәян кыйлган бер җәгърәфия рисаләсе булмагандан, ошбу фәнә кямил вә рәгъбәтләре (кызыксынулары) булган
әхибба (дус) вә бөрадәремезнең олугы вә кечеге истифадә кыйлсунлар
өчен, әрбабе фөнүн (фән әһелләре) каршында могтабәр вә мәкъбул
булган җәгърәфия рисаләләрендән нәкыйль вә тәрҗемә идаләрәк вә
беразы дәхи үз тарафымдән кушарак рәви җиһанның биш икълименең
һәр каюсы үз алдына берәм-берәм бәхәс иделеб хосусы әһле исламларның утырган йирләре вә үзләренең дәхи әхүәлләре тәфсилә бәян
кыйлынса кирәк...” [1888, б. 2]. Башка әсәрләрендәге кебек үк, “Кәлилә вә Димнә китабы”н ни өчен тәрҗемә итүе хакында да мәгълүмат
бирә: “...Мин ки хадиме-л-милләт Казанлык Габделгалләм Фәизхан
углы кәнде татар таифәмезнең тел тәхрик итмәк вә төзәтмәк касды илә
вә балаларга дәхи төрки теленә төшенергә йитәкче кылмак өчен гарәб
лисанындан үземезнең Казан мөселманларның теленә тәрҗемә итәргә һиҗрәтнең 1305 нче йылында шөруг кылыб, ошбу әүвәлге җилден
1306 нчы йылда тәмам итдем” [1889, б. 2]. Әбелгази Баһадирханның
“Тарих шәҗәрәи төрек” хезмәтен: “...төрки лисанының Казан мөселманнар лөгате үзрә Г. Фәизхан угылының иҗтиһады илә ... йазылмышдыр. Без бу китабнны ибтида кыйлдык, дәхи Шәҗәрәи төрек дип исем
кыйлдык, тукыз баба үзәренә бүлдек”, – дип белдерә [1891, б. 16]. Шул
ук телдә 1893 елның календаре төзелә: “Беренчесе муш ягъни сычкан
йылы. Бу йылның әүвәле айларында иминчелек вә хәләф (үсү, үрчү) вә
рәгыйятьдә (ил халкында) хуш халь вә фәраванчылык(муллык) улыр.
Әмма йылның ахырларында халыклар вә падишаһлар арасында фетнә баш күтәрер. Кояш озын вә салкын улур вә йәйе могтәдил (уртача) вә йагъмурлы улур. Дәхи сычканлар бик күб улуб иген-ашлыкны
ашамайа һөҗүм әйләрләр...”. һ.б. Г. Фәизханның “Китабы Мөхәррикел-әфкяр”е (“Фикерләр уятучы китаб”), М. Госманов белдергәнчә,
абыйсы Хөсәин Фәизхановның кулъязма хәлендә калган уку-укытуны
үзгәртү турындагы “Ислахи мәдәрис” хезмәтенә нигезләнеп языла [Усманов, 1980, c. 120–121]. “Русия мәмләкәтендә улан татар исламларының гыйлем мәгърифәтләре нә дәрәҗәдә улдығындан бәхәс әйләйүр”,
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– дип, китабының исемен автор үзе дә аңлата һәм болай дип дәвам
итә: “Ошбу китабымызда зикер улынмыш җөмлә төрек әүләдләренең
әхвәлендән бәхәс кыйлмуйуб, бәлки фәкать Идел буйы әтрафында
улан ун өч виләятләрдәге илә Сибирия виләятләрендәге татар-төрек
исламларының хәзерге заманда гыйлем мәгърифәтләре нә дәрәҗәдә
вә мәгыйшәт вә кәсебләре нә раддә дә (чамада) улдыкларыны ун фасыл үзрә бәян кылмайа шөруғ идәлем” [Фәизхан, 1893, б. 2]. Әлеге ун
фасылның кыскача эчтәлеге М. Госманов хезмәтендә яктыртыла [Усманов, 1980, с. 202–214]. Югарыда китерелгән өзекләрдән аңлашылганча, Г. Фәизхан “үз татар телемез”, Казан татарларымызның теле”,
“Казан мөселманларының теле”, ”Русия мәмләкәтендәге әһле исламларның үз телләре”, “төрки лисанының Казан мөселманлар лөгате
үзрә”, “Русия мәмләкәтендә улан татар исламларының, татар-төрек
исламларының...” дип, һәр хезмәтенең нинди телдә язылуын, билгеле бер дәрәҗәдә, төрлечәрәк атаса да, асылда, әдәби тәрҗемәләре дә,
фәнни хезмәтләре дә “үз Казан татарларымыз телемез” булган, халыкчан җанлы сөйләмә телгә якын ысулда иҗат ителә, фәнни хезмәтләрдә
хосусый истыйлях-терминнар гарәп телендәгечә кулланыла, ягъни
угыз-төрекчелеккә йөз тотылмый. Һәрхәлдә, әлеге мәсьәләләрне җентекләп өйрәнүне көтә.
Шушы ук юнәлештә мәгърифәтче Фатих Халиди (1850–1923)
иҗат итә. Аның әдәби эшчәнлеге З. Мөхәммәтшин тарафыннан җентекләп тикшерелә. Сүз җаена туры китерелеп әйтеләчәк фикерләр әлеге хезмәткә нигезләнә (2001).
Ф. Халиди язмачылык эшен “Рәдде бичара кыз” (Гакыллы прикашчик мәслихәтсез югалтадыр үзенең гомерен) дигән драмасы белән
башлый (1888). Татар әдәбиятында, Г. Ильясиның (1856–1895) бу жанрда беренче булган “Бичара кыз” пьесасына каршы (рәдде) итеп язылган, икенче драма әсәре була. М. Гайнуллин болай дип белдерә: “Рәдде
бичара кыз” татар драматургиясе тарихының башлангыч чорына карый. Аның драма әсәре буларак эшләнеше зәгыйфь булса да, теленең
гади сөйләү теленә бик якын булуы, диалогларның да шактый җыйнак,
күбесе драма әсәрләре өчен кирәк булган тыгыз эчтәлекле үткен репликалар характерында бирелүе, бу әсәрнең художество эшләнешендәге уңышлы яклары булды” [Гайнуллин, 1957, б. 507]. Автор алга таба
драма әсәрләре язуын дәвам итә: “Морат Сәлимов” (1905), “Мәхрүсә
ханым” (1906) һ.б. “Ф. Халидидә, Г. Ильяси әсәрләреннән аермалы
буларак, Көнбатыш Европа һәм рус сүзләре шактый күп кулланыла”,
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дип белдерә В.Х. Хаков [Татар әдәбияты..., 1985, б. 525]. Ул татар телендә стена календарен чыгара башлый (1893). “Календарьларында
халыкны укуга кызыксындырырлык, әдәбиятка тартырлык фантастик
әкиятләр, кечкенә хикәяләр урнаштыра. 1899 нчы елны “25 еллык
адресный календарь” дигән өстәл календаре чыгара. 130 битле, журнал форматындагы бу календарьда, гади календарь материалларыннан
тыш, Казан һәм Болгар тарихына караган, төрле китапларда язылган
мәгълүматларны күчереп урнаштыра. “Казан шәһәренең әхвәле” дигән
бүлегендә татар мәдрәсәләре тарихы, гимназияләр һәм университет
ачылу, рус телендә спектакльләр куелу, типографияләр, культура йортлары ачылу турында мәгълүматлар бирә һ.б.” [Татар әдәбияты..., 1985,
б. 493]. Аңлашылганча, К. Насыйри эшчәнлеге белән башланган, алга
таба вакытлы матбугат булып үсеп китәчәк юнәлеш дәвам ителә, әмма
ул әле билгеле бер эзлеклелекне күзалларлык дәрәҗәдә өйрәнелмәгән.
Әлеге эшчәнлеге белән бер үк вакытларда, Ф. Халиди тәрҗемә эшенә
керешә: “Русия империясендә булган мөселманларның төрки лисане
үзәренә таснифына шөруғ әйләдем”, – дип, Урта гасыр шәрекъ әдәбиятының классик фольклор әсәрләреннән булган “1001 кичә”не “Әлфе
Ләйлә вә Ләйлә” дип (6 җилд) тәрҗемә итә (1898–1899). Бу тәрҗемәнең теле һәм стиле Ф.Ф. Гыйлемшин тарафыннан тикшерелеп, кандидатлык диссертациясе яклана (1998) һәм аның монографиясе басыла
(2001). Ф. Халиди “Мең дә бер кичә” рухында “Әлфе сәхәр вә сәхәр”
(3 җилд) әсәрен яза (1903–1904). “Театрга махсус “Надан, саран Теллә
бай” дигән (1906) һ.б. хикәяләр яза, тәрҗемә дә итә. М. Гайнетдинов
белдергәнчә, «...фәндә “дастан әдәбияты” дип йөртелә торган Көнчыгыш халык романнарына мөрәҗәгать итү татар әдәбиятының реализм
юлына күчүе чорында киң урын алып тора. Әдәбият көнкүреш хәлләрен мавыктыргыч сурәтләү алымнарын үзләштерә бара. Иң гадәти
тормыш күренешләрен эстетик бәяләү, шигъри сурәт буларак кабул
итү процессы көчәя... Шул юнәлештә актив эшләгән Ф. Халиди,
Г. Фәизхан, Ш. Рәхмәтуллин кебек язучылар мәйданга чыга» [Татар
әдәбияты..., 1985, б. 96, 106]. Бу авторларның әсәрләрендәге тел үзенчәлекләрен чагыштырып, татар әдәби тел тарихының билгеле бер этабы буларак тикшерү таләп ителә.
Шуның белән бергә, ХIХ йөз ахырына таба татар мәгърифәтчеләре, күпчелек төрки халык укысын дигән максатны күздә тотып
язган аерым әсәрләрен, “урта лисан” белән иҗат итәргә кирәк дип
аңлыйлар. Мәсәлән, З. Бигиевнең (1870–1902), тулаем төрки дөнья

1. Иске татар язма әдәби теле

117

укып аңласын дигән максат белән язылган “Мәвәраэннаһергә сәяхәт”
(“Транс-Осканияйә сәфәр”) юлъязмасы (1902), татар укучысына тәкъдим ителә торган “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” (1887) һәм “Гөнаһе
кәбаир” (1890) әсәрләренең теленнән шактый аерылып, угыз-төрки
сүз һәм сүзформалары белән баетылып бирелә.
Язма телдә барлыкка килгән әлеге яңалык нигезендә, аерым
әдипләрнең иҗатын: а) җанлы-сөйләмә халыкчан юнәлештә, ә) гарәп
вә фарсы алынмалары белән туендырылган һәм б) угыз-төрек теленең
сүз һәм сүзформалары белән баетылган халәттә, дип, өч тармакка бүлеп
карарга мөмкинлек барлыкка килә, ягъни автор кайсы укучыга нәрсә
турында язуына карап, классик иске татар теленең өч вариантында
иҗат иткән була.
Күренекле әдип һәм мәгърифәтче-педагог, танылган тәрҗемәче
һәм журналист, җәмәгать эшлеклесе һәм мөхәррир Ф. Кәриминең
(1870–1937) “Мин яшь вакытта, безнең кыяр каравылчысы бер картыбыз бар иде. Бу картны мин бик сөядер идем, чөнки, төрле-төрле
хикәятләр сөйләп, минем күңелемне бик хуш итә торган иде”, – дип
башлана торган “Салих бабайның өйләнүе” (1897, 1901), шулай ук
“Җиһангир мәхдүмнең авыл мәктәбендә укуы” (“Торналы авылы
мәктәбендә”) (1890, 1900), “Бер шәкерт илә бер студент” (1899),
“Нуретдин хәлфә” (1900) кебек, сәнгатьчә гомумиләштерүгә һәм
төгәллек белән табигый бер халәткә китерелеп бирелә торган [Гайнетдинов, 1996, б. 19] чәчмә әсәрләре язма телнең җанлы-сөйләмә
халыкчан ысулы белән иҗат ителә. “Вакыт” газетасын рәттән укып
барганда, күпчелек мәкаләләрнең дә, асылда, әлеге юнәлештә баруы
игътибарны җәлеп итә: “Рус милләтчелеге” мәкаләсендә: “...Русларда соң вакытларда сонгый сурәтдә артдырырга тырышыла торган
“миллият хисе” хисенең хөласасе: Русияне йалңыз православный
русларга махсус идеб һәммә инородецларга кырын карау, анларга
мөсбәт (уңай) хокук бирмәү, анларны үгәй бала итеп караудан гыйбарәтдер...” (1910.4.02). Ш. Рәмиевнең вафатыннан соң язылган “Кем
иде Шакир әфәнде?” мәкаләсендә: “...Әмма һичбер вакыт мин андан
үзенең алтынчы икәнлеген белдергән, байлыгын аңлата вә шунларга
бер әһәмият бирә торган бер сүз булсын ишетмәдем. Толстой, Кант,
Ницшеләрнең фәлсәфәләрендән, аларның хәяткә карашларындан
бәхәс итә, чагыштырып карый. Диниягә даир бик кирәк бәхәсләргә
керешә...” (1912.25.03) һ.б. Аңлашылганча, чорның рухы яктыртыла
торган публицистик жанр үсеш ала.
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Ф. Кәриминең “Мөгаллим вә мөрәббияләр. Раһнамә”, 1–2 җөзьзә
(1902), әтисе хакындагы “Мәрхүм Гыйльман ахунд” рисаләсе (1903),
“Мохтәсар җәгърәфия” (1904), “Йапунлар” (1904), ”Гарәбләр” (1905),
“Төрекләр” (1907), берничә мәртәбә басылган “Мохтәсәр тарихы ислам”, “Мохтәсар тарих гомуми”, “Тарихы әнбия” кебек төрле фәннәргә караган тарихи һәм дини әсәрләрендә истыйлях-терминнар һәм
башка сүзләр гарәп вә фарсы алынмалары белән бирелгәнгә күрә, иске
татар теленең классик-абруйлы варианты барлыкка килә. Мәсәлән,
“Мәрхүм Гыйльман ахунд” рисаләсенең Ф. Кәрими тарафыннан
язылган керешендә мондый юллар бар: “...1902 сәнә 6 нчы июньдә
мөхтәрәм пәдәремез Гыйльман бине Ибраһим дарелбәкайа (ахирәткә) иртикаэ (күтәрелү) идарәк гаиләсе вә без әүляде (балалары) өчен
фәүкылгадә бөек хәсрәт вә кәдәр (кайгы) мәүҗүд улды. Безем күзләремезең йашле, күңелләремезең гамьле (Хәсрәтле) улдығы шөйлә кәдәрле (кайгылы) бер көнләремездә берничә дуст йакынларымыз безә
тәгъзия намәләр (некролог) күндерәрәк гамь вә кәдәремезә иштиракълә (уртаклашу илә) тәслия (юату) вирделәр тәшәккер (рәхмәт) идәрез.
Һәрберендән җәнабе Хакъ разый улсын... Мәрхүмнең углы Мөхәммәд
Фатих әл-Кәрими. Оренбург, 1903 сәнә” [Кәрими, 1904]. “Мохтәсар
җәгърәфия” китабында: “...Бер йирең кайсы йакында улдығыны белдермәк өчен, шәркъ, гарб, шималь, җәнүб исемләре илә башлыча дүрт
җәһәт йәгъни тараф вардыр ки, бунлара (җәһәт аслия) дияләр. Шәркъ
– қойашың туғдыкы тараф, гарб – батдыкы тарафдыр. Койашың туғдыкы тарафа бакылдыкда, сағ тараф – җәнүб, сул тараф – шималь
улыр...” [Кәрими, 1904] һ.б. Өзекләрдән аңлашылганча, алынмалар
белән барлыкка китерелә торган абруйлылык, угыз телләре төркеменә
хас булган кушымчалар белән дә көчәйтелә: иялек һәм юнәлеше килеше кушымчалары кыпчак теленә хас булганча, -ның, -га/-гә дип түгел,
-ң, -а/-ә кушымчасы белән генә күрсәтелә.
Ф. Кәриминең барлык төркиләр укысын дип язылган “Аурупа
сәяхәтнамәсе” (1902), һәм “Багчасарайда нәшер ителмәктә булган
“Тәрҗеман” газетасының интишара башладыгына 1903, 10 апрельдә
тәмам йегерме сәнә тулачак вә 4 майда, шул газетаның идарәханәсендә дога мәҗлесе булачак иде”, – дип, тәбрикләүгә багышланган “Кырымга сәяхәте” (1904), аңлашылганча, “Тәрҗеман” газетасы теленең
“урта лисаны” белән языла.
Ф. Кәриминең сәяхәтнамәләре теленә Г. Ибраһимов игътибар итә:
“...Насыйриның ахыргы елларыннан башлап, бездә ике агым көрәште.
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Ф. Кәрими кебек кайбер мөхәррирләр (“Аурупая сәяхәт”, “Кырыма
сәяхәт”), Тукай кебек шагыйрьләр (башлангыч “Мөхәммәдия” дәвере)
байтак вакытлар ярым “Тәрҗеман”, ярым госманлы тәэсирендә бардылар” [Ибраһимов, 1922, 2007, б. 38]. Әлеге фикернең дөрес, әмма
берьяклы булуы күренә. Ни гаҗәп, әлеге мәсьәләгә М. Гайнетдинов та
ачыклык кертә алмый: “...Игътибар ителергә тиешле икенче момент –
Ф. Кәрими әсәрләренең теле. Ул да бу чор әдәбиятында үзенчәлекле
һәм каршылыклы бер күренеш: халык сөйләм теленә якынайтылган
яңа әдәби телебез дә, гарәп, фарсы алынмалары белән бизәкләнгән борынгы әдәби “төрки”дә түгел. Икенчесеннән беренчесенә күченүнең
кайсыдыр этабы дип тә булмый...”, – дип, гомумиләштерелә, дөрес бәя
бирелә алмый [Гайнетдинов, 1996, б. 26–27].
Хәлбуки, Ф. Кәрими кебек күп кырлы эшчәнлек алып бара торган
шәхес, кемгә нәрсә турында язуына карап, әдәби телнең төрле варианты белән иҗат итәргә мөмкинлек булуын оста файдалана: хикәяләрен
халыкчан-сөйләмә вариантта, фәнни хезмәтләрен, гарәп вә фарсы
алынмаларын истыйлях итеп кулланып, классик-абруйлы төркидә,
госманлы-төрек дөньясына багышланган әсәрләрен “Тәрҗеман теле”
белән яза. Әлеге телнең ничек барлыкка килүен аңлар өчен, “Аурупа
сәяхатнамәсе”нең берничә җөмләсенә игътибар итик: “Шакир әфәнде кәнде гаиләсе илә күрешәйүр – видаг идәйүр. Бән дәхи кәнде рафикъларым улган назыйр вә мөгаллимләр илә күрешәйүрем. Безем ки
гәнҗлек галәме, уйын-көлке! Бере: Парижа вардыкда, Эйфель кәлисенeң башындән мәктүб йазмага онытма дийүр. Бере: Сорбон дарелфөнүнең асыл тәдрис вә тәгълимене үгрәнүб кәл вә программаларыны
кәтер дийүр. Вә бере дә Эмиль Золяйа сәлам сөйлә дийүр. Ләкин әһел
вә гыял сахибе улан бер адәм иҗүн кәндинң җаны кеби газиз гаиләсендән вә күз карасы кеби сәүгиле әүлядындән айырылыб китмәк пәк кулай бер шәй улмаса кәрәк. Калебләр тулайур, күзләр йашләнәйүр. Бер
дәкыйка эҗендә калебә бең дөрлү фикерләр кәлейүр...” һ.б. Күренгәнчә, гаилә, видаг, рафикъ, назыйр, мөгаллим, гәнҗ, галәм, кәлисе, мәктүб һ.б.гарәп вә фарсы алынмалары тезелеп бара; гомумтөркигә хас
булып, әмма угыз телләре төркемендә ныгыган бән, улу, иҗүн, вар,
үгрәнү, кәл, дөрлү, эҗендә һ.б формада языла торган сүзләр; шулай
ук язма традициянең дәвамы буларак [Сравнительно-историческая...,
1988, с. 371], угыз төркеме телләре өчен ныгыган һәм сөйләү моментында актуаль булган эш-хәлләрне белдерә торган -йур кушымчалы
хәзерге-киләчәк заман хикәя фигыле III зат берлек формасының, ка-
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батлана торган хәрәкәтләрне белдереп, эзлекле рәвештә кулланылуы
күренә, шушы ук тәртиптә иялек килеше кушымчасының кыпчак (татар) төрләнешендәгечә -ның булып түгел, угыз төрләнешендә, сузыктан соң -ның, юнәлеш килешенең -га булып түгел, -а формасында файдаланылуы күзәтелә. Шуның белән бергә, хикәяләү, барлык төркиләргә
хас булган баш, күз, без, сөйлә, күз карасы, сәүгиле (гомумтөрки: сав
– любить: ул мани савды “он полюбил меня” [Кашгарый, 2005, с. 495]
һ.б. сүзләргә нигезләнеп бара. Шулай итеп, “Тәрҗеман” газетасына хас
булган, барлык төрки халкы укып аңласын дигән “урта лисан”ны, асылда, шул ук гарәп-фарсы алынмаларының күплеге М. Кашгарый “Диван”ында аерым кабиләгә нисбәтләнми торган, гомумтөркиләр өчен
уртак лексика һәм угыз төркеме телләренә хас булган сүз һәм сүзформаларның эзлекле булып кулланылуын барлыкка китерә. Бу да аны иске
татар язма әдәби теленең өченче тармагы итеп карарга мөмкинлек бирә.
Вакыйгасы Бакчасарайда бара торган “Морза кызы Фатыйма” әсәренең
(1907) теле дә әлеге сәяхәтнамәләргә якынлаша дип әйтергә була. Әдипнең биографиясе, язган хезмәтләре, аның турында басылган мәкаләләр,
Раиф Мәрданов, Рамил Миңнуллин, Сөләйман Рәхимов тарафыннан
системага салынып, “Фатих Кәрими: фәнни-биографик җыентык” дигән хезмәттә тупланып бирелә (2000).
Мөселман дөньясында мәшһүр дин белгече, философ, мәгърифәтче-педагог, тарихчы-галим, җәмәгать эшлеклесе, әдип вә публицист
Р. Фәхретдиннең (1858–1936) иҗаты да, әдәби телне куллануда, өч тармаклы булып дәвам ителә. Дөрес, бу әдип үзенең “Сәлимә йәки гыйффәт” (1898) һәм “Әсма йәки гамәл вә җәза” (1903) кебек әдәби әсәрләренең телен, Ф. Кәрими кебек үк сөйләмә телгә якынайтып бетерми,
чөнки һәр ике повесть та тарихи фактка нигезләнеп башлана: “Сәлимә”дә Казан шәһәре, аның тарихы, “Әсма”да Идел буена Ибне Фадлан илчелеге килүе тарихы турында сүз бара. Билгеле бер дәрәҗәдәге
фәннилеккә тартым башламның аһаңе, әсәрдә бара торган тасвирлауга
да тәэсир итә. Коръән Кәримнең Муса Бигиев тарафыннан тәрҗемә
ителә башлавына карата үзенең мөнәсәбәтен белдерүе уңаенда, Г. Тукай әлеге әсәрләргә игътибар итә: “...Муса Коръәнен (тәрҗемәсен) бик
ул кадәр яклап язмаска вә айныграк, равнодушныерак карарга кирәк
иде, чөнки аның теле юк... Әгәр Русиядә Коръән тәрҗемә ителергә
кирәк булса, мөтәрҗимлеккә иң муафикъ кеше – Риза казый. Чөнки
ул “Әсма”,”Сәлимә” кеби китаплары белән куәи тәхририя (язу көче)
вә хәтта шигъриясен күрсәткән вә гомумән ифадәсе (хикәяләве) ачык,
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язу тарызы (ысулы) да садә вә гүзәл бер язучыдыр. Әллә аның гарәбияте Мусадан кимме?...” [Тукай, 1986, б. 116].
Шушы ук вакытларда, татар халкының “ак өстендә кара таныган” күпчелек укучылары өчен, “ачык ана телемездә” дигән искәрмә
белән, “Тәрбияле ана” (1898), “Тәрбияле бала” (1898), “Тәрбияле хатын” (1899) һ.б. гыйльме әхлак һәм көндәлек тормышны алып баруда
кирәкле тәртип-низам турындагы дөньяви-дидактик әсәрләре, иске
татар теленең татар халык җанлы сөйләменә хас булган сүз һәм сүз
формалары белән баетылган халыкчан вариантында языла: “...Тәрбияле аналар бетмәз вә төкәнмәз хәзинәләрдер, тәрбияле аналар бу
дөньяда олуг бәхет вә сәгадәтләрдер. Тәрбияле аналар үз балаларына
гына ана улмай, бәлки мөселманларның барчасына ана улмакдалардыр. Аналарның хезмәтләре иң ауыр вә иң мәшәкатьле хезмәтдер...”
[Тукай 1898, б. 3]. “Тәрбияле бала” да шундый ук тел белән языла:
“Алтындан бәһале, оҗмах нигъмәтләрендән кадерле булган нәрсә,
тәрбияле баладыр. Ата вә ана өчен тәрбияле бала дәрәҗәсендә олуг
байлык һич булмаз. Тәрбияле бала дөнья байлыгына бирелмәз вә бер
мәмләкәт падишаһлыгы илә алмашдырылмаз, аны һәркем йаратыр вә
мактаб сүзләрләр... [Тукай 1898, б. 3]. Көндәлек әхлак турында языла
торган әсәрләрне “Иң гади гавәмләр авыл кешеләре укыб аңларлык...
рәвешдә ачык язмак, җиңел язмакдыр”, – дигән юнәлеш тотылырга
тиешлекне, Р. Фәхретдин, Галимәтел-Бәнатның “Мәгашәрәте әдәбия”
(“Аралашу әдәбе”) дигән рисаләсенең ахырында ассызыклаган була
(1897). Галимнең биографиясе, язган хезмәтләре, аның турында басылган мәкаләләр, Раиф Мәрданов, Рамил Миңнуллин, Сөләйман Рәхимов тарафыннан системага салынып, “Ризаэддин Фәхретдин: Фәнни-биографик җыентык” дигән хезмәттә тупланып бирелә (1999).
Алга таба бу юнәлештә мәгърифәтчеләребез күп хезмәт күрсәтә. Җөмләдән берсе, Ш. Мәрҗәнидән соң, Казандагы Учительская
школада рухани гыйлем мөгаллиме, галим, тәрҗемәче, мөгаллим
Мөхәммәттаиб Гыйльман улы Яхин (1844–1910) үзенең “Тәгълимел-әдәб-иләл вәлад” (“Балалар өчен әдәб гыйлеме”) (1898) һәм “...
безнең дин кардәшләремез арасында сабый вә сабыяларга фи әл-җөмлә төрки белә башлагач та укыр өчен... укырга зәвыкъландыру өчен...
кызыклы хикәяләр укый-укый төрки китабларын таза белә башласынлар”, – дип, “Сабый вә сабыялар өчен мәргүб булган хикәяләр вә
мәкальләр һәм олугларны тәнбиһ өчен гаҗәеб булган гыйбрәтләр” дигән җыентык төзи (1897, 1902) һ.б. Башка авторларның да, балалар
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өчен махсусланган рухани-дидактик әхлак китапларының теле, алар
укып аңларлык җанлы-сөйләмә телгә якынайтып язылуы дәвам ителә
[Татар әдәбияты..., 1985, б. 502–512].
Р. Фәхретдиннең рухани әдәбиятка караган “Коръән вә тәбәгать”
(1900), “Мөхәммәд галәйһиәссәлам” (1908), “Җәвамигуль-Кәлим
шәрхе” (1911) һ.б. хезмәтләре нәшер ителә. Автор болай дип искәртә:
“... гарәбчә укырга башлаган шәкертләргә дәрес китабы һәм дә әхлакны тәрбия кылырга ярдәмче булсын өчен, “Җәвамигуль кәлим” исеме
белән бер рисалә тәртиб иткән идек. «...Җәвамигуль кәлим”, Аллаһы
Тәгаләнең ихсаны сәбәбеннән мәктәпләрдә дәрес китабы булу вазыйфасын үтәгән һәм үтидер иде, инде бу шәрех дә мөгаллимнәр, мөгаллимәләр вә гомуми язу таный торган кешеләр хозурында моталәгә
китабы булу хезмәтен үтәсә, үзебезне бәхтияр санар идек» [Фәхретдинов, 1995, б. 13–14]. Җ. Зәйнуллин болай дип яза: «Р. Фәхретдинов
иҗат иткән “Җәвамигуль-Кәлим шәрхе” башка хәдис китапларыннан
иң әүвәл үзенең тел байлыгы һәм уңышлы тәрҗемә ителгән булуы
белән аерылып тора. Анда тупланган энциклопедик мәгълүмат һәр
укучы өчен бик файдалы һәм кирәкле... Китаптагы һәр хәдистә тирән
мәгънә бар... Күпкырлы гыйлем иясе талантлы әдип һәм галим ул
хәдисләрне, күп чыганакларга нигезләп, тәфсилле рәвештә аңлатып
бирә, сүз уңаеннан гарәп шагыйрьләре иҗатыннан үрнәкләр китерә.
Ләкин ул шигырьләр (өзекләр) тәрҗемә ителмәгән. Галимнең моны
артык эш дип санаган булуы да ихтимал, чөнки бу китап, нигездә, татар халкының укымышлы катламы, беренче чиратта, мәдрәсәәге шәкертләр өчен төзелгән. Мүәллиф бу хакта үзенең кереш сүзендә искәртеп уза»[Зәйнуллин, 1998, б. 97].
Р. Фәхретдинов, рухани эчтәлектәге хезмәтләре белән бер үк
вакытта, Ш. Мәрҗәниның гарәп телендә язылган био-библиграфик
хезмәтен дәвам итеп, ике җилд, 14 җөзьә дә “Асар”ын төзи (1900–
1908). Бу хезмәтнең фәннилеге һәм тел үзенчәлеге дә Ш. Мәрҗәни
башлаган традицион юнәлештә бара. Ул әлеге хезмәтен Диния нәзарәтенә казый итеп сайлангач яза башлый: архивтагы күпсанлы
кулъязмалларны тәртипкә китерә, архивта булмаганнарын үзе туплый
[Ахметгалиева, 1986, с. 132–146]. Бу язмаларның күбесе имам вә
мөдәррисләрнең эшләренә һәм тормышларына караган чыганаклар,
ягъни эшчәнлекләре турыдан-туры гарәп-фарсы-төрек теле белән бәйле шәхесләр хакында була. Мәгълүм булганча, био-библиография традицион ныклы схема-калып нигезендә языла: галимнең тулы исеме,
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туган вә вафат еллары, кабер ташындагы язуы; остазлары, шәкертләре,
хатыннары, балалары, туганнары; әлеге шәхеснең эшләгән эшләре, язган китаплары, аның хакында могтәбәр кешеләр тарафыннан әйтелгән
мактау сүзләре; сәяхәтләре, хаҗ сәфәре вакытында язган мәктүб-хатлары һ.б. Аңлашылганча, Р. Фәхретдин “Асар”ын язганда, күп кенә
әзер текстны, әзер “тел”не үзгәртмичә теркәргә тиеш була. Димәк,
әлеге хезмәтнең жанры, аның үзенчәлекле материалы татар халкының җанлы сөйләмә телендә бирелә алмый, бәлки традицион китаби
классик иске татар теленең гарәп-фарсы алынмалары мул кулланыла торган вариантында гына язылырга тиешлеген күрсәтә. Менә бер
өзек: “Нигъматулла бине Биктимер бине Тукай бине Үтәкән әс-Салавыч. Эстәрлетамак мозафате Эстәрлебаш карьясында имам мөдәррис
улыб, йитмеш ике йашендә вакытында ике йөз алтмыш (1260) сәнәсе
мөхәррәмендә вафат улды... Нигъмәтулла хәзрәтнең дөньясы иркен,
шагерде күб, йараны хисабсыз, игътибары бәләнд, кәндүсе мөтәвазигъ диндар, заһид вә тәкъвәлек илә газыйм, әлиштиһа улмагы илә
боның заманында Эстәрлебаш карьясы хакыйкать бер “дарелголум”
улмышдыр. Әксәре дәрес Тәфсир, Хәдис, Әхлак улыр”. Хаҗ сәфәрендәге олы улы Мөхәммәт Харис мәхдүмгә язган хаты болай тәмамлана:
“...Остазың догасын алырга җәһед кыйласыз вә һәр җәһеддән остаз
догасы улмаса, гыйлемдән файда булмаз... Гыйлем күб, гомер кыска,
һәрничүк фәкыйрь генә гомерне заигъ үткәрмәкез, бибәхет рисвайлыкымыздан меллалар арасында йөреб белем хасил итә алмадык, суфилар арасында йөреб холык хасил кылалмадык. Би бәхрә шәрмәндә булыб калдык...” [Асар, икенче җилд, тукызынчы җөзьә, 1904, б. 77–81].
Аңлашылганча, бу төрдәге әсәр классик иске татар теленең гарәп вә
фарсы алынмалары мул кулланыла торган төре белән генә языла ала.
Р. Фәхретдиннең барлык төрки телле халык укып аңласын дип
язылган фәнни хезмәтләре һәм “Шура”да (1909–1918) эзлекле рәвештә басылып килә торган мәкаләләренең күбесендә угызчылык (госманлы) тәэсире көчәя. Профессор В. Бартольд “Шура” журналының
телен “госманлыча катышкан Казан татарлары әдәби телендә” чыга
дип билгели [Мәрданов, 2001, б. 31–32]. Р. Фәхретдин әсәрләренең
тел үзенчәлеге безнең көннәргә кадәр объектив яктыртыла алмады.
М. Госманов, Ризаэддин бине Фәхретдиннең тарихчы, археограф,
журналист, педагог, әдип, ориенталист, теолог, дини философ буларак киң кырлы эшчәнлеген, бай мирасын яктырткан хезмәтендә, аның
әсәрләренең теле турында: “...Р. Фәхретдинов исә, киң масса укучылар
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ихтыярын игътибарга алып, башта үзе идеал иткән корамачылыктан
да, бер ара мавыккан төрекчелектән дә баш тартты...”, – дип, дөрес
леккә туры килә торган бәя бирә алмый. Р. Фәхретдин һич нәрсәдән
дә баш тартмый галим, асылда, кемгә нәрсә турында язуына карап, үз
чоры әдәби теленең төрле варианты белән иҗат итә.
Югарыда әйтеп үтелгәнчә, язмачылыкның буеннан-буена классикабруйлы санала торган төрки телен, күрсәтелгән вакытта, берсе
икенчесенә нык бәйле булган, өч юнәлештә карарга мөмкин була:
а) гарәп вә фарсы алынмалары һәм гомумтөрки (архаик) формалар
кулланылып, язма традиция дәвам ителә торган классик иске татар
теле, ә) шул ук нигез угыз-госманлы төрек теленең берәмлекләре
белән баетылып, “Тәрҗеман”газетасы теленә якынайтылган, төрки
халыкларның күпчелеге укып аңласын дигән максатны күздә тотып,
“урта лисан” дигән тармак, б) әдәби әсәр телен сөйләмә-халыкчан сүз
һәм сүзформалар белән баетып язу юнәлеше. Шулай итеп, язмачылык
тарихыннан билгеле булган классик иске татар һәм халыкчан иске
татар теле белән параллель бара торган иҗат эше дәвам ителгәне хәлдә,
иҗтимагый тормышта бара торган үзгәрешләр, әдәби телне куллануда
яңарышлар да барлыкка китерә: ныклы традиция белән көчле яңарыш,
берсе икенчесен инкяр итмичә, бергә үрелә.
Әдәби телдә барлыкка килгән әлеге мөмкинлекне алга таба һәр
әдип, үзенең максатына һәм мөмкинлегенә туры китереп, төрлечә
файдалана.
“Татар әдәбияты тарихы”нда Мөхәммәдсадыйк Иманколый дигән шагыйрь булуы искә алына. М. Гайнетдинов мондый мәгълүмат
бирә: “Тарихта Ф. Әмирханның әтисе белән бер мәчеттә мулла булган
шагыйрь Мөхәммәдсадыйк Иманколый (1870–1932) бар. Аның иҗаты әлегә өйрәнелмәгән. 1901 елда Мөхәммәдсадыйк исемле шагыйрьнең “Фөрьяд, яки нияз” (“Ярдәм сорап кычкыру”) дигән (36 битле)
шигырьләр җыентыгы чыга. Автор, таркалып йөргән шигырьләрне Р.
Фәхретдинов киңәше буенча чыгаруын, җыентыкның исемен дә ул табып бирүен керештә яза, шигырьләрен моңача күрелмәгән яңача әсәрләр дип таныта. 1902 елда Мөхәммәдсадыйкның шундый ук кереш
белән “Фәган”(“Иңрәү”) (24 битле) җыентыгы чыга. Бу җыентыклар
поэзиядә лирик дулкын сизелерлек куәт ала баруын искәртәләр. Чор
поэзиясенә алып килгән яңалыкларын кереш сүзендә автор болай билгели: “Русия исламлары арасында бу тарз илә бу шивәдә бер әсәре
мәнзум мәйдана кунылмамыш улдығындан, шәбан нәү һәвәсанә, буй-
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лә бер әсәрнең дә лөзүме хис улынмышдыр”. Шигыреннән китерелгән
өзекләрне сүзгә-сүз тәрҗемәдә генә аңлап була: “Сафәләт мәркәбилә
бәхре би паяна салмышдыр / Фиракы яр илә әүрадыны “ай-у-аһ-ваһ”
итмеш... / Түбәнлеккә төшереп, чиксез диңгезгә салган / Ярдан аерып,
туктаусыз аһ-ваһ иттергән...”. Күренгәнчә, шигырь иске татар теленең
гарәп вә фарсы сүзләре белән туендырылган классик төрендә язылган.
М. Гайнетдинов исә: “Шивә” сүзен биредә җирле сөйләм, диалект мәгънәсендә аңларга мөмкин. Дөрестән дә, Идел буе татар поэзиясендә болар “Тәрҗеман” шивәсендә язылган беренче (һәм соңгы дип әйтерлек)
шигырь җыентыклары”, – дип, объектив булмаган фикер әйтә [Татар
әдәбияты..., 1985, б. 405–407]. Шивә сүзе ни өчендер ассоциатив рәвештә “Тәрҗеман” теле белән бәйләнә. Хәлбуки, XVIII гасырда ук Габдессәламнең “Илаһи бәет”ләрендә “Хәмде Аллаһ кавыштырсын Икълим Казан шивәсен”, – дип язуы мәгълүм, ягъни шивә сүзенең Казан
төбәгендәге төрки, Казан теле дигән мәгънәдә кулланылуы аңлашыла.
М. Иманколыйның “Касаиде лятифә”дигән мәрсиясе (1910) Александр
III кә багышлана диелә [Татар әдәбияты..., 1985, б. 387].
Җ. Зәйнуллинның “XVIII йөз–ХХ йөз башында татар рухани
әдәбияты” дигән хезмәтендә, Мөхәммәдсадыйк бин Шаһиәхмәд
Иманколый әл-Казаный тарафыннан Коръәнның фарсы теленнән
“Тәсһийлүл-Бәян фи тәфсирил-Коръән” дип, 1910, 1911 елларда ике
китап булып басылган тәрҗемәсе турында мәгълүмат бирелә. Тәрҗемәченең кереш сүзендә максатын ничек билгеләве белдерелә: “...ошбу
Казан мәмләкәтенең әһле исламы лисанына әнваге голум вә әнхаэ
фөнүнендән һәртөрле көтүбе мөфидә вә рәсаиле нәфигъә әрбабы фазыл вә әсхабе кәмал тарафынларындан тәрҗемә вә нәшер иделгән булса да, ләкин әхбаре диниямезнең мәҗмәгъе вә әхкәме шәргыямезнең
мәнбәгъе булган Кәляме Аллаһ әл-кәдимнең мәшһүре вә мәкъбуләсендән бу вакытка кадәр һичбере тәрҗемә иделмәмеш булдыкындан, бу
фәкыйрь... фарсы телендәге тәфсирләрене тәкатем микъдаре сәгъдә иһтимам илә Казан диярендә мөстәгъмәл булган төрки шивәсенә
тәрҗемә идүб бигауне Аллаһе Тәгалә итмаме мияссәр булғай иде...”.
Димәк, бу очракта да автор Тәфсирен Казан җирлегендәге төрки
шивәдә язуын раслый, әмма моңа карап, әсәрне “Тәрҗеман” телендә
язылган дип әйтеп булмый. Керешнең ахырында, гарәпчә башланып,
төркичә дәвам ителә торган шигъри өзекләрне, Җ. Зәйнуллин “...шул
чорга хас татар әдәби телендә язылган”, – дип белдерә: “...Илаһи әйлә
тәфсиремне мәкъбуль хәрадмәндән / Хатасын сәтәр әйлә гайбемне

126

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

итсүнләр иде китмән / Илаһи бу китабымны мөфид ит фәйзене гамь
ит / Ки андин мөстәфид улсун укуб ихлас ийлә инсан...”. Күренгәнчә,
“Казан мәмләкәтендәге төрки шивәнең” гарәп вә фарсы алынмалары
мул кулланыла торган варианты белән язылганлыгы аңлашыла.
Астөшермәдә М. Иманколыйның тагын “Русча, фарсыча, төркичә
үзөйрәткеч дәреслек” (“Тәрҗеману русийү, фарсийү, түркийү”) һәм
“Касаиду латыйфә” – император Николай II гә багышлап язылган мәрсия язуы да искәртелә. Казанның ахун һәм имамнары әлеге тәфсирне
“...дөрест һәм ышанычлы” дип бәялиләр, Зариф Әмирхани “...әсхабе
рөшди вә истигъдад улан таләбәи голүм вә мөгаллим әфәнделәре тәфсире мәзкүрдән берәр нөсхәсене булдырмак шөбһәсез лязымдыр”, дип
белдерә [Зәйнуллин, 1998, с. 35–37]. Автор әлеге тәрҗемәнең теленә
игътибар итә: “...Фарсы теленнән тәрҗемә ителгән бу әсәр татар телендәге Коръән тәфсирләренең иң уңышлысы дип саналырга хаклы.
Аның теле хәзерге татар әдәби теленә дә бик якын тора... сүз байлыгына чын мәгънәсендә сокланырга була... татар теленә турыдан-туры
тәрҗемә итү мөмкинлеге булмаган очракта, төп тексттан читтәрәк
урында үтемле итеп аңлатма бирелә. Шул ук вакытта, мөфәссир төрле
чыганакларга – гарәп тәфсирләренә һәм хәдис китапларына мөрәҗәгать итә, ышанычлырак дип саналган тәфсир, хәдисләрдән мисаллар
китерә” [Зәйнуллин, 1998, с. 81–92].
Җ. Зәйнуллинның китабына рецензия язучы академик М.И. Мәхмүтов та М. Иманколый тәфсиренең әһәмиятле булуын ассызыклап
үтә: “Әгәр моңарчы без күбрәк Ногмани һәм Иткань тәфсирләре турында гына ишеткән булсак, бу хезмәттә фарсы теленнән тәрҗемә
ителгән Коръән тәфсире белән дә танышу мөмкинлеге бирелде. Күренекле татар галиме, мәгърифәтче Иманколыйның “Тәсһийлүл– бәйан
фи тәфсирил-Коръән” тәфсире гаҗәеб матур әдәби телдә иҗат ителүен
белү дә күңелле яңалык булды” (“Мәгърифәт”, 1998.12.12). М. Иманколыйның тагын “...Ошбу “Салатыйн ислям нам китабыны йазарга
мөбадәрәт әйләдем...” – дип башлана торган “Салатыйн исламдан
беренче җөзьә” хезмәтенең басылуы мәгълүм [Иманколый, 1909,
б. 65]. Аңлашылганча, бу мәгърифәтче галим дә төрле жанр-стильдә
иҗат итә, әмма һәм шигырьләрен, һәм Тәфсирен, берсе икенчесеннән
бик үк аерылмый торган, “Казан диярендә мөстәгъмәл булган төрки
шивәсендә” язарга кирәк дип таба.
ХIХ гасырның иң соңгы көннәрендә татар халкының классик
әдибе Мөхәммәдгаяз Исхакый (1878–1954) иҗат итә башлый. Ел саен
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диярлек бер-бер артлы язылган хикәя, повесть, драмаларын укучыларына тәкъдим итә: “Тәгаллемдә сәгадәт яки гыйлем үгрәнүдә рәхәт
гомер” (1899), “Кәләпүшче кыз” (1900), “Өч хатын берлә тормыш”
(1900), “Капитан кызы” (1902), “Бай углы” (1903), “Очрашу яки Гөлгыйзар” (1903), “Ике гашыйк” (1903), “Ике йөз йылдан соң инкыйраз”
(1904), “Мөгаллим” (1907), “Алдым-бирдем” (1907) һ.б.
Автор, “Кәләпүшче кыз” хикәясен, укучыларга мөрәҗәгать итеп,
кереш сүзендә, “әдиплек, мөхәррирлек нәдән гыйбарәт вә әдипләр нә
тарызда яздыкларыны”, ягъни әдәбиятның “нәдән гыйбарәт идекене”
аңлатып үтә: “Хөрмәтле укучым! Үземнең күңлемнең йимешен сезгә
тәкъдим итәм. Бу хикәядә язылган сүзләр, тасвир кылынган хәлләр
димагымның тәфкирәте (уйланылган аңым-фикерем-хәтерем) улдыгы
өчен, кыямәтә кадәр калдырачак ядкәрләремнең бередер. Бәлки сез
мине юк нәрсәләр язып вакытын әрәм иткән, гомерен заигъ кылган
дип кызганырсыз да; ләкин ул вакыта айаначак кеше мин улмаенча, сез улырсыз, әфәндем. Чөнки сезнең ул халәтеңез әдәбият нәдән
гыйбарәт идекене белмәдекеңезне белдерәдер... Һәр язылган сүз үз
вакыйгаларын тасвир, үз хәлләрен бәян улмаз! Хосусән, мөхәррирләр, шагыйрьләр ни язсалар, кемне тасвир кылмакчы булсалар, шул
кеше булып күп сүзләр сөйләрләр һәм сөйләтерләр. Бу сүзләрнең бәгъ
зеләре әшәке улсалар да, мөхәррирнең үзенең фикеренең шулай булуын белгертмәйдер...” [Исхакый, 1998, б. 50]. Димәк, хикәяне язучы,
үз башыннан үткән хәлне генә түгел, тасвир кылына торган кешенең
хәле турында да сөйли һәм аны да үзенчә сөйләтә була.
Әлегә кадәр К. Насыйриның “Кырык вәзир кыйссасы” (1868),
“Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881), Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887) бара торган хәлләрнең “вәзир әйтде”, “хатын әйтде”,
“Локман хәким әйтде” дип, яки “...равияне әхбар вә накыйляне асар
ошбу тарикъ үзрә риваять кыйлыр ки...”, яисә “Тутый әйтде” дип, тарихтан мәгълүм булган бер хакыйкатьне, авторның үзе түгел, башка
кеше тарафыннан сөйләнеп бирелүе; аннан соң М. Акъегетнең “Н”
карьясына кайтамыз хөрмәтлү укуҗыларым”, “Белешемез Хәнифә
туташ тегеш тегеб китаб укуб имрары вакыт итмәктә иде” дип, авторның үзе белгән, күргән хәлләрене үзе сөйләп хикәяли торган
“Хисаметдин менла” (1886); яисә ”Хикәямез бер гаҗәеб гүзәл хикәядер”, “Сезләрә дә, хөрмәтлү укучыларым, Мусаның ниндәләен адәм
идекене белдерәем” дип, үзе белгәннәрне укучысына сөйли торган;
З. Бигиевнең “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” (1887) һәм “Бу көндә яз-
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дыгымыз яшьләрнең никах мәҗлеседер” дип “Гөнаһе кәбаир” (1890)
романнарын, шул ук тәртиптә бара торган Ф. Кәриминең хикәяләрен,
Р. Фәхретдиннең повестьларын укып гадәтләнгән укучы, димәк, “әдәбият нәдән гыйбарәт икәнене белмәгән” булып чыга.
Г. Исхакыйның: “...һәр язылган сүз үз вакыйгаларын тасвир, үз
хәлләрен бәян улмаз, ...мөхәррирләр, шагыйрьләр ни язсалар, кемне
тасвир кылмакчы булсалар, шул кеше булып күп сүзләр сөйләрләр
һәм сөйләтерләр” дигән, әдәби әсәрнең сәнгатьлелеге (образлылыгы) истә тотылып әйтелә торган фикере, беренче чиратта, шигырьне,
хикәяне язма әдәбиятның башка барлык жанрларыннан аерып карарга
кирәклекне аңлата. Кереш болай тәмамлана: “Укучым! Минем бу
хикәяне язудан максудым – Камәр кеби булуның ахыры ни булачагын
күрсәтеп, милләтемнең туташларын шул кара бәхетләрдән коткарыр
өчен, аларга Камәр булуда нинди авырлыклар барлыгын белдереп,
үзләрен саклар өчен бер тәнбиһдер”. Аңлашылганча, әдәбият дигәндә,
сөйләп кенә түгел, күрсәтеп-тасвир итеп белдерү максат итеп куела,
димәк, әсәрнең теле дә шушы вазыйфаны үтәү өчен файдаланыла.
Г. Исхакый “Бай угылы” әсәренең керешендә әлеге фикерен тагын
кабатлый: “...Хөрмәтле укучым! Яздыгым романымда бай угылларымызның тәрбияләре нинди идекене вә бу тәрбияләрнең ни дәрәҗәдә зарарлы идекене укучыларымның күз алларына куймак эстәдем. Шуның
өчен сездән назыйре гыйбрәт берлән карап, Кәримнең һәммә эшенең,
һәр хәрәкәтенең сәбәбене тикшереп укуыңызны үтенәм... гаебене күрсәтеп, шуннан котылыр өчен юл күрсәтү хәер хаһлыктыр. Милләтемездә шул мәсьәләне ислах фикере уянмасмы дип, мин шул эшләремезне булдыра алдыгым кадәр күрсәтмәк эстәдем” [Исхакый, 1998, б. 113].
Автор, аңлы рәвештә, укучыларның күз алларына кую, “күрсәтмәк эстәдем” дип кабатлый, ягъни максат, булган хәлне сөйләп бару гына түгел,
аны гомумиләштереп, күз алдына кую, юл күрсәтеп бирү.
Алга таба Г. Исхакыйның “Һәр язылган сүз үз вакыйгаларын тас
вир, үз хәлләрен бәян улмаз!” дигән җөмләсе, Ф. Әмирхан тарафыннан: ”Монда очрый торган “мин” кәлимәсен мөхәррирнең үзеннән
тәгъбир дип уйлау хата булачактыр. Хикәя язганда бу тәгъбир, гомум
тарафыннан кабул ителгән бер тәгъбир булып, мөхәррирнең үз фикерен күбрәк кертер өчен истигъмаль ителәдер”, – дип, тагын да тәфсилләбрәк аңлатыла [Әмирхан, 1909, 1984, б. 57]. Димәк, автор мин
дип язганда, сүз аның үзе турында гына бармый, бәлки күбрәк фикер
белдерү өчен куллана.
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Аерым бер сүзнең хикәя эчтәлегендә күбрәк мәгънә белдерергә
тиешлегенә, үз вакытында Җ. Вәлиди игътибар итә: “...Гаяз әфәнденең
яңа чыккан бер әсәрене укый идек... Авылның куштанларыннан булган фатир Хуҗамыз боны тыңлап тора икән, мин аның ишене көненә
бишне язарга могу, диде... Гаяз әфәнденең әсәре ачык татарча язылган,
безнең Хуҗага да, Хуҗа хатынынына да тәмамла аңлашыла, фәкать
безгә аңлашылган бик күп мәгънә аларга аңлашылмый иде. Бу көндә
инсанның фазыйләте (өстенлеге, холкы), аның гәүдәсе, кара көче илә
үлчәнмәгән кебек, әдәбиятның да кыйммәте тышкы ягы, ягъни ләфызыга (сүз, сүзнең яңгырашы белән белдерелә торган мәгънәсенә) карап билгеләнмидер...”, – дип аңлата [Вәлиди, 1912, б. 13].
Шулай итеп, ХIХ гасыр ахыры–ХХ йөз башы татар прозасының теле мәсьәләсе шактый катлаулы булуы аңлашыла: традиция
булып килә торган гомумтөрки нигездәге классик-абруйлы һәм халыкчан-сөйләмә иске татар телендә язу дәвам иткәне хәлдә, аерым
жанр-стильләргә хас булган истиляхлар кулланып, төрлечә файдалану, һәм кайсы укучыга багышлануына карап, аның төрки-татар һәм
госманлы-төркисенә якын телләрдә язылуы белән бергә, тагын матур
әдәбият стилендә, әдипнең эстетик фикерен укучысының күз алдына
кую максатыннан, сәнгатьчә вазыйфа үтәү өчен буйсындырылуы барлыкка килә.
Әлеге “буйсыну” матур әдәбият стиленең һәр жанрында үзенчә
чагылыш таба. Г. Тукайның башлангыч чор иҗатыннан күренгәнчә,
поэзия жанрында классик-абруйлы һәм халыкчан-сөйләмә вариант
һәр икесе дә тигез дәрәҗәдә файдаланыла, халыкчан юнәлеш алгарыш
ала. Чәчмә әсәрләрдә, авторның темасына, адресатының кем булуына, әсәрнең нинди жанр-стильдә иҗат ителүенә карап, әдәби телнең
өч варианты да хәрәкәттә була. Әлеге нигездә матур әдәбият әсәренең
эчтәлгендә кулланыла торган сүзнең, җанлы сөйләмә аралашу чарасы
булган сүздән, вазыйфасы ягыннан аерымлануы аңлашыла. Хикәядә
кулланыла торган гадәти сүз, билгеле бер әсәр эчтәлеге өчен генә зарур булган мәгънә белән баетылырга тиеш, дигән фикер – теория формалаша һәм үстерелә башлый. Гамәли яктан исә шул ук Г. Исхакый, Ф.
Әмирхан, Г. Ибраһимов, Ш. Камалның беренче әсәрләрендә билгеле
бер хәлне сөйләү дәвам ителәгәне хәлдә, “мөхәррирнең үз фикерен”,
күбәйтү ысулы да яшәеш ала бара. Менә Ш. Камалның “Уяну” (1909)
хикәясе. “Муса ачуланган иде”, – дигән гади генә башламнан, билгеле
бер эзлеклелектә, укучы күрә алырдай, аңа көчле эмоциональ тәэсир
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итә торган тасвир ясала: “...тәне чымырдап китте, чәчләре үрә торды, агач кебек катты... Ишек төбендә... бер күз! Яшьле күз... туп-туры
Мусаның күзенә карый... Гафифәнең күзе...”. Бу юлларда автор “юк”.
Бу – Мусаның уянуы, ақылдан шашуы. Сөйләү туктала, сөйләү логикасына туры килә торган җөмлә төзелеше юк. Укучы хәзер тыңлап
утыручы гына түгел, персонажның катлаулы рухи хәле аңа да күчә.
Сүзләр белән сурәт – образ барлыкка китерелә. Уяну дигән гадәти
бер сүзнең төп мәгънәсе, әлеге әсәр эчтәлеге өчен генә кирәк булган,
акылдан шашу дигән өстәмә мәгънә белән катлауландырыла. Ш. Камалның “Буран” хикәясенең исемендә котырган табигать күренеше
һәм адәм баласының шундый ук хис-кичерешләре (1910), Ф. Әмирханның “Хәят”е – бер кызның исеме, шул кызның мәгънәсез тормышы
(1912), Г. Исхакыйның “Остазбикә”сендә мулла кызы, мулла хатыны
баласыз Сәгыйдә һәм буыннарның дәвам итәргә тиешлеген аңлаучы
Ана – Остазбикә (1915), Г. Ибраһимовның “Кызыл чәчәкләр”е, “Тирән
тамырлар”ы һ.б әсәрләр шушы юнәлештә иҗат ителә. Өстәмә мәгънә
дигән төшенчәнең төрле авторда төрлечә барлыкка килүе аңлашыла,
бу мәсьәләдә җентекләп өйрәнүгә мохтаҗ илә.
Шулай итеп, ХIХ гасыр ахыры–ХХ йөз башында, проза әсәрендә сурәтләнә торган хәлләр өч төрле ысулда укучыга җиткерелә:
а) К. Насыйри прозасы белән тәмамлана торган әсәрләрдә “хикәя сөйләүчеләр” сөйләп хикәяли, ә) мәгърифәтчеләрнең күбесендә автор
“үз сүзен сөйләп” хикәяли, б) классик авторлар, сөйләп хикәяләүне
дәвам иткәннәре хәлдә, образлап-сурәтләп хикәяләүгә күчә баралар.
Хикәяләүнең әлеге ысуллары нигезендә, тел байлыгын төрлечә файдаланырга кирәк була. Әдәби телнең бу вазыйфасы белән кулланышы
аның структур төзелешенә үзенчә тәэсир итә, аерым сүзләрнең мәгънәсе катлаулана.
Кыскасы, хикәяләүдәге аермалык, әсәрнең композицион
төзелешенә, сүзләрнең сайланып кулланылуына, җөмлә төзелешенә,
сөйләнә торган хәлләргә карата авторның мөнәсәбәте белдерелүенә,
гомумән, Гегель сүзләре белән әйткәндә, әсәрдәге эстетик эчтәлекнең
сәнгатьле чаралар белән тасвирланып бирелүенә үзенчә тәэсир итә.
ХIХ гасырның ахырларына таба Г. Ильясиның “Бичара кыз”
(1887), Ф. Халидинең “Рәдде бичара кыз” (1890), Г. Камалның “Бәхетсез егет”, “Өч бәдбәхет” (1900), Г. Исхакыйның “Өч хатын белән тормыш”(1900), “Ике гыйшык”(1903) һ.б. фаҗига-драмалары белән әдәби
стильнең өченче жанры яшәеш ала, персонажларның сөйләме халык-
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ның җанлы сөйләменә якынайтыла. Беренче драма-комедияләренең
теле турында Г. Камал мәгълүм аңлатмасын бирә: “...Дәхи дә шундый
бар кеше дә аңларлык урам телендә булган китаплар булучылыгы насыйб булсын. Ярый ла, бар кеше дә галим булып бетсә, ул чагында
фарсыча һәм гарәпчә чыгарсак та зыян юк” (Камал, 1898). Гасырлар
буена фарсы вә гарәп теленә каршы куела торган төрки төшенчәсе бу
очракта “урам теле” дип алмаштырыла.
Балалар өчен дип язылган әдәбият, үз вакытында В.В. Радловның:
“...ошбу Казан халкының сабый балалары өчен, бу халыкның үз
араларында сөйләшенә торган телләре белән бу китапны тәртиб
кыйлдык” – дип белдерүенчә дәвам ителә (“Белек”, 1872).
Шәҗәрә текстларында гарәп вә фарсы алынмалары, гомумсөйләмә
сүзләр белән бергә, драма әсәрләрендәге кебек үк, язылышларында
әйтелешләре сакланырлык дәрәҗәдә аерым төбәк сүзләре дә
файдаланыла. Бу юнәлештә М. Әхмәтҗанов фикере игътибарны җәлеп
итә: “...В некоторых памятниках шеджере, в отличие от традиционного
написания, в анлаутном положении встречаются лишь начертания алифа, а в интерлаутной позиции вообще отсутствуют какие-либо знаки.
В подобных случаях алиф не отражает губных фонем, а показывает
замену их негубными звуками:  اقسييكАксийәк, лит. Аксөяк, كوكسييك
Күксийәк, лит. Күксөяк,  انسهӘнсә, лит. Өнсә,  اره توجىирәтүче, лит. өйрәтүче,  كره شهкэрәшә, лит. көрәшә,  سيله شهсиләшә, лит. сөйләшә һ.б.”
[Ахметзянов, 1991, с. 59]. Аерым сүзләрдә сөйләмә телгә хас булган
орфоэпик үзенчәлекләрнең язма телгә ничек тәэсир итүе җентекләп
аңлатыла.
Хатлар стилендә, киресенчә, гарәп-фарсы алынмаларына өстенлек
бирелә. Хат язарга өйрәтә торган махсус кулланмалардан күренгәнчә,
хат күндерүченең һәм аны алучының кем булуына карап, хөрмәтләп
эндәшүләрне үзенчә файдалана белү кирәклеге акссызыклана.
Мәсәлән, М. Урманчиев үзенең “Мөншәат татарийә” (“Татарча
язу үрнәге”) (1900) дигән хат язу үрнәкләрендә голямгә, ягъни
яшь егетләргә хат язганда, түбәндәге әлкаблар-хөрмәтләү сүзләре
белән эндәшергә кирәк булуын искәртә: фазыйләтле, сәләхиятле,
мөкәрәмәтле, рәшадәтле әфәндем хәзрәтләре, ягъни хат күндерелүче
кеше яхшы холыклы, сәләтле, хөрмәтле-кадерле, туры юлга күндерүче.
Ә инде риҗале могътәбәрән, ягъни игътибарга лаек дип санала торган ир-егетләргә түбәндәге әлкаблар муафикъ дип санала: дәүләтле,
сәгадәтле, гыйззәтле, олуғ химмәтле һ.б. Хатын-кыз туганнарга исә
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түбәндәгечә эндәшергә мөмкин дип аңлатыла: шәфкатьле, мәрхәмәтле,
гыйффәтле, гыйсмәтле, мәхәббәтле, сөекле һ.б. Якын туганнарга
язылган хатларда, күпчелек хөрмәтләү сүзләре сөйләмә телдәге
туганлык атамалары белән белдерелә: әткәйем, әнкәйем, анам, агам,
абзый, уғлым, алынмалар да файдаланыла: һәмширәм, бөрадәрем,
хәләлем, рәфикам-дустым, мөхлисем һ.б. Хатларда алынмаларның
күпләп куланылуына карата, Ф. Әмирханның, “...заказ хатлар язарга
өйрәтә торган, төрек тәкәллефатындан оештырылган инша дигән
китаплар...”, – дип, кискен каршы чыгуы мәгълүм [Әмирхан, 1908,
1989, б. 85], әмма, мисаллардан күренгәнчә, иншаның төрек теле
ясалмалылыгыннан бигрәк, гарәп вә фарсы алынмалары белән оештырылуы аңлашыла.
Дини-дидактик эчтәлекле хезмәтләр, авторның максатына карап,
төрлечә языла. Мирза Габдулла мәхдүм әл-Казаниның “Кыйссасы
әл-әнбийә галәйһи-әссәлям”ындагы кебек “...вәлиди ватанга йиңел
булсын өчен, җавидан тарихындан Казан төркисенә күчерелде”, – дип
белдерелгәндә, һәфтияк тәфсирләре һәм “Кыйссасы әл-әнбия”ләрдә
кыпчак-татар юнәлеше дәвам ителә. Мәсәлән, “Тәфсире һәфтияк мин
тәфсире тибъян”ның 48 нче Әл-Фатих сүрәсендә: “Рәсүл әкрам салаллаһу галәйһи әс-сәлям һиҗрәтнең алтынчы йылында зөлкагдә айының
әүвәл көнендә дүшәнбә көн кәгъбатулланы зиярәт касды илә әсхаб
кәрәмдән мең дә дүрт йөз кеше илә Мәдинәдән Мәккәгә йулландылар. Мәккә мөшрикләре мең дә дүрт йөз кеше илә Мәдинәдән Мәккәгә
йулландылар. Мәккә мөшрикләре Рәсүлалланың кәлүр хәбәрен ишетеб, бары җыелыб, Мәккәгә керергә йул бирмәделәр...” [Казан, 1895,
б. 41–42]. “Тәфсире һәфтияккә яңа тәфсире бәян” хезмәтендә дә шул ук
язылыш күзәтелә (1897).” “Кыйссасы әл-әнбийә галәйһи-әссәлям”да:
“...Алла Тәгалә хәзрәтләре заты вә сыйфатындан башка барча нәрсәне
юкдан бар әйләде вә адәм бәдәнене туфракдан яратды вә Адәм галәйһи әс-сәлям бәдәненә җан вирде вә барча фәрештәләргә Адәмгә саҗдә
итеңез диеп боерды. Фәрештәләр барчасы Адәм галәйһи әс-сәлямгә
саҗдә кыйлдылар. Мәгәр Иблис кибер вә хөседендән саңдә кыйлмады... [Казан, 1900, б. 2]. М.-С. Имәнколыйның “Салятин ислам” әсәре
дә шушы тәртиптә языла (Казан, 1909). “Казан төркичәсенә күчерелә”
дип искәрмә бирелмәгән очракта, традицион угызчылык дәвам ителә
[Бәширова, 1999, б. 132–134].
Шулай итеп, ХIХ гасырның икенче яртысы – ХХ йөз башында,
өч жанры белән дә матур әдәбият, дин тәгълиматы, рухани-дөньяви
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дидактика, фәннең барлык тармакларына да караган фәнни һәм фәнни-популяр әдәбият, иҗтимагый публицистика, рәсми-эш, эпистоляр-хат, көндәлек-һөнәри дигән функциональ стильләре һәм әлеге
стильләрнең үз эчләрендәге жанр-төрләре хәрәкәттә булып, иҗтимагый эшчәнлекнең төрле ягын чагылдыра торган әдәбият дөнья күрә.
Бу төрләрдәге әдәби текстларда әдәби телдән файдалануда, аерым әйткәндә, сүз һәм сүзформаларны куллануда, билгеле бер дәрәҗәдә аерымлану барлыкка килә. Бу хәл, язмачылыкның алдагы дәверләреннән
үзгәрәк, күрсәтелгән чорда барлыкка килгән яңалыкны да алып килә:
бер үк автор, һәр жанр-стиль таләбенә туры китереп, шул таләпне истә
тотып, әдәби телнең мөмкинлегеннән төрлечә файдаланырга тиеш
була. Әдәби телнең табигате һәм вазыйфасы берсе икенчесенә бик нык
бәйләнгән хәлдә, катлаулы үсештәге кулланылышта – хәрәкәттә була.
Иң мөһиме, әлеге эшчәнлекне чагылдыра торган әдәби телнең
вазыйфасын канәгатьләндерерлек тел байлыгы да җитәрлек була, ягъни
бер яктан традиция булып килә торган барлык мөмкинлек дәвам ителә,
икенче яктан, җанлы сөйләмә тел, адресат һәм стильләр таләбенә туры
китерелеп, әдәби тел вазыйфасын үтәрлек дәрәҗәдә файдаланыла.
Димәк, татар милли әдәби теленә, барлык куәтендә вазыйфасын үтәр
өчен, җәмгыять тарафыннан мөмкинлек тәэмин ителгән була, ягъни
гасырлар буена дәвам итеп килә торган ныклы традиция дәвам иткәне
хәлдә, көчле яңарыш белән бергә үрелә, нәтиҗәдә, татар әдәбияты һәм
теленең алтын чоры дип атала торган күренеш барлыкка килә.
ХIX гасыр һәм ХХ йөзнең беренче уньеллыгында язылган/басылган әдәби әсәрләренең фонетик үзенчәлекләре, график-орфографик
традиция, норма, норма вариантлылыгы һәм функциональ-стилистик
вариантлылык мәсьәләләре хезмәтнең алтынчы бүлегендә И.Б. Бәширова тикшерүендә тәкъдим ителә.
1.2. Иске татар язма әдәби телен өйрәнү тарихы
1899 елда Уфада язма телне төзәтүгә багышланган беренче
Гыйльми мәҗлес җыела һәм “Русия төркиләре” дигән төшенчә-атама
рәсмиләштерелә: ”Русия төркиләре өчен Казан шивәсе лисанын гомуми ителеп кабул итәргә. Төрки тел өчен сарыф вә нәхү хаҗәт, үз
телемез төрки вә Казан шивәсе илә йазылыр”, – дигән махсус карар
кабул ителә. Җыелышның сәркәтибе Ф. Кәрими була [Курбатов, 1999,
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б. 43]. Бу мәҗлестән соң язылган дәреслекләр татар дип исемләнсә
дә, мәсәлән, “Татар нәхүенең мохтәсаре” (Өметбаев, 1901$ Терегулов,
1901), эзлекле булып төрки термины кулланыла: “Кавагыйде төркийә”
(Мөхәммәтфәйзи, 1898), “Сарфе төрки” (Г. Тәүфикъ, 1900), “Сарфе
төрки” (Т. Габдрахман, 1900),”Төрки теле” (Сираҗи, 1902; Ш. Таһири, 1904), “Төрки сарфы” (Ә. Мостафа, 1905, 1909), А. Мөхәммәдрәхим (1905), “Мохтәсар яңа сарфе төрки” (М. Мәккәи, 1907, 1912)
һ.б. Аңлашылганча, Г. Фәизхан (1887), К. Насыйри (1895) эшчәнлеге
юнәлешендә, татар теленең төзелешен (сарыф вә нәхү ягын) фән буларак өйрәнү дәвам итә.
Шушы вакытта татар телендә газета бастырырга рөхсәт алына.
Газетага дип языла торган мәкаләне нинди тел белән язарга кирәк дигән
сорау куела. Әлегә кадәр гамәлдә булган барлык жанр-стильләрдә,
аларның таләпләренә туры китерелеп кулланыла, ягъни киң мөмкинлеге булган язма телне, җәмәгатьчелекнең теләген тормышка ашыру
максатыннан, аваз салырга әзерләнгән яңа стильнең вазыйфасын үтәү
өчен, ничек итеп җайлаштырырга, аның кайсы төрен сайлап алырга
дигән җавап көтелә. Моның өчен татар язма теленең әлегә кадәрге
кулланылышына игътибар итәргә, аңа күзәтү ясарга ихтыяҗ туа. Татар
язма әдәби теленең аерым бер стилендәге кулланылышына игътибар
ителү күп төрле фикерләр кузгалуга сәбәп була.
1905 елның 2 (27) сентябрендә “Нур” газетасының беренче саны
басыла. Газетаның нашире һәм мөхәррире тулаем мөселман дөньясына мәгълүм дин белгече, җәмәгать эшлеклесе, Санкт-Петербургта
гаскәри ахун, Пажский, Инженерный, Кадетский (Хәрби) корпуслар
да укучы мөселман балаларына дин дәресләре укытучы, Азия чит илләр департаментында тәрҗемәче һәм төрки телләр укытучысы, төрки
телдә укучыларга “кыйраәт вә тәүсигъ әфкяр өчен, исламча...” “Дөнья
йәки мәгыйшәт” дәреслек-уку кулланмасы (1883), рус телендә “Возражение на речь Эрнста Ренана” (1883), “Отношение ислама к науке
и иноверцам” (1887) һәм “Ислам и прогресс” дигән (1898) хезмәтләрнең авторы – Ф. Кәрими белдергәнчә,“... безем Русия голямасы
эчендә, хәкыйкатән, иң ачык фикерле тәрәкъкыйпәрвәр вә зыялы бер
имамдыр, муллаларның әксәре русча белмәдекләре җәһәтле...кайсы
бер татар муллаларының төркине дә камил аңламауларына борчыла
торган олуғ зат...” [Кәрими, 1902, 1996, б. 181–182] Гатаулла Баязитов
(1846–1911) була. “Татарча мөхәррирдән берничә сүз”дигән язмасында ул: “...Адәм угланнары өчен гәзитә бер мәйдане әфкярдер, бер хуш,
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мөләем, мәхәббәтле юлдашдыр”, – дип басманың фикер мәйданы булырга тиешлеген билгели. Һәм шул мәйданда сөйләнәчәк сүзләренең
нур өстенә нур уйнатачак мөхәррирләре – язучылары булуын тели:
“Гәзитә язучы мөхәррир үзе сөйләдеге нотык вә сүзләрендә сабит кадим улыб, гайреләргә биргән нәсыйхәт сүзләренчә гамәл кылыб, үзен
дә яхшы тоткан кеше булса, шул вакыт, шөбһә юкдыр ки, аның сүзе
дәхи дә әсәрлерәк булыб, икенчеләренең колагына керә. Сөйләгән
сүзләре, биргән вәгазь вә нәсыйхәтләре нур галийан нур булуб барчага мәкъбүл улыр”, – дип белдерә (“Нур”, 1905, № 4). Һәр язган сүз
нур өстенә нур булып укучыга барып җитешсен өчен, газетага дигән
мәкаләне нинди тел белән, ничек итеп язарга кирәклекне тәгаенләргә кирәк була. “Мәкәрҗәдә ике кич” дигән мәкаләдән аңлашылганча,
мөхәррир Гатаулла хәзрәт Баязитов “Казан теле” дигән язма телнең
бер генә төрле булмавына игътибар итәргә өнди: “Нә делдә йазармыз?” сөәленә, “Әлбәттә, Казан делендә!” диделәр. Бик яхшы, ләкин
ул Казан деле диб сөйләндеке дел бер төрле түгелдер. Мәсәлән, Каюм
Насыров әфәндемез иске татар әдибләрендән, аның язган әсәрләре
зийәдә гарәп, фарси сүзләре илән тутырылган, гомумән, барча халыкга аңларга агыр, мөшкел күренә түгелме? – дидегемдә, әдибләр:
“Дөрест,...хәзер безнең Казан шивәсендә диелгән делдә язылган китаблардан мөмкин күрсәтергә: Каюм әфәнде, Ризаэддин әфәнде, Фатих Кәрими әфәнде вә башка гайреләр. Һәр кайусының сүз вә гыйбарә
йөреше бер-беренә башкаракдыр. Бәгъзесе госманлы деленә мәйәл
идеб, бәгъзесе гарәп вә фарсыны күб катнаштырыб язалар. Димәк ки,
бер төсле йиңел, асат аңлаешлы бер куелган дел йукдыр. Инде ни кыйламыз?” (“Нур”, 1905, № 4). Дамелла Галимҗан хәзрәт Баруди, аның
мәдрәсәсенең пишкадәм хәлфәләре һәм татар әдипләребездән Һади
Максуди белән берлектә әлеге мәҗлестә булган әдип хәзрәтләребездән тарихчы-галим, ахун, казый, җәмәгать эшлеклесе Хәсән-Гата Габәши (1863–1936) беренчеләрдән булып бу сорауга болай дип җавап
бирә: “Әгәр дә без гавам аңламый, ничек языйк икән диб торсак, ул
вакыт асыл язуга ирешү мөшкил булыр түгелме? Әдәби телне аңламасалар, ул вакыт мәдрәсәләрдә гаеп калыр. Гәзитә мәдрәсә түгелгә, тел
үгрәтәсене аны мәдрәсәләрдән сорау кирәк булыр... Гәзитәдә мәүзүгъ
мәсьәләгә, сүзгә карап йазмак кирәк булыр. Бәгъзе гавам өчен булган
вакыйгъ әхбәрләрне, хөкүмәт әмерләрене мөмкин кадәр йиңел, асатлатырга кирәк. Әмма гыйльми мәсьәләләр булганда чара юк, әдәби
телдә язмак лязем калыр” (“Нур”, 1905, № 4).
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Язма әдәби телнең вазыйфасын аңлап бирелгән бу җавапта, әлегә
кадәр гарәп-фарсыга каршы куелып, Болгар-Казан төркисе дигән атамасыннан башланып, “үз телемез төрки” булган төшенчә, “рус мәмләкәтендәге мөселманлар теле”, “Казан халкының үзара сөйләшенә
торган телләре”, “җиңелерәк телемез нугай вә казак лөгатенчә”, “безнең Казан татарларымызның теле”, “төрки лисанының Казан мөселманлар лөгате”, “үз татар телемез”, “ачык ана телемез”, “Казан төркисе”, “Казан мәмләкәтендәге төрки шивә”, “үз телемез төрки”, – дип,
һ.б. күп төрле исемнәрдә кулланылуын дәвам иткәне хәлдә, беренче
мәртәбә әдәби дигән төшенчә белән белдерелә. Әдәби дигәндә, гасырлар буена классик-абруйлы һәм халыкчан-сөйләмә вариантларда кулланыла торган язма телнең, гыйльми мәсьәләләр языла торган классик-абруйлы төре истә тотыла, “йиңел-асат” төре гавамга каратыла.
Әмма әдәби тел һәм гавам теле дигән төшенчәләрне башка авторлар үзләренчә шәрехли. Гатаулла хәзрәтләре Баязитов: “...безем татар
голямасы арасында әдәби телемез нә делдер вә нә улачак бәхәсләре
иделгән сөхбәт бу әүвәл мәртәбәдәге сөхбәт иде... Яшь әдибләр, туктамаңыз, әдәбият мәйданына күренеңез, иң мәкъбүл, иң газиз вә мактаулы бер хезмәт вар исә, ул да гыйльме әдәбиятка хезмәтдер”, – дип
язганда, әдәби тел төшенчәсе барлык төр язма әдәбиятны белдерә дип
аңлашыла. Әлеге фикерен автор түбәндәгечә киңәйтә: “...Татар телендә язылган дип әйтелә торган китабларны барчасын халык аңлаб
йитмәй торгандыр... Хәзер бу соңгы йылларда янә бигрәк төрек-госманлы телендә язарлар. Аның хәзер инде иске татар теле бөтенләй
ташлану дәрәҗәсенә килеп барадыр. Тик иске картларымыз гына язсалар язалар. Яңа яшьләр йарым-йорты төрек-госманлы язалар. Имде
кайсына тотыныйк? Шушы соңгы төрек-госманлы теленәме яки борынгы иске татар телемезнеме алайык? Бу бер зур педагогический
һәм тарихи мәсьәләдер. Монда күб киңәш лязем улыр... Фикерләрен
картлар да, яшьләр дә язсынлар, тик яшеренеп ятмасынлар, вакыт килде әфәнделәр” (“Нур”, 1905, № 4). Хәзерге татар тел белемендә актив кулланыла торган “әдәби тел”, “иске татар теле”, “борынгы татар
теле” дигән төшенчәләр беренче мәртәбә шушы мәкаләдә кулланыла.
Ни гаҗәп, карт әдипләрнең дә (К. Насыйри), яшьләрнең дә (Ф. Кәрими) язма телнең бер генә төре белән түгел, төрле варианты белән иҗат
итүләре искә алынмый.
Әмма бәхәс барышында “әдәби тел” дигән төшенчәнең тагын башкачарак мәгънәдә кулланыла алуы да билгеле була. “...Шушы башым-
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ны авырттырган мәсьәләдә бән ялгыз калам, берәү дә сүз чыгармасмы
икән, бер дә буның иң кирәкле, милләтнең алдагы төп хезмәте икәнене белүчеләр дә булмасмы икән дип әвәрә торганда...”, мөхәррирне
куандырып, “яшь язучылардан мөхтәрәм Гаяз әфәнде Исхаков бу тел
хосусында менә ни яза” дип, “Нур” газетасының 8 санында әдипнең
“Җаваб”ы урнаштырыла. Әдип иң әүвәл “...әдәбиятның ничек булуын
вә ни кебек язылуын вә халкымызның нәрсәләргә мохтаҗ булуын апачык күрсәтү, язучыларымызга шул иң кирәкле мәсьәлә хакында язу
бүгенге көннәрнең беренче дәрәҗә кирәкле эшләреннәндер”, – дип
басым ясаганнан соң, “ тел мәсьәләсе хакында бераз язмакчы булам.
Гәзитәнең нинди телдә язылуы, бер әдәби китапның яки рисаләнең
нинди шивәдә язылуы һәрвакыт биреләчәк сөаль булдығы кебек, халыкның, бигрәк тә укучы халыкның, башын вата торган мәсьәләләр”,
– дип, түбәндәгечә дәвам итә: “...Мәкаләдә күрелгән кебек “әдәби
тел”, “гавам теле” кебек ике ялган аерма ясаучылар, безнең карендәшләремез госманлы төрекләре арасындагы кебек бездә дә күренә
башлады”. Г. Исхакый мондый бүленешнең үз вакытында төрекләрдә
дә, русларда да булуын, аларның әлеге “тарихи хатадан үткән” булуларын искәртә һәм “әдәби тел” дигән төшенчәне үзенчә аңлата: “...
“борычны” “форыч” дип, “пәрдә”не “фәрдә” дип, “булыр” ны “улыр”
дип язу әдәби язу түгел. Әдәби дип, мәгънәсен ап-ачык иттереп аңлата
торган һәр гыйбарәгә әйтелә. Бер мәкалә әдәби булыр өчен ни хакында
язылганлыгы һәр укый белә торган кешегә тәмам аңлашырдай булырга тиеш. Шуның өчен мин “әдәби тел”не үз телемез димен. Үземез
сөйли торган телдә язарга тиеш, димен. Һәм язамын. Минем мәсләгемдә язылган китаплар һәрвакыт халык арасында күп таралып, күп
укылачак вә халыкка күп файда китерәчәкдер”, – дип ассызыклый
(“Нур”, 1905, № 8). Шулай итеп, бу әдипнең язма әдәби тел дигәндә, “үземез сөйли торган гавам теле”н истә тотуы аңлашыла. Г. Исхакый хикәяләрендә дә, драмаларында да үз төбәгендә кулланыла торган келәү, чикле, дөбрән, кагау, өргәү, искәү, тиресләнү, койты кебек
сүзләрне, бигрәк тә беренче әсәрләрендә, табигый бер җиңеллек белән
файдалана. Әдипнең әсәрләрендә гомумхалык җанлы сөйләмә сүзләр
һәм сүзформалар кулланыла, димәк, ул “үзем сөйләшә торган телдә
генә язамын” дигән концепциясенә, нигездә, туғрылык саклый, ләкин,
үз чоры әдәби теленә хас булган язма китаби традицияләрдән дә баш
тарта алмый. Г. Исхакыйны атаклы әдип, көчле драматург һәм ялкынлы публицист итеп таныткан әсәрләре, ХIX гасыр ахыры–ХХ йөз
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башы татар әдәби теле белән языла, ягъни аның үз чоры әдәби теленә
хас булган барлык мөмкинлектән дә файдаланып иҗат итүе аңлашыла
[Бәширова, 2000, б. 256–267].
Г. Баязитов исә Г. Исхакыйның кискенлек белән белдергән
фикеренә, билгеле бер дәрәҗәдә, кушылганлыгын белдерә: “Без
татармыз, гарәб яки төрек түгелмез. Шулай ук телемез үземезчә аерым
бер телдер, һәр нәрсәне сөйләргә хәлемездән киләдер. Хәрефләремездә
дә кимчелек юкдыр. Фәкать безнең телемез кагыйдәгә салынмагандыр.
Шулай булса да, телемезнең сарыфы вә нәхүе юкдыр дип, читкә
кагып, башка ят телләр кушмак безгә мөнасыйб булмаска кирәк”.
Әмма ул үзенең шикләнүен дә белдерә: “...имде гәзитәне ничек вә
кайсы телемездә языйк? Иске телемездә язсак, бу соңгылар хәзер үк
яңа ысул мәктәпләрендәге яңа телне алып чыксалар, бер – беремезгә
каршы бару булыр...” (“Нур”, 1905, № 11).
Хөрмәтле мөхәррирнең шөбһәләнүен таратырга теләп, “яшь
фикерле галимнәремез”дән Һади Максуди “Казан теле” дигән
мәкаләсен язып җибәрә: “Мин үзем Казанлы булганым өчен,
Казан лисаныны да беләмен. Әдәбияты госманияне күп моталага
кылганымдан шивәи госманиядән дә хәбәрсез түгелмен... Һәрникадәр
госманлы шивәсене сөйсәм дә вә һәрникадәр төрекләрнең эшләнмеш
вә фәсыйхләнмеш шивәләренә охшатып язуны йиңелерәк күрсәм дә,
Казан төрекләренең лисаны әдәбиләре өчен аны кабул итмәк фикерендә
түгелмен. Без Казан төрекләремез. Безнең өчен Казан шивәсенең
әдәби хальгә килмәгәнлеге дә мәгълүмдер... Русия мәмләкәте эчендә
төрле кабиләләрдән мөрәккәб ун миллион кадәр улан төрек бардыр
ки, анларның һәрберсе Казан шивәсенә якын төрекчә бер тел илә
сөйләшмәктәдерләр. ...Һичбер вакытда максудларыны бер-беренә
аңлатышмак өчен тәрҗеман вә тылмачка мохтаҗ булганлары юкдыр.
...Безләргә дә шул тугыз миллион кадәр төркиянең һәрберсе аңларлык
бер тел тапмак, китапларымызны да, гәзитәләремезне дә шул тел илә
генә язарга тырышмак лязем. Юкса, әдәбият вә матбугатымыздан көтелгән файдалар тәмамән хасил булмаслар. ...Шөбһә юкдыр ки, шаять
яза-яза телемез дә шомарыр, бара торгач, һәртөрле фәнни вә гыйльми
фикерләрне язарлык гамәли вә әдәби бер тел булып китәр” (“Нур”,
1905, № 13). Бу әдип язма телне “гамәли” вә “әдәби” дип бүлә, лисаны
әдәби тел дигәндә, Казан шивәсен Русиядә яшәүче төрле кабиләдәге төркиләр аңларлык әдәби хальгә китерү дип белдерә. Китап һәм
гәзитәләребезне һәр укыган кеше аңларлык итеп язарга кирәк дигән
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теләге белән Һ. Максуди да, гәрчә йөзен гомумтөркигә юнәлтсә дә, Г.
Исхакыйның “үземез сөйли торган телдә язарга тиеш” дигән фикерен
куәтли кебек.
“Нур”ның 14 санында Г. Баязитов, И. Гаспралының “Тәрҗеман” газетасының 1905 нче ел 90–91 нче саннарында басылган
“Лисан мәсьәләсе” язмасына, мөнәсәбәтен белдерә. Үзенең күләмле мәкаләсендә И. Гаспралы Г. Баязитовның әдәби тел хакында фикер әйтергә чакырып язуына каршы: “...без дә йегерме ел җөдәдек,
чалышдык, муаффәкъ улдык... Җаным, хәзрәт, сез сөаләйенә җаваб
көтәсез, әмма сөаләйә җаваб калмамыш”, – дип язган була. Гатаулла
хәзрәт болай ди: “...Йегерме сәнә мөкатдәм заман башка иде. Сез
бер генә идеңез. Шимди гасыр башка һәм халык та башкадыр... һәм
дә башкача караучылар да табылыр” (“Нур”, 1905, № 14). “Башкача
караучылар”ның күплеге мөхәррирне куандыра, һәр мәкалә газета
битләрендә урын ала, аның хакындагы фикерләр басыла. Мәсәлән,
газетаның 15 нче санында түбәндәге хат урнаштырыла: “…Мөхәррир
хәзрәт! Зинһар, мөмкин кадәр гарәб, фарсы, госманлы-төрек
сүзләрене катыштырмай яза күреңез. Гәзитә мәдрәсә түгел... Без
ничек аңлыймыз, шул телдә языңыз: “дил”, “уларак”, “әсас” кеби
сүзләр илә язсаңыз, голямәи мәдрәсәләр кеби хәбардар арасында гына
аңланып, ничә еллар гәзитә укымакдан мәхрүм улган кебек, хәзер дә
шул хальгә төшәчәкмез. Казан телендә яңа гәзитә чыгуына куанып
торган идек. Имди сездән үтенәмез, безләрне мәхрүм кылмаңыз...”.
Г. Баязитов мондый аңлатма бирә: “...шушындый хатларны алгач,
безем тел хакында зиһен салыб мөляхәзә қыйлмақны лязем күреп, бу
хакда фикерләрене ишетмәк матлуб улды... Голяма әдибләремездән
башка, укый-яза белгән, “ак өстендә кара таныган” халкымыз күбдер.
Шулар өчен нә эшләймез? Менә бәхәс шунда иде. Иске аркадашымыз
“Тәрҗеман” шивәсендә язуны мәгъкул күрәдер. Без исә үземезнең
“Нур” яза торган тел, татар-төрек шивәсендә язмакны хуш күрәмез.
“Казан мөхбире” дәһа ачыграк-кулайрак дип, Казан халкы сөйләшә
торган телдә булуны артыграк күрүе аңланадыр” (“Нур”, 1905, № 15).
Г. Баязитов хәзрәтләренең татар-төрек шивәсе дигәндә, татар-төрки
ди, ягъни язма традицияне дә дәвам итәсе килүе аңлашыла.
Газетаның 16 нчы санында Алабуга өязеннән ахун Мәсгудов
Г. Исхакыйның мәкаләсенә мөнәсәбәт белдереп, халык аңламый торган күп сүзләрне куллануын искәртә һәм болай ди: “...Мин Казанда
Василий попның Мамадыш өязе керәшеннәренә язган бер вәгазен
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күргән идем. Менә ул саф татар телендә иде, чөнки анда татар кавеме
белмәс-аңламас бер сүз дә юк иде... Мин Хәсән Гата хәзрәтләренең
фикере кабул иделсен диям” (“Нур”, 1905, № 16). Монда сүз сөрешеннән Х.-Г. Габәшинең “...гавам өчен булган вакыйг-әхбәрләр, хөкүмәт
әмерләрене мөмкин кадәр йиңел, асатлатырга кирәк” дигән фикеренең
күз уңында тотылуы аңлашыла.
“Тел бәхәсе” уңаенда басылган мәкаләләрдә халык, милләт
һәм аның атамасы мәсьәләләренә дә игътибар ителә. Мәсәлән, “Татар углы” кушаматы белән басылган “Төрек теле мәсьәләсе” дигән
мәкаләнең авторы, Г. Баязитовның “... без татармыз, гарәб яки төрек
түгелмез, шулай ук телемез үземезгә аерым бер телдер” дигән фикеренә карата мондый искәрмә ясый: “...мөхәррирнең “төрек түгелмез” димәкдән максуды, төрек кавеменең “госманлы” намына улан
груһындан дәгелмез димәкдер. ...Шимди Русия төрекләренең кирәк
галим һәм кирәк җаһил “Син кемсең” дирсәң, “татарым” дияр ки пәк
ачык җавабдыр... “Тәрҗеман” әфәнде дийүр: Гатаулла әфәнде үзене
бер татар зан идийүр. Бу чук бийүк бер хатадыр” (“Нур”, 1906, № 19).
Гатаулла хәзрәт үзе дә әлеге фикерне куәтли һәм “татар” атамасының
мәгънәсен болай аңлата: ”Миллионнарча татарлар үзләренең тарихи
ләкәбләремез татар димәкдән качмаслар һәм, “Тәрҗеман” хушына
килмәдеге өчен, тәүбә роҗуг итмәсләр, татар углы димәкдән гайеб-
оят эш тапмаслар. Без, татарлар, төрекмән, кыргызлар шәҗәрәчә төрки һәм була белермез, – дип яза (“Нур”, 1906, № 21). Шулай итеп, язма
әдәби тел турында фикер алышканда, татарның шәҗәрәчә, ягъни яши
башлавы ягыннан төрки булуы билгеләнә.
Әлеге мәсьәлә кат-кат искә алына, әмма шул ук вакытта мөхәррир
газетаның теле турындагы фикерен дә эзлекле рәвештә дәвам итә:
“... Хәтта без ярым татари, ярым госмани төрекләре лисанында ибтида итә башладыгымызда, бик күп татарлардан хатлар алып, һәммәсе бер агыздан халык сөйләшә торган телдә язуны үтенделәр, хәтта
урам теле булса да, шуны сорадылар, без шөйлә исә дә, ул кадәр гавам телендә язмай, урта лисанда яздык” (“Нур”, 1906, № 67). Шулай
итеп, газетага языла торган мәкаләнең телен “урта тел” дип аңларга
кирәклек күтәрелә. “...Соңгы чыккан Казан гәзитәләре, теләсә нә улса
да, Казан шивәсендә, хәтта урам теле улсын диярәк, шул махсус Казан
шивәсендә язмага карар вирделәр һәм шул илә язалар. Әмма икенче
тарафдан, мәсәлән, Кавказ, Кырым трафындагы гәзитәләр, Әзербайҗан
яки төрек-госманлы шивәсендә язалар. Без исә, ... хәзергәчә шушы
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китаби әдәбият лисанында язсак, һәр ике тараф да акрын-акрын бер
урта телне аңларлык булсынлар иде” (“Нур”, 1906, № 71).
Билгеле булганча, “урта лисан” терминын башлап И. Гаспралы
куллана (“Тәрҗеман”, 1905, № 90–91), тел мәсьәләсенә багышланган
мәкаләләрендә ул әледән-әле төрки халыкларда үзара “телдә, гәйәдә
һәм эштә бердәмлек” булырга кирәклегенә, “татар, нугай, кумык, башкорт, фәлән исемләре белән билгеле төрек халыклары өчен әдәби тел
гомум тиешдер”легенә кат-кат басым ясый. “Гаспралы фикеренчә, бу
тел – “Тәрҗеман” газетасы кулланган тел, шулай ук соңгы егерме ел
эчендә мәйданга чыкган Мәрҗәни, Фәизханов, Максуди, Таһири, Фатих Кәримиләр теле “(Тел – тел – тел, “Тәрҗеман”, 1905, № 103) дип
уйланыла [Гыймадиева, 1999, б. 98].
Г. Баязитов исә, әлеге “урта лисан, урта тел” дигән терминны,
югарыда китерелгән өзекләрдән аңлашылганча, ике төрле мәгънәдәрәк
куллана булса кирәк: а) нәкъ Гаспралы тәкъдим иткәнчә, ягъни барлык
төрки телле халыклар аңларлык урта лисанны (“Тәрҗеман теле”нең)
булуын таныганы хәлдә, б) Казан төбәгендәге төрки-татарлар
аңларлык, ягъни Казан теленә хас булган борынгылык (гарәп-фарсы
алынмалары), госманлы-төрек теле сүзләре, халыкның җанлы сөйләмә
телендә кулланыла торган сүз һәм сүзтезмәләрнең катнашмасыннан
барлыкка килгән уртак, ягъни угызчылык кимегән, кыпчак-татарлык
күбәйтелгән язма телне истә тота.
Шулай итеп, “Нур” газетасы битләрендә, газетага дип язылган
мәкаләнең теле нинди булырга тиеш? дигән сорауга җавап бирелү
уңаенда, танылган рухани-дин әһелләре, әдипләр, галимнәр,
шәкертләр һ.б. укый-яза белүче зыялылар тарафыннан гомумән әдәби
телнең вазыйфасы турында фикерләр күп күтәрелә. Бу юнәлештә язма
тел, Казан шивәсе, “Тәрҗеман” шивәсе, урам теле, гавам теле, урта
лисан, урта тел, китаби әдәбият лисаны, лисаны әдәби, госмани төрек
ләре лисаны, татар-төрки шивәсе, яңа ысулы мәктәпләрендәге яңа
тел, гамәли тел, Казан халкы сөйләшә торган тел, саф татар теле һ.б.
дип, төрлечә исемләнә, алдагы чорлардагы кебек, төрки атамасы еш
кабатланмый, әмма хәзерге әдәби телдә файдаланыла торган, әдәби
тел, иске татар теле, борынгы иске татар теле дигән, хосусый термин
булып ныгыячак төшенчәләр гамәлгә куела, киләчәктә тәфсиллерәк
тикшереләчәк фикерләр күтәрелә.
Әлеге атамаларны файдаланып язылган төрле мәкаләләрдә
әйтелгән фикерләрне гомумиләштеребрәк биргәндә, шул вакыттагы
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“Казан, ягъни татар-төрек шивәсе” дигән телнең, асылда, өч төрле
ысул-вариантта хәрәкәттә булуы аңлашыла: беренчесе – гарәп-фарсы
алынмалары һәм традицион гомумтөрки сүз, сүзформа, сүзтезмәләре
белән язылган классик төркинең дәвамы булган һәм иске татар теле,
борынгы татар теле, әдәби тел (лисаны әдәби ); икенчесе – шул ук
Казан, ягъни татар-төрек шивәсенең, госманлы төрекләре теленә
(госмани-төрек лисанына) якынайтыбрак языла торган “Тәрҗеман”,
яки “җәдиди госманлы” төре; өченчесе – язма телнең татар халык
гомумсөйләмә һәм аерым төбәк сөйләшләренә хас булган сүз,
сүзформа, сүзтезмәләр белән баетылган һәм гавами, үз телемез, саф
татар теле, урам теле дип атала торган төре.
Г. Исхакый менә шушы соңгы төрне “әдәби тел” дип атый.
Һ. Максуди да бу төрдәге язма тел киләчәктә әдәби булачак ди:
“... шаять яза-яза телемез дә шомарыр, һәртөрле фәнни вә гыйльми
фикерләрне язарлык гамәли вә әдәби бер тел булып китәр” дип ышана.
Г. Баязитов “Татарлыкдан роҗуг” (“Татарлыкка кайту”) дигән
мәкаләсендә, язма телнең халыкчан вариантына карата түбәндәгечә
мөнәсәбәт белдерә: «... “Урам теле, арбачы извушчик” кеби ләфызларны истигъмальгә инсафча батырчылыгымыз йитешмәгән иде, әмма
аркадашымыз “Фикер” гәзитәсе мөхәррире К. Мотыйгый әфәнде
безем моназарәйә мәгънәви фикерчә хәл кыйларак, безә дә җәсарәт
вирде, “Фикер”енең игъланында укыймыз: “Фикер” гәзитәсе “урам вә
гавам телендә язылачакдыр”, – дийү. Урам-гавам теле буларак, ташчы,
мужик, извушчиклар телене эченә аладыр. Хәкыйкать хассәтән идәрлек, нә гүзәл бер фикердер. “Нур” гәзитәсен дә гавам, извушчиклар
аңласа икән дәйү иштибаһда идем, хәмед улсын!. “Тәрҗеман” сезнең
тел, арба-извушчик теледер дийәрәк, иштибаһдан чыгарып, безне бик
мәмнүн итде. Димәк ки, “Нур” ны түбәндәге гавам, урам халкы да
аңларлык имеш» (“Нур”, 1906, № 21). “Нур” да башланган тел бәхәсенең, аңардан ике айдан соң (1905, 26.11) чыга башлаган “Фикер” газетасына да күчеп дәвам ителүе һәм фикердәш булулары аңлашыла.
Шулай итеп, 1905 елдан башлап “Нур” газетасы битләрендә “Әдәби телебез нә делдер?” дип башланган фикер алышуда, төрек-татар
Казан деле (теле) дип таралган иске татар теленең берничә вариантта
кулланылырга тиешлегенә беренче мәртәбә киң җәмәгатьчелек тарафыннан игътибар ителә (Бәширова, 2001; Мухаметшин, 2007).
Бу мәгълүмат, асылда, ХIX гасыр урталарында иҗат ителгән әдәбиятта төрле вариантлы булып кулланыла торган язма телне, билге-
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ле бер дәрәҗәдә, гомумиләштерү булып тора. Дөрес, язма әдәби телнең бер генә төрле була алмавы турында үз вакытында С. Күкләшев:
“Язма татар теле: гади (простой), эш (деловой), гыйльми (ученый)
төрләргә бүленә”, – дип, һәрбер “тел”нең берсе икенчесенән ничек
аерымлануын, ягъни гади телнең сөйләшү теленә якын булуы, гыйльми телнең гарәп телен яхшы белүчеләргә генә аңлашылуы, эш теленең гади һәм гыйльми телләр уртасында торуын язып чыккан була
(Кукляшев, 1859). “Нур” газетасында язма тел нинди булырга тиеш
дигән сорау куелып, бәхәс башланудан берничә ел элек кенә, “төрле
тел” дигән төшенчәне “стиль” термины белән исемләп, Н.Ф. Катанов
махсус монография язып бастыра (1898). “Әдәби телемез нә делдер”
дип бара торган фикер алышуда, әлеге фикерләр истә тотылмый, төрле жанр-стильдәге әдәбиятның (язма текстларның) телнең төрле варианты белән язылырга кирәклеге мәсьәләсенә игътибар ителми, бу
юнәлеш үстерелми. Язма телнең вазыйфасын (нә дел булуын!) газетага ничек итеп язарга кирәк булу максатыннан чыгып аңларга тырышыла. Газетага дигән мәкаләне ничек итеп языйк? дигән сорауга гына
җавап көтелә. Күпчелек укучыларның таләбе белән, “үзебез сөйләшә
торган гавам теле” белән язарга кирәк, дип нәтиҗә ясала. Мөхәррир:
“...хәзергәчә шушы китаби әдәбият лисанында язсак, һәр ике тараф да
акрын-акрын бер урта телне аңларлык булсынлар иде”, – дип (“Нур”,
1906, № 71), теләген белдерсә дә, соңга таба: “Нур” гәзитәсен дә гавам, извушчиклар аңласа икән дәйү иштибаһда идем, хәмед улсын!
“Тәрҗеман” сезнең тел арба-извушчик теледер дийәрәк, иштибаһдан
чыгарып, безне бик мәмнүн итде”, – дип, газета теле гавам теле белән
язылырга тиешлегенә инануын белдерә.
“Әдәби телемез нә делдер?” дип, татар язма әдәби теленә
мөнәсәбәтле рәвештә “Нур”да (1905–1914) күтәрелгән әлеге мәсьәлә
“Фикер” (1905–1907), “Казан мөхбире” (1905–1911), “Бәянелхак”
(1906–1914), “Вакыт” (1906–1917), “Йолдыз” (1906–1918), “Дин вә
мәгыйшәт” (1906–1918), “Әхбәр” (1907–1908) һ.б. газеталарда, шулай
ук “Әлгасрелҗәдит” (1906–1907), “Әлислах” (1907–1908) һ.б. журналларда дәвам ителә.
Әлеге матбугатта басылган мәкаләләрдән аңлашылганча, аерым
стильнең тел үзенчәлеге турында, ягъни газета мәкаләсенең теле нинди булырга тиеш дип башланган бәхәс, гомуми язма телгә хакында
фикер туа башлый, ягъни барлык төрдәге язмалар да халыкка аңлаешлы булырга тиеш, дигән юнәлеш ала, татар язма әдәби теле халык-
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ның җанлы сөйләменә якынайтылган, гавамлашкан саф татар телендә
булырга тиеш дигән караш, фикер алга сөрелә. Мәсәлән, Г. Исхакый
мәкаләсенә Г. Әхмәров болай дип мөнәсәбәт белдерә: “...Исхаков Гаяз
әфәнденең тел хакында язган мәкаләсен укып, гаять сөендек. Афәрин!
Без бу фикерне күп еллардан бирле башыбызда йөртә идек. Хәзер
дә мәдрәсәләрдә телемезнең сарыф вә нәхүен дәрес итеп укылмавына да бик эчебез поша, чөнки һәр әдәбияты булган милләт мәктәп вә
мәдрәсәләрендә, башка фәннәр белән бәрабәр, бәлки артыграк та, үзенең телен укыйлар, әмма мондан бик гафилмез. Телемезне сакламасак, гыйлеме дә, телемез дә бетәр, динемезгә дә зарар килер. Польша
татарлары мисалында калырмыз... Унбиш-егерме ел гыйлем тәхсил
иткән шәкерт вә имамнарыбыз үзләрен гыйлем вә мәгърифәтле күрсәтер өчен хатларын күп гарәп, фарсы һәм төрек (госманлы) гыйбарәләре
белән тутыралар... Телемезгә һич зарурсыз гарәп вә фарсы, тарих (иске)
вә урыс сүзләре кереп, үземезнең шулар бәрабәрендәге сүзләребез һаман югала вә онытыла бара... Телемезне сакларга вә төзәтергә һәм бу
көннән балаларыбызга үз телемезнең нәхү вә сарыфын укыта башларга!” [“Казан мөхбире”, 1905, № 5, 14 ноябрь; Әхмәров, 2000, б. 170–172].
Г. Тукайның газета теленә генә мөнәсәбәтле бирелгән бәясе, үз
вакытында да, аннан соң да, гомумән язма тел турында әйтелгән фикер буларак кабул ителә. “Тәрҗеман”ның татарларга галәкасы” дигән
мәкаләсендә: “Минем уемча, “Тәрҗеман”ның без, татарларга, галәкасы бөтенләй юкдыр, чөнки, әүвәлән, аның теле безнең телебезгә кире
бер Кырым теледер...” дигән җөмләсе (“Фикер”, 1906, № 44), асылда,
газетаның теле турында гына әйтелсә дә, алга таба, тулаем әдәби тел
турында дигән мәгънә белән аңлатыла: “Әдәби тел мәсьәләсендә ул
иҗатының башыннан ук пантюркистик политикага капма-каршы позициягә басты, И. Гаспринскийның Россиядәге төрки халыкларга “уртак әдәби тел” дип тәкъдим иткән, әмма нигезе белән төрекләштерелгән телен шагыйрь безнең өчен кирәксез санады һәм шуны тормышка
ашырырга маташкан “Тәрҗеман” газетасын заман агымына каршы
барган, “ялгыз чапканда үз койрыгыннан алда килә торган ат” белән
чагыштырды” [Халит, 1962, б. 112]. Г. Тукайның мәкаләсендә фикер
болай дәвам ителә: «...Без моннан егерме биш ел борын, ак күмәч
булмаганда, ипи ашаган һәм, кыйбатлы тәмәке булмаганда, махорка
чорнап тарткан төсле генә, “Тәрҗеман”ны укыдык һәм ихлас багладык. Инде бөтенләй үзгәрдек! “Тәрҗеман” газетасы, ялгыз чапканда
үз койрыгыннан алда килә торган ат шикелле, безнең күзебезгә һаман
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алда төсле күренә иде. Инде хәмедләр улсын, хәзер мәйданга “Таң
йолдызы”, “Вакыт”, “Фикер” шикелле тагы да йөгерек атлар төште.
Без “Тәрҗеман”ны шулар скачкасына кушып карадык. Шунда кем
алда, кем артта икәнен күрдек» [Тукай, 1906, 1956, Т. 3, б. 117]. Сүзнең
сәясәт турында да, тулаем тел турында да түгел, бәлки газеталар теле
турында гына баруы аңлашыла.
“Һәр милләтнең шөгарасы, – дип яза Ф.Әмирхан, – шул милләтнең теленең сакчысы вә төзәтүчесе,...Габдулла әфәнде кеби табигате
шигърияле кешеләрнең иске вә яңа төрек әдәбияты тәхте тәэсиренә
төшеп тә, татар шагыйре урынына – үзләрендән мөтәкәллиф төрек
ләшкән шагыйрьләр ясап чыгарулары татар теле вә татар әдәбияты
ноктаи нәзарындан гөнаһдыр” (Әль-ислах, 1907, № 9). Шушы ук
фикерен Ф. Әмирхан үзенең “Тел мәсьәләсенә бер караш” исемле мәкаләсендә дә ассызыклый: “...Әдәбият телемез ничек булырга
кирәк? Һәрбер татар мәшәкатьсез аңларлык, фәкать телемездә йитешмәгән сүзләрне башка телләрдән алып, татар калыбына куелган
булыргамы?...”, – дип, соравында ук җавабы аңлашыла торган итеп
белдерә (Әль-ислах, 1908. 14. 01).
Шулай итеп, “Нур” газетасы битләрендә “Әдәби телемез нә
делдер?” дип башланган фикер алышуда һәм шул вакытларда языла
торган мәкаләләрдә, татар язма теле, һәр укучы мәшәкатьсез аңларлык,
“татар калыбына куелган”, “Василий поп сөйли торган” рәвештә
язарга тиешбез, дип нәтиҗә ясала.
Язма әдәби тел халыкның җанлы сөйләменә якынайтылган, гавамлашкан саф татар теле булырга тиеш, дигән фикерне тәфсилләү
максатыннан, “...милләтне гыйлемле, мәгърифәтле итмәк хакында мөшавәрәт мәҗлесе улачакдыр”, – дип “мәсләк вә максаты” билгеләнгән
һәм басыла башлавына (1908.10.01) ел ярым гына узган “Шура” журналында “Кәлям мөсабәкасы” ачыла. Игъланны мөхәррир Р. Фәхретдинев яза: “Ана телемезнең рәваҗ вә тәрәкъкыйына укучы вә язучыларның гайрәт вә һәвәсләре артуына сәбәб улсын өчен, “Шура” идарәсе
кәлям мөсабәкасы ачарга карар вирде. Ошбу мөсабәка, идарәгә махсус
буларак, 40 юлдан аз вә 60 юлдан күп улмас шарты илә, нә тугрыда
улса да улсын, һич бер чит сүз катыштырмай халис вә саф төркичә бер
мәкалә язмакдан гыйбарәтдер. Килмеш мәкаләләр идарәдә тәдкыйк
иделенер вә беренчелекне алмыш мәкалә сахибенә идарә беренче
санә “Шура”дан гүзәл сурәтдә җилдләнмеш бер нөсхә мөкяфәт уларак вирер, мәкалә дә “Шура” да гайн дәреҗ улыныр...” [Шура, 1909,
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август, № 15, б. 467]. Игъланнан аңлашылганча, тел ярышының максаты шактый киң итеп билгеләнә: ана телебезнең таралуы һәм үсеш
алып алга китүендә укучы һәм язучыларның көч-тырышлыклары һәм
дәрт-омтылышлары артуын теләп, Кәлям мөсабәкасы, ягъни сүз–сөйләм ярышы ачыла.
Алдан әйтелеп үтелгәнчә, “Нур” газетасында башланган “Әдәби
телемез нә делдер” бәхәсендә, газетага дигән мәкаләне кайсы әдипчә
языйк, ягъни К. Насыйри кебек гарәп-фарсы алынмалары беләнме,
Ф. Кәрими яки Р. Фәхретдин әсәрләрендәге кебек госманлы төрек
сүзләрен дә кулланыйкмы? дип, фәкать бер генә сорауга җавап бирергә
кирәк була. Сүз фәкать аерым әдипләрнең кайбер әсәрләрендәге язма
теле турында гына бара. Әмма бәхәстә катнашучыларның күбесе
газетага языла торган мәкаләнең теле без укып аңлый торган, ягъни
халык сөйли торган телгә якын булырга тиеш, дип җавап бирә. Шулай
итеп, язма әдәби тел белән сөйләмә тел мөнәсәбәтен, дөресрәге,
сөйләмә телне язма тел итеп күрергә теләүне хәл итәргә кирәклек
күтәрелә.
“Шура” журналының игъланында нәкъ менә шушы юнәлеш билгеләнә. Игъланның беренче сүзе “ана телемез” дип башлана: ана телебезнең таралуын һәм алга китүен үстерү өчен, укучы һәм язучыларның тырышлыклары һәм теләкләре артсын дип, “Тел ярышы” ачыла.
Ана телебез дигәндә, тулаем гомумхалык сөйләмә теле, “саф төрки”
дигәндә, телебезнең язмада чагылышы истә тотылуы аңлашыла.
Димәк, “Нур”да башланып, башка газеталарда дәвам иткән бәхәснең
нәтиҗәсе, “Шура” журналында ачылачак “Тел ярышы”ның төп таләбе
итеп тәкъдим ителә: “нә тугрыда улса да улсын”, һич бер чит сүз катыштырмай халис вә саф төркичә, диелә, ягъни теләсә нәрсә турысында бернинди чит сүз катыштырмыйча чиста саф төркидә (татарча) кыс
ка бер мәкалә язарга кирәк, ягъни татар халкының барлык зыялылары
һәм укучылары омтылган максатны тормышка ашыру өчен, дәрәҗәле
матбугатта рәсми рәвештә мөмкинлек бирелә.
Мөхәррир тарафыннан ярышның максаты, мөһимлеге, тәртибе
аңлатыла. Һәр мәкалә “Тел ярышы” баш астында, кабул ителүе буенча, имзасыз, тәртип саны белән басыла, җентекләп тикшерү укучыларның үзләренә тапшырыла, арадан бер мәкалә өстенлек алганнан
соң, “авторларның исемләре игълан ителәчәк”, җиңүчегә журналның
еллык төпләмәсе бүләк ителәчәк, дип белдерелә. “Шура” журналында “Тел ярышы” кысаларында кабул ителә торган мәкаләләргә тема
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сайлауда бернинди дә чикләү күрсәтелмәгәнгә күрә, һәр автор үзе белгән, күргән, ана телебезнең сөйләмә һәм язма формаларының үсеше,
киңәюе өчен мөһим дип санаган теләсә нәрсә турында язып җибәрә
башлый. Беренче язма алдыннан “мәкаләләрдә улан чит сүзләргә
Идарә тарафыннан ишарәт иделәнәҗәкдер”дигән кереш куела, шул
ук мәкаләнең ахырында: “...Чит сүз дийә куймыш галәмәтләремездә
хаталык улыб улмадыгына дикъкать кыйлсалар иде”, – дигән искәрмә бирелә. Мөхәррир, игъланның шартында куелган мәсьәләгә,
ягъни мәкаләнең саф төркидә булуына игътибар итәргә кирәклекне,
чит сүзләрне дәфтәрнең алдында ук (кыйдва) күрсәтүне катгый искәртә (1909, № 18). Әмма өченче мәкаләнең ахырында, мәкаләләрдәге
чит сүзләрне күрсәтү билгесен куллануны “мөхтәрәм затлардан бер
качлары мөнәсиб күрмәделәр вә буны мөхакәмә кыйлучылар үзләре
тәфтиш кыйлсунлар” дигән теләк кабул ителә, чит сүзләрне барлау
авторларның үзләренә тапшырыла (1909, № 20). Әлеге тәртип сакланганы хәлдә, 1909 елда “Тел ярышы”на тәгаенләнгән 8 мәкалә, 1910
елда 4 мәкалә басылгач, 1910 елның 5 санында, Идарә тарафыннан:
«“Тел ярышы” мәкаләләрен “Шура”да басып барылдыгында бик озакка китәчәк булдығындан, рисалә рәвешендә берюлы басып чыгарырга
карар бирелде. Тиз көндән табигъ итәргә башланачакдыр», – дигән
игълан басыла (1910, № 5). “Шура”ның 11 санында мөхәррир тарафыннан: “Саф төрки теле белән йазмак турысында 70тән артык адәм
үзләренең каләмнәрен күтәреб, матбугат мәйданына чыкмаклары вә
хисабсыз халыклар күзләре уңында ярышдыклары, төрек кавеме арасында бүгенгә кадәр ишетелгәне юк иде. Бу эш беренче мәртәбә Русия
төрекләре арасында булды. ...Язылмыш мәкаләләр арасында хыялый
вә фаразый, хәкыйкый вә җитди мәкаләләр улдығы кеби, һәҗүви вә
ләтаиф, нәшер вә нәзымнар да мәүҗүддер. Ошбуның өчүн бу асарны
укучыларда төрле хиссият кузгалдыгында, гыйлем вә һөнәргә рәгъ
бәт, үз кавемебызга мәхәббәт уяначагында шөбһә юк”, – дип, “Тел
ярышы”на йомгак ясый (1910, № 11). Автор әлеге мәкаләсен “Саф
татарча” дигән баш астында яңадан бастыра: “Төркичә безгә йат телләрдән катышыб язганга, шикаять итүчеләр бик күб. Татарча гына язу
кирәк иде диләр. “Шура” идарәсе татарча гына язуны тәҗрибә кыйлуб карар өчүн, “Тел ярышы” ачкан вә татарча гына язучыга мөкяфәт
тәгаин иткән иде. Иштә каләм әһелләремездән моңа иштирәк итеб,
татарча гына язуда үзләренең хәбәрләрен мәйданга куйдылар. Телемез өчүн мәкаләләр бергә җыйыб бастырылды” [Шура, 1910, № 14,
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б. 4]. Игътибар итик: Р. Фәхретдин әлегә кадәр эзлекле рәвештә “саф
төрки” дип кенә яза торган тәгъбирне, бу мәкаләдә “саф татарча” дип
алмаштыра. Мәкаләләрнең “Шура” журналында дөнья күргәннәре дә,
анда басыла алмыйча калганнары да, кабул ителү тәртибе сакланганы хәлдә, бергә тупланып, аларга карата язылган тәнкыйть фикерләре
белән бергә, “Тел ярышы” дигән аерым җыентыкта урын ала (1910).
“Кәлям мөсабәкасы” кысаларында язылган 73 мәкаләнең 56 сы,
тематик яктан караганда, чуар һәм төрле. Алар арасында “Ата-бабалардан сөйләнә килгән”, “Берлекдә төрлек” кебек халкыбызның үткән
тарихына мөрәҗәгать итү, яисә авыл тормышының төрле ягы яктыртыла торган “Мин ауылны йаратам”, “Таук һәм йомырка”, “Иштирәк
ауылы”, “Кала укучысының ауылга кайтуы”, “Уку-язу йортын күбәйтү”, “Минем беренче тапкыр белем йортына килүем”, “Кыз балаларны укыту кирәкме?” “Белем ни?”, “Татар укытучыларына ачык сүз”,
“Ятагым шушыдыр”, “Тормыш вә кыланышлар”, “Бер атаның, бер
агачны күрсәтеп, баласына әйткән сүзе” һ.б. кебек уку-укыту кирәклегенә багышланган, яисә “Караул тауы”, “Безнең җыйынлар” кебек
гореф-гадәт, җыеннар турында, шулай ук халык авыз иҗатына тартым
булган “Болгар кызы Айсылу”, “Сакай баба тормышы”, “Кызганыч
Илкәй”, “Тиешсез курку” һ.б. кебек хыялый-әкияти, маҗаралы хикәятләр, “Агыйделдә көймәдә”, “Агыйдел” елгасының гүзәллеге белән
хозурлану кебек күп темаларга караган язмалар урын алган. Әлеге
мәкаләләрдә үз чорының тормыш-көнкүреше, авторларның хис-кичереше, теләк-омтылышлары, иң мөһиме, язма телнең үзенчәлеге чагылыш таба. Бу төрдәге мәкаләләрнең теле халыкның җанлы сөйләмә
теленә якын булуы ягыннан аларның текстларыннан аңлашылганча,
ике үзенчәлеккә игътибар итәргә кирәк була: а) төрки-татар әдәби
теле һәм аның кулланылышы турында языла торган мәкаләләр һәм
мөхәррирнең искәрмә-аңлатмалары белән чагыштырганда, гарәп һәм
фарсы алынмаларының юк дәрәҗәсендә аз файдаланылуы; б) теге яки
бу язма авторының үз төбәгендәге һәм, гомумән, сөйләмә телгә хас
булган сүз, сүзформа һәм тәгъбирләрне иркен куллана алуы. Шулай
итеп, татар халкының тормыш-көнкүреше, гореф-гадәте тасвирлана һәм аның мифологиясенә нигезләнеп сөйләнә торган хикәятләрне “саф төркичә”, ягъни “саф татарча” – җанлы сөйләмә телгә якын
итеп язу өчен авторларга махсус тырышырга кирәкми. Бу мәкаләләрдә
гасырлар буена килә торган халыкчан, сөйләмә телгә якын итеп язу
юнәлеше дәвам итә.
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“Тел ярышы” кысаларында басылган 17 мәкаләдә, төрки-татар
теле, аның сөйләмә һәм язма формаларының үзенчәлеге һәм аларны ничек итеп кулланырга кирәклек турында, һәр авторга хас булган
ысулда фикер әйтелә. Әлеге мәкаләләр “төрек”, “төрекчә”, яисә “тел”
дип башлана: “Бер төрекнең Тәңредән теләге”, “Төркичә язу тугрысында”, “Тел йөгертешү”, “Тел чабыштыру”, “Тел тугрысында”, “Тел
киңәше”, “Миңлебайның тел тугрысында уйы”, “Төркичә сөйләргә абдырадым”, “Телсез төрек”, “Тел ярышына” һ.б. Әлеге язмаларны рәттән укып барганда, төрек-татар һәм төркичә-татарча төшенчә-атамаларның абсолют синоним-мәгънәдәш булып кулланылуы, чит сүзләр
дигәндә, рус, гарәп һәм фарсы алынмаларын файдалану истә тотылуы
аңлашыла. Мәсәлән, Мөхәммәтрәхим Кари Таҗеддин тарафыннан
язылган “Бер төрекнең Тәңредән сорауы”дигән телгә мөнәсәбәтле беренче мәкаләдә: “...Без төрек һәм үз телемез илә мактанырлык урынга үтеб милләт күзенә күренерме икән? Русча укыган белгечләремез,
төрек теле арасына катышдырган рус сүзләрене, без төрекләр, ...төрек
теленә рус телене катыштырмак, шу илә килешмәс дисәк тә, үз белгечләребез бездән көләләр... Әй йахшы вә йаманларны исергәүче! Без –
төрекләрне үзең исергә! Багланмыш телемезне, сукраймыш күземезне
ач!” – дип, автор төрки телгә рус алынмалары кушылмасын иде, үзең
жәллә, үзең якла (исергә) дип Тәңрегә ялвара (Шура, № 19). Гыйздулла Җамәлетдин да “Тел ярышына” язмасында гарәп вә фарсы һәм рус
теле алынмаларын чит-ят сүзләр дип белдерә: “...Тик ничек язсам да,
күңелдән уйласам да, бер йат сүзгә барып бәреләмен, йә гарәб, йә фарсы теле булыб чыгадыр. Безнең бу йортның белемсез кара кешеләре
арасында гарәб сүзе бик күб икән, русча сүз дәһа чиксез. Йазачак сүзне үз телебез белән генә матур итеб, кеше йаратыб таңланыб тыңларлык йазу бер дә булачак эш кебек күренмидер, безнең телебез сүзебез
әллә йугалыб беткән, әллә башта ук та булмаган инде. Бер сүзне үз
телебез белән аңлату өчен, ике, өч, дүрт сүз әйтеб белдерергә кирәк
була... “Шура”да ачылмыш сорауга иркен чакта керешкән булсам, бу
чикле тозсыз йазмаган булыр идем” [Тел ярышы, 1910, б. 170–171].
Рәхмәтулла бай углы Хөсәен дә үзенең мәкаләсендә, рус теле сүзләренең гарәп-фарсы алынмаларына караганда да читрәк-йатрак булуына
басым ясый: “...Тел ярышы мәкаләләрен укымактамыз. Фәкать хас
төрки теле белән генә язылса, фиһрист (эчтәлек) хатасыз була имеш.
Госманлы шивәсенә якын вә гарәп-фарсы сүзләре катышыб язылмакда булган “Шура”ның үз телен, безләр рус теле катыштырыб язмакда
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булган гәзитәләрдән яхшы күрәбез”, – дип белдерә (1910, № 5).
Әмма, авторларның берсе дә “Кәлям мөсабәкасы” дигән тәгъбирне файдаланмый. Менә Гарифулла Чокрый-Киеков үзенең “Тел
чабыштыру”дигән мәкаләсендә: “...Ходай Тәгалә һәр илгә бер тел
биргән. Безгә башка тел белән остарыб сөйләшергә ник көчәнергә?
Чибәр сөйләшәм диб, берәүләр үзенең якыны белән аңламаган телләр
белән маташса, ул чагында ярым кысылган кебек була ич...”, – дип, үз
халкың белән ана телендә генә сөйләшергә кирәк дигән фикер үткәрә
[Тел ярышы, 1910, б. 47–48]. Аерым авторлар мәчетләрдә сөйләнә
торган хөтбәнең дә ана телендә булырга тиешлегенә басым ясый: “...
Әгәр без үз ана телебезнең үзебезгә ничаклы бәһале, ничаклы кирәкле
нәрсә икәнен яхшы белсәк,...җыенларда бөтен илебезгә аның белән
сүз (Хөтбә) сөйләсәк, “җомга”, “гает”ләрдә аның белән үгет итсәк,
бердән, телебез эштән чыкмаган, икенчедән, әлекге сүз (Хөтбә) сөйләү
бурыч булган,...Тәңренең ни өчен колларына җыйналырга, бергә коллык итәргә, ни өчен илдә бер-бер шәһәрләргә җыелып, “хаҗ” кылырга
боерган итүе ачык беленер иде... Килегез, бөтен илне төзәтергә сүз
биргән, аларны туғры йул үзәрендә алып барырга күңел куйган җәйкәрле (иҗтиһатлы) язучыларыбыз!” [Тел ярышы, 1910, б. 111–112].
Игътибар итик, автор куштырнаклар эченә куелган җомга белән гаетне генә татарча бирә алмый, хөтбәне сүз дип, иҗтиһатны җәйкәрле
дип аңлата. “Татар теленең зур диалектологик сүзлеге”ннән күренгәнчә, җәйкәр сүзенең мәләкәс сөйләшендә егәрле, ягъни уңган, булган
мәгънәсендә кулланылуы теркәлгән [Татар теленең..., 2009, б. 182].
Менә шул рәвешчә, сөйләшкәндә һәм язганда мөмкин дәрәҗәдә чит
тел сүзләрен кушмаска тырышырга кирәк дигән, бүгенге көннәрдә дә
мөһим, бер туктамый кабатланып торырга тиешле фикерләр кузгатыла
торган “Тел ярышы” һәм анда күтәрелгән мәсьәләләр безнең көннәргә
кадәр объектив –дөрес бәя алганы юк. Бу хәлнең берничә сәбәбен күрсәтергә мөмкин. Беренчедән, “Шура”да башланган “Тел ярышы”ның,
“Нур” газетасында “Әдәби телебез нә делдер?” дип барган бәхәснең
дәвамы булуына, димәк, “Тел ярышы”ның нинди максатны күздә тотып
башлануына, Р. Фәхретдин язган игъланның асылына игътибар ителми,
“Нур” – “монархик эчтәлекле газета” дип белдерелә [Тукай, 1956, Т. 4,
б. 248]. Икенчедән, “Тел ярышы” аерым китап булып чыккан басмасының үз вакытында Г. Тукай тарафыннан “Тиле ярыш” кеби чүпләр” дип
бәяләнүе [Тукай, 1910, 1956, Т. 4, б. 59] һәм кире тәэсиренең әлегә кадәр
үзен сиздерүе, әмма шагыйрьнең “...һәр эшләребез үз арабызда “шура”
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белән эшләнергә тиештер” дигән фикеренең бер вакытта да искә алынмавы мәгълүм [Тукай, 1910; 1956, Т. 4, б. 63]. Өченчедән, Р. Мәрданов
белдергәнчә, “Татар вакытлы матбугаты җәүһәрләренең иң затлыларыннан берсе булса да, совет хакимияте дәверендә “Шура” журналына да,
1917 елга кадәр чыккан башка бик күп татар газета һәм журналлары
кебек үк, “милләтче, буржуа органы” дигән кара мөһерләр сугылуы”
[Мәрданов, 2003, б. 239], “Шура” журналының эшчәнлеген күзаллауда
бу мөһер шәүләсенең озак еллар буена сузылып килүе мәгълүм. Менә
шушы объектив һәм субъектив сәбәпләр аркасында, “Шура” журналында төрки-татар теленә мөнәсәбәтле рәвештә басыла торган язмалар
безнең көннәргә кадәр фәкать кире яктан гына искә алына. Мәсәлән,
танылган телче-галимә Ф. Сафиуллина “Тукай әсәрләрендә җанлы сөйләм теле” дигән мәкаләсендә: “...Г. Тукайның әдәби тел мәсьәләләренә
карашы аерым искәрмәләрдә, кайбер өзек-өзек җөмләләрдә сакланып
калган... “Шура” журналы ачып җибәргән мәгънәсез пуристик тенденцияле тел ярышын “чүп тарату” һәм тиле ярыш” дип атый“,– дип белдерелә [Сафиуллина, 1997, б. 259]. Танылган телче И. Абдуллин “Турецко-татарские литературные и языковые связи” дигән мәкаләсендә,
гарәп теле белән төрек телен куллануны И. Гаспринский һәм Ю. Акчура
җитәкчелегендәге реакцион пантюркистлар хуплаганнар, дигәч, үзенең
фикерен Кәрәм һәм Җ. Вәлиди әйткән сүзләргә нигезләп, болай дип
дәвам итә: “...Эта бредовая идея была подхвачена органами татарской
буржуазии, такими как газеты “Вакыт”, “Баянелхак”, “Улфят”, “Казан
мухбире”, журнал “Шура”, страницы которых заполнялись статьями на
смешанном языке с преобладанием турецких слов и грамматических
форм” [Абдуллин, 2006, с. 24]. Татар халкының танылган галимнәре
әйтә торган бу фикерләр, асылда, 1950–1970 еллардагы аерым хезмәтләрнең авторлары тарафыннан, инкыйлабка кадәр басылган барлык
газета һәм журналлар белән рәттән, “Шура” журналын да “буржуаз”,
“милләтче”, “панисламистик”, “пантюркистик” дип белдерүләрен кабатлау булып яңгырый. Бу хәл Г. Тукайның 4 томлыгында урын алган
искәрмәләрдә ачык күренә. Мәсәлән, “Баязитов Гатаулла – Петербург
(Ленинград) мулласы, “Нур” исемле реакцион газета чыгара. Газета
тәртипсез чыга һәм күп өлеше патша хөкүмәте карарлары белән тутырыла” [Тукай, 1955, Т. 1, б. 271]. “Шура” – 1908–1917 елларда Оренбургта чыккан гыйльми-әдәби журнал. Ярым татарча, ярым төрекчә бу
журнал эчтәлеге белән панисламистик, пантюркистик әсәрләргә урын
бирде” [Тукай, 1956, Т. 3, б. 349] һ.б.
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Р. Мәрдановның тикшерүләренә күрә, “Шура” журналы үзе чыккан вакытында алдынгы фикерле замандашлары тарафыннан уңай
бәяләнә һәм хуплана. Петербургта Фәннәр Академиясе тарафыннан
нәшер ителгән “Мир ислама” басмасында, даими рәвештә “Шура”
журналына да күзәтү ясалган, кайбер мәкаләләре анализланган һәм
русчага тәрҗемә итеп басылган. Истанбулда чыккан “Төрек йорды”
журналы да “Шура”ны татарлар арасында чыккан журналларның иң
яхшысы, мөхәррире Р. Фәхретдинне заманыбызның иң мокътәдир дин
галиме дип атый. Нәшер ителә башлавына биш ел тулгач, Җ. Вәлиди
“Шура”ның татар халкын һәм журналны укучы башка халыкларны
гыйльми дәрәҗәдә шәрекъ тарихы, әдәбияты һәм мәдәнияте белән таныштыруга зур өлеш кертүен билгели (“Вакыт”, 1913.6.02.). “Вакытлы татар матбугаты” альбомын төзүче И. Рәмиев бу журналны “...озак
дәвамлы, тәртипле чыгып торуы белән абруй казанып, күп таралды,
күп укылды, милли басмалар арасында материалга иң байы, энциклопедик характердагы журнал шушы иде”, – дип белдерә [Рәмиев, 1926;
1965; 2001, б. 312]. Әмма әлеге хезмәткә кереш сүз язучы С. Атнагулов
“Шура”ны “Аң”, “Мәктәп”, “Сөембикә” һ.б. журналларның барысын
да “...үзләренә тормышның берәр тармакларын аларак, укучыларын
буржуа идеологиясе белән сугарыштылар” дип бәяли. Аннан соң әлеге фикер, зур галимнәр булып танылган К. Фасиев (1955) һәм Р. Нафигов хезмәтләрендә (1964) һ.б. галимнәрдә дә кабатлана. “Вакыт”,
“Шура”, “Йолдыз” һ.б. газета-журналлар “...татар буржуазиясе татар
халкы арасында үтә реакцион, панисламизм һәм пантюркизм идеяләрен пропагандыйлар”, – дип тарих китапларында урын ала [Татарстан АССР тарихы, Казан, 1970, б. 289] һәм безнең көннәргә кадәр килеп җитә (Мәрданов, 2001). Димәк, “Шура” журналында күтәрелгән
“Тел ярышы”ының нинди максатны күздә тотып, ни өчен башлануы
да, нинди нәтиҗәләргә килүе, гомумән, татар язма әдәби теле өчен
аның әһәмияте дә булу-булмау да һәм журналның теле мәсьәләләре дә
татар филологиясендә, төрле сәбәпләр аркасында, бүгенге көнгә кадәр
объектив бәя алганы юк дип әйтергә җирлек бирә.
Хәлбуки, журналда әдәби телгә мөнәсәбәтле булып басыла торган мәкаләләрне укып бару уңаенда, нәкъ менә әлеге басмада татар
филологиясендә беренче мәртәбә язма әдәби телнең күп функцияле,
аның тарихы-дәвамчанлыгы булуы, шуңа күрә “теләсә нәрсә турында”
фәкать бер генә төрле итеп язып булмавы; язма әдәби телдә “ишетелгәнчә язу” дигәндә, аерым бер сөйләшне нигез итеп алып, катгый ка-
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гыйдәләштерү, эшкәртү күздә тотылуы, ягъни бүгенге көндәге термин
белән әйткәндә, аның диалектлардан өстенлеге, теләсә кайсы аерым
сөйләштән бай булуы, барлык сөйләшләргә дә аңлаешлы эшкәртелгән уртак “тел” булуы кебек мәсьәләләрнең күтәрелүе һәм хәл ителергә тырышылуы аңлашыла. “Нур” һәм “Шура”да бара торган тел
бәхәсе-ярышларында күтәрелгән мәсьәләләргә нигезләнеп, яшь әдип
ләр татарның сөйләшү телен әдәби калыпка сала башлыйлар [Бәширова, 2012, б. 75–78].
Шуның белән бергә, “Шура” журналы ябылганнан соң (1918), ярты
гасыр буена “...буржуаз милләтчелек агуын тараткан, үтә реакцион пан
исламизм һәм пантюркизм идеяләрен пропагандалаган, әдәбияттагы
реакцион идеяләрне яклаучы, расачыл, чуар журнал” дип бәяләнеп килә
торган басманың, “...милләткүләм гомуми мәсьәләләр яктыртуына”
игътибар итеп, 1959–1962 елларда Казан дәүләт университеты студенты
Миркасыйм Госманов аның тулы библиографик күрсәткечен төзи, әмма
бу хезмәт аның авторы академик булганнан соң гына дөнья күрә (2000).
Тарихчы галим Р. Әмирханов белдергәнчә: “Р. Фәхретдиннең тууына
125 ел тулу уңае белән (1984) аның хакында бөтен бер тикшеренүләр
“ташкыны” барлыкка килде. ...Хәер, әле бу чорда да галимнең эшчәнлеген тулаем уңай бәяләү мөмкинлекләре ярыйсы ук чикләнгән иде. “Катлаулы чорның каршылыклы вәкиле” дигән мәкаләнең (авторы М. Гос
манов) исеме генә дә (Казан утлары, 1984, № 1) бу хасиятне шактый
ачык чагылдыра...” [Әмирхан, 2003, б. 6]. Күренгәнчә, хаклы рәвештә,
галимнең катлаулы мирасын өйрәнү эшенең М. Госманов хезмәтләре
белән башлануы аңлатыла. Академик М. Госманов әлеге мәкаләсендә
Ризаэддин бине Фәхретдиннең тарихчы, археограф, журналист, педагог,
әдип, ориенталист, теолог, дини философ буларак күп кырлы эшчәнлеген үз чорындагы әдәби тел мәсьәләләренә мөнәсәбәттә аңлата. Автор:
“...ХХ гасыр башында татарларның игътибарын аерата җәлеп иткән,
бигрәк тә күпчелек вак буржуаз һәм интеллигенция катламнарының
зиһеннәрен чуалткан мәсьәләләрнең берсе милли аң, үз-үзеңне танып
белү, шуннан чыгып милли әдәби тел мәсьәләләрен хәл кылу булды”,
– дип, әлеге юнәлештә болгарчылык, төрекчелек һәм татарчылык кебек тармаклар барлыкка килде, дип белдерә. Бу мәсьәләнең “Шура”да
башланган “Тел ярышына” да ничек итеп чагылыш табуына игътибар
ителә: “...Р. Фәхретдинев исә, “мөшәвәрәт мәҗлесе” хакындагы вәгъдәсенә турылыклы булып, һәр өч юнәлеш вәкилләренә дә урын бирде,
үзе өчен дә тиешле һәм объектив нәтиҗәләр ясады. Моның шулай икән-
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леген әдәби тел хакындагы дискуссия йомгагыннан да күрергә мөмкин... Әдәби тел проблемаларына караган материаллар да өч төркемгә,
ягъни юнәлешкә бүленә”, – дип, әлеге өч юнәлешне саный: а) госманлы
төрек теле нигезендәге гомуми әдәби тел; б) берничә төрки халыкның
телләре кушылып ясалган корама әдәби тел; в) территориаль милли тел
(Идел һәм Урал буе татарлары өчен традицион, ләкин лексик яктан халыклаштырылган татар теле). Шушы мәсьәләдә дә бер фикергә килер
өчен, Р. Фәхретдин үзенең журналы битләрендә мәгълүм “Тел ярышы”н
оештыра”, – дип яза [Госманов, 1984, б. 150–151].
Р. Фәхретдинов урнаштырган игъланда М. Госманов кулланган
бер термин-төшенчә дә файдаланылмый: “Төркичәбезгә йат телләрдән
катышыб язганга, шикаять итүчеләр бик күб. Татарча гына язу кирәк
иде диләр. “Шура” идарәсе татарча гына язуны тәҗрибә кыйлуб карар
өчүн, “Тел ярышы” ачкан вә татарча гына язучыга мөкяфәт тәгаин
иткән иде. Иштә каләм әһелләремездән моңа иштирәк итеб, татарча
гына язуда үзләренең хәбәрләрен мәйданга куйдылар”, – дип, гадәтигади итеп, чит сүзләр катнаштырмыйча, саф төркидә, ягъни татар
телендә теләсә нәрсә турында бер мәкалә язырга өндәү бирелә.
“Әдәби тел проблемаларына караган материаллар”, югарыда
әйтеп үтелгәнчә, билгеле бер дәрәҗәдә “Нур” газетасында “Әдәби
телебез нә делдер?” дип башланган бәхәс-фикер алышу уңае белән,
күтәрелә һәм, әдәби телебез – сөйләшә торган телебез кебек булырга
тиеш, дип нәтиҗә ясала. “Шура”да башланган “Тел ярышы” шушы
нәтиҗәне нигез итеп ала: “Төркичәбезгә йат телләрдән катышыб язганга, шикаять итүчеләр бик күб. Татарча гына язу кирәк иде, диләр”.
Бу ярышта “Әдәби тел проблемаларына караган материаллар” турында авыз тутырып әйтерлек фикерләрнең кузгала алмавына Р. Фәхретдин үкенеч белдерә: “Тел ярышы” игълан кылынганнан соң, бөек
язучыларыбызның һәммәсе дә иштиракъ кылырлар дип уйланган
иде. Ләкин бездә язучылар бармак белән генә санарлык булып, алар
бу сәфәрдә кушылмый калдылар. Бу калулары, бердән, мөкяфәтнең
аз күрсәтелүе, икенчедән, халыкның ни дәрәҗәдә икәнен сынау өчен
булса кирәк. Әгәр мөкяфәт йөз сумлык тирәсендә булса, булган язу
чыларымызның бары да бер-ике сәгать утырып багарлар иде һәм ул
вакытта йарыш да өлкәнрәк төргә кергән булыр иде. Ләкин бу простой йарышда эш түбәндәрәк булды” (“Шура”да “Тел ярышы”, 1910).
Димәк, “Тел ярышы”нда әдәби тел проблемаларына караган бернинди
дә юнәлеш-тармаклар мәйданга куела алмыйча кала.
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Сүз уңаеннан тагын шуны кистереп әйтергә кирәк, озак гасырлар
буена язма традиция дәвам ителеп килә торган гомумтөрки-татар
әдәби теле тарихының һичбер дәверендә дә “госманлы төрек теле
нигезендәге гомуми әдәби теле” дигән күренеш булмаган, югарыда
тикшерелеп үтелгәнчә, гарәп вә фарсы алынмалары мул кулланылып
язылган вакытлар булган, З. Бигиев, М. Бигиев, Ф. Кәрими, Р. Фәхретдин һ.б. авторлар, адресатның кем булуына карап, аерым әсәрләрен гос
манлы-төрек теленә якын булган, ягъни угызчылыкка хас тел берәмлекләрен күбрәк кулланып иҗат иткәннәр, әмма болар, асылда, угыз,
кыпчак һ.б. төрки телләренең сөйләмә формалары әдәбиләштерелеп
барлыкка килгән һәм язма традициягә нигезләнгән иске татар телендә
дәвам ителгән.
Татар язма әдәби теле тарихыннан аңлашылганча, ташъязмалардан башланган гомумтөрки дәвердән алып, Болгар дәүләтендә Болгар төркисендә (борынгы татар), Алтын Урта чорында кыпчак-татар
(иске татар телендә), Казан ханлыгында һәм аннан соңгы гасырларда
классик иске татар телендә язылган әсәрләрнең барысы да “берничә
төрки халыкның телләре кушылып ясалган корама әдәби теле” белән
иҗат ителгән. Бу “корамалык”, төрки гаиләгә берләшкән угыз, уйгыр,
кыпчак һ.б. төркемнәргә караган телләрнең сөйләмә үзенчәлеге әдәбиләштерелеп язма телдә чагылыш тапкан. Аерым текстларда угыз
кабилә телләренә хас булган сөйләмә формалар күбрәк кулланылып,
башкалары кыпчак-татарга якынайтып язылган, “Тел ярышы” барган
вакытта бу үзенчәлек “корама тел” дип аталмаган әле, ана теле, саф
төрки, саф татарча дигән төшенчәләр, берсе икенчесен алмаштырып,
абсолют бер үк мәгънәдә кулланылган. “Тел ярышы”на дип язылган
мәкаләләрнең кайбер авторлары, мөхәррирнең язмаларында госманлы-төрекчелекнең күбрәк урын алуына игътибар итә, әмма Р. Фәхретдин аларга карата мөнәсәбәтен белдерми.
“Шура” журналы битләрендә, асылда, “территориаль милли тел,
ягъни Идел һәм Урал буе татарлары өчен традицион (гасырлар буена
килә торган язма тел дип аңларга кирәк), ләкин лексик яктан халыклаштырылган татар теле” турында фикер алышу бара. Игъланның
таләбенә туры китереп, ике үзенчәкне истә тотарга, ягъни, аерым бер
язмадагы: а) чит сүзләрнең “йат”лыгын билгеләргә һәм ә) татар халкының үз сүзләре белән генә теләсә нәрсә турында кыска бер мәкалә
язарга мөмкин булуына ышандырырга кирәк була. Мәкаләләрен игъланның “нә туғрыда улса да улсын” дигән таләбенә туры китереп
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язган 56 авторның язмасында бу мәсьәләгә турыдан-туры мөнәсәбәт
белдерелми, “тел” дип башланып язылган 17 мәкаләнең авторы
гына, төрлесе төрле дәрәҗәдә, үз фикерен җиткерә. Югарыда әйтеп
үтелгәнчә, берничә язмада рус теле сүзләре һәм гарәп белән фарсы
алынмалары чит-ят сүзләр дип белдерелә. Бу юнәлештә тагын, Гомәр
Караш дигән авторның “Йогым” дигән мәкаләсе үзенчәлекле, автор
мөхәррирнең язмаларын саф төркичә дип әйтеп булмавына игътибар
юнәлтә: “...“Шура”да “Кәлям мөсабәкасы” башлый кыска гына бер
сүзе арасында мөсабәка, риваҗ вә тәрәкъкыйсына, халис вә саф төркичә бер мәкалә йазмакдан гыйбарәтдер, тәдкыйк ителенер, мәкалә
сахибенә, мөкяфәт, гайнә дәрҗ улыныр кебек, һич абдырамыйча, төрки язылынырлык сүзләрне гарәбчә язылуына бер дә йул таба алмыймын... Безчә: ”Ана телебез алга бассын өчен” иң ачык һәм йогымлы
йул: атаклы башчы – Риза, Фатих, Муса әфәнделәр кебек язучыларыбыз чит тел сүзләрен бер дә катыштырмаенча языб гадәтләнү чичәнлекне (фәсыйхәт вә бәлягать) дә, чит сүзләр белән чуарлауда дип белмичә, “җиңел аңлату”, татлы төшендерүдә дип иман китерәдер” [Тел
ярышы”, 1910, б. 75–77]. Мәкаләнең исеме итеп кулланыла торган
“Йогым” сүзенең “ачык һәм йогымлы йул” дигән тезмәдән – сүз сөрешеннән яхшы-әйбәт дигән мәгънә белән файдаланылуы аңлашыла.
“Татарча-русча сүзлек”тә (1966) бу сүз, диалекталь искәрмәсе белән,
“след”, “следствие” мәгънәсен белдерә, дип теркәлгән, димәк, йогымлы – эзле, нәтиҗәле була. Шулай итеп, “Тел ярышы” игъланында “һич
бер чит сүз катыштырмай халис вә саф төркичә” дигән таләпкә җавап
итеп, чит сүз дигәндә, катгый рәвештә рус теле һәм гарәп-фарсы алынмаларының истә тотылуы аңлашыла.
Ф.Ш. Мортазин, Г. Гафуров-Чыгтай, Хәсән Гали кебек татар
мәдәниятендә билгеле шәхесләрнең мәкаләләрендә теләсә нәрсә турында саф татар телендә язарга мөмкин булу-булмау мәсьәләсенә җавап бирергә омтылу сизелә. Һәр өч автор да, тырышканда татар теленең үз сүзләре белән генә дә мәкалә язарга мөмкин, әмма ул телебезне
тарайта торган, көчәнеп язылган тозсыз эш булып чыга, дигән бер үк
нәтиҗәгә килә.
“Шура”да барган “Тел ярышы”нда күтәрелгән сөйләмә һәм язма тел
мәсьәләсенең безнең көннәргә кадәр объектив аңлатылганы булмаганга,
авторларның язмаларыннан өзекләр китерү урынлы булыр. Менә, Ф.Ш.
Мортазинның “Түркичә йазу тугрысында” дигән күләмле мәкаләсендә: “...Йахшылаб тикшергән кешеләрнең дидекләренә күрә, телемездә
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йахшы гына иркенлүк вардыр. Шулай булса да бу көнгә чикле аны эшкә
кертмәк өчен тырышкан бер кеше дә йук иде. Бу көндә исә бу туғрыда
беренчелекне “Шура” алды... Буның илә түрки кардәшләрне йарышка
үндәде. Ансыз да телемезне түзәтмәк өчен омтылыб торган йәшләрнең
бер дә калмайынча йарышка чыгачаклары билгеледүр.
Чит сүзләр катыштырмайынча илле-алтмыш йул йазу йазмак күб
агыр эш дәгелдер. Аның өчүн йазучыларымыз йазачак сүзләрене алдан уйлаб, чит сүзләр катнашдырмайынча йазарлыгы улганнарыны
гына сайлаб йазарга тырышачаклардыр, бу илә телемезнең киңлегене,
төрле нәрсә йазарлык улдығыны күрсәтә алмайачакдыр... Йукса безем
белдекемезчә түрекчәдән чит сүзләрне басыбдан чыгарырга көчәнмәк
урынсыздыр. Аның өчен түрекчәдә күб сүзләр вардыр, чит телләрдән
алынмыш исәләр дә түрекчә кеби йазылыб сөйләнмәкдәдер. Йазуда
без бунлардан сакланур исәк, күңлемездә улган күб нәрсәләрне үземез
теләгән рәүшдә туғры аңлата алмайачаклармыз. Бу исә иркен телемезне үз иркемез илә кысанландырмак димәкдер. Буның безгә бер чакда
да кирәге йукдыр...” (1909, № 23). Бу юлларны язучы Фатих Шиһабетдин улы Мортазин (1875–1937) Казанда Мәрҗәни мәдрәсәсендә
укып, Самарада мулла була, балалар укыта, 1908–1913 елларда “Икътисад” исемле сәүдә, игенчелек, көнкүреш журналы чыгара, ягъни
нашир, педагог, журналист буларак таныла. Шуңа күрә дә ул теләсә
нәрсә турысында саф татарча гына язарга тырышу, үз ирегебез белән
телне кысарга, теләгән фикеребезне әйтә алмауга китерүен яхшы
аңлый. Мәкалә болай дәвам ителә: “Безем өчүн кирәк булган нәрсә,
түрекчәдән түрекләр аңламаз сүзләрне арчымакдыр, соңра түрекчә
дийә сөйләнгән төрле телләрне берләшдереб, беребез йазганны икенчемез укырлык рәвешкә китермәкдер. Артындан тырышуб йөргүчеләр
улса, бу да тиз булачак эшләрдәндер. Телләрне берләшдермәк артык
агыр эш дәгелдер. Беземчә, бу тугрыда кыска йул шулдыр ки, казанлы,
кырымлы, кафказлы, төркестанлы да госманлылының барчасының уртак сөйләгән сүзләрене бер йиргә, айырым-айырым сөйләгән сүзләрене икенче йиргә йазуб, шунларның җыйынысыны укытмакдыр. Билгеле, буны эшләмәк өчүн дә түрле ыругдан берәр кеше сайламак тийүш
уладыр” [Шура, 1909, № 23, б. 735–736]. Аңлашылганча, бу фикер
И. Гаспринскийның “урта лисан” төшенчәсенә якынлаша. Әлеге
теләкләрнең тормышка ашырылмавы аркасында, барлык төрки кавеме, бер-беребездән аерылып китеп, рус теле аркылы гына аралашырга
мәҗбүр ителүен яхшы беләбез. Ф. Мортазинның репрессияләр чоры
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корбаны булуы мәгълүм [Әдәби сүзлек, 2001, б. 179]. Гомумтөрки тел
мәсьәләсе Габделгани Ниязиның “Тел тугрысында” язмасында да чагылыш таба: “Кайда безнең төб телебез, кайда безнең төреклек? Бу
яктагы “татар” диб йөртелгән ыру белән бу көндәге “төрек” дип аталган ыруны, берсен “татар”, берсен “төрек” әйтергә урын күренми, тикшерелеб каралса, икесенең дә бер тирә булуы аб-ачык күренеп тора...
борындагы бабайлар чакларындагы иске битекләрне азлаб табыб, шуларны басыб таратдырыб, менә шул нәрсәләр аркасында, уган теләсә,
тел берләшеб, бөтен бер телдә җитешлек барлыкка чыгар. Менә шул
чакта чын “төрек” дип аталырбыз да саналырбыз”, – дип белдерә [Тел
ярышы, 1910, б. 73–75].
Танылган дин галиме, язучы, имам вә мөдәррис Г. Гафуров-Чыгтай (1867–1942) “Киңәш” өндәве буенча” дип, “Тел йөгертешү” исемле мәкаләсендә: “...Төбендә бу эш җиңгел түгел, ауыр эшдер... Өндәүчеләрнең чикләгән чикләре билгеле түгеллекдән, бу эшкә катнашкан
кешеләрнең йазганнарын чагыштырыб тикшүргәндә, сүз көрәшүләр
булыр әле диб уйлыйм. Йазылган нәрсәдә бер дә чит сүз булмасын, өлге
түркичә сүзләрдән генә булсун дигән сүздән, йазучыларның йазулары
да, өндәүчеләрнең йазулары да чит телчә булмаска кирәк диб сүзем әйтәм. Шулай булганда, йазганым тозсызрак булса да, татарчадан түгел.
Сүзләрдән качуда минем тиңем булмас, бу йак белән мин бар йазучыдан
да уздырам дип кисә алам. Минемчә, бу зур эш түгел, көчәнеб-җитенеб
эшләнгән эшнең нисе зур булсын. ...Инде тел йөгүртешкән кешеләрнең эшләрен тикшерүчеләргә үтенечем шулдыр: татарча гына йазам
диб йазыб йибәргән кешеләрнең йазуларын тикшергәндә, берәм-берәм
сүзләрне караганнан ары, сүз теземенең теземенең татарча булуын да
карасынлар”, – дигән теләген белдерә (“Шура”, 1910, № 31).
Чит, дип белдерелгән гарәп вә фарсы алынмаларын, шулай ук рус
теле сүзләрен файдаланмыйча гына язып булмавы, көчәнеп язуның тозсыз булуы турында башка авторларның мәкаләләрендә дә ассызык
лана. Мәсәлән, Тыйба Камал: “...Үз телемездә йазу хәтле кыен эш юк
икән. Ни чаклы аяныч татар була торыб, татарча бер хат яза алмау.
Кеше йөзенә карарга да оялта!”, – дип белдерә [Тел ярышы, 1910, б.
49]. Хикмәт Мифтахның “Телсез төрек” мәкаләсендә: “Тел ярышы” ачмакы кызык сыман булып китте. Минем аңлавымча, “сезнең эчегездә
ана телен белүче бармы икән? Шуны беләсем килә” димәк буладыр.
Шул чакта мин үз-үземә: “Бак! Үз телеңдә кырык-илле йул сүз йазмага кулындан килмәгән кеше булырмы?” – диярәк бер нәрсә турысында
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йазмага уйлаб, йазгычымны алыб утырдым. Бераз йазганның соңында, сүзләремне бер-бер күздән кичерәсәк сайлаб чыксам, күбесе чит
сүз булуын күреб, уйга калдым:ул сүзләрнең төрекчәсе ни җирдәдер?
Булганы йукмы, йукса, булыб да беттеме? Иштә көйнеҗ! Иштә телсезлек!... Телебезнең йарлылыгына түгел, йарлы иткән дәһа чит сүзләр
чыгарылса, тозсызлык белән генә калмыйча, бөтенләй ашлыктан чыктыган аңладым... Укучларым! Бер кешегә идәннең бер генә тактасында
биергә кушыб, шуннан бер дә чыкма дисәләр, шуның бийүе кызыклы
булырмы? Менә мин дә шулай бийүчемен, шуның өчен бийүем кызыксыз булса да, көлешмәгез!” [Тел ярышы, 1910, б. 152–153].
“Тел ярышы”на килгән мәкаләләрне тәнкыйть күзеннән үткәргән мөгаллим, телче-фольклорчы галим Хәсән Гали (1878–1940) “Тел
киңәше” дигән мәкаләсендә сөйләмә һәм язма телдә кулланыла торган кайбер гарәп-фарсы алынмаларын, төрки-татар сүзләре белән
алмаштырырга тырыша: “Киңәш”нең 15 санында таза төрек теленчә,
йат телдән кергән бер ауыз сүз дә катыштырмый, бер бетү йазарга тилмәрләрне өндиләр. Белмимен: мондый өндәүгә бер чакда кулына бетәү
тотучы булырмы икән! Тагы белмимен кулына бер йазу тотыб бу кизүдә
чыгучы булырмы икән?...борынгыдан безнең төрек телебез, үзгә телләр кебек сүзгә бик бай булса да, индегә чаклы түбәнәйгән, җасугандыр. Безнең Анадули, Кырым, Кафказлы, боларга ияреб эчке Русиядәге
үренләренә гарәбчә вә фарсыча телләрдән үз сүзләре алмашылырдыр.
Эчке Русиядәге белемсез табымыз исә, әсәрсә мишәр җурты (Халык)
төп төрек сүзләренә берегеб, урынларына чәркин русчадан сүзләр катыштырмыштыр... Эшләренә дәл булырсың! Үз телебездә аңа кирәкле
сүзләр була торыб, әллә нәрсәсенә йат телдән сүзләр катыштырыб сөйли, йазадыр... Үз телебез белән генә бөтен бер бетү йазуның кыенлыгын
төшендерә-төшендерә бер йак читкә дә чыгып киткәнмен бугай. Шулай
инде, укучым! Күңелеңә ауыр алма. Телебез алчык, телебез җасыйк,
төзәтүгә, сибләүгә бик чак җитде! [Тел ярышы, 1910, б. 94–97]. Күренгәнчә, шура – киңәш, саф төрек теле – таза төрек теле, мәкалә – бетү,
әдип (язучы) – телмәр, каләм – бетәү, вакыт – чак, халык – җорт,
аваз – тавыш, нигеземез – табымыз, милләт – төрки иле, лөгать – сүз,
кагыйдә – телемезнең җүне һ.б. алынмалар төрки телгә тәрҗемә ителеп
кулланыла. Шуның белән бергә, бу автор, тагын җасуган, чәркин, дәл,
дагдуган, җасыйк, чәнисе һ.б. сүзләр дә файдалана.
Телгә караган мәкаләләрдә чагылыш тапкан бу төрдәге фикерләрне анализлауны тагын да дәвам итәргә мөмкин (Хөснетдинов, “Шу-
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ра”да әдәби тел мәсьәләсе”, 2010), әмма әлеге мәсьәләгә Р. Фәхретдин үзе йомгак ясап болай дигән: “...Гомерендә мәктүбдән башка
нәрсә күрмәгән кешеләр дә монда кушылганлар. Бу соңгыларның
кушылуына сәбәб менә бу булса кирәк: Русия өлкәсендәге төркиләр
халыкларның үзара мөхәррәратларында чит телдән кергән сүзләр бик
аз кулланыладыр. Йазу йазганда гына әллә ничә төрле йат сүзләр кыс
тырурга мәҗбүрият күреләдер. Шау төркичә дигән сүзне ишеткән
соң, уңайга саналыб, шул сәбәбдән йазу-сызудан хәбәрсез бәндәләр
дә монда килеб кушылганлар. Йарышка тугыз төрле сыйныф кушылмышдыр... Шул хәлдә тел тирәсендә йөрүчеләрнең күбрәге имамлар
белән мөгаллимнәр буладыр. Шуңа дикъкать итәргә тиешдер. Мәктәб
вә мәдрәсәләремездә тел дәресләре укытылмадыгы хәлдә эш болай;
әмма тел дәресләре укытылса, эш тагы башка төрле булачак икән...”
[Шура, 1911, № 17, б. 529]. Шулай итеп, Р. Фәхретдин, Россиядәге төркиләрнең үзара язышкан хатларында, ягъни сөйләмә телләрендә, чит
сүзләр аз кулланыла, әмма башка язу язганда гына әллә ничә төрле йат
сүзләр кыстырурга мәҗбүрият күреләдер, мәктәп һәм мәдрәсәләребездә тел дәресләре укытылмаганга без моны белмибез, дип нәтиҗә
ясый. Киң кырлы эшчәнлегендә, кайсы укучыга нәрсә турында язуына
карап, үз чоры әдәби теленең: а) татар халкының җанлы-сөйләмә байлыгын кулланып, ә) гарәп-фарсы алынмалары белән туендырылган, б)
госманлы төрки сүз һәм сүзформаларын мул файдаланып иҗат итүче Р. Фәхретдин “Кәлям мөсабәкасы”, ягъни сүз, сөйләм, тел ярышы
башлануын белдерә торган игъланын язганда ук, ярышның ничек булып тәмамланырга тиешлеген, ягъни аның нәтиҗәсен күз алдына китергәндер, дип уйларга мөмкинлек бар, чөнки ул үзенең соңгы сүзендә, ярышның “татарча гына язуны тәҗрибә кыйлыб карау ичүн” генә
башлануын искәртеп үтә.
Шуңа күрә дә, М. Госманов: “Гәрчә Г. Тукай әлеге дискуссияне
“тиле ярыш” дип мыскыллаган булса да, аның тарихи әһәмияте, Р.
Фәхретдиневнең садә өметләренә каршы киләрәк, тарихи прогрессив нәтиҗәләр бирде: әдәби телне күпләгән гарәп-фарсы сүзләреннән
арындыру мөмкинлеген ачу белән бергә, бу ярыш тормышка яраклы
телнең бары территориаль халык теленә генә нигезләнергә тиешлеген раслады”, – дип белдергәндә, Р. Фәхретдин фикеренең нәкъ киресе чагылыш таба. Автор болай дип дәвам итә: “Махсус референдум
нәтиҗәсендә беренчелекнең саф татарча язган Мәҗит Гафурига бирелүе шушы объектив казанышның бәхәссез дәлиле иде. Р. Фәхрет-
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динев исә, киң масса укучылар ихтыярын игътибарга алып, башта үзе
идеал иткән корамачылыктан да, бер ара мавыккан төрекчелектән дә
баш тартты. Вакыйгаларның замандашы булган Г. Сәгъди бу хакта болай ди: “...татарчылыкның төрекчелеккә каршы гамәли яктан соңгы
кискен өстенлеге (катгый галәбәсе) дә 1912 елларда булды. Моннан
соң инде без шушы өстенлекнең тәэсире белән хәтта Риза шикелле
төрекчеләрнең (өстик: һәм корамачыларның – М.Г.) тел-өслүбендә дә
татарчылык процентының күп артканын күрәбез”. Р. Фәхретдиневнең
журналист һәм редактор-оештыручы буларак, яңа дәвер әдәби телебез
формалашуга, үсүгә керткән объектив өлешенең берсе менә шуннан
гыйбарәт” [Госманов, 1984, б. 151] дип язганда, Р. Фәхретдиннең бу
өлкәдәге эшчәнлегенә объектив бәя белдерелми.
Үз вакытында сәяси-тормыш таләбенә җавап бирү рәвешендә
әйтелгән фикерне, хәзерге филология үсеше яктылыганда, билгеле
бер дәрәҗәдә, тәгаенләргә кирәк булу күренә. “Тел ярышы”нда
катнашкан бердәнбер әдип булган М. Гафуриның ярым әкияти, ярым
хыялый “Болгар кызы Айсылу” хикәяте, матур әдәбиятның бер төре
буларак, саф татарча язуы бер дә гаҗәп түгел. Халык яратып укысын
дип иҗат ителгән Габди, Габдессәлам һ.б. “Илаһи бәет”ләре (ХVIII г.),
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә”, К. Насыйриның
“Әбүгалисина кыйссасы”, Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы” һ.б.
әсәрләрнең (ХIX г.), авторлар үзләре ассызыклап белдергәнчә, эзлекле
рәвештә халыкның җанлы-сөйләмә теленә якынайтып язылуы хакында югарыда мәгълүмат бирелә килде. “Шура” журналында барган
“Тел ярышы”нда М. Гафури хикәятенә беренче урынның бирелүе
менә шушы юнәлешнең тормышчан булуын һәм дәвам ителүен раслау
булып кына карала ала.
Әмма, билгеле булганча, төрки-татар телендә кыйсса-хикәятләр генә түгел, бәлки, күп төрле фән тармаклары тикшерелеп, фәнни
хезмәтләр (К. Насыйри һ.б.), Коръән тәфсирләре, хәдисләр, тормышның төрле якларына караган катлаулы мәсьәләләрне яктырта торган
иҗтимагый публицистика (Батыршаның “Гарызнамә”се һ.б.) языла.
Утыз Имәни кебек галимнәр тарафыннан әхлакый-рухани трактатлар
иҗат ителә, рәсми-эш кәгазьләре, төрле документлар төзелә. Бу язмаларның теле, әлбәттә инде, бер төрле – саф татарча гына була алмаган.
Язма телнең төрле стильдә кулланылуы, әйтелеп үтелгәнчә,
С. Күкләшев тарафыннан “төрле тел”дип (1859), Н. Катанов тарафыннан “төрле стиль” дип (1898) аерылып күрсәтелә. (Бу төшенчә-атама
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ХХ гасырның 20–30 нчы елларына кадәр кулланылмый, өслүб дип
бара). Газета мәкаләсе нинди “тел” белән язылырга тиешлек “Нур”
битләрендә “Әдәби телемез нә делдер?” дигән сорауга җавап эзләгәндә хәл ителергә тиеш була. ”Шура”да барган “Тел ярышы”нда, киресенчә, теләсә нәрсә турында, ягъни теләсә кайсы стильдә, фәкать
саф татар телендә генә язып буламы? дигән сорауга җавап сорала.
Р. Фәхретдиннең “төрекчелектән баш тартмавы” аның “Кәлям мөсабәкасы”ы башлануын белдереп язган игъланыннан, һәр мәкаләгә диярлек бирелә торган искәрмәләреннән үк күренеп тора. Мөхәррирнең
төрекчелегенә каршы махсус мәкалә языла, Хәсән Гали язмасында да
игътибар ителә. Р. Фәхретдиннең “корамачылыгы” аның “Асар”ында,
фәнни хезмәтләрендә чагыла. Әдәп-әхляк турында язылган дидактик
әсәрләре, автор үзе искәрткәнчә, “саф ана телебездә” языла. Димәк, Р.
Фәхретдиннең “нә тугрыда улса улсын, һич бер чит сүз катыштырмай,
халис вә саф төркичә бер мәкалә язмак”ка садә беркатлылык белән
өметләнгәндер дигән ышануны ныгыту өчен, һичнинди дә нигез табып булмый. Ул үзе бу турыда “хаттан башка йазу йазганда гына әллә
ничә төрле йат сүзләр кыстырурга мәҗбүрият күреләдер, мәктәп һәм
мәдрәсәләребездә тел дәресләре укытылмаганга без моны белмибез”,
дип, ачык итеп әйтә. Димәк ки, тел турында язылган мәкаләләрдән һәм
мөхәррирнең йомгаклау сүзеннән аңлашылганча, “...нә тугрыда улса да
улсын һич бер чит сүз катыштырмай, халис вә саф төрки телдә”, ягъни теләсә нәрсә турында татар халкының җанлы сөйләмә телендә генә
язарга мөмкин булмавы, “татарча гына язуны тәҗрибә кыйлыб карау”ның тормышчан түгеллеге күренә, әмма моның ни өчен шулай булуының сәбәпләре, ягъни әдәби телнең катлаулы вазыйфасы турында фикер
әйтелми. “Тел ярышы” узганнан соң да әдәби телгә караган мәкаләләр
басылу дәвам ителә, ләкин боларда да телдән файдаланганда, аерым
стильләрнең телгә карата үз таләбе булуы нәзари-теоретик планда формалаша алмый. (Бу мәсьәлә ХХ гасырның 70–80 нче елларында гына
фәнни-объектив дәрәҗәдә нигезләнә һәм тикшерелә башлый).
Шуның белән бергә, “Тел ярышы”нда, күтәрелгән мәсьәләләргә
мөнәсәбәт белдерелү юнәлешендә, язма телебездәге чит-ят сүзләрнең урыны хакында объектив карашлар барлыкка килә. Мәсәлән,
Г. Ибраһимов: “...Татарча язу вә садә телдә язуның мәгънәсен һичбер чит лөгать кертмәү дип аңлау билкөлли хата идеке мәгълүм булса
кирәк... Хосусән гыйльми вә фәнни нәрсәләр язганда, чит лөгатьсез
бер эш тә чыгарып булмый... Садә язу, татарча язу дип, бөтенләй та-
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тарлашып беткән чит сүзләрне алыштырырга омтылу да урынсыздыр...”, – дип яза [Ибраһимов, 1987, б. 12]. Шушы ук фикерне М. Гафури да кабатлый: “Төрек-татар кавеменең иске лөгатьләренең әксәре
онытылып беткән. Аларның күбесе истигъмальдән чыгып, алар урынына гарәби, фарси кәлимәләр кереп урынлашканлар... Мәсәлән, дөнья, гакыл, гыйлем, илтифат, игътибар, тәгам...вә башка кәлимәләрне
һәркем кирәк кайда гына булса да истигъмаль итә, боларның нинди
мәгънәдә икәнене дә һәркем үз теле кеби беләдер. Мондый сүзләрне
татар теле арасындан чыгарып ташлау гаять читен. Бу сүзләр үз сүземез кеби булган, әдәби телемездә урын алган. Бу лөгатьләр асыл төрек
телене вә шивәсене бозарга сәбәб булсалар да, бу көндә төрек-татар
теле шулар катнашкан көенчә төрек-татар булып киткәнгә, мондан соң
тагы андый лөгатьләр кермәсә, безнең телемез мондан да артык бозылмый бер әдәби тел тәшкил итә алыр...” [Гафури, 1983, б. 357–361].
Әлеге әдипләрнең һәр икесе дә шул ук мәкаләләрендә татар
теленә һәм аның язма формасына рус теле алынмаларының куркыныч
янавын ассызыклап үтәләр: “...Рус теле үз алдына торганда да бик
әдәби, безнең өчен белүе гаять матлуб булса да, телемезгә катышып
китеп, телемезнең чуарлануы, шивә вә өслүб җәһәтендән үзгәрүе,
лөгатемезнең югалуы игътибарга алынса, телемезгә катышуы матлуб
түгелдер. ...Ике телне бергә катыштырып сөйләшүдән бара торгач, бер
бозык, эшкә яраксыз тел генә туар. ...Фән аркылы яисә берәр нәрсә
белән бергә кергән кәлимәләрдә сүз юк, алар ихтыярсыз керәләр...”,
– дип яза М. Гафури үзенең “Чуар тел” дигән мәкаләсендә (“Шура”,
1911, № 13, 1 июль). Димәк, чит сүзләрне файдалану мәсьәләсе
объектив-табигый рәвештә хәл ителүгә йөз тота дип әйтә алабыз.
Күрсәтелгән вакытларда, төрки-татар әдәби теле, Җ. Вәлиди белдергәнчә, киң территориядә хәрәкәттә була: “...Бу көндә Волга, Ука,
Кама вә Урал буйларында, Сибириядә вә хәтта Төркестанның күп
җирендә бу шивә галибдер. Сез Петербургдан Казанга, Казандан Томскийга, Томскийдан Ташкентка, Ташкетдан Оренбургка, Оренбургдан
Әстерханга, Әстраханнан Петербурга, Петербурдан йәнә Казанга бер
хатты (сызык) сызыгыз. Шушы сынык сызыклар эчендә булган җирнең зурлыгы зур бер мәмләкәт кадәрдер һәм “Нур”, “Йолдыз”, “Сибирия”, “Шөһрәт”, “Вакыт”, “Идел” гәзитәләренең телләре тәмам илә
бер булуы, бу сызыклар эчендә мәхсур булган (чикләнгән) төрекләрнең әдәби телләре хыялда гына түгел, хакыйкатьдә бар икәнлеген вә
бу телнең дә Казан теле булуын исбат итәдер” [Вәлиди, 1912, б. 105].
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Аңлашылганча, традицион рәвештә, татар халкы “төрек” (төрки) дип,
язма теленең Казан теле дип аталуын күздә тота.
Шуның белән бергә, төрек – төрки – татар атамаларының мәгъ
нәләрен, бу төшенчәләрнең үзара мөнәсәбәтен аңларга тырышу
мәсьәләсе көн тәртибеннән төшми. Г. Ибраһимов, “Без – татармыз”
дигән мәкаләсендә: “Безне татар димәгез, төрек диегез” рәвешле
хәрәкәт – ул үзе бер мантыйксызлыкдыр. Безнең төреклегебезне берәү
дә инкяр кыйла алмый. Ләкин шул як бар: төрек – олуг бер кавем, ул
берничә бүлекләргә аерылган, бу бүлекләрнең һәрберсе төрле исемләр
белән йөри. Без дә шул бүлекләрдән бересе – төрек намендән, хасрак
исеме татар булган бер кавембез. Без – татар аталган төрек кабиләсе”,
– дигән, үз вакытында С. Күкләшев (1859) һәм Г. Баязитов (Нур, 1906,
№ 21) тарафыннан әйтелә башлаган, объектив дөрес фикерне кабатлый, һәм ул аны халык (милләт) исеме белән тәгаенләп, ныгытып куя:
“... Үзебез – татар, телебез – татар теле, әдәбиятыбыз – татар әдәбияты, эшләгән һәммә эшебез – татар эшләре, туачак мәдәниятебез – татар мәдәнияте булачак” [Ибраһимов, 2007, б. 14].
Әмма икенче яктан, “Шура” журналында тел – имля мәсьәләләренә
мөнәсәбәтле мәкаләләре белән күренә башланган (1910) яшь галим
Җ. Вәлиди “Татар әдәбиятының барышы” дигән җыентыгында урын
алган “Бездә әдәбият” дигән мәкаләсендә, төркичәне безнең татар
дип атала торган халыкка (милләткә) бәйләп булмый торган “хыялый
түреклек” дип белдерә: “...Соң без гарәп вә рус теле, фән һәм дин
укып кына татар була алабызмы? Кайсы милләт үзенең әдәбиятыннан
башка бер милләт булу дәгъвасына калкышканы бар да, кайсы милләт
үзенең әдәбиятындан башка бер милләт булып яшәгәне бар?...Дөресе
генә бездә бу мәсьәлә аңланмый. Безнең халыкның һаман татар буласы килми. Җитмәсә тагы “без татар түгелмез” дип матбугатка чыгып кычкыралар, әллә нинди бер хыялый түреклек эзлиләр” [Вәлиди,
1912, б. 31; 2007, б. 199]. Димәк, татар дип аталган милләтнең үз татар
сөйләмә телендәге әдәбияты (язма теле) булмаса, ул милләт дип санала алмый. “Без татар түгелмез” дип, “хыялый түреклек эзлиләр” дигән
җөмлә белән, “Шура”да барган бәхәстә ана телемез, саф төрки, саф
татар теле дип кулланыла торган төшенчәләрнең мөнәсәбәте, ягъни
татар әдәби теленең гасырлар буена дәвам итеп килгән гомумтөрки
нигездәге дәвере – традициясе инкяр ителә башлый.
“Төрки”гә каршы юнәлеш алга таба да дәвам итә. Г. Ибраһимов
“Татар телен тикшерү юлында (Татар сарыфлары)” дигән мәкаләсендә
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Һ. Максудиның сарфе төрки дип аталып языла торган “Сарфе төрки”,
“Нәхүе төрки” (1910), Х.Б. Кәбутаринең “Тәртибе җәдидә мохтәсар сарфе төрки” (1910), Г. Нугайбәкнең “Төрлек” (1911), З. Хәбиринең “Мохтәсар яңа сарфы төрки” (1912) һ.б. “Сарфе төрки” дигән хезмәтләренә
карата мөнәсәбәтен белдереп, болай ди: ”...Безнең халык үзен татар дип
атарга курка. Бу хәл мондан берничә еллар элек бигрәк көчле иде. Сарыф ияләре дә “без татармы-түгелме” мәсьәләсендә аптырап калулары
сәбәбендән, әсәрләрен ниндидер томанлы, ике мәгънәле бер исем белән
атыйлар”. Г. Ибраһимовның “Татар” дип башланып киткән “Татар сарфы” (1911), Ф. Сәйфинең “Мәктәптә татар теле дәресләре”, Г. Сәгъдинең
“Яңы һәм йеңел тәртиптә телемезнең сарфы” (1913) һәм “Үз телемезгә
мөкәммәл сарыф һәм нәхү” (1915), Җ. Вәлидинең “Татар теленең имля
һәм сарыф вә нәхү кагыйдәләре” (1915) һ.б. хезмәтләрдә “...татар сарыфы фәненең бөтен һәм эшләнгән бер рәвешкә кергәнлеге безгә ачык
күренүедер... “татармы, түгелме” дигән бер мәсьәлә бар. Бу әсәрләр
һәммәсе шул мәсьәләгә иҗаби (уңай) яктан җавап бирәләр. Үзебезне
“татар”дип танып, телебезне “татар теле” дип атыйлар. ...Аларда төрек
халыкларының госманлы, әзәрбайҗан, казакъ, “төркстан” һәм татар
дип берничә кабилә сурәтендә аерым оешуларын күрдек, бәс ул бишнең күңелдәге уйларын сөйләячәге (әдәби) теле дә шулай аерылачагын
аңладык. ...“татар теле” дигән телне үзен аерып алып, шуны эшләтергә
кирәклеге, эчендәге мөнәсәбәтләрен тикшереп, бу татар теленең үзенә
караган бер имлясы, сарыф вә нәхүе булу тиешлеген нәзари һәм гамәли
рәвештә тәсдикъ иткән (ныгыткан) булдылар. ...Бу әсәрләр һәммәсе төп
итеп татар телен, татар әдәбиятын алалар; һәр сүзен, һәр кагыйдәсен
татар телендән, әдәбиятындан алынган мисаллар белән ныгыта баралар”, – дип белдерә [Вәлиди 1915, 2007, б. 15–31]. Аңлашылганча, татар
халкы һәм аның әдәби телен төрки гаиләдәге башка халыклар һәм аларның теленнән үзгә, “үзенә караган имлясы, сарыф вә нәхүе” кирәклеккә,
ягъни гаилә телләреннән кискен аерылырга тиешлегенә басым ясала.
Язма традициясе инкяр ителеп, гаилә телләреннән аерылып каралганда,
милләтнең исеме татар булгач, аның язма теле дә татар халкы сөйләшә
торган телгә тәңгәл булырга, хыялый, томанлы түрки булмаска тиеш
дип аңлатыла. Монда сөйләмә тел генә күздә тотылса, көферлек булмас
иде, чөнки һәр этник төркемнең ана теле, гадәттә, үз кавеменең исеменә
тәңгәл булырга мөмкин. Әмма язма әдәби тел, бер телгә генә түгел, берничә телгә (диалектка) нигезләнеп, билгеле бер вакытта барлыкка килгән иҗтимагый-тарихи күренеш буларак, аерым халыкның төрле чорда
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төрлечә исемләнә торган, ягъни милләт булып формалашканчы һәм аннан соңгы атамасына тәңгәл булырга да, тәңгәл булмаска да мөмкин,
дигән аксиома истә тотылмый. Җ. Вәлиди һәм Г. Ибраһимовның әлеге
хезмәтләрендә, бу шәхесләр яшәгән чорда татар дип исемләнеп оеша
башлаган милләтнең, кайчандыр болгар халкы дип аталуы һәм аның
әдәбиятының, күпсанлы авторлар, үзләренең әсәрләрен башлаганда ук
искәртә барганча, Болгар төркисендә, соңрак Болгар-Казан төркисендә язылуы, ягъни төрки-татар язма теленең тарихы-традициясе булуы
аңлы рәвештә инкяр ителә. Төп игътибар, әдәби язма телнең бер компонентына, ягъни җирле сөйләмә (диалекталь) үзенчәлегенә юнәлтелә.
Алга таба сөйләмә телне “... фәнни вә фәсыйх (әдәби) мәгънәне вә фикерне бәян вә ифадә мөмкин” булырлык итеп әдәби язма тел дәрәҗәсенә
күтәрү өчен, имля-орфография, сарыф-нәхү ягыннан ныклап эшкәртергә, кагыйдәгә салырга кирәклеге хакында күпсанлы мәкаләләр басыла (Максуди, “Йолдыз”, 1906, 1910; Вәлиди, “Шура”, 1910, № 1, № 4;
1912, 1915, 1918; Алпаров, 1912; Ибраһимов, 1912, 1914, 1915 һ.б.). (Бу
хакта орфография мәсьәләләренә багышланган бүлектә тулырак мәгълүмат бирелә).
Шуның белән бергә, Казан, Оренбург, Уфа һ.б. шәһәрләрдә ачылган төрле басмаханәләрдә матур әдәбият әсәрләре, дини китаплар,
көндәлек матбугат басылып таратыла, әлеге газета һәм журнал битләрендә тарих, фәлсәфә, мәгариф, әдәбият, тел белеме, сәнгать һәм
көнкүрешнең башка төрле өлкәләренә караган мәкаләләр дөнья күрә.
“1907–1917 еллар эчендә генә Г. Тукай әсәрләре 40 ка якын китап булып басылып чыга. Г. Ибраһимов, Г. Камал, Ф. Әмирхан һ.б. әдипләрнең инкыйлабка хәтле дистәләгән китаплары басыла. Әсәрләре аерым
китап булып чыккан язучыларның саны йөздән артып китә. Ә инде
үзләренең әсәрләре төрле җыентыкларда, вакытлы матбугатта басылганнарын да исәпләсәк, ХХ йөз башында 500 гә якын кешенең каләм
тибрәтеп караганын күрәбез” [Кәримуллин, 1979, б. 202].
Күрсәтелгән чорда Г. Камал, Г. Исхакый, Г. Коләхмәтов, Ф. Әмирхан, Ш. Камал, М. Фәйзи һ.б. үзләренең классик драмаларын иҗат
итәләр.
Бу елларда рус язучыларының әсәрләре күпләп тәрҗемә ителә:
“1907–1908 елларда Л.Н. Толстойның әсәрләре татар телендә 17 тапкыр аерым басма булып чыга. “...Пушкин әсәрләре бары Толстой әсәрләреннән генә калыша... Барлык күренекле рус язучыларының әсәрләре татар телендә басылып чыкты дияргә мөмкин” [Кәримуллин,
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1979, б. 166]. (Әлеге әсәрләрдәге тел үзенчәлеге махсуслап тикшерелмәгән). Бу чорда хатын-кыз шагыйрә һәм әдипләрнең иҗаты активлаша [Гайнуллин, 1978, б. 188–216].
Әлеге басма әдәби әсәрләрдә, татар язма теленең “Нур” газетасында билгеләнгән өч вариантының тәэсире сиземләнсә дә, ягъни, билгеле
бер дәрәҗәдә гарәп белән фарсычылык, яисә җәдиди госманлы-төрекчелеккә омтылу дәвам ителсә дә, барлык стильләрдә дә, бигрәк тә, матур әдәбиятның һәр өч жанрында да, татар халкының җанлы сөйләмә
нормалары да активлаша. Бу юнәлештәге эшчәнлек классик әдипләребезнең иҗатында ачык күренә: Г. Тукай һәм Дәрдемәнд, Г. Ибраһимов
һәм Ф. Әмирхан, Ш. Камал һәм М. Гафури һ.б. әдипләрнең беренче
әсәрләренең халыкчан-сөйләмә телгә якынайтылган яңа басмасын әзерлиләр. Г. Ибраһимов искәрткәнчә, яңа басманың яки “имлясы гына
бераз төзәтелә” [Ибраһимов, 1974, б. 504], яисә Ш. Камалның “Уяну”
хикәясендәге кебек, беренчесенә караганда (Шура, 1909, № 8, 12), икенчесендә (1914) аерым гарәп алынмалары татар сүзләре белән алмаштырыла. Бераз соңрак Ф. Әмирханның “Татар кызы” (1909) хикәясе нәкъ
шундый ук үзгәреш кичерә [Әмирхан, 1984, б. 426–427].
Әмма бу вакытларда күпмилләтле Россия дигән илнең иҗтимагый
тормышында гасырлар буена килгән тәртипләрне җимерә торган
үзгәрешләр кузгала. Әлеге үзгәрешләр беренче көннәрендә үк татар
әдәбиятының, әдәби телнең традициясен юкка чыгару юнәлешен ала:
1917 елдан соң татар халкының дини һәм әдәби мирасы (Коръән һәм
Хәдисләр, “Кыйссаи Йосыф”, Мөхәммәдъяр поэмалары һ.б. күпсанлы
әдәбият) аерым китап булып дөнья күрә алмый.
Бакчасарайда “Тәрҗеман” (1883–1918), Оренбургта “Вакыт”
(1906–1917) һәм “Шура” (1908–1918), Казанда “Йолдыз” (1906 –
1918), “Ялт-йолт” (1910–1918), “Кояш” (1912–1917), “Аң” (1912–1918)
“Сөембикә” (1913–1918), Уфада “Тормыш” (1913–1918), Мәскәүдә
“Ил” (1913–1918) һ.б. газета вә журналлар яшәүдән туктатыла.
Шул ук вакытта яңа басмалар дөнья күрә, яңа газета-журналлар басыла башлый. Уфада “Ирек” (1917), “Солдат теләге” (1917),
“Безнең юл” (1917–1918); Казанда “Аваз” (1917–1918), “Корылтай”
(1917–1918), “Кызыл байрак” (1917–1918), “Эш” (1918–1920), “Кызыл юл” (1919–1920), “Кызыл Армия” (1919–1921) һ.б. газеталар бер-
ике ел яшәп ала. “Мәркәз мөселман хәрби һәйәте”нең органы булып,
1918 елның 20 апреленнән оештырылган “Кызыл Армия” газетасы
1919 елда 4 миллионнан артыграк тираж белән басыла. “Шушы чорда
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ук Казанда чыга башлаган “Эш” (12 март, 1918) һәм “Эшче” (27 сентябрь, 1918) газеталары да массаларны инкыйлаби патриотизм рухында
тәрбияләүдә һәм әдәби көчләрнең активлыгын үстерүдә зур эш башкардылар”, – дип белдерелә [Татар совет..., 1960, б. 28]. Шагыйрьләр
Кызыл Армияне мактап шигырьләр яза. Г. Камал 1921 елда бастырган
җыентыгын “Декламацияләр” дип атый. “...Г. Камал декламацияләре дә
шул дәвернең көндәлек мәнфәгатьләре белән генә түгел, ә ул көннәрнең публицистикасында, миллионнар сөйләшендә урын алган күптөрле җанлы тел һәм стиль элементлары белән үтә сугарылганнар”, – дип
бәяләнә [Татар совет..., 1960, б. 43]. “Кызыл Шәрекъ (1920–1923), “Кызыл яшьләр” (1920–1937), “Мәгариф” (1921–1936) һ.б. журналларның
гомере озынрак дәвам итә, барлык басмалар да “массаларны революцион патриотизмы рухында тәрбияләргә” тиеш булалар.
1918 еллардан башлап татар сөйләмә телен гамәлгә кую эшләренә
игътибар арта. Бу эшчәнлеккә, күрсәтелгән вакытта нык кискенләшкән
милли-сәяси мәсьәләләр анализлануы уңаеннан, тарихи хезмәтләргә
мөнәсәбәт белдерелә, һәр автор, темасына бәйле рәвештә, төрле яклап
яктыртыла (Рорлих, 1986; Султанбеков, 2014). Безне, әлбәттә, мәсьәләнең филологик ягы кызыксындыра. Әлеге юнәлештә дә күп хезмәтләр языла. В. Хаковның “Татар әдәби теленең совет чорында үсеше”
китабында татар теленең 20–30 нчы елларда гамәлгә куелышы, күп
сандагы мәкаләләрдә чагылыш тапкан мәгълүматка нигезләнеп, җентекләп өйрәнелә (Хаков, 1985). М.З. Зәкиевнең “Формирование татарского литературного языка” дигән җыентыкка гомуми кереш буларак
язылган “Перспектива развития и история национального литературного языка” дигән мәкаләсендә, милли телләрнең кулланылышын
киңәйтергә, моның өчен аларның кулланылышы тарихын җентекләп
өйрәнергә кирәклек, Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих Институтында татар әдәби теле тарихын тикшерүгә игътибар
ителүе, серия рәвешендә җыентыклар басылуы, зур монографик планда хезмәт язуга хәзерлек баруы ассызыклана (Закиев, 1989). Шул ук
авторның “Основные периоды функционального развития татарского
национального языка” дигән мәкаләсендә, әдәби тел тарихын шартлы рәвештә биш чорга бүлеп карарга мөмкин булуы белдерелә. Татар
теле кулланылышының иң актив чоры дип санала торган 1917–1920
еллар өченче чорга каратыла (Закиев, 1991). М.З. Зәкиевнең күпсанлы
монографияләрендә, шулай ук башка авторларның хезмәтләрендә дә
әдәби язма тел һәм аның кулланылыш тарихына игътибар көчәя.
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Әдәби телнең вазыйфасы өйрәнелгәндә, әлеге хезмәтләрдәге фикерләргә нигезләнгән яңа фәнни тикшеренүләрнең нәтиҗәләрен дә
истә тотарга тиеш булабыз. Октябрь инкыйлабыннан соң татар әдәби теле гамәлгә куела дигәндә, беренче чиратта, төрки-татар сүзләрен
гарәп графикасында “ишетелгәнчә язу” тиешлеген хәл итү мәсьәләсе
кузгала, гарәп һәм фарсы алынмалары катгый рәвештә үз чыганак теле
кагыйдәсенә туры китерелеп файдаланыла. 1918 елда Бөтенроссия
мөселман укытучыларының өченче съездында (10–28 май) күптөрле бүлекләрне эченә алган Гыйльми һәйәт оеша. Тел-әдәбият бүлегендә, К. Насыйри хезмәтендә башланып, 1906 елларда Һ. Максуди
мәкаләләрендә көчәя башлаган язу системасы – имляны камилләштерү
көнүзәк мәсьәлә булып күтәрелә, гарәп теленең өч сузыгыннан (иске
имля) алты (урта имля) яисә ун аваз ясау (яңа имля) турындагы фикерләр кызу бәхәсләр уята. 1919 елда Гыйльми һәйәт конференциясендә
дә шул ук мәсьәләләр турында фикер алышу бара, алар алга таба, ел
саен диярлек, уздырыла торган төрле киңәшмәләрдә латинга күчкәнче дәвам ителә [Курбатов, 1999, б. 69]. Бу елда традиция булып килә
торган сарыф-нәхү терминнарын “грамматика” дип атап, Җ. Вәлиди
“Татар теленең грамматикасы”н бастыра.
1920 елның маенда Татарстан АССРны төзү турында декретка кул
куела. Бу уңайдан Татарстан Үзәк Башкарма Комитеты рәисе Борһан
Мансуров (1889–1942) “Татар телен гамәлгә кую” дигән мәкаләсендә:
“...Инде татар җөмһүриятендә татар телен рәсми тел итү заманы килеп
җитте, ... хәзер күпчелек татар булган урыннарда бөтенләй татар телен гамәлгә кую мәсьәләсе күтәрелә”, – дип яза (Татарстан хәбәрләре,
1921.13.06). “Татар телен гамәлгә кую” турындагы мәкаләләрнең барысында да татар сөйләмә телен рәсми итү өчен тырышырга кирәклек,
аның мөһимлеге турында фикерләр әйтелә. Фәтхи дигән автор “Тагын
татар теле хакында” дигән мәкаләсендә: “...Без инде һәр кайсыбыз татар ярлысын тәрбияләү, аны чын-чыннан дәүләт идарәчесе итү, аны
пролетариат белән бертигез аңлы иттерүдә татар телен чын-чыннан
дәүләт теле итеп гамәлгә куюның никадәр әһәмиятле булуын төшенәбез...”, – дип белдерә, әлеге эшчәнлекнең максатын билгели (Татарстан хәбәрләре, 1921.13.07).
1921 елның 25 июнендә Татарстан Үзәк Башкарма Комитеты һәм
Халык Комиссарлары Советының декреты белән татар телен гамәлгә кую турында рәсми декрет кабул ителә. Бөтен хөкүмәт оешмалары алып бара торган эшләр мәҗбүри рәвештә татар телендә булырга
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тиеш, дип куела, татар телен гамәлгә ашыру буенча махсус комиссия
төзелә. Шул ук вакытта, татар телен Татарстан территориясендә, рус
теле белән берәттән, бертигез хокукта йөртү, ягъни дәүләт теле дип
санау турында декретка да кул куела. Шулай итеп, бу вакытларда, татар
телен гамәлгә кую дигәндә, “...дәүләт һәм җәмәгать оешмаларында
... канцелярия документларын татар телендә алып бару, ягъни
авыл советларында волбашкарма, фабрика-завод комитетларында,
кооперация оешмаларында, суд, милиция органнарында татар телендә
эш итү” мәсьәләләре күздә тотыла.
“Татар телендә эш итү мәсьәләләре”н юлга салу шактый катлаулы булып чыга. 1921 елда Казанда төзелгән Истыйлях комиссиясендә, “идарәи, рибазият, табигият, тел вә әдәбият, тарих вә җәгърәфия,
тәгълим-тәрбия, сәяси-икътисади, иҗтимагый фәннәр, фәлсәфә һәм
хәрби эшләр” дигән, тугыз төрле юнәлештә әдәби телгә ярашлы терминнар эшләргә кирәк була. Карарның беренче җөмләсендә: “Истыйлях билгеләүдә әсас татарча булачак. Татарча булмаганда телебезгә
якынрак шивәләргә вә ул да булмаганда шәрекъ вә гареб телләренә
мөрәҗәгать ителәчәк, татар теленең аһәңенә, табигатенә һәм язуына
якынрак булган сүзләр алыначак”, – дип белдерелә. Әмма һәр юнәлеш
һәм аның эчендәге төрләренең, асылда, гарәп сүзләре белән аталуы
күренә: рибазият – хисаб, һәндәсә, әлҗәбер; табигият – җанварлар,
үсемлекләр, мәгъдәннәр, химия, физика һ.б. (Мәгариф, 1921, № 1–2).
1921 елда Уфада татар әдәби теленең лексик нормаларын хәл итү
өчен төзелгән комиссия ике юнәлештә эш алып бара: 1) телнең сүзлек
байлыгын җанлы сөйләмә нигезендә әдәбиләштерү, нормалаштыру,
эшкәртү (аңлатмалы, ике телле сүзлекләр төзү һ.б.); 2) фәннең һәр тармагы өчен истыйлях-терминнарны кулланышка кертү (терминологик
сүзлекләр төзү, канцелярия эшен алып бару өчен документ формаларын бастыру һ.б.). Бу төрдәге эшчәнлек нигезендә “әдәби телне һәм
гыйльми телне булдыру” дигән төшенчә-атама еш кабатлана. “Әдәби
телне гамәлгә кую рәвешенә кертеп, аны инде “татарча сөйләшсен”
шикелле кыска декретлар белән генә чишеп булмый иде. Татар телен
хөкүмәт мөнәсәбәте өчен ярарлык итеп эшләү, язу эшен йөртүдә куллану өчен гыйбарәләр табу шикелле академический хезмәткә килеп
терәлә”, – дип яза Ш. Госманов “Татар телен гамәлгә кую тирәсендә”
дигән мәкаләсендә (“Татарстан хәбәрләре”, 1922, № 197), ягъни сөйләмә телне язма телнең вазыйфасын үтәрлек итеп файдаланырга кирәк
дигән фикер куәтләнә.
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1922 елда барлык урта, югары һәм профессиональ-техник уку
йортларында татар телен махсус укыту турында карар кабул ителә.
1920 елда төзелгән дәреслекләр язу комиссиясенең эше тагын да куәт
ала [Хаков, 1985, б. 15]. Г. Ибраһимов җитәкчелегендә татар теленең
тулы грамматикасын чыгару эше башлана. “Гамәли тел сабаклары”
дип исемләнгән хезмәт, 1 нче, 2 нче, 3 нче китап булып 1922, 1923,
1924, 1925 елларда басыла [Зәкиев, 2008, б. 10–11].
Шулай итеп, татар теле чын мәгънәсендә дәүләт теле буларак
кулланылыш ала, ягъни ул махсус декрет-указ белән кабул ителә һәм
фактик статуска да ия була. Фактик статуска ия булу – ул Татарстан
республикасында татар һәм рус телләрен хокукый һәм гамәли яктан
бертигез итү, канцелярия документларын татар телендә алып бару [Хаков, 1985, б. 11; Тимерханов, 2002, б. 35], татар халкы яшәгән барлык
төбәкләрдә дә татар телендә вакытлы матбугат басылу (Нуруллина,
1989), татарлар яшәгән барлык төбәкләрдә дә ана телендә укытуның
гамәлгә куелуы [Зәкиев, 1991, б. 7], Татарстан җөмһүриятендә татар
булмаганнарга да татар телен укытуның гамәлгә куелуы [Исламов,
1991, б. 24–28], телне укыту, аның методикасы турында киң планда
бәхәс-фикер алышу, дәреслекләр, кулланмалар язылу, сүзлекләр төзелү һ.б. күп төрле гамәли эшләр алып бару дигән сүз. Кулланылыш
даирәсенең киңәюе һәм активлашуы телнең структур төзелешенең камилләшүенә дә юл ача [Закиев, 1991, с. 7]. Татар әдәби теле, нигездә,
урта имля һәм яңа имля белән язылып, үзенең гомумхалык сөйләмә
вариантына якынайтылган хәлдә яши – хәрәкәт итә.
1923 елдан Гыйльми һәйәтне (үзәкне) җитәкләгән Г. Ибраһимов
Татарстан Мәгариф Халык Комиссариатының 1925 елгы 7 гыйнвар
утырышында Гыйльми үзәкнең рәисе итеп билгеләнә. Әдип әлеге җаваплы вазыйфаны кулына алу белән бу Үзәккә танылган галимнәрне
туплау бурычын куя. Аның белән бергә Җамал Вәлиди, Галимҗан
Шәрәф, Хуҗа Бәдигый, Гыйбадулла Алпаров, Мөхетдин Корбангалиев, Гыймад Нугайбәк, Нигъмәт Хәким кебек телчеләр, Г. Сәгъди, Г. Рәхим, Ф. Сәйфи, Г. Толымбай кебек әдәбиятчылыр, соңрак Л. Җәләй,
В. Хангилдин һ.б. галимнәр татар телен гамәли һәм нәзари яктан
эшкәртү һәм гамәлгә кую юнәлешендә, гомуми тюркологик планда
әһәмияте булган фәнни эш башкаралар [Хаков, 1985, б. 13].
Билгеле булганча, 1920–1927 елларда “татар теленең гамәлгә
куелышы” мәсьәләсенең үз вакытында да, безнең көннәрдә дә һәм
тарихи, һәм филологик хезмәтләрдә мөһимлеге ассызыклана: “...на-
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конец-то татары возвращаются из затворок истории” [Султанбеков,
2014, с. 56–58, 292], “...Татар телен гамәлгә кую” турында бер-бер артлы чыккан карарларда тел мәсьәләсе һаман хәл ителә барды һәм бу
юнәлештә кызу эш башланып китте” [Хаков, 1985, б. 9], “...в 1920 году
была образована Татарская автономная республика, которая включала в свой состав примерно одну четвертую часть всех татар, но тогда
это не помешало распросторанению татарского языка и вне Татарии...
Расширение функций татарского языка как по регионам, так и по сферам привело к тому, что татарский литературный язык был поднят до
уровня структурного совершенства: устанавливаются его твердые орфоэпические, фонетические, лексические, морфологические, синтаксические и стилистические литературные нормы”, – дип, бик хаклы
рәвештә фәкать хуплап, мактап телгә алына [Закиев, 1991, с. 6–7].
Дөрес, архив материаллары белән эш итүче тарихчылар, 1923
елда, М. Солтангалиевне “партия дошманы”дип белдереп, колачлы
рәвештә бара торган “татарлашуның тамырлануы”н, Сталин тарафыннан каты контрольгә алынуын билгелиләр, әмма мәдәният, әдәбият, мәгариф һәм тел мәсьәләсендәге уңышлы эшчәнлек 30 нчы
елларга кадәр дәвам итә. 1924–1926 елларда беренче мәртәбә “рус
ягы” дип санала торган Кабан артында, шул исемдәге мәчет салына.
1925 елгы 11 февраль утырышында татар әдәбиятының искесен, яңасын бер җепкә тезеп, “Татар әдәбияты көтепханәсе” сериясе чыгару
мәсьәләсе күтәрелә... 1925–1927 елларда шушы серия белән М. Акъегет, З. Бигиев, З. Бәшири, М. Гали, Ш. Камал, Ф. Кәрими, М. Максуд,
Һ. Такташ, К. Әмири әсәрләре басыла. (Әсәрләрнең теле ни дәрәҗәдә
үзгәртелү-үзгәртелмәвен беренче басмалары белән чагыштырү һич тә
зарарга булмас иде) Җ. Вәлиди тарафыннан татар теленең аңлатмалы сүзлеге төзелә. Ул “Татар теленең тулы сүзлеге” дип, ике кисәккә
бүленеп, 1927–1929 елларда басылып чыга, кызганычка каршы, гарәп
алфавиты буенча “т” дан соңгы хәрефләргә төзелгән өлеше дөнья күрә
алмый кала [Асылгәрәев, 2007, б. 19]. Г. Ибраһимов “...әдәби көчләргә мораль һәм материаль яктан ярдәм итү, тел берлеген исәпкә алып,
Татарстаннан читтә яшәүче язучыларны да оештыру булырга тиеш”,
– дип, Өлкә комитетында чыгыш ясый (1927. 9. 02).
Бу вакытларда инде латинга күчү мәсьәләсе хәл ителә башлый.
1926 елның 26 февраленнән 5 мартына кадәр Бакуда Беренче Бөтенсоюз тюркология съезды уза, көн тәртибенең берсе яңа төрки алфавит
(латиница) турында була. 1927 елның 20 мартында “Яңалиф” җәмгыя-
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тенең беренче конференциясе ачыла, шул ук елның 3 июлендә “латин
алфавиты – татар теленең рәсми алфавиты” дип игълан ителә. 1927–28
елларда укыту латин алфавитына күчеп бетәргә тиеш була.
Шушы урында, билгеле бер нәтиҗә ясау рәвешендә, татар теленең 1918–1927 елларда дәүләт теле буларак кулланылышын, ХIX гасыр ахырыннан 1917 елга кадәр татар әдәби теленең алтын чоры дип
атала торган дәвере белән чагыштыру теләге туа. Әлеге ике чорда да
татар әдәби теле үзенең барлык жанр-стильләрендә дә хәрәкәттә була.
Әмма әдәби тел белән файдалануда аермалар булуы да аңлашыла.
1918 елдан соң татарлар яшәгән барлык төбәкләрдә, татар телен укыту, мөмкин булган дәрәҗәдә, халыкның җанлы сөйләменә нигезләнә,
шушы тәртиптә дәреслекләр язу, укытучылар әзерләү көн тәртибе буларак күтәрелә, эш кәгазьләрен дә ана телендә башкаруга зур игътибар
ителә, нәтиҗәдә, төп игътибар сөйләмә телнең кулланылышын киңәйтүгә юнәлдерелә, язма тел һәм аның нормалары да шушы нигездә камилләшергә тиеш дип санала, дини тәрбия бирү юнәлешендәге укыту
туктатыла, мәктәп һәм мәдрәсәләр ябыла.
Татар мөселманнары 1917 елга кадәр ислам дине тәгълиматы, кануннарына нигезләнгән мәктәп-мәдрәсәләрдә белем ала, программа
лардан күренгәнчә, дөньяви белем бирү дә игътибар үзәгендә була.
Бу типтагы мәдрәсәләрдә югары белемле, тормышның теләсә кайсы
тармагында эш алып барырлык кадрлар әзерләнә. Немец галиме Отто
Гетчнең 1913 елда чыккан китабында Идел татарларының ничек итеп
белем алулары турында языла: “...1910 елда аларның меңнән артык
басма китабы, йөздән артык язучысы, 6 югары, 5 мең түбән мәктәбе була. Казан татарларында 150 кешегә бер мәчет, бер мулла булса,
шундагы ук русларда һәм башка христиан халыкларда 1500 кешегә
бер священник туры килә. Татарларда 100 ир һәм кыз балага бер мәктәп, христианнарда исә 1500–3000 кешегә бер мәктәп туры килә. Китап һәм газеталар тарату буенча татар мөселманнар христианнардан
тагын да алга киткәннәр. В.И. Ленин бу саннарга игътибар итә, татарның панисламизм таратуыннан сак булырга кирәк, дип искәртә”
[Татар грамматикасы, 1998, Т. I, б. 50–51].
Р. Әмирхановның “Мөхәммәдия мәдрәсәсе” дигән мәкаләсендә мондый мәгълумәт бирелә: “Хәзер ибтидаи сыйныфына кергән
предметларны күздән кичерик. Биредә Коръән һәм дингә кагылышлы 3 кенә фән укытыла... Калган 14 фән тулысынча дөньяви сферага карый: рус теле, фарсы теле, гарәп теле, хисаб, җәгърафия, тарих,

174

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

гыйльме әшья (табигать белеме, физика), күркәм язу, әшкаль (сызым,
рәсем), кавагыйде төркия (төрки тел кагыйдәләре), кыйраәте төркия
(төркичә уку), имля (диктант), инша (изложение,сочинение). “Төркия”
дигәне татар телен аңлаткан... Революциягә кадәр бер генә халыкта да
дин укытылмаган, яисә дини тәгълимат белән сугарылмаган уку йортлары булмый...” [Әмирханов, 1992, б. 74–83]. Иж-Бубый мәдрәсәсенең программасы да шушы тәртиптә төзелүе мәгълүм [Бертуган Бубыйлар, 1999, б. 35–60]. Аңлашылганча, мәдрәсәләрдә, аерып алып
татар сөйләмә телен өйрәтүдән бигрәк, рус, гарәп һәм фарсы телләре
белән рәттән, төрки-татар теленә, ягъни язма әдәби телгә игътибар
ителә. Р. Әмирхан белдергәнчә: “Мәдрәсәи Мөхәммәдия”дә Г. Баруди,
Ибраһим Терегулов, Каюм Насыйри кебек галимнәрнең хезмәтләренә
киң урын бирелә. Җамал Вәлиди, Габдрахман Сәгъди, Риза Фәхретдинов, Галимҗан Ибраһимовларның татар теле һәм әдәбиятына караган
дәреслекләре еш кулланыла. Г. Тукайның “Милли әдәбият дәресләре”
популярлык казана...” [Әмирханов, 1992, б. 81]. Аңлашылганча, төрки тел кагыйдәләре, төркичә уку, асылда, язма текстларга нигезләнеп
өйрәтелә. Язма әдәбият исә гасырлар буена килә торган традициясе
нигезендә, аерым стильләренең таләбе белән кирәк дәрәҗәдә сөйләмә
тел үзенчәлекләре белән баетылып, табигый бер юнәлештә, традиция
һәм яңарыш бергә үрелгән хәлдә, үсүен дәвам итә. 1918 елдан соң исә,
әдәби тел вазыйфасын тулаем рәвештә татар халкының җанлы сөйләме үтәргә тиеш була.
Әлеге аермалыкларга, 1920–1927 елларда “татар телен гамәлгә кую юнәлеше” буенча, уку-укыту, эш кәгазьләрен татар телендә
алып бару, барлык төбәкләрдә газета-журналлар чыгару, терминология мәсьәләләрен хәл итү кебек гамәли эшләргә “нәзари нигез
бирүгә тирән хаҗәт бар” дип язылган фәнни хезмәтләргә игътибар
көчәя. Мөнәсәбәт белдерү күрсәтелгән вакытта киң таралыш алган
пролетариат һәм буржуазия әдәбияты эчтәлеге белән пролетариат,
формасы белән милли мәдәният дигән ясалма, табигыйлектән ерак
(әдәби әсәрдә форма белән эчтәлек бөтенлеге таләп ителә) теорияләргә нигезләнергә тиеш була. Әлеге теориягә нигезләнгәндә: “Безнең
төрек-татар телләренең әдәби тел булып эшләнүләре, аларның истикъляль (бәйсезлеге) һәм гавамлашуы өчен уңайсыз булган әхваль эчендә, гарәп һәм фарсы һөҗүме астында барлыкка килде. ...Татар теленең
гарәп һәм фарсы баткаклыгыннан котылып, мөстәкыйль бер әдәби
тел рәвешендә эшләнүе фәкать 1905 елдан соң гына барлыкка килде.
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Шулай итеп, әле ул – һәнүз 17 яшьлек кыздыр”, – дип язарга туры
килә. Татар язма теле 1905 елгы инкыйлабтан соң гына башлана дип
белдерелгәч, аның гасырлар буена килгән төрки-татар нигезендәге тарихы юкка чыгарыла. Тормышның барлык тармакларында кулланыла
торган күп функцияле әдәби язма тел татар дип аталучы халыкның
җанлы-сөйләмә формасына тәңгәл булырга тиеш дигән аң-акыл-нәзарият үсеш ала: “...Татар теле бар. Ул – факт һәм бик зур факт. Шуның
өчен мәсьәлә тик аны эшләтү, яхшырту, баетуда гына булырга тиеш”,
– дип, әлеге яшь татар теленең алга таба ничек итеп үсәргә тиешлеге
билгеләнә [Вәлиди, 2007, б. 153–158]. Әлеге таләп нигезендә җанлы
сөйләмә телне мәгариф өлкәсендә, мәктәп һәм югары уку йортлары
өчен языла торган дәреслекләрдә, “идарәи истыйляхлар” дип йөртелгән рәсми эш кәгазьләрендә, “гакыл теле” буларак фәнни хезмәтләрдә,
иҗтимагый-публицистика һәм әдәби әсәрләрдә “күңел теле” буларак
эшкәртеп, яхшыртып, баетып файдаланырга кирәклеккә басым ясала.
Мондый катлаулы эшкәртү мәсьәләсендә, язма телнең табигате һәм
вазыйфасына игътибар итүдән бигрәк, “...без татар теле аркылы миллионнарча эшче һәм игенче халыкка бәйләнгәнбез. Без ул халыкны
гыйлем һәм яктылык дөньясына шул ана теле аркылы гына тартып
чыгара алачакбыз”, – дип, татар ярлысын пролетариат белән бертигез
дәрәҗәдә аңлы итеп тәрбияләргә һәм дәүләт идарәчесе итү максатына
ирешергә мөмкин, дигән пафослы иҗтимагый-сәяси таләпләргә туры
китерергә омтылыш туа.
Татар теле дәүләт теле буларак яши башлагач, әлеге юнәлештәге фикерләр тагы да мөһимләшә, аны тагын да югарырак күтәрергә
кирәк була. Әлеге фонда, әдәби телнең төрки нигезен оныттыру дәвам
ителә. Г. Ибраһимов “Яңа әдәби татар теленең беренче баскычларында” дигән мәкаләсендә, “Насыйриларгача әдәби төрки теле ярым
чыгтай, чирек госманлы калыбына сугылган, чобар төрки теле иде”,
– дип белдерә. Чыгтай терминын К. Насыйри имлядагы төрлелекне
аңлату өчен кулланса [Насыйри 1895, б. 4], бу очракта, угыз, уйгыр,
кыпчак, карлук кабилә телләренең үзенчәлекләреннән хасил булган
гомумтөрки язма традициянең “чобар”лыгы, аның эшкә яраксызлыгы дип, кимсетү төсмере белән әйтелә. Автор “ХVI йөз ахырында
язылган “Тәварихы Болгария” китабындан, Һибатулла Ишанның
“Мәҗмәгъ-эл-адәб”ендән, ... борынгы дәвернең иң соңгы һәм талантлы шагыйре Шәмсетдин Суфидан” мисаллар китерә дә, нәтиҗә ясый:
“Монда дикъкатькә алынсын: 1) һәммәсендә чыгтай, госманлы сүзләре
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белән бергә, аларның тәркиб, өслүб хасиятләре бик ачык күренә; 2)
бу икегә башка гарәпчә, фарсыча сүзләргә зур ирек бирелгән; 3) имля
мәсьәләсендә мәшһүр дәреслек “Карабаш” кагыйдәсенчә тик өч мәд:
уау, әлиф, йа”. Борынгы әдәби әсәрләрнең дә татар халкының сөйләмә
теленә якын итеп язылганнары булуына игътибар ителми, чөнки төп
максат, К. Насыйри “гамәли яктан, борынгы әдәби телне ташлап яңаны
башлады, ... халыкны – татар дип, телне – татар теле дип, шуның өчен
саф татарча язарга кирәк дип, төп кыйбланы утырткан Насыйри баба
нәзари яктан да гомер буенча эшләде... Кыскасы, мисаллары башта
күрсәтелгән борынгы дәвернең әдәби төрки телендән җырып чыгып,
яңа әдәби татар теленә юл ачты”, – дип белдерү. Бу хәлнең нәтиҗәсе
нинди булуы ассызыклана: “...1910–11 еллардан алып, димәк, Насыйриның вафатыннан ун еллар үткәч, “татар теле” нәзарияттә һәм мәктәптә төрекчәләрне дә, төркичәләрне дә камил җиңде... Тормышның
тамыр тибүен дөрес сизү аркасында баба яңа әдәби татар теленә юл
ачкан иде... “Тәрҗеман”ның гомуми әдәби төрек теле үзе белән бергә
кабергә китте. Насыйриларның әдәби татар теле барган саен көчәеп,
яңадан-яңа көчләрне үзенә тартты, эшләтте, зур агымга – елгага әйләнеп, баеп, матурланып, хәзер инде нәзарияте, тарихы белән бергә Татар Җөмһүриятенең дарелфөнүн мөнбәрләрендә өйрәтелү дәрәҗәсенә
килеп иреште”, – дип, яңа әдәби татар теленең гомуми әдәби төрек
(төрки) теленә нигезләнмәгәнлеге, аның яңа әдәби татар теле булуы
горурлык белән җентекләп аңлатыла. “Яңа әдәби татар теле” дигән төшенчә-атама бу мәкаләдә сигез мәртәбә кабатлана [Ибраһимов, 1922;
1924; 1987, б. 217, 226; 2007, б. 32–39].
Шуның белән бергә, Г. Ибраһимов, “яңа татар әдәби теле”нә чыгтай-госманлы чобар төрки дәвернең мөнәсәбәте юк, дип ышандырырга тырышса да, интуитив рәвештә, әдәби тел дигән күренешнең
билгеле бер нигезе – җирлеге булырга тиешлеген аңлый һәм фикерен
нәзарый яктан формалаштырырга омтыла: “...Мәркәзе урта Волга буенда булган бу хәрәкәт эченә казан татары, касим татары, мишәр, башкорт, алатыр, типтәр, төмән, нугай кабиләләреннән” чыккан шагыйрь,
әдипләр барлык әсәрләрен “шул заманның уртак әдәби теле – татар,
чыгтай, госманлыдан укмашкан чобар борынгы төрек өслүбе белән
яздылар, ягъни укуда гына түгел, әдәби иҗатта да бу сигез кабилә
бергә барды”, – дип, объектив дөреслек белдерелә, һәм әлеге нигез
инкяр ителә: “ХIX йөзнең соңгы яртысыннан соң татар буржуазиясе
көчәя башлый, искене җимереп, яңага юл ача. Моның тәэсирендә яңа
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идеология, яңа әдәби тел башлангач – алтмышынчы еллардан, Каюм
Насыйрилардан алып 1917 елгача – ул сигез кабилә һаман әдәби-мәдәни хәрәкәттә бер коллектив, бер җәмәгать уларак бардылар. Борынгы дәвердәге кебек, мәктәбе, театры, матбугатында шул уртак әдәби
телне гәмәлгә куйдылар. Шулай ук төрле кабиләдән чыккан әдипләр,
шагыйрьләр үзләренең иҗатларын шул өслүб белән мәйданга чыгардылар”, – дип аңлата [Ибраһимов, 1923, 1987, б. 229]. Димәк, “искене
җимереп, яңага юл ачкан яңа идеология” яңа татар әдәби теленең нигезе була, сигез кабиләнең сөйләмә теле шушы идеологиягә буйсындырылып, яңа уртак әдәби телебезне гамәлгә куярга тиеш булалар.
Гамәлгә куела торган өслүбнең ничек булуы аңлатыла: “...К. Насыйри,
Г. Камал, Г Тукай һәм башка казанлылар гәрчә монда тик казан-татар теленең маддәләре белән генә канәгатьләнсәләр дә, әдәбият моңа
сыймады, сыя алмады, кабиләчелек (провинциализм) дигән мәгълүм
нәзариянең мөндәриҗәсе киңәйтелде. Шул уртак әдәби коллектив
эченә кергән сигез кабиләнең тел байлыгы, сарыф-нәхү формалары безнең әдәбиятның уртак малы булып керделәр. Безнең Насыйри
белән башланган яңа әдәби телебездә дә сигез кабилә уртак хезмәт
иттеләр”, – дип белдерә Г.Ибраһимов [Ибраһимов, 1923, 1987, б. 229–
230]. Авторның әлеге фикеренә Ф.С. Фасеев түбәндәгечә аңлатма
бирә: “Бу раслаудан беркадәр аңлашылмаучылык яки ялгыш нәтиҗә
чыгарга мөмкин: К. Насыйри, Г. Тукай, Г. Камал һич тә казанлы-татар
шивәсендә генә түгел һәм, гомумән, бернинди шивәдә дә иҗат иткән
әдипләрдән түгел. Алар – заманының әдәби телендә иҗат иткәннәр,
ягъни иске төрки әдәби телне халыклаштыру, сөйләү теле (койне)
элементлары белән баету һәм сипләү юлы белән һаман яңара барган
гомуммилли татар әдәби телендә язганнар. Боларда саф шивәчелек
элементлары (әйтик, Насыйрида – мишәр, Камалда – Казан, Тукайда
– Казан, типтәр, мишәр, казакъ) бик, бик аз һәм булганнары да һич тә
аларның әдәби тел нигезен хасил итми, аерым төсмер яки стилизация
функциясен генә үти. Сигез кабилә уртак хәзмәт иттеләр... Әлбәттә,
төгәл-фәнни тикшерә башласаң, әдәби телнең боларга хезмәт итүе һәм
боларның әдәби тел үсешенә өлешләре бертигез дәрәҗәдә түгел. Бу
аларның никадәр уртаклыгына, шәһәр мәдәниятенә, мәктәп-мәгариф,
матбугат эшләренә тартылу дәрәҗәсе белән бәйле иде. Гади грамоталык һәм статистика җәһәтеннән генә хөкем йөрткәндә дә, бу регионнарның әдәбият-матбугат белән файдалана алу һәм катнашу, эшләшү
дәрәҗәләре бик төрлечәрәк булуы ачыклана” [Фасеев, 1987, б. 391].
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Китерелгән өзектән күренгәнчә, Г. Ибраһимов тарафыннан иске татар
теленең традицион төрки нигезе инкяр ителеп, Россия эчендә яши
торган төрки кабиләләрнең җанлы сөйләмә теленнән берләшә торган
уртаклыкта гына яңа әдәби тел барлыкка килә, дигән фикеренең дөрес
булмавы аңлашыла.
“Кабиләчелек (провинциализм)га игътибар итү”, ягъни авторның
үзе туып үскән, яки белем алган төбәгендәге җанлы сөйләмә сүзләрне
әсәренең тукымасында куллану, ХIX гасыр урталарында Баһавиның
“Бүз йегет”ендә, шул ук гасырның ахырларында Ә. Уразаев-Кормашиның кыйссаларында казакъ теленең, М. Акмулла иҗатында казакъ
һәм башкорт теле сүзләренең кулланылуы, әсәр укучыларның даирәсе
киңәя баруны раслый. “Тел ярышы”на язылган мәкалә авторлары, чит
сүзләрдән качу, төрки телнең үз мөмкинлегеннән киңрәк файдаланырга тырышу максатыннан, шул ук алымга мөрәҗәгать итә. Мәсәлән,
Г. Киеков: “...безнең башкорд токымы токон гына халык. Шулай булсалар да укуга бик чиркәмләр, борынгы бабаларыбыз көрәшергә, ат
чабыштырырга, мөрәйгә атыб тидерергә бик мәргәнләр икән...”, – дип
яза [Тел ярышы, 1910, б. 47–48]. “Токон” сүзе “Татар теленең зур диа
лектологик сүзлеге”ндә теркәлгәнчә, златоуст, минзәлә, эстәрлетамак сөйләшләрендә тупас мәгънәсен белдерә [Татар теленең..., 2009,
б. 638]; “чиркәм” сүзе бәрәңге сөйләшендә нык, таза мәгънәсендә кулланыла [Татар теленең..., 2009, б. 753]. Г. Ниязи: “... Кайда безнең төб
телебез, кайда безнең төреклек? Йулсыз, йусыксыз да катыш булырмы?” ди. “Йусык” сүзе эстәрлетамак сөйләшендә юл мәгънәсен белдерә [Татар теленең..., 2009, б. 256], димәк, бу очракта ул мәгънәдәш
сүз буларак файдаланыла. Шул ук авторда: “...Торганы йат телләрдә
кулланылган сүзләр, аннан-моннан карышкан бер карышма булсын
да, бу да назиклык, телдә җитешлек диелсен”, – диелә [Тел ярышы,
1910, б. 73–75]. “Аннан-моннан карышкан” дигәндәге карышкан сүзе
себер сөйләшләрендә нык итеп ябышу мәгънәсен белдерә [Татар теленең..., 2009, б. 395]. Шул ук автор: “Актык йуллыклары белмәгән икән,
без йуллыкларга тырышу кирәк иде”, дип яза. “Йуллык” сүзе темников сөйләшендә, юллама (направление) мәгънәсендә кулланыла [Татар теленең..., 2009, б. 258]. Х. Гали мәкаләсендә болай ди: “...кулына
бер йазу тотыб, бу кизүдә чыгучы булырмы икән” [Тел ярышы 1910,
б. 94–97]. “Кизү” хвалын сөйләшендә чират мәгънәсен белдерә [Татар
теленең..., 2009, б. 305]. Шул ук авторның тагын шундый юллары бар:
“Эчке Русиядәге белемсез табымыз исә, әсәрсә мишәр җурты (Халык),
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төп төрек сүзләренә берегеб, урынларына черкен русчадан сүзләр катыштырмышлардыр [Тел ярышы 1910, б. 94–97]. “Черкен” сүзе себер
сөйләшләрендә шапшак, пычрак мәгънәсендә кулланыла [Татар теленең..., 2009, б. 746]. М. Таҗеддин мәкаләсендә: “...без укымаган йә
уртача укыган төрекләрне белмәз вә ишетмәз тилбә вә тинтәк идеб
куярсыңмы?”, – дигән җөмләдәге [Тел ярышы 1910, б. 191] тилбә сүзе
“Татар теленең зур диалектологик сүзлеге”ндә теркәлгәнчә, төмән
сөйләшендә җүләр, тиле мәгънәсендә кулланыла [Татар теленең...,
2009, б. 632], әдәби тинтәк сүзенең абсолют синонимы буларак файдаланыла. Шул ук мәкаләдә: “Әй йахшы вә йаманларны исергәүче! Без
төрекләрне үзең исергә! Багланмыш телемезне, сукраймыш күземезне
ач!”, – дигән җөмләдәге исергәү сүзен Р. Әхмәтьянов исергәү борынгы төркидә “кызгану”, “жәлләү”, “истә тоту” мәгънәләрен белдерүен
ассызыклый [Әхмәтьянов, 2005, б. 222].
Мисалларны күпләп китерергә мөмкин (кызганыч ки, бу юнәлештә бернинди дә тикшерүләр күренми), әмма шунысы ачык, төрле
төбәктә кулланыла торган җанлы сөйләмә сүзләрен бергә туплап, ниндидер идеология нигезенә утыртып кына, әдәби тел дигән күренешне
гамәлгә куеп булмавы аңлашыла.
Шуңа карамастан, 1920–1927 елларда “татарның сөйләшү телен
әдәби калыпка салып”, “татар телен эшләү мәсьәләсе”, ягъни яңа
идеология нигезендә төрле сөйләмә (диалекталь) үзенчәлекләрне берләштереп-эшкәртеп әдәби тел барлыкка килә, дигән нәзари (теоретик)
ышаныч, телнең төрле тармаклары буенча, гамәли – куллану юнәлешендә өйрәнергә нигез була. Әлеге мәсьәләләр Г. Ибраһимовның “Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак?” дигән тезис-докладында да
чагылыш таба [Ибраһимов, 1927, 2007, б. 207–238]. Бу мәкалә, асылда, 1918–1927 елларда тел һәм әдәбият өлкәсендә эшләнгән эшләргә
йомгак ясау һәм алдагы бурычларны билгеләү рәвешендә, “гамәли
эшләргә нәзари нигез бирүгә тирән бер хаҗәт булуны” күздә тотып
языла. Төп нәзари нигез итеп, И.В. Сталинның “Социализм – эчтәлеге белән пролетариат, формасы белән милли булган гомумкешелек
культурада бара”, – дигән фикере алына һәм: “Мәдәниятне аерып билгеләүче нәрсә һәм мәдәният алуда иң баш, иң кирәкле корал – телдер.
Бу тел коралыннан башка мәдәният һичбер төрле була алмый” дигән
тезис татар теленә мөнәсәбәтле рәвештә җентекләп аңлатыла. “...Октябрь революциясе соңында татар теленең рәсми хокуклы дәүләт теле
булганын күрдек. Гамәлгә керүен дә тикшердек. Әгәр без бу телнең,

180

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

бу мәдәни коралның үзенең эшләнүенә килсәк, бу бездә тик Насыйри бабайдан гына башлана. Әмма революциядән соң бу эшләнү бик
зур адымнар белән алга атлап, татар мәдәниятенең баш коралы камилләшү юлына төште”, – дип Г.Ибраһимов [Ибраһимов, 2007, б. 233],
әлеге камилләшүнең нәрсәдә чагылуын тәфсилли: “...Менә монда да
татар теле үзенең урыслашу ягында бармавын, иске гарәпчәлек нигезендә калырга да теләмәвен күрсәтте. Менә ничә ел инде шул югарыгы нигезләрдә тел үсеп, эшләнеп, баеп килә. Урыслашу тенденциясе
бөтенләй җиңелде. Шул татарлашу нигезендә хәзер безнең әлифбаларыбыз, уку китапларыбыз, тел сабаклары, имлялар, сарыф-нәхү –
татар грамматикалары, әдәбият кануннары һәм әдәбият тарихлары
тәмам эшләнеп чыгып юлга салынды. Хәзер инде татар теленең тулы
сүзлеге эшләнмәктәдер. Хәзер әнә шул нигез буенча атамалар эшләнә,
шуның буенча халык өчен гыйльми, сәяси әсәрләр таратыла. ...Мәйдандагы биология, физика, химия, математика, һәндәсә, җәбер, өчпочмаклылар, гигиена, Русия тарихы, революция тарихы, татар әдәбияты
тарихы, ботаника, зоология һәм башка күп китапларыбыз да хәзер татар мәдәниятенең бу тармагында да үсү, күтәрелү, тирәнәя барганын
күрсәтәләр. Без югарыда, форма буенча милли, мөндәриҗәсе белән
пролетариатча булачак дигән идек. Әлбәттә, матбугат дөньясында без
менә моның ачык мисалын очратабыз, һәммә китаплар татар өчен татар
телендә, татар аңына каратып басылалар. Ләкин мөндәриҗәләре һәм
методлары буенча һәммәсе материализм нигезендә баралар, һич булмаса шуңа омтылалар... Әмма хәзер әдәби телнең, әдәби әсәрләрнең тенденцияләрен – барышларын караганда, без гарәпчәдән дә, урысчадан да
мөмкин кадәрле котылуга таба юнәлгәнлеген күрәбез. Матур әдәбият
бу юлда беренче булып бара. Тарихи-иҗтимагый әсәрләрдә дә шул ук
юнәлеш хөкем сөрә...”, – дип белдерә ул [Ибраһимов, 1927, 2007, б. 235].
Сөйләмә телне эшкәртеп татар әдәби теле ясау мәсьәләсе, лексика-сүз кулланылышына бәйләп аңлатылу белән бергә, графика алмашыну, орфография тармагы юнәлешендә дә төрле фикерләр уята,
күпсанлы мәкаләләр матбугат битләрендә дөнья күрә, безнең көннәргә
кадәр яшәешен дәвам итә [Якупова, 1988, б. 22–32]. В.Х. Хаков болай дип белдерә: “Әдәби телләрнең үсешендә төп ике чорны билгеләү
әһәмиятле. Аларның берсе – теге яки бу халыкта язма әдәби телнең
барлыкка килү һәм башлангыч үсеш чоры. Икенчесе – әдәби телнең
тулысы белән халык сөйләү теленә нигезләнгән, икенче төрле әйткәндә, халык теленең әдәби тел функциясендә йөри башлаган чоры.
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Аларның һәр икесе халыклар тарихында зарури иҗтимагый шартлар
туганда гына өлгереп җитә” [Хаков, 1985, б. 5, 31–33]. Димәк, иҗтимагый шартларның нинди булуына кармастан, язма әдәби тел аерым
бер халыкның сөйләмә теле нигезендә, аны төрле яклап эшкәртеп кенә
барлыкка килә алмый, күп функцияле әдәби телнең вазыйфасы сөйләмә
тел берәмлекләре белән генә тормышка ашырыла алмый. Бүгенге көндә
татар телендәге абстракт мәгънәле сүзләрнең барысы да диярлек гарәп
һәм фарсы алынмалары белән, фәнни терминология интернациональ
сүзләр белән белдерелә. Төрле төбәктә кулланыла торган диалектизм
нар, традицион язма телнең сөйләмә (диалект) нигезен генә киңәйтә ала,
димәк, күбрәк укучыны җәлеп итә, нәтиҗәдә, хәзерге вакытта борынгы
төрки яисә диалекталь дип билгеләнә торган сүзләрнең кайчандыр язма
әдәбиятта, яшәештә булуын күзәтергә мөмкинлек бирә.
ХХ гасырның 20–30 нчы елларында әдәби телнең нигез ташы булган традиция-дәвамчылыгын танымау, аңа кире мөнәсәбәт белдерелү,
милләтнең атамасы татар булгач, аның язма теле дә татар халкының
сөйләмә теленә тәңгәл булырга тиеш дигән теория, һәм лингвистик,
һәм иҗтимагый-сәяси планда, мәсьәләне бик нык катлауландыра, алдагы елларда зур фаҗигаләргә этәргеч бер сәбәп буларак күтәрелә. Бу
хәл, ни кызганыч, татар әдәби теленең фонетика, графика, орфография, лексика, грамматика тармакларында кулланылышын җайга салу
өчен күп көч, энергия сарыф итеп, бүгенге көннәргә кадәр әһәмиятен югалтмаган хезмәтләр барлыкка китерүче, энциклопедик галимнәр дип танылучы Җ. Вәлиди һәм Г. Ибраһимов тарафыннан язылган
мәкаләләрдән башлана, еш кына берсен икенчесе инкяр итә торган
фикерләр әйтелә. Бу турыда әдәбият тарихына мөнәсәбәтле рәвештә
М. Хәсәнов мәкаләсендә дә искә алына [Хәсәнов, 1978, б. 540–541].
Алдагы елларда да төрек-төрки-татар төшенчәләренең мәгънәсен
аңларга тырышу дәвам итә. Җ. Вәлиди “Телемезнең үсү тарихыннан”
дигән мәкаләсендә, төрекчелек-татарчылык мәсьәләсен “Вакыт” һәм
“Йолдыз” газеталарының үзләренә хас булган тел үзенчәлегенә бәйләп күзаллый: “Вакыт”ның башына “төрекчә газета”дыр дип, ”Йолдыз” ныкына исә “җәридәи төркия”дер дип куелган... “Йолдыз” үзенең телен һич яшермичә “Казан төркисе” булганлыгын һәм шулай
булырга тиешлеген әйтә, шул турыда “Тәрҗеман” мөхәррире белән
сүз көрәштерә иде. ...Инде тел ягыннан төреклек-татарлык мәсьәләсен
теориячә хәл кылуга килсәк, “Вакыт” төрекчелекне, “Йолдыз” татарчылыкны куәтли иде дияргә туры килә. ...Төрекчә бар, төрки бар; бо-
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лар бер-берсенә башка нәрсәләр. Төрекчә дигәне – госманлыча дигән
сүз. Әмма төркийә дигәне, гомумән төрек теленчә дигән сүз. Димәк,
моңа караганда татарча язылган китап, төрекчә булмый, бәлки төрки була. “Төрки” ул – гарәпчә һәм фарсычага каршы куелып йөртелә
торган классик бер тәгъбир”, – дип, төрки – төрекчә – татар төшенчәләрен аңлау дөрес юлга чыгарыла. Әмма автор болай дип дәвам итә:
“1905 елдан соң бездә төрекчелек-татарчылык агымы булган. Ләкин,
шуның белән бергә,төркичелеккә каршы агым булган татарчылыкны
да үзенең үсешенең соңгы дәрәҗәсендә генә күз алдына китермәскә
кирәк. Татарчылыкның консерваторлыкта төрекчелектән бер дә ким
булмаган бер дәрәҗәсе дә бар, төрекчелек белән татарчылык арасындарак торган төркичелек бар...” [Вәлиди, 1928, 2007, б. 162]. Күренгәнчә, автор төрки, төрек, татар дигән төшенчә-атамаларны берсен
икенчесеннән объектив аера, әмма төрекчелек белән татарчылыкның
түркигә нигезләнүе аркасында, икесе дә консервативлыктан котыла алмадылар дип, төркине (язма телнең традициясен) кире, тискәре
төсмер белән куллана. “Г. Тукай, Ф. Әмирхан, Г. Ибраһимов кебек яшь
әдипләр татарның сөйләшү телен әдәби калыпка салалар, ...яңа татар
теле нигезендә эшлиләр”, – дип, чын татарча әдәби тел татарның сөйләшү теленә, яңа татар теленә нигезләнеп барлыкка килә, “...бу яңа
телнең кайбер хосусияте итеп анда булган “руслашу” яки европалашуны, бигрәк тә дөресе, “русча аркылы европалашуны” алырга кирәк”
икәнлеге белдерелә [Вәлиди, 1928, 2007, б. 159–163].
Әмма бу вакытларда, әйтелгәнчә, традицион язма телнең гасырлар буена кулланыла торган графикасы алмаштырыла. 1928 елның
25 гыйнварында Бөтенсоюз татар яңалифчеләренең беренче съездында Яңалиф орфографиясен гамәлгә куярга дигән карар кабул итә.
Шулай итеп, иҗтимагый тормышта барган вакыйга-хәлләргә бәйле
рәвештә, әдәби язма телнең табигатен барлыкка китерә торган традициясе-төрки нигезе инкяр ителү белән бергә, хәзер аның, төрки
халыкларын берләштерә торган, уртак графикасы да юкка чыгарыла.
82 татар зыялысы белән берлектә, “латин түгел, гарәб”, – дип, бу
үзгәртүгә Г. Ибраһимов, Г. Алпаров, Г. Шәрәф, Н. Хәким, Г. Сәгъди
һ.б. кискен каршы чыгалар, шуның белән бергә, “тизрәк яңа имля
кирәк!” дигән теләк белдерүче С. Атнагулов һ.б. да була [Курбатов,
1999, б. 81]. Әлеге шартларда “яңа татар теле нигезендә эшләү”,
ягъни сөйләмә телне язу өчен кагыйдәләштерү мәсьәләләре тагын
да катлауланыбрак китсә дә, татар теленең яңа әлифбасы нигезендә
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дәүләт теле буларак кулланылышы һәм өйрәнелеше дә дәвам итә.
1930 елда Хуҗа Бәдигыйның “Татар әдәби теленең барышы”дигән мәкаләсендә: “...татар әдәби теле Октябрь революциясеннән соң
буржуа кулыннан пролетариат кулына күчү белән, ...гигант адымнар
белән һаман алга бара, үсә, киңәя”, – ди. Шунда ук “Әдәби тел бер
яктан караганда бер тел коллективы эченә кергән бөтен халыкның уртак теле – үз теле; икенче яктан – аерым җирле халыкка караганда бер
дәрәҗәдә, чит тел, ят тел, чөнки әдәби телгә бер тел коллективы эченә
кергән бөтен халыкның иҗат көче кергән, катнашкан, аның өстенә аңа
башка тел коллективларыннан байтак ук сүзләр кереп урнашкан була.
Шуңа күрә әдәби тел белән халык теле арасында яхшы ук зур аерма
туа”, – дип, әлеге ике “тел”нең берсе икенчесенә тәңгәл күренеш булмавын аңлата. Халыкның сөйләмә теле эшкәртелеп әдәби теле барлыкка килә, дигән ышаныч какшатыла, шуның белән бергә, “Әдәби тел
– сыйнфый бер тел ул. ...Татар әдәби теле дә, әлбәттә, сыйнфый. Ул
сыйнфый булып туган, сыйнфый булып яши һәм сыйнфый булып үсә”,
– дип нәтиҗә ясала [Бәдигый, 1930, 2008, б. 162–167]. 1920 елларда
Җ. Вәлидинең “...Татар теленең гарәп һәм фарсы баткаклыгыннан котылып, мөстәкыйль бер әдәби тел рәвешендә эшләнүе фәкать 1905 нче
елдан соң гына барлыкка килде...” дип гомумирәк әйтелгән фикерләре:
“3 нче чорда исә власть пролетариат кулына күчү белән, татар әдәби
телендә дә чын мәгънәсе белән революция ясала. Халыкка аңлашылмый һәм татар хезмәт массасының хәзерге культура үсеше өчен һичбер әһәмияте булмаган гарәп һәм фарсы сүзләре татар әдәби теленнән
сөрелә, алар урынына мөмкин булганда татарның үз сүзләреннән файдаланылып яңа сүзләр, терминнар иҗат ителәләр, мөмкин булмаганда,
халыкара сүзләргә, терминнарга киң урын бирелә”, – дигән юлларда
кискен рәвештә тәгаенләнә. Г. Ибраһимовның “Татар әдәбиятында
өченче дәвер” (1922) һәм “Иҗтимагый-әдәби хәрәкәтләр” (1922) дигән мәкаләләрендә әдәби телнең кадим, җәдит, пролетариат әдәбияты
дигән чорларын [Ибраһимов, 1978, б. 277, 330] Х. Бәдигый, җәмгыятьтәге иҗтимагый-икътисади баскычларга туры китереп, феодолизм
чорындагы, буржуаз-милләтчелек һәм Октябрь инкыйлабыннан соңгы әдәби телнең, өч дәвергә бүлеп карарга мөмкин, дип саный һәм
аларны үзенчә тәфсилләп аңлата [Бәдигый, 1930, 2008, б. 167–172].
Алга таба әлеге дәверләр чорында яшәп иҗат иткән авторларның берсен икенчесенә каршы кую тагын да кискенләшә. Бу хәл Г. Толымбайскийның “Татар буржуа теле безнең тел түгел” дигән хезмәтендә ачык
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күренә: “Һәрбер социаль хәл кебек, тел дә сыйнфый гына була ала...
Татар буржуасы өчен төрек-татарчылык бер бөтен хәрәкәт икән, аның
теле дә шундый ук бер бөтен төрек-татар теле. Шуңа күрә без К. Насыйрины гына түгел, З. Бигиевләрне, Акъегет Задәләр телен дә буржуаз хәрәкәте җимеше итеп алабыз. К. Насыйрилар татар буржуазының
татар халкы эчендә ипләшәләр, тегеләр (Муса Акъегетзадә, Заһир Бигиевләр) инде киң күләмдәге төрек-татар масштабындагы хәрәкәткә
юнәлебрәк эз алып баралар. Монда шуңа күрә бер-берсенә каршылык
юк, бары бер-берсен тутыру гына бар... Г. Ибраһимов татар буржуазының сыйнфый йөзен, шуның телдә, әдәбиятта гәүдәләнүен аңламый...
Октябрьгә кадәрге әдәби тел – пантюркист татар буржуасының теле
иде. Октябрь телдә дә революция ясады”, – дип белдерелә [Толымбай, 1931, б. 6, 26, 30, 76]. Г. Тукай да буржуаз шагыйрь булып чыга.
Танылган прозаик Г. Толымбайның үз әсәрләре теле: “Антогонистик
сыйныфларның үзара бәрелеш һәм көрәшләрен язганда, Толымбай
усал, каһәрле, ачы телле; тормыштагы гади һәм көндәлек күренешләргә бәйләнешле әсәрләрендә җиңелчә юмор, геройларның эчке
кичерешләрен, портретларын детальрәк күрсәтүгә, төрле сурәтләү
алымнарын күбрәк куллануга омтылыш ачыграк сизелә”, – дип бәяләнә
[Татар совет..., 1960, б. 226]. Г. Толымбай менә шулай язган вакытта үзенең ерак гасырлардан килә торган төрки-татар сүзләрен кулланып иҗат
итүен уйламый калмагандыр, фәкать чор идеологиясенә җавап бирү
рәвешендә генә ул аларны буржуаз хәрәкәтнең җимеше, дип атагандыр
дип әйтәсе килә. Әдәбият галиме Равил Рахмани “Әнкәйнең абыйсы –
татар классик язучысы Гомәр Толымбайга һәм миллионлаган 1937 ел
корбаннарына” багышлаган “Нигә?” дигән шигырендә: “...Төптән чапкач, тамырлардан үсеп чыгар Тал-тирәкләр нигә булмадыгыз!?”, – дип
ачынып яза [Рахмани, 2006, б. 79]. Кызганычка каршы, тамырны аларның үзләреннән чаптыралар шул. 1931 елның 6 маенда Җ. Вәлиди, Гали
Рәхим, Садрый Җәләл “солтангалиевчеләрнең Казандагы яшерен, конторреволюцион милли үзәген“ төзүдә гаепләнеп кулга алына.
Бу вакытларда барлык өлкәләрдә бөтен нәрсә сыйнфый көрәш наменә эшләнә, мәктәптә уку-укыту да шул юнәлештә алып барыла. Г.
Алпаров болай дип яза: “...Мәктәпләрдә тел өйрәнүдән, тел белүдән
төп максат булган нәрсә – аның тышкы әйтелеш якларын, формаль
ягын, фонетикасын өйрәнү генә түгел, бәлки барыннан да элгәре
телнең соцаль мөнәсәбәт өчен, сыйнфый көрәш өчен, үзара аңлашу
өчен, әһәмиятле булган якларын (сүз сайлау, җөмлә төзи белү, кирәкле
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фикерне дөрес, үткен итеп сөйләп, язып бирә белү юлларын өйрәнү,
кыскасы, телне, сыйнфый көрәшнең үткен коралы итеп файдалана белергә хәзерләнү булырга тиеш”, – дип, аерым басым ясала [Алпаров,
1933, 1945, б. 325]. 1934–35 елларда Л. Җәләйнең “Стилистика һәм
әсәрнең композициясе” (1934), “Стилистика һәм гомуми тел белеме”
(1935), “Практик стилистика алдында торган төп бурычлар” (Мәгариф, № 11) дигән мәкаләләре белән, татар әдәби теленең стильләре
өйрәнелә торган фән тармагына нигез салына. Үз чорының идеологиясенә туры китерелеп, стиль терминының буржуазия һәм марксизм
карашыннан ничек аңлатылуы әйтеп үтелә: “Буржуазия стильне индивидуальләштерә, димәк, стильнең сыйнфыйлыгын, аның экономик
сәбәпләр, сыйныфлар көрәше белән нык бәйләнештә һәм шушы нигездә үсүен карамый... Марксизм карашында, стиль-сыйнфый...” [Мәгариф, 1935, № 11, б. 3–8].
Телнең һәм стильнең сыйнфыйлыгы дигән караш нигезендә, ерак
гасырлардан килә торган гомумтөрки язма традицион сүз, сүзформа
һәм сүз тезмәләре, шулай ук гарәп вә фарсы алынмаларына каршы каты
көрәш ачыла: алар корама, халыкка аңлашылмый, алардан котылырга
кирәк, дигән эш башлана. Бу хакта күп мәкаләләр языла, андый өндәмәләр мәктәп дәреслекләрендә урын ала. Г. Сәгъди урта мәктәпләр
өчен дәреслек буларак төзелгән “Әдәбият теориясе” хезмәтендә болай дип яза: “Тел сыйнфый. Хезмәт иясе массаларына аңлашылмый
торган гарәп, фарсы, төрек сүзләре хезмәт ияләренең үзара аралашу
чаралары булуы ягыннан кирәге булмаган һәм иске гадәт-җолаларга,
дингә бәйләнешле булган сүзләр төшеп калдылар, алар урынына бик
күп яңа сүзләр туды һәм бик күп сүзләр үзләренең электәге эчтәлек, төшенчәләрен югалтып иң яңа төшенчәләрне алдылар... Бер сыйныфның
тормышын чагылдырган язучы чынбарлыкны үз карашыннан чыгып
сурәтләндерә икән,билгеле инде, ул тел ягыннан да шул сыйныф интересы таләпләреннән чыгып сүзләрне, әйләнмәләрне сайлый, үз сыйныфы өчен һәм эчтәлек, һәм тел ягыннан аңлаешлы, кирәкле һәм файдалы
итеп эшләргә омтыла” [Сәгъди, 1939, б. 108]. Бу юлларны укыганда,
берсе икенчесеннән башка яши алмый торган Җәмгыять һәм Тел системаларын, үзләренә хас булган үзенчәлекләре булган автоном тармаклар
итеп, Тел системасын исә тел һәм сөйләм итеп аерып карарага кирәк,
дигән тәгълиматның ни дәрәҗә әһәмиятле булуы аңлашыла: телнең
асылы-табигате сыйнфый була алмый, ул сөйләмдә кулланылышында
гына төрлечә дифференциацияләнә [Березин, 1979, с. 58].
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1938 елның мартыннан СССР дагы барлык милли мәктәпләрдә
мәҗбүри рәвештә рус теле укытыла башлый. Рус графикасы нигезендәге яңа алфавитның беренче проекты 1938 елның август аенда игълан
ителә. Үз вакытында Җ. Вәлиди, Г. Ибраһимов һәм башка зыялылар
кебек, аңа каршы торучылар булмый. М.З. Зәкиев белдергәнчә, “...илнең ул вакыттагы җитәкчеләре өчен ислам дине белән бәйләнгән гарәп
язуыннан СССР халыкларын тизрәк арындыру төп бурыч итеп куелганга”, латинга күчерүнең вакытлыча чара булуы аңлашыла [Зәкиев, 2007,
б. 22]. Проектта татар теленең үзенчәлекле авазлары өчен бернинди
дә өстәмә хәрефләр алынмый. М. Фазлуллин моны болай аңлата: “...
без хәрефләр өстәүгә бара алмыйбыз, чөнки яңадан хәреф өстәү ул хәзерге русча хәрефләргә нигезләнгән язу машиналары системасын боза,
татарча язу өчен яңа система машина хәзерләргә куша; икенчедән, типографиядә дә яңа хәрефләр коярга, набор кассаларына ящиклар өстәргә мәҗбүр итә; өченчедән, татарча язу белән русча язу арасында аерма
калдыра, бер үк сүзләрне ике төрле язып йөрергә юл калдыра”, – дип,
автор тярязя, кюрю, уся, усю дип язарга тәкъдим итә [Курбатов, 1999,
б. 109]. Татарстан АССР Югары Советы Президиумының 1939 ел, 5 май
указы яңа алфавит һәм орфографиягә күчүнең вакытын 1939–1940 еллар дип билгели. Барлык мәктәп, техникум һәм югары уку йортларында кириллица белән укыту башлана. Зурларны яңа алфавитка өйрәтү
курслары 1939 елның 1 сентябрендә ачыла. Рәсми эш кәгазьләрен рус
телендә алып баруга йөз тотыла. Шушы ук 1937–1939 елларда, “контрреволюцион милли үзәк” төзүдә катнаша дип, “халык дошманнарын”
кулга алып, җәзалап үтерү эше бер дә туктамыйча алып барыла.
ТАССР ның Совнарком карары буенча 1939 елның 7 октябрендә татар теле һәм әдәбиятын фәнни тикшерү Институты оештырыла.
Татар әдәби теленең фәнни стиле киңәюгә дәүләти нигез барлык
ка килә. Әмма 1941–1945 елларда хатлар язышу активлаша, әдәби
телнең, һәм халыкчан сөйләмә, һәм рәсми рәвештәге үзенчәлекләре
белән эпистоляр стиле үсеш ала. (Кызганыч ки, аларның әлегә махсус
тикшерелгәне юк).
1944 елда В.И. Ульянов-Ленин исемендәге Казан дәүләт университетында татар теле һәм әдәбияты кафедрасы оештырыла. Татар теле һәм
әдәбияты буенча югары белемле кадрлар әзерләргә мөмкинлек арта.
Шушы ук вакытларда, татар әдәби теле мәсьәләләре дә күз уңында тотыла. Ш. Рамазановның: “Совет чорында татар әдәби теленең
үсеше” дигән мәкаләсендә, алдагы еллардагы эшчәнлеккә, билгеле
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бер нәтиҗә ясала: “...Сүзлек составындагы үзгәрешләр һәм үсеш процессы түбәндәге юллар белән барды: а) әдәби телебезне гарәп, фарсы, госманлы төрек теле элементларыннан тазарту; б) татар теленең
үз лексик фондын һәм үзенең грамматик чараларын активлаштыру;
в) сүзләрнең мәгънәләрен үзгәртү, элекке сүзләргә яңа мәгънәләр
салу; г) сүзлек составын советизм һәм интернационализм белән бае
ту. Дөрес, әдәби тел – тарихи оешкан һәм чыныккан чара. Шулай да
аны киң массаларга хезмәт күрсәтерлек итеп, революцион уйлау һәм
социалистик төзелеше таләпләренә җайлаштырырга кирәк иде. Бу тиз
генә, көрәшсез генә булмады”, ди ул [Рамазанов, 1945, б. 88]. Әлеге эшчәнлек һәм тагы уртак әлифбаның юкка чыгарылуы, озын-озак
гасырлар дәвамында хәрәкәттә-яшәештә булган гомумтөрки традицион уртак хәзинә, уртак маяның таркалуына, бер гаиләдәге халыкның
әдәби язма телләрен сугарып торган уртак бер тамырның (структур
вариантның) коруын тизләтә.
Шуның белән бергә, әдәби телнең вазыйфасын башкача аңларга
кирәклек мәсьәләсе кузгатыла.1951 елда И.В. Сталинның “Марксизм
һәм тел гыйлеме мәсьәләләре” дигән хезмәте басылып чыккач, телләрнең сыйнфый – буржуаз түгеллеге “мәгълүм була”. Әлегә кадәр
“шәһәр теле”, “матбугат теле”, “идарә теле”, “укымышлылар теле”,
“культуралы кешеләр теле”, “буржуазия теле”, “гавамны изүче сыйныф теле”, “чобар-корама тел” һ.б. шуның кебек атамалар белән исемләнеп йөртелә торган “әдәби тел” дигән төшенчәгә: “Әдәби тел – әдәбиятта беркетелгән һәм шушы телдә сөйләүчеләрнең барысы өчен
дә уртак норма итеп эшкәртелгән, шомартылган тел ул. Әдәби телнең нигезендә гомумхалык теле ята. Бу гомуми закон. Әдәби телнең
хуҗасы – халык, теге яки бу сыйныфлар түгел”, – дип яңача аңлатма
бирелә [Җәләй, 1953, б. 3]. 1950 елларда, сугыш вакытында тукталып
торган, кирилл нигезендәге орфографияне камилләштерү турындагы
фикерләр куера башлый, шуңа тагын әдәби телнең табигатен аңлату
мәсьәләләре бәйләнеп китә. Орфографиядә татар телендәге калын [қ],
[ғ] һәм [w] авазын белдерә торган хәреф булырга тиеш дигән һ.б.ш.
таләпләргә җавап көтелә, 1955 елларга кадәр өзлексез һәм аннан соң
да туктамый дәвам итә [Курбатов, 1999, б. 113–131].
Әдәби телнең табигате һәм вазыйфасы турында фикер алышулар
да ХХ гасырның соңгы чирегенә кадәр бара, дип әйтергә мөмкин.
Әдәби телне билгели торган төшенчәнең беренче җөмләсенә
игътибар итик: “Әдәби тел – әдәбиятта беркетелгән һәм шушы телдә
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сөйләүчеләрнең барысы өчен дә уртак норма итеп эшкәртелгән,
шомартылган тел ул”. “Әдәбиятта беркетелгән” дигәндә, аерым
текстларда чагылыш тапкан язма тел истә тотыла һәм ул сөйләүчеләрнең
барысы өчен дә уртак нормага салынган, шомартылган була. “Уртак
норма”дигән сүзтезмә нәрсәне аңлата?
Норма дигән термин татар филологиясендә 30 нчы елларда кулланыла башлый. Х. Бәдигыйның “Татар әдәби теленең барышы” дигән мәкаләсендә: “...Әдәби телдә чит элементлар белән файдалануда
һәр тел коллективында закон урынына йөри торган “норма” бар. Бу
норманы һәр тел коллективының махсус гыйльми йортлары һәрвакытта күзәтеп торалар”, – дип, чит телдән кергән алынмалардан телнең
нормасын бозмаслык итеп файдаланылырга тиешлек белдерелә [Бәдигый, 1930, 2008, б. 180–185]. Л. Җәләйнең “Практик стилистика алдында торган төп бурычлар” дигән мәкаләсендә: “Грамматика
тел-сөйләм практикасындагы фактларны билгеле нормаларга салып,
аерым төрләргә бүлә (фонетикада – авазларны төрләргә бүлү, морфологиядә сүзләрне төрләргә, синтаксиста – җөмләләрне төрләргә
бүлү). Практик стилистикадә шул ук объектларның кайчан һәм ничек
кулланылулары һәм стиль – сайлау культурасы ягыннан караганда,
ятымлырак, төшенчә, уй-фикерләр бирүдә баерак булулары мәсьәләсе
күзәтелә”, – дип, әлеге ике тармакның аермасын билгели. Норма дигән төшенчә эшкәртелгән, ныгыган дигән мәгънәне аңлата [Җәләй,
1935, б. 3–8]. Шул ук авторның “Г. Тукай телендә фигыльләр” дигән
күләмле мәкаләсендә: “Әгәр дә без Тукай телендәге теге яки бу нормативларның саннарыннан гына чыгып эш күрсәк, файда урынына
зарар гына булыр”, – дигән җөмлә бар, норматив дигән сүз бу очракта, Тукай шигырьләрендә нормага салынып кулланыла торган аерым
сүз-фигыльләр дигән мәгънәне белдерә [Җәләй, 1938, № 3, б. 58–66].
Ш. Рамазанов “Каюм Насыйри – татар әдәби теленә нигез салучы”дигән мәкаләсендә: “Татар әдәби теле Насыйридан гына башланмый...
Шулай да ХIX йөзнең соңгы яртысына чаклы татар әдәби теленең
теоретик нигезләре, сөйләм һәм язу нормалары, стилистик алымнары
билгеләнмичә килде... “Төрки тел” дип аталган әдәби телнең сүзлек
составында 60% лап гарәп-фарсы, 30% лап чыгтай һәм төрек, бик аз
гына җирле татар сүзләре булып, фонетик яңгырашы, грамматик төзелеше дә татар теленә ят иде... Татар милли әдәби телен нигезләү, аның
потенциаль мөмкинлекләрен һәм бик нечкә хасиятләрен ачып бирү,
грамматик, орфографик, орфоэпик нормаларын кагыйдәләштерү бу-
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рычларын тарих Насыйрига йөкләгән... читләтелеп килгән татар телен
әдәби тел һәм фән теле итеп кагыйдәләштерергә, чуалчык урыннарын чишеп, сөйләм һәм язу нормаларын, стилистик алымнарын билгеләргә тырыша”, – дигәндә [Рамазанов, 1945, 1946, 1954, б. 33–35],
нормалашу, асылда, сөйләмә телне эшкәртеп әдәби тел ясарга мөмкин булуы турындагы фикергә аваздаш булып яңгырый. Бу фикернең,
“сөйләмә телне әдәби калыпка салу” дигән максатны күздә тотып, үз
вакытында Җ. Вәлиди һәм Г. Ибраһимовлар тарафыннан күтәрелүе,
әлеге юнәлештә, сөйләмә телне күңел теле һәм фән теле итеп эшкәртү,
шомарту, ипләү, кагыйдәләштерү дип, телнең имлясына да, сүзлек составына карата да кабатлануы турында югарыда әйтелгән иде инде.
Димәк, Ш. Рамазанов, К. Насыйри телнең сөйләм һәм язу нормаларын билгели дигәндә, алар, асылда, менә шул эшкәртү дигән мәгънәне
белдерү өчен, чит телдән алынган “норма” терминын файдаланганнар
булса кирәк. Шулай итеп, мәгърифәтче галимнең “...татар халкының
җанлы сөйләү теленнән ераклаштырылган, аягы җиргә тимәгән һәм
киң катлау хезмәт ияләренә бөтенләй аңлаешсыз корама бер тел булган “төрки”не, халык массаларының барысына да аңлаешлы итү өчен”
тырышуы күрсәтелә [Рамазанов, 1945, 1948, 1954, б. 33–37]. Ш. Рамазановның “Г. Тукай һәм хәзерге татар әдәби теле” дигән мәкаләсендә
К. Насыйриның әдәби тел өлкәсендәге эшчәнлеге турындагы фикере
дәвам ителә, бу өлкәдә “төрки”гә бәйле каршылыкларның чишелеп
бетмәве белдерелә: “...ХIX йөзнең чирегенә чаклы татар поэзиясе,
поэзия теле генә түгел, гомумән язма әдәбияты һәм язма әдәби теле
корама һәм хаотик хәлдә иде... Лексик һәм грамматик нормалар карарлашмады. Чуарлыклар артканнан арта барды. Бер яктан, “төрки тел”
дип аталган борынгы феодализм чорының корама “китап теле” дәвам
итсә, икенче яктан, пантюркистлар Волга буе татарларына да әдәби
тел итеп төрек телен көчләп тагарга маташтылар... Хәзерге әдәби тел
нормалары күзлегеннән караганда, Тукай лексикасында архаизмнар,
фонетик һәм морфологик чуарлыклар, яки архаик формалар байтак
очрый”, – дип, нормаларның тотрыкланмавы төрки телнең чуарлыгына белән бәйләп аңлата ул [Рамазанов, 1946, 1954, б. 61–83].
Шулай итеп, “Марксизм һәм тел гыйлеме мәсьәләләре” дигән
фәнни хезмәттә, “әдәби тел – әдәбиятта беркетелгән һәм шушы телдә
сөйләүчеләрнең барысы өчен дә уртак норма итеп эшкәртелгән, шомартылган тел ул”, – дигәндә, менә шушы, ягъни татар филологиясендә 40–50 еллар элек булып узган фикер алышуларда күтәрелгән һәм
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“норма” дигән термин кулланылмыйча гына, хәл ителгән мәсьәләләр
нигез итеп алына була. Дөрес, Ш. Рамазанов, әзерлекле галим буларак,
әлеге чуарлыкларның, Тукай иҗатында “стилистик катлау буларак, тигез хокуклы вариантлар рәвешендә кулланылуы”на да игътибар итә
[Рамазанов, 1954, б. 70–83], ләкин бу мәсьәлә алга таба киңәйтелми.
“Даһи юлбашчы” өйрәтүенә нигезләнеп, әдәби язма телнең, ягъни
аның барлык стильләрендә кулланыла торган телне, халык массаларының барысы да бер тигез дәрәҗәдә аңларга тиеш дигән фикерне
үстерергә кирәк була. Әлеге мәсьәләнең, ягъни теләсә нәрсә турында
(әдәби телнең төрле стильләрендә) язганда, барлык кешеләр дә бер тигез дәрәҗәдә аңларлык (уртак нормага китерелгән) сөйләмә тел берәмлекләре белән генә нәтиҗәгә ирешеп булмавы турында “Нур” газетасы, “Шура“ журналы һ.б. вакытлы матбугат битләрендә инде күптән
күтәрелгән булуы, әлбәттә, искә алынмый.
Әдәби телне билгели торган төшенчәнең икенче җөмләсенә игътибар итик: әдәби тел дигәндә, гомуми канун буенча, әдәби телнең
хуҗасы аерым сыйныфлар түгел, бәлки халык булуы, шуңа күрә аның
гомумхалык теленә нигезләнүе истә тотыла. Л. Җәләй: “...диалект
лар һәм жаргоннар – алар гомумхалык милли теленең тармаклары,
аларның тел булу ягыннан нинди дә булса мөстәкыйльлеге юк һәм
алар катып калуга дучар ителгәннәр... Гомумхалык теле, гомуммилли тел дигән билгеләмәне И.В. Сталин өйрәткәнчә аңларга, ягъни
бер диалектны үзәкләштерүче, калганнарын исә аңа буйсынган, аның
тирәсендә укмашкан килеш, бердәм тел эчендә эрүчеләр итеп карарга
тиешбез”, – дип, гомумхалык теле дигән төшенчәне тарайтырга кирәк
булуын ассызыклый. Әлеге фикерен ул болай дип тәгаенли: “Татар орфоэпиясенең төп нормалары урта диалектның Казан арты сөйләшенә
нигезләнгән... Урта диалект нигез итеп алына дигән сүзне андагы
барлык төр әйтелешләр әдәби булалар икән, дип аңларга ярамый. Без
әдәби сөйләмгә керми торган диалекталь формаларны күз алдында
тотмыйбыз” [Җәләй, 1953, б. 12]. 1920–28 елларда Җ. Вәлиди белән
Г. Ибраһимовның, халыкның сөйләмә телен эшкәртеп әдәби тел итәргә мөмкин, дигән фикерне төрле яклап нигезләргә тырышуларының
чынбарлыкка туры килмәве хакында әйтелгән иде инде. Бу очракта,
әдәби тел гомумхалык теленең “үзәкләштерүче” дип санала торган
бер диалектына нигезләнергә тиешлек, аның да әдәби булырга ярамый торган формалары булуы һәм алардан котылырга кирәклек күздә
тотыла. Нәтиҗәдә, гомумхалык теленең бер диалекты, аның да әдәби
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сөйләм дип санала торган өлеше генә әдәби телнең нигезен тәшкил
итә була. Нәзари һәм гамәли яктан мөһим дип күтәрелгән, әмма берсе икенчесен инкяр итә торган әлеге нигезсез проблеманы тормышка
ашыру юнәлешендә эш башлана.
1951 елгы “Совет әдәбияты” журналының һәр санында басылып
килгән мәкаләләрдән күренгәнчә, гомуммилли тел, Сталин өйрәткәнчә, аның бер диалектына нигезләнә, дип түгел, иҗатта халыкчанлык
дигән караштан чыгып хәл ителә башлый, сүз осталарының халык
теленең байлыкларыннан ничек итеп файдаланулары турында языла.
Х. Госман “Һади Такташ – халык шагыйре” дигән мәкаләсендә, халык
иҗатындагы “нечкә бил”, “тәңкә карлар”, “йөрәк яну” тәгъбирләренең Такташ шигырьләрендә ничек итеп яңартылуы турында болай дип
яза: “...Сурәтләү чараларын иҗат итүгә дә Такташ халыкның гүзәллек
тойгылары аркылы килә һәм аның эстетик арсеналындагы әле ачылып
җитмәгән яңа орлыкларны ачып, үстереп җибәрү юлы белән бара [Совет әдәбияты, № 1, б. 70]. Ш. Маннур исә Такташның “...фольклорда
да сирәк очрый торган, гомумән матур агач булып саналмаган усак
агычын беренче урында әйтеп китә... бу юллар һич онытылгысыз
булып калалар...”, – дип, гади сүзләр белән дә “...китаптан тормышка күчеп яши” алырлык тасвир тудыра алуына игътибар итә [Совет
әдәбияты, № 2, б. 133]. Үз вакытында Такташ иҗатының халыкчанлыгы турында Ф.Хөсни болай дип белдергән була: “Зәңгәр күзле уйчан
Такташ – янар таулар, ач юлбарыслар, “тук аллалар” арасыннан аларга
карата бунт күтәреп чыкты да, каз бәбкәләре, Сыркыды авылы, кыска
күлмәкләр һәм кәкре аяклы Мокамай турында җырлап, Казан урамнарыннан шаулап үтте” (Совет әдәбияты, 1938, № 10–11). “Халык телендәге тапкыр сүзләр, үткен мәкальләр, әйтемнәр аның әсәрләрендә
байтак урын алалар һәм әйтеләсе фикерләренең мәгънәсен тирәнәйтүгә, көчәйтүгә хезмәт итәләр”, – дип яза Г. Иделле Г. Бәширов турында
“Талантлы язучыбыз” дигән мәкаләсендә [Совет әдәбияты, № 2, б. 100].
Г. Әпсәләмовның журналның 3 нче санында басылган “Яшь язучылар
иҗатында тел”, Г. Гобәйнең 4 нче санда урын алган “Татар әдәби теленең кайбер мәсьәләләре”, Ф. Хөснинең 8 нче санда басылган “Яшь
язучылар белән әңгәмә”, Л. Җәләйнең 10 нче санда урын алган “Совет
чоры татар матур әдәбияты теленә бер күзәтү”дигән мәкаләләрдә дә,
сүзләрнең сайланышы, “бөтен вакыйгаларны идея пафосы белән сугарып”, әсәрнең эчтәлеген ачуга, сурәтләнә торган персонажларның рухи
халәтен тасвирлауга юнәлтелгән булырга тиеш, дигән фикер кабатлана.
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Шуның белән бергә, өстән төшерелгән фәрманны кабатлап аңлатырга тырышу да дәвам итә: “Тел-сыйнфый булмаган. Әдәби тел исә
– милләт булып оешкан халыкның гомуммилләт теле. Әдәби тел – ул
тарихи категория, аны да шулай ук кинәт туган итеп уйларга ярамый.
Әдәби тел – эшкәртелгән тел. Ләкин аны бары матур әдәбият теле генә
дип уйларга кирәкми... Татар телендәге язма әдәбиятның тарихына
килгәндә, анда ХIX йөзнең икенче яртысына чаклы, әдәби тел вазыйфасын үтәп, “төрки теле” яшәп килде... безнең милли әдәби телебез
“төрки теле”нә һәм төрекчелек жаргонына каршы көрәштә туды...”
дип яза А. Шамов [Шамов, 1953, б. 112]. “Буржуазия теле – безнең
тел түгел – дип, тел культурасы мирасын инкяр итүгә чаклы барып
җитүләр” каты тәнкыйть утына тотыла. Күпсанлы мәкалә-хезмәтләрдә
әлеге фикер еш кабатлана, көрәш уты тагын әдәби телнең сафлыгын
саклауга борыла. “Телебезнең сафлыгы, аныклыгы өчен көрәш – матур әдәбиятта социалистик реализм методы өчен көрәшнең бер кисәге
булып тора”, – дип белдерә Г. Гобәй [Гобәй, 1951, б. 97].
Бу вакытта инде, әдәби тел, халыкка аңлашылмый дип санала
торган гарәп, фарсы, төрек телләренең “чобарлыгы-корамалыгы”ннан
шактый нык чистартылган булганга, “...гомумхалык теле, гомуммилли
тел дигән билгеләмәне И.В. Сталин өйрәткәнчә аңларга, ягъни бер диалектны үзәкләштерүче, калганнарын исә аңа буйсынган, аның тирәсенә
укмашкан килеш, бердәм тел эчендә эрүчеләр итеп карарга тиешбез”,
– дигән тәгълимат нигезендә, аны “әдәбиятта беркетелмәгән” жаргоннардан арындыру, диалекталь формалардан котылу өчен, каты көрәш
игълан ителә, мәкаләләр языла, китаплар басыла. Бу уңайдан әдәби
әсәрләрнең теле тикшерелә торган хезмәтләрдә, бер үк авторның бер
үк мәкаләсендә капма-каршы фикерләр дә әйтелә. Мәсәлән, Я. Халитов “Язгы җилләр” романының тел һәм стиль үзенчәлекләре” дигән
мәкаләсендә, бер урында: “...К. Нәҗминең кирәкле тел чараларын
сайлау принцибын җанлы сөйләм теле белән генә чикләп китү дөрес
булмас иде. Теге яки бу моментны төгәл, калку, образлы бирер өчен,
язучы гомумән халык теле байлыгын оста һәм урынлы файдалана”, –
дип, әдипне мактап яза, ә икенче урында, әмма “...парлы синонимнары
булганлыктан, әдәби телгә кереп урнашырга хокукы юк һәм стилистик
яктан үзләрен акламый торган кайбер диалект сүзләре һәм архаизмнар
да романың телендә урын алганнар. Болар: сәленү, чәер, кайшалу,
ошанкырый, элдерү, катрә, мөеш һ.б.”, – дип, аларны роман теленең
кимчелеге итеп күрсәтә. Бу уңайдан тагын кайбер рус теле алынмала-
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рының (мәсәлән: корзина, штан, свай) татарча әйтелештә бирелмәве
дә әйтеп үтелә: “Авторның бу сүзләрне кулланганда, әдәби нормадан
тайпылуы мишәр йогынтысыннан булса кирәк”, – дип нәтиҗә ясала
[Халитов, 1953, б. 119–120]. Шундый ук фикер каршылыгы К. Нәҗминең үз мәкаләсендә дә чагылыш таба. Мәсәлән, ул “Тел осталыгына
өйрәнү (яшь язучылар белән әңгәмәдән)” дигән мәкаләсендә тел осталыгына өйрәнүдә халыктан үрнәк алырга кирәклекне ассызыклый,
әмма шунда ук аерым төбәккә генә хас булган марсык, чәпәли сүзләрен
кулланып булмый, дигән фикер әйтә дә, алга таба бик тә хаклы рәвештә, болай дип дәвам итә: “...Әгәр мондый сүзләр шул урындагы киңрәк
катлау арасында таралган булса, кулланырга мөмкин, әлбәттә. Югыйсә, барлык татар халкының яше, карты бертигез белгән сүзләрне генә
әдәбиятка кертү принцибы белән эш итсәк, телебезне ярлылатудан
башка нәтиҗә чыкмаячак” [Нәҗми, 1960, б. 235]. Матур әдәбият әсәрләренең тел үзенчәлеге турында, мәктәп укучыларының тел культурасын үстерү хакында эзлекле рәвештә языла. Боларның барысы да
“Укучылар телендә диалектизмнар һәм аларга каршы көрәш” дигән
девиз нигезендә бара [Җәләй, 1953, б. 71–82]. Әдәби тел халыкның гомумсөйләмә теленә якын булырга тиеш, әдәби телне барлык халык та
бертигез дәрәҗәдә аңласын, дигән изге ният белән эшләнә, укытыла,
өйрәтелә. Бу эшчәнлек “Диалекталь үзенчәлекләрдән арынуга карата”
дигән баш астында [Сабиров, 1978, б. 32–33] безнең көннәргә кадәр
дәвам итә дип әйтергә мөмкин. Әдәби тел диалектлардан өстен булыр
га тиеш, дигән фикер, шул диалектларны инкяр итү, аларны юкка чыгару дигән фикер белән тәңгәлләшә.
Л. Җәләй 1938 елларда татар диалектларын тасвирлауга багышланган мәкаләләрен яза, югары уку йортларында аерым предмет буларак укыту мәсьәләсен күтәреп чыга, 1943–1945 елларда дәреслек
төзеп, 1946 елда бастыра. Аның хезмәтләре нигезендә, ХХ гасырның
урталарында, татар теленең диалектлары тырышып өйрәнелә, бу хакта күпсанлы мәкаләләр языла, җыентыклар туплана, кандидатлык һәм
докторлык диссертацияләре яклана, алдагы елларда эшләнәсе гамәли
мәсьәләләрнең теоретик нигезе ныгытыла [Якупова, 1988, б. 75–84;
Рамазанова, 2005, б. 50].
1958 елда Н.С. Хрущевның мәктәп реформасыннан соң, милли
мәктәпләрдә ана теле аерым предмет булып кына калдырыла, укыту
тулысынча рус телендә алып баруга күчерелә. Милли телләрдә “тазарту”, “чистарту”ларның алдан уйланып эшләнгәнлеге аңлашыла.
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“Тазарту”, “чистарту”лардан соң, әдәби тел, бер яктан, үзенең озын
гасырлык язма традициясеннән һәм, икенче яктан, гомумхалык теленә
һәм сөйләменә хас булган табигый иҗтимагый катламы – структур
һәм функциональ вариантларыннан аерыла, милли язма әдәби телнең
үсеш – эволюция тарихы тулаем юкка чыгарыла. Аннан соң инде татар язма теле дип әйткән вакытта, гомумхалык телендәге алты-җиде
вариантын “оныткан”, әдәби норма булып күтәрелгән бер форма гына
күз алдында тотыла башлый, ягъни әдәби тел дигән күренеш, өченче мәртәбә графикасын алмаштырган, үзенең традициясеннән дә, гомумхалык телендәге алты-җиде диалекталь вариантыннан ваз кичкән,
әдәби норма дип күтәрелгән бер формасына гына тәңгәлләштерелә.
Шулай итеп, телнең барлык тармакларында да аңа фәкать берлек (единичность) хас булырга тиеш дигән караш ныгытыла.
Әмма нәкъ шушы 50 нче еллар ахыры 60 нчы еллар башында
татар әдәби теленең тарихын төзәтү – кайтару эше башлана. СССР
Фәннәр Академиясе Казан филиалының Тел, әдәбият һәм тарих институты Тел секторы мөдире Л. Җәләй тарафыннан Казан дәүләт
университеты татар филологиясе студентларына “Татар әдәби теле
тарихы”, “Әдәби телнең стильләре” дигән курслар буенча лекцияләр
укыла башлый. Үз вакытында Җ. Вәлиди (1912), Г. Ибраһимов (1922),
Г. Газиз, Г. Рәхим (1923), Г. Сәгъди (1926), Н. Хәким (1928), А. Самойлович (1928), Х. Бәдигый (1930) һ.б. галимнәрнең хезмәтләрендә,
әдәби телнең тарихын чорларга бүлеп карарга мөмкин, дигән гөман
итүләр билгеле бер дәрәҗәдә гомумиләштерелә: “1) әлеге тарихны
туа башлавы чорыннан ук алып өйрәнергә кирәк, гадәттә ул ХVIII–
ХIX йөзләрдән башлап кына тикшерелә; 2) халыкның икътисадына
бәйле өйрәнелергә тиеш, телне тормыштан аерырга ярамый; 3) әдәби
телнең күрсәткече – язу, шуңа күрә ул язу тарихы белән бергә алып
барылырга тиеш; 4) халыкларның гомуми әдәби телләре формалашуында диалектларның үсеше зур урын алып тора, шул үсешнең тарихы исәпкә алынырга тиеш; 5) әдәби телнең гомумхалык теленнән
аермасы – аның стильләре булуда, әдәби телнең тарихы ул – стильләр
тарихы” һ.б. фикерләр, ягъни “әдәби телнең иҗтимагый-тарихи” урынын билгеләүдә карашлар төрлелеге күпсанлы мисаллар белән үтемле
итеп аңлатыла. “Функциональ тел” хакында искәрмә ясала: “...кайбер
халыклар, сөйләштә үз телләре булса да, әдәби тел вазыйфасында
икенче халык телен йөрткәннәр. Кайбер Европа халыкларында шундый тел борынгы латин теле була. Татар теле тарихында гарәп теле
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әдәби тел функциясен үтәми, мәчет әдәби теле булып кына килә: намаз гарәпчә укыла, аерым галимнәр китапларын гарәпчә язганнар;
дини китаплар күбрәк татар телендә язылган, динне халыкка тизрәк
җиткерү өчен”. “Татар әдәби теленең стильләре” дигән лекциясендә Л. Җәләй: “ …формалашып җиткән әдәби тел: сәнгатьчә әдәбият
стиле, фәнни һәм фәнни-популяр стиль (гыйльми әсәрләр теле стиле),
публицистик (иҗтимагый-сәяси) стиль, эш кәгазьләре стиле, хатлар
язу стиле дигән биш стильгә бүленә, аларның һәрберсенең үз тарихы
бар”, – дип, әлеге стильләрне санап күрсәтә. Әдәби телгә хас булган
өч стиль һәм биш стиль мәсьәләләренең үзенчәлеге билгеләнә (Җәләй,
Кулъязма, 1957–1959).
Л. Җәләй тарафыннан татар әдәби теленең стильләренә бәйләп
күтәрелгән катлаулы мәсьәләләр, алга таба Ф.С. Фасеев, М.З. Зәкиев,
В.Х. Хаков, Х.Р. Курбатов кебек талантлы шәкертләре тарафыннан
дәвам ителә, һәрьяклап җентекләп тикшерелә, әлеге теманы өйрәнүне
объектив фәнни юнәлештә алып бару өчен ныклы нигез салына.
Татар әдәби теленең үсеш баскычлары, төрки кабиләләренең үзара мөнәсәбәте яктылыгында, татар халкын, татар милләтен барлыкка
китерә торган тарихи шартлар белән берлектә өйрәнелә [Зәкиев, 1965;
1993, б. 23–43; Фасеев, 1966, с. 809–810; 1982, б. 57–62]. Әлеге тикшеренүләр барышында, гомумтөрки тарих тәфсилләнә: М.З. Зәкиевнең “Төрки-татар этногенезы” хезмәтендә егерме өч төрки этнонимга
этимологик, семантик һәм функциональ күзәтү ясала. Үзенең әдәби
тел тарихын язуга керешкәндә, теләсә кайсы төрки халык менә шушы
күзәтүгә нигезләнә. Татар әдәби теленең традициясе-дәвамчанлыгы
турында сүз башлаганда, түрк этнонимына карата бирелгән этимологик, семантик һәм функциональ аңлатуга нигезләнәбез [Зәкиев, 1995,
1998, б. 235–321].
Татар әдәби теленең функциональ стильләре ныклы бер системага салына һәм тарихи планда өйрәнелә (Курбатов, 1971, 1978; Хаков,
1972, 1993, 1999).
В.Х. Хаков озак еллар буена Казан дәүләт университетында татар
әдәби теле тарихын укыта, аның программасын төзи, кулланма һәм монографияләр яза, аспирантлар белән эшли һәм болай дип белдерә: “...Татар тел гыйлеменең бер тармагы буларак, татар әдәби теле тарихы фәне
ХХ гасырның 60–70 нче елларында формалаша” [Хаков, 2003, б. 5].
“Татар әдәби теле тарихы”ның фән буларак формалашуында
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институты галим-
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нәренең өлеше зур. Институтның тел белеме бүлеге мөдире танылган
диалектолог Л. Мәхмүтова, Л. Җәләйнең фикерен куәтләп, әдәби
телнең формалашуында диалектларның роле зур булуын, аларның
үзара мөнәсәбәтен төрле яклап, шул исәптән, тарихи планда өйрәнергә
кирәклегенә басым ясый (1969), әлеге мәсьәләгә һәрдаим игътибар итә.
Аның хәер-фатихасы белән Ф.С. Фасиев Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф”
поэмасын, Я.С. Әхмәтгалиева “Кисекбаш китабы”н, И.А. Абдуллин
Г. Камал драмаларының, М.Г. Мөхәммәдиев Ш. Камал прозасының
телен тикшерә башлый. Бу юнәлештә эшләү өчен аспирантурага
Ф.Х. Хәкимҗанов, И.Б. Бәширова, М.И. Әхмәтҗанов, М.М. Нигъмәтуллов, Ә.Х. Исхакова (Алиева), З.А. Хисамиева (Казыйханова), Ф.Ш. Нуриева, Э.Х. Вафина (Кадыйрова) һ.б. кабул ителә. Яшь галимнәрнең
күпчелеге үзләренең тикшеренүләрен академик Ә.Р. Тенишев
җитәкчелегендә алып бара, мәкаләләре тупланган җыентыклар дөнья
күрә башлый (Историко-лингвистический…, 1983, һ.б.)
Төрки-татар язма истәлекләренең моңа кадәр өйрәнелгәннәрен
бер системага салу, әлегә кадәр кул тимәгән чыганакларны барлау,
тикшерүнең ысулын замана таләпләренә туры китереп төгәлрәк күзаллау максатында, Х.Р. Курбатов белән И.А. Абдуллинга татар әдәби
теле тарихын өйрәнү буенча бердәм программа төзү бурычы йөкләнә.
Х.Р. Курбатов тарафыннан “Татар әдәби теле тарихы”н чорларга бүлеп төзелгән Программа, Мәскәү тюркологлары белән берлектә,
1987 елның 5 маенда Институтта тикшерелә. Каршылыклы фикерләр әйтелә. Мәсәлән, К.М. Мусаев “Кыйссаи Йосыф”ны үзбәкләр дә
үзләренеке диләр, татарныкы дип белдерү “...будет вне истории. Все
памятники мы считаем общими, Караханидскими, чагатайскими и
др., поволжско-татарским считать нельзя, ...до ХVI века все общие, не
ваши, ...не должны способствовать межнациональной розни, не надо
присвоение культурное наследие других и одревление истории. Что
такой литературный язык? Общенародный, нормированный, но не
только письменный!..”. А. Чеченов Ә. Кәримуллин фикерен инкяр итә:
“Я прочитал внимательно, неверное положение. Существовал тюрки.
Татарского народа не было”, – дип белдерә.
Тикшерүчеләр тарафыннан “Татар әдәби теле тарихы”н чорларга
бүлеп язарга кирәкми дигән уртак фикер дә әйтелә. М.З. Зәкиев тә, К.М.
Мусаев та: “1, 2, 3 главы надо показать как обзор, как возможные источники и как они исследованы”, – дигән фикергә киләләр. Программада
аерым бүлекләргә бүленеп, түбәндәгечә формалаштырылган була: “Гла-
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ва первая. 1. Этническая история татар среднего Поволжья и Приуралья
(А.Х. Халиков). 2. Образование языка татарского народа (М.З. Закиев);
Глава вторая. Литературно-письменный язык IX–первой половины
XIII в. (Х.Р. Курбатов); Глава третья. Литературный язык второй половины XIII–XV в. (Х.Р. Курбатов)” (Протокол, Кулъязма, 1987).
Программа рәсми рәвештә кабул ителә алмыйча кала. Әмма татар
әдәби телен тикшерү эшенә карата игътибар кимеми. Язма текстларны өйрәнеп язылган мәкаләләр тупланган җыентыклар Х.Р. Курбатов
редакциясендә ел саен дөнья күрә: “Анализы текстов по истории татарского литературного языка” (1987); “Истоки татарского литературного языка” (1988); “Формирование татарского литературного языка”
(1989); “Язык утилитарның и поэтических жанров памятников татарской письменности” (1990); “Старотатарский литературный язык:
исследования и тексты” (Ф.С. Хакимҗанов редакциясендә) (1991);
“Некоторые итоги и задачи изучения татарского литературного языка”
(1992) һ.б. Әлеге мәкаләләрдән күренгәнчә, әдәби тел тарихын тикшерү, асылда, телнең фонетика һәм морфология тармакларына нигезләнеп бара. Шул ук вакытта, авторларның күбесе, үзләре тикшерә
торган текстлардагы фонетик, морфологик үзенчәлекләренең татар
халкының аерым сөйләшләре яисә хәзерге әдәби теле белән уртак булган якларына игътибар итәләр; әсәр язылган яисә басылган чордагы
язма телгә кыскача характеристика ясала, тел берәмлекләренең аерым жанр таләпләренә туры килеп кулланылышы турында да кайбер
мәгълүматлар бирелә. “Некоторые итоги и задачи изучения татарского
литературного языка” дигән җыентыкта Х.Р. Курбатов белән И.А. Абдуллинның программа буларак төзелеп тә, кабул ителмичә калган фикерләре урын ала, иң мөһиме әлеге мәкаләләрдә татар әдәби теленең
тарихын өйрәнүдә алдагы бурычлар күзаллана. И.А. Абдуллинның
“Әдәби тел тарихын һәм чыганаклар өйрәнүнең төп концепцияләре”
дигән күләмле мәкаләсендә, “төрки” һәм “иске татар әдәби теле”
мәсьәләләре – әдәби тел тарихын өйрәнүдә үзенә бер мөстәкыйль
юнәлеш” – ассызыклана. Түбәндәгечә нәтиҗә ясала: “Татар әдәби телен шундый җитди, ышанычлы өйрәнү өчен аерым язма чыганаклар,
әдипләр, жанр-стильләр, чорлар буенча монографияләр, диссертацияләр язуның, кадрлар әзерләүнең максатчан һәм анык бер программасы зарур. Мондый программа әлегә юк” [Абдуллин, 1992, б. 8–20].
Җыентыкларның барысы да, Институтның директоры һәм тел гыйлеме бүлеге мөдире, М.З. Зәкиевнең кереш мәкаләсе белән ачыла: “Кой-
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не, традиционные нормы, старотатарский и современный татарские
литературные языки” (1988), “Перспективы развития и история нацио
нального литературного языка” (1989), “Основные периоды функционального развития татарского национального языка” (1991). “Татарская
лингвистика в системе тюркологии” дигән кереш мәкаләдә әдәби тел
тарихы турында болай дип белдерелә: “...50–60 годах ХХ века начала
формироваться как самостоятельная научная дисциплина история татарского литературного языка на уровнях лексики, фонетики, грамматики и стилистики, но, к сожалению, она не получила интенсивного
развития. Пока мы имеем лишь книги по истории формирования литературных стилей на уровне вузовских учебников” [Закиев, 1992, с. 6].
Әлеге җыентыкларда басылган мәкаләләрнең авторлары тарафыннан алга таба язма истәлекләрнең телен өйрәнеп язылган кандидатлык һәм докторлык диссертацияләре яклана, аларның монографияләре дөнья күрә; бу өлкәгә яшь галимнәр килүе, димәк, әдәби тел
тарихына караган язма текстларның барлануы һәм тикшерелүе дәвам
итә. Күп кенә авторлар татар әдәби теле тарихын объектив-фәнни нигездә яңача өйрәнергә кирәклеге мәсьәләсен күтәрәләр (Фасеев, 1982;
Курбатов, 1987; Закиев, 1989; Хакимзянов, 1991; Хаков, 1992; Абдуллин, 1992; Хисамова, 1999; Бәширова, 1999; Нуриева, 2004) һ.б.
Бу юнәлештәге эшчәнлекнең мөһимлеген ассызыклап, Тел,
әдәбият, сәнгать институты җитәкчелеге “Татар әдәби тел тарихы”ның
рус телендә берничә томлы басмасын әзерләп бастыру мөмкинлеген
күздә тота. Хезмәт җаваплы мөхәррир Х.Р. Курбатов тарафыннан
язылган “Сүз башы” һәм “Йомгак урынына”, В.Х. Хаков тарафыннан
язылган күләмле кереш белән бер томлы булып дөнья күрә (2003).
Китап төрки-татар әдәби теленең XIII, XIV, XV–ХVII, ХVII–
ХХ гасырның беренче чиреге дип исемләнгән чорларны нигез итеп
алган дүрт бүлектән гыйбарәт. Бу бүлекләрдә күрсәтелгән чорларда иҗат ителгән язма текстларны тикшереп язган аерым авторларның (Х. Кузьмина, Ф. Нуриева, Х. Курбатов, Э. Наджип, Ф. Хисамова, Э. Кадыйрова, А. Алиева, Л. Гыймадиева һ. б.) басылып чыккан
хезмәтләреннән сайлап алынган өзекләр урын ала. Тикшеренүләрнең
нәтиҗәсе гомумиләштерелеп, китапның аннотация өлешендә бирелә:
“Эта коллективная монография (авторами которой являются московские и казанские ученые-тюркологи) посвящена исследованию особенностей татарского письменного литературного языка. В работе
тщательному анализу подвергнуты наиболее важные письменные па-
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мятники прошлых столетий (эпические и лирические произведения,
деловые памятники, дидактика ит.д.). В результате выяснилось, что
единого письменно-литературного языка, начиная с XIII до первой
четверти ХХ вв., не было. Оказалось, что язык у каждого автора был
своеобразен, в зависимости от того, в каких странах и тюркоязычных
краях он получил образование, к какому диалекту (или говору) татарского языка принадлежал. Единый татарский стандартный литературный язык установился лишь в 20–30-х годах ХХ века. Исследование
же татарского разговорного литературного языка ждет особого исследования” [История татарского..., 2003, с. 4].
Әлеге аннотациядән аңлашылганча, язма әдәби телдә гасырлар
буена бара торган эволюцион үсеш-үзгәрешне һәм әдипләрнең иҗади
үзенчәлеген аңларлык дәрәҗә билгеле бер тотрыклы җирлек (норма)
булмаган дип белдерелә. Бу фикер белән, әлбәттә, килешеп булмый,
чөнки XIII гасырга кадәр дә, ХХ гасырның беренче чирегенә кадәр һәм
аннан соң да, үзенең төрле вариантлылыклары белән, төрле чорларда
төрлечә үзгәрешләр кичерә-кичерә, төрле исемнәр белән исемләнеп, гомум төрки телнең бер тумасы булган иске татар теле (Идел буе төркисе,
Казан төркисе) эзлекле рәвештә кулланышта яшәгән. Бу хакта үз вакытында Ә.Р. Тенишев та искәртә: “...В учебнике-хрестоматии “Борынгы
татар әдәбияты” (“Древняя татарская литература”) речь идет о том, что
литературный язык Поволжья в те давние времена еще не был нормирован, он еще не сформировался [Тенишев, 1963, с. 26]. “Думаю, что это
совершенно не так. Разумеется, литературный язык (лучше: языки) реально существовали и они были сформированы. Надо исходить из представления не о бедности, а о богатстве. Следует говорить не об одном
литературном языке, а об одновременно функционирующих трех литературных языках, активно взаимодействующих, по всей вероятности,
соперничающих. На этих языках создавались произведения, которые и
теперь, спустя семьсот, восемьсот лет пленяют наше воображение. С какой силой, можно представить себе, они пленяли воображение тюркского населения Поволжья в те времена” [Тенишев, 1987, с. 137].
Язма әдәбиятта ныклы нигез (норма) булмаган дип белдерүнең
чынбарлыкка туры килмәве мәгълүм, фәкать сайланып алынган текстлар язылган вакытта бу мәсьәлә көн тәртибенә куелмаган була, аларның һәркайсы үзбаш хәлендә, берсе икенчесенә бәйләнмичә, аерым
авторның әсәрендә файдаланылган тел күренешләрен барлау ысулы
белән тикшерелә, һәр автор үзе теләгәнчә һәм белгәнчә язган булып
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чыга. Билгеле булганча, XIII – ХХ гасыр башларына кадәр язылган
текстларда, гадәттә, 60–70 процентка җиткән гарәп-фарсы алынмалары кулланыла һәм алар катгый рәвештә үз чыганак теле кагыйдәләренә
туры китерелеп файдаланыла, димәк, орфографик яктан гына караганда да, шул дәрәҗәдә ныклы норма урнашкан була. Төрки-татар сүзләре
дә билгеле бер дәрәҗәдә канунлашкан нигездә язылган.
Стандарт әдәби тел дигәндә, язма әдәбиятның җанлы сөйләмә
формаларга нигезләнгән нормада язылырга тиешлеге истә тотыла.
Югарыда карап үтелгәнчә, стандартлык мәсьәләсе, XX гасыр 20–
30 нчы елларында әдәби телне эшкәртү дип, аны гарәп-фарсы корамалыгыннан азат итү юнәлешендә башлана, махсус рәвештә 50 нче
елларда гына ныклап гамәлгә куела, ягъни әдәби телне, сыйнфый дип
аңлатудан туктап, гомумхалык теленә нигезләнә дип белдергәч, әдәбиятның барлык төре дә фәкать сөйләмә телдә генә язылырга, шуңа күрә
халыкның барысына да бертигез дәрәҗәдә аңлашылырга тиеш, дип
уйланыла. Сөйләмә телнең дә бер генә төрле булмавы хакында фикерләр кузгалса да, эзлекле булып үстерелә алмый, әдәбиятта беркетелмәгән дип санала торган диалекталь формалар кире кагыла. Әдәби тел,
бер яктан, үзенең озын гасырлык язма традициясеннән һәм, икенче яктан, гомумхалык сөйләменә хас булган табигый иҗтимагый катламы –
структур-функциональ вариантларыннан аерып куелеп тикшерелә-өйрәтелә торган күренешкә әверелә. Боларның барысы да язма әдәби тел
халыкның гомумсөйләмә теленә якын булырга, әдәби телне тулаем
рәвештә барлык халык та бертигез дәрәҗәдә аңларга тиеш, дигән изге
ният белән эшләнә, укытыла килде. Әдәби телнең табигатенә һәм вазыйфасына туры килми торган, ясалма рәвештә уйлап чыгарылган бу
тәгълимат нигезендәге эшчәнлек ярты гасыр буена, берөзлексез диярлек, алып барыла, безнең көннәргә кадәр үзенең көчен саклап килә.
Нәтиҗәдә, ХХ гасырның ахырларында, язма телнең табигатен
һәм вазыйфасын аңламаудан туган каршылыкларның барлыкка килүе,
язма әдәби телебезгә нисбәтән берсе икенчесен инкяр итәрдәй фикерләрнең әйтелүе-язылуы күренә. Әдип Р.Батулла болай ди: “... Татар әдәби телебез елдан-ел фәкыйрьләнә. Әдәби телебез базар теленә
якыная” (Батулла, 1990). Укучы башкача уйлый: “Мин үзем татар хатыны, тик газетагызны бик авырлык белән укыйм. Аңлашылмый торган сүзләр күп. Мин җиде сыйныфны татар мәктәбендә тәмамладым.
Ә сез тел осталары, галимнәргә генә аңлашылырлык итеп язасыз”
(“Шәһри Казан”, 1991, 2 март).
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Татар әдәби теле, төрки телләр гаиләсенең бер вәкиле буларак,
XIII гасырдан ук яши башлый, ХVIII гасырдан укытыла, дәреслекләре
языла, фәнни яктан эшкәртелә, дип өйрәтәбез, ә менә Бөтентатар “Мәгариф” берлегенең 2 нче корылтаенда (1995, 7 гыйнвар) “...күп кенә
дәреслекләр белән Татарстанда яши торган кешеләрне генә укытып
була, читтә яшәүче татар балаларын укыту өчен алар бик үк кулай
түгелләр”, дигән фикерләр дә күтәрелде. Мондый каршылыклы фикерләр, әдәби татар теленең, тамыры (традициясе) корытылуга, үзәге
(вариантлылыгы) какшатылүгә йөз тотуны аңлата.
Сүз дә юк, әдәби норма конкрет-төгәл һәм ныклы-тотрыклы
булырга тиеш, чөнки аңардан шулай булуны иҗтимагый тышкы шартлар, ягъни җәмгыять таләп итә. Әдәби норманы дөрес итеп яза (орфография) һәм дөрес итеп әйтә (орфоэпия) белү адәм баласының грамоталы булуының күрсәткече дип санала, аны һәртөрле гыйлемнәргә
өйрәтү процессы берөзлексез әдәби нормага күнектерү белән бергә
үрелеп бара. Чит телне үзләштергәндә дә, нигездә, шул телнең әдәби
норма булып күтәрелгән формалары, берәмлекләре игътибар үзәгендә
тотыла. Бу хакыйкать дәреслекләрдә чагылыш таба, укыту барышында күп тапкырлар кабатлана. “... Хәзерге татар әдәби теле – практик
аралашу коралы буларак, ныклы норма-кагыйдәләргә салынган, мәгънә һәм аһәң ягыннан эшкәртелгән, киң катлау халык массалырының,
дәүләт учреждениеләренең эш һәм культура ихтыяҗларын үти торган
тел, матбугат, уку йортлары, театр, радио, фән һәм матур әдәбият теле
ул. Әдәби тел гомумхалык тел байлыгындагы иң төгәл сүз һәм уңышлы тәгъбирләрне, киң таралган морфологик формаларны һәм синтаксик конструкцияләрне генә норма итеп ала. Кулланма әнә шул тел
нормаларын тикшерүне максат итеп куя. ...Җирле диалектларда бер үк
сүзнең төрле фонетик вариантлары кулланылышта йөрергә мөмкин,
яки морфологик формаларның да күп кенә диалекталь параллельләре
була һ.б. болай дип сөйләү – әдәби тел нормаларыннан читкә китү
күренеше. Әдәби телнең диалекталь лексикадан файдалануы чикле
булырга тиеш”, – дип яза К.С. Сабиров “Хәзерге татар әдәби теле”
җыентыгының керешендә [Сабиров, 1965, б. 7].
Әмма, югарыда искә алынган капма-каршы фикерләрдән аңлашылганча, татар әдәби теленең бу юнәлештә хәл итәсе проблемалары булуы күренә. Әйтеп үтелгәнчә, ХХ гасырның 40 нчы еллары ахырына
таба татар әдәби язма теле, җәмгыятьтә бара торган гайре табигый-сәяси хәлләргә җавап бирү йөзеннән, стандартлаша, көчләп кыса эченә
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кертелә, әдәби тел үзенең табигатен һәм вазыйфасын барлыкка китерә
торган, нормативлык дип атала торган бердән-бер шартына тәңгәлләштерелә; аның тагын традиция-дәвамчанлык, эшкәртелгән-шомартылган, диалектларыннан өстен, нормага һәм шул норманың вариантлылыгы белән функциональ-стилистик вариантлылыкка ия була дигән
билгеләре истә тотылмыйча, фәкать нормага ия дигән бер билгесенә
тәңгәлләштерергә тырышу һәм шуны гына ассызыклап өйрәтү, әдәби
тел белән файдаланучылар өчен өстәмә проблемалар китереп чыгара.
Әдәби тел үзенең барлык тармакларында да билгеле бер нормага ия
булганы хәлдә, аның җирле төбәкләрдәге берничә вариантының берсе икәнлеге турында фикер әйтелмәү нәтиҗәсендә, әдип күзлегеннән
караганда, фәкыйрьләнгән, җиде сыйныф белеме булган укучы өчен
катлауланган, үзен зур галим дип исәпләүче күзлегеннән караганда,
сөйләмә тел белән язма тел бер үк күренеш булырга тиеш дип санала.
Сөйләмә телләрдәге күп кенә берәмлекләре әдәби норма булып
күтәрелмәгән төбәкләрдә билгеле бер норманың гына дөрес булуын
исбатлау, укучыда канәгатьсезлек тудыра. Һәр кешенең ана теле
дигәндә, асылда, аның туган төбәгендәге сөйләшү теле, шул үз
төбәгенең нормасы истә тотыла. Ә дәреслектә аның норма булмавы
күренә, әлеге норманың вариантлары булуы исәпкә алынмый. Шуңа
күрә дә тел укытучылары, татар телен һәм әдәбиятын укытканда,
еллар буена җирле төбәк сүзләрен, әдәби сүзләр белән алмаштырып
бетерүне төп максат дип куйдылар.
Безнең көннәрдә татарларга латин графикасына күчәргә мөмкинлек бирелмәве, Россиядәге төрки телле халыкларның үзара мөнәсәбәтенең дәүләт җитәкчеләре тарафыннан ныклы контроль астында тотуларын күрсәтте. Шуның белән бергә, авыллардагы татар мәктәбендә
укучыларны районга илтеп, рус мәктәбенә кушу, Бердәм дәүләт имтиханын гамәлгә куеп, күпмилләтле Россиядә, дәүләт күләмендә, милли
компонентны, димәк, милли телне укытуны кирәксезгә чыгару, ягъни
ана телен оныттыруга юл ачу булып яңгырады. Әлеге шартларда төрле
төбәкләрдә таралып яшәгән татарларга, милли аңны, милли телне, аеруча язма әдәби телне саклап калу зарурияте тагын да кискенләште, иң
мөһим булган көн тәртибе буларак күтәрелде. Бу вазгыятьтә Татарстан
җөмһүрияте, татар телчеләренә татар халкын саклап калу юнәлешендә
иң кирәк булган вазыйфа йөкләргә тиеш. Ул да булса татарлар яши
торган барлык төбәкләрдә дә яратып укыла торган, ягъни гомумхалык
теленең тулаем байлыгы күрсәтелә алган дәреслек-кулланма төзү. Та-
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тар теле белемендә әлеге эшчәнлекнең теоретик нигезләре салынган.
Тел берәмлегенең сөйләмдә реальләшүе мәсьәләсе ХХ гасырның
ахырларында языла торган аерым хезмәтләрдә, билгеле бер грамматик форманың төрле мәгънәдә кулланыла алуын аңлату юнәлешендә,
табигый халәттә тикшерелә башлый. Мәсәлән, академик Д.Г. Тумашева татар фигылен функциональ-семантик яссылыкта өйрәнә (1986)
һәм бу юнәлешнең төп принципларын билгели: “...функциональ-семантик категория, грамматик категорияләрнең мәгънә төзелешен һәм
формаларын өйрәнүне тел дәрәҗәсендә (парадигматикада) генә түгел,
бәлки аларны сөйләм вакытында, тел күренешләрен сөйләм белән
мөнәсәбәттә (синтагматикада) өйрәнүне дә күздә тота” [Татар грамматикасы, 2002, Т. II, б. 116–121]. Рус телендә академик басма булып дөнья күргән “Татар грамматикасы”нда академик М.З. Зәкиев тарафыннан беренче мәртәбә “Грамматиканың төп төшенчәләре” дигән баш
астында морфемика, морфонология, сүзьясалышы, морфология һәм
синтаксиска башлангыч кереш языла [Татарская грамматика, 1993,
Т. II, с. 130-141]. Бу бүлек шул ук хезмәтнең татар телендә басылган
вариантында да саклана [Татар грамматикасы, 1998, Т. I, б. 152–161].
Әлеге керештә болай диелә: “Лингвистиканың башка бүлекләре кебек
үк, грамматика да телнең грамматик төзелешен тел яссылыгында да,
сөйләм яссылыгында да тикшерә. Тел яссылыгында грамматика фәне
грамматик төзелешне, сөйләп тору процессын күз алдына китермичә,
статик хәлендә алып өйрәнә... Өйрәнү объектының табигый хәлен
белү өчен, грамматик төзелешне хәрәкәттә итеп күз алдына китереп
тә өйрәнергә туры килә. Бу очракта грамматик төзелешне сөйләм яссылыгында өйрәнү диләр, чөнки сөйләм – ул телнең хәрәкәттәге чагы”
[Татар грамматикасы, 1998, Т. I, б. 152]. Шулай итеп, телнең грамматик төзелешен барлыкка китерә торган морфемика, морфонология,
сүзьясалышы, морфология һәм синтаксис тармакларын тикшереп
фәнни хезмәт язган вакытта, “өйрәнү объектының табигый хәлен белү
өчен”, аларны һәм тел факты буларак, һәм сөйләм күренеше буларак
өйрәнергә кирәк, дигән тәгълимат яшәеш ала. Әлеге өйрәтүләр нигезендә, хәзерге татар телендә әдәби норма дигәндә, аның вариантлылыгы мәсьәләсе дә күзаллана.
Милли татар теленең лексика тармагындагы тулаем байлыгын күз
алдына китерү өчен, аның әдәби нормалары белән бергә, диалект һәм
сөйләшләрендәге үзенчәлекләренә дә игътибар итәргә кирәклек диалектолог галимнәр тарафыннан да күтәрелә. Мәсәлән, танылган диа-

204

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

лектолог Ф.Й. Йосыпов үзенең «Морфология татарского диалектного
языка: категории глагола» дигән хезмәтендә болай дип яза: «…Изучение диалектного языка как элемента единой системы является весьма
существенным при характеристике национального языка, так как каждый национальный язык, кроме литературного языка и других промежуточных форм, представлен также рядом народных говоров, которые
являются его территориальной разновидностью. Таким образом, представление об общем устройстве национального языка достигается не
только изучением литературного языка, а также на основе структурной
классификации его говоров и диалектов. Поэтому при характеристике структурных свойств национальных языков диалектные варианты
должны быть интерпретированы как вариативные звенья единой системы. Именно собрание диалектов вместе с литературным языком определяют общую специфику национального языка” [Юсупов, 2004, с. 8].
Аңлашылганча, хәзерге татар филологиясендә, әдәби телне өйрәнүче галим, грамматика тармакларының төзелешен табигый халәттә
күрү максатыннан, сөйләмә формаларына игътибар итәргә кирәклекне, халыкның җанлы сөйләшләрен тикшерүче галим, милли телнең
байлыгын күз алдына китерү өчен, аның әдәби нормалары белән бергә, аерым сөйләш үзенчәлекләрен дә тулы бер системаның берәмлеге
итеп карарга кирәклекне күтәреп чыгалар. Димәк, фәнни-теоретик яктан караганда, бу мәсьәләнең нигезе салынган дигән сүз. Гамәли яктан
караганда да нигез бик нык: белгәнебезчә, татар теленең барлык тармаклары буенча да әдәби норма күренешләре җентекләп тикшерелгән, нәтиҗәләре күпсанлы мәкалә, монография, иң мөһиме, академик
басма булып басылган хезмәтләрдә дә укучыларга җиткерелгән. Шул
ук вакытта, диалектолог галимнәребез татар халкы сибелеп яши торган барлык төбәкләрне дә тикшереп-тасвирлап, шул урынчылыкларга хас булган диалект-сөйләш үзенчәлекләрен барлап, туплап, фәнни
яктан классификацияләп, атлас һәм сүзлекләр төзеделәр, монография
һәм җыентыклар бастырып чыгардылар. Әмма милли телнең ике канаты булган әдәби норма һәм диалекталь форма берсе икенчесе белән
кушылып бирелгән, ягъни гомумхалык теленең байлыгы күренә торган
хезмәтләр язылганы юк. Шуңа күрә аерым академиклар, диалектолог
лар татар телен, татар халкын бүлгәли торган эш эшлиләр, дип, абсолют нигезсез фикерләр күтәрәләр. Диалектоглар татар милли теленең
нинди зур байлыкка ия булуын күрсәтә торган материал туплыйлар.
Мәсәлән, әлеге яссылыкта фигыль заманнарына игътибар итик. Билге-
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ле булганча, чынбарлыктагы реаль – объектив өч заман хәзерге татар
әдәби телендә тугыз, сөйләшләрдә егерме тугыз заман формасы белән
белдерелә; хәзерге заман әдәби телдә – бер, сөйләшләрдә – сигез формада, үткән заман әдәби телдә – биш, сөйләшләрдә – уналты, киләчәк
заман әдәби телдә – өч, сөйләшләрдә – биш формада чагылыш таба
[Татар грамматикасы, 2002, Т. II, б. 121–145; Юсупов, 2004, с. 290–
458]. Фигыльдәге модальлек категорияләрендә дә шундый ук нисбәт
саклана дияргә мөмкин: теләк фигыле әдәби телдә -ый, -и кушымчалары белән ясала [Татар грамматикасы, 2002, Т. II, б. 154], сөйләшләрдә
аның унбер күрсәткече бар [Юсупов, 2004, с. 475–500]. Ният модальлеге әдәби телдә -макчы формасы белән белдерелә, сөйләшләрдә аның
ундүрт күрсәткече теркәлгән [Юсупов, 2004, с. 501–517] һ.б. Татар
әдәби теленең табигатен барлыкка китерә торган билге-шартларның
берсе булган норма һәм халкының сөйләшләрендәге вариантларның
үзара мөнәсәбәте ни дәрәҗәдә булуы китерелгән мисаллардан ачык
күренә. Билгеле булганча, сөйләм – телнең табигый халәте, сөйләм
барышында тел берәмлекләре аралашу коралы буларак, үзләренең
төп вазыйфаларын үти, димәк, вариантлылык – ул телдәге табигый
эчке мөмкинлекләрнең чагылышы, нормативлык исә – телнең тышкы шартларга ярашып, җәмгыять тарафыннан куелган таләпкә җавап
бирүе, бер форманың кулланылыштагы ныгуы. Бүгенге көндә татар
телчеләре алдына татар милли теленең тулаем барлык көч-куәтен,
колачын күрсәтердәй дәреслек-кулланмалар язу, татар теленең һәр
берәмлегенә милли хәзинә, дәүләти мирас итеп карап, аларны тулаем – бөтен килеш күрердәй уку әсбаплары төзү кебек изге бурычны
үтәү вазифасы куела. Әлеге нигездә әдәби норманың нинди байлыкка
нигезләнүе, һәр этник төркемнең әлеге хәзинәне барлыкка китерүдәге
өлеше күзалланачак. Мондый дәреслек-кулланма татарлар яши торган
барлык регионнарда да укыту әсбабы була алыр иде. Татар язма әдәби теленең, себер татарларында гына түгел, башка төбәктәге кешеләр
өчен дә саф сөйләмә тел була алмавы, бәлки барысына да аңлашылыр
лык хәлгә китерелгән язма телнең үзенә хас вазыйфаларны үтәү өчен
файдаланылуы аңлашылыр иде.
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1.3. Иске татар язма истәлекләрендә
график-орфографик традиция, норма һәм вариантлылыкны
өйрәнүнең методологик нигезе, принциплары,
максат-бурычлары һәм аларның бүгенге торышы
Югарыда әйтеп үтелгәнчә, әдәби әсәрнең телен төрле максаттан
чыгып, мәсәлән, аерым әдипнең индивидуаль осталыгы, яисә аерым
чордагы әдәби тел үзенчәлеге, әдәби телнең җанлы сөйләмә тел белән
уртаклыгы яисә аермасы дип, төрле аспекттан карап өйрәнергә мөмкин. Нинди генә максат күздә тотылуга карамастан, тикшерү эшен
телнең табигый мөмкинлеген барлаудан башларга кирәк була. Тел
берәмлекләренең табигый мөмкинлеген, ягъни табигый форма һәм
мәгънәсен өйрәнү фонетика, морфология, лексика тармаклары буенча
алып барыла һәм аларның һәрберсендә шул тармакка караган хосусый мәсьәләләр хәл ителә: фонетика тармагында авазларның табигате,
фонология тармагында аваз-фонеманың лингвистик вазыйфасы билгеләнә; морфологиядә грамматик мәгънә һәм шул мәгънәне белдерә
торган грамматик формаларның мөнәсәбәте аңлатыла; лексиканың
бер тармагы булган семасиологиядә лексик-семантик категорияләрнең табигате һәм вазыйфалары билгеләнә. Әлеге мәсьәләләр яктыртылганда, язма әдәби телнең хосусый үзенчәлеген саклау максат итеп
алынган очракта, гадәти телнең табигатен күзаллау белән бергә, әдәби
телнең хосусый вазыйфаларына, ягъни әсәрнең языла / басыла торган
чорның үзенчәлеге, язучының максаты, укучысына карата мөнәсәбәте нинди булуына һәм әсәрнең кайсы жанр-стильдә язылуына игътибар итәргә кирәк була. Әдәби телнең тарихы тикшерелгәндә, әлеге
мәсьәләләрнең тарихи үсеш-үзгәреше, язма телнең сөйләм теле һәм
диалектлар белән булган мөнәсәбәте күзаллана.
Тикшерүнең методологик базасы дигәндә, диалектик материализмда конкрет методларның берлеген тәшкил итә торган танып-белү
теориясенең аерым принципларын: а) телнең табигать һәм җәмгыять
системалары кебек үк, объектив-реаль диалектик үсеш-үзгәрештә,
яшәештә булуы, әмма әлеге системаларның катлаулы берлек тәшкил
итүен, ә) телнең структур төзелеше кулланылышта булганда, ягъни
төрле типтагы сөйләм барлыкка китергәндә, аның төрле яссылыкта
(гомумхалык теле, аерым төбәк сөйләшләре, әдәби сөйләмә тел, әдәби
язма тел, аерым функциональ стильләрнең таләбе, яисә әдипнең индивидуаль стиленә бәйле рәвештә тел берәмлекләренең сайланышы һ.б.)
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аерымлана-дифференцияләнә алуын, б) тел берәмлекләренең бер үк
вакытта үзләренең ныклыгын саклавы һәм шул ук вакытта хәрәкәттә
була алуын, ягъни синхроник һәм диахроник-тарихи халәтенең һәр
вакытта да үзара ныклы бәйләнештә булуын аңлап эш итү күздә тотыла.
“XIII–ХХ гасырның беренче уньеллыгында иҗат ителгән әдәби әсәрләрдә графика һәм орфография: норма һәм вариантлылык”
дигән бу темада төрки-татар әдәби теленең XIII–XV, XIV–XVIII,
ХIX гасырларда һәм ХХ йөз башында иҗат ителгән әдәби әсәрләрен
тикшерү, аерым чорлардагы әдәби телнең хосусый үзенчәлекләре
истә тотылганы хәлдә, асылда, бер үк метод һәм алымнарга нигезләнеп дәвам ителә, чыганак итеп алынган язма текстларда үз чоры әдәби
теленең чагылышын күзәтү эше, аерым фактларны табу, теркәү һәм
классификацияләү кебек алымнарны үз эченә ала торган, тел өйрәнү
өчен төп метод булып санала торган гомумлингвистик барлау һәм
тасвирлау ысулына нигезләнде.
Төрки-татар һәм гарәп-фарсы телләренең бер-берсеннән
аерымлана торган үзенчәлекләрен билгеләү чагыштырма-типологик
методка нигезләнеп башкарылды. Өйрәнелә торган чордагы аерым
тел фактларын хәзерге этаптагы гомумхалык татар теле һәм аның әдәби язма нормасы белән чагыштырылып, тарихи-чагыштырма метод
белән эш ителде. Теге яки бу тел берәмлегенең кулланылу ешлыгын
билгеләргә кирәк булганда, статистик метод файдаланылды.
Телне тел системасының берәмлеге буларак өйрәнә торган әлеге
методлар, язма әдәби телне, аерым сөйләм тибының берәмлеге буларак карарга кирәк булу сәбәпле, хәзерге лингвистикада методологик
таләп нигезендә, сөйләм системасын тикшерү ысулы булган функциональ-структур һәм функциональ-стилистик анализ белән бергә
алып барылды.
Телнең фонетика, графика, орфография яссылыгындагы
үзенчәлеген, ягъни бер үк сузык, яисә тартык авазларның бер үк
тексттагы бер үк сүзләрдә, яисә төрле тексттагы бер үк сүзләрдә
ни өчен төрлечә кулланылуын билгеләгәндә, тел берәмлекләренең
лингвистик функциясен-вазыйфасын күзаллау белән бәйле булган
анализ файдаланылды.
Бу юнәлештә, аерым чорларда язылган/басылган әсәрләрнең
текстында кулланылган тел берәмлекләренең, хәзерге татар
теленең фонетикасындагы кебек, сузык һәм тартык авазлар дигән
бүленешендә, тел күренеше буларак, табигатенә игътибар итәргә,
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авазлар табигатенең, гарәп графемалары белән белдерелгәндә, аларга
ни дәрәҗәдә бәйле булуын билгеләргә, ягъни төрле жанрдагы әдәби
әсәрләрдә язма традициянең (норманың) ничек итеп дәвам итүен
һәм шул ук вакытта аның яңартыла баруын күзәтергә кирәк булды.
Үзеннән-үзе аңлашылганча, чыганак итеп күрсәтелгән барлык
текстлардагы аваз-хәреф язылышын тулаем карап чыгу мөмкин эш
булмаганга, мисаллар, өйрәнелә торган чордагы авазларның табигатен
һәм аларның язуда чагылышындагы орфографик тәртип-традицияне
билгеләү, норманың төрле вариантларының кайчан һәм ни өчен
барлыкка килүенең, аларның нинди вазыйфа үтәгәндә һәм ни рәвешле
файдаланылуы системасын күз алдына китерерлек дәрәҗәдә, сайлап
алына һәм анализлана.
Бу юнәлештә, фәнни хезмәтләргә куела торган тәртип нигезендә,
татар филологиясендә, язма текстларның фонетика, графика,
орфографиясенә караган мәсьәләләренең ничек итеп тикшерелүенә,
бигрәк тә, язма телнең үзенчәлеге ни дәрәҗәдә истә тотылуына,
игътибар итәргә һәм мөнәсәбәт белдерергә кирәк булды.
Татар телен тикшереп язылган беренче фәнни хезмәтләрдә
фонетика һәм графика мәсьәләсе. Адәм баласына үз теленең
кагыйдәләрен аңлату, чит телне өйрәтү, укырга һәм язарга күнектерү гадәттә, шул телгә хас булган сүзләрне һәм шул сүзләрдәге авазхәреф мәсьәләсен аңлатудан башлана. ХVIII гасыр урталарыннан
русларга татар телен укыту өчен язылган “Азбука...” һәм “Кыскача
грамматика” кулланмаларында әлеге мәсьәләгә зур игътибар бирелүе
ачык күренә. Гарәп графикасында язылган татар теле авазын кирилл
хәрефләрендәге әйтелешендә өйрәтергә кирәк була. Авторларның кем
булуына карап, татар теле авазының әйтелешен белдерү төрлечәрәк
алып барыла. Татар авторлары тарафыннан язылган кулланмаларның
күбесендә аерым авазларның әйтелешендә халыкчан сөйләм үзенчәлеге тулырак бирергә тырышыла. Мәсәлән, С Хәлфин “Азбука...”сында: “Буква  آвъ начале речения выговаривается какъ а, естьли проведена
будетъ надъ ней кривая палочка, называемая мядь, на пр. Акъ белый,
а без оной выговаривается въ половину буквы а, и половину е, какъ
алифъ”, – дип белдерә [Хальфин, 1778, 1996, с. 12]. М.-Г. Мәхмүтов
“Практическое руководство к изучению татарского языка” хезмәтендә
сүз башындагы [а] авазының язылышын тагын да җентекләп аңлата:
“…элифъ въ начале слова, съ проведенной сверху чертой (медде) آ
произносится как русское а, или о, безъ этого же знака выговаривается

1. Иске татар язма әдәби теле

209

как э: напр.  آلаль – возьми,  الэлъ – рука” [Махмудов, 1857, с. 5].
Авторның болай нечкәләвен үз вакытында И.Н. Березин, фәнни ачыш,
дип бәяли: “...Те, которые будут иметь надобность познакомиться с
этим специальным сочинением, будут приятно изумлены, найдя в нем
не только практическое руководство, но и превосходное изложение
теории татарского языка или, точнее, наречия, употребляемого в
Казанской и в смежных с нею губерниях. Автор, при глубоком и
оснавательном знании своего родного наречия, не чужд знакомства с
успехами новейшей филологии, положения которой он по возможности
прилагает к предмету своих исследований” [Кононов, 1982, с. 264].
Рус телле укучыларга татар телен өйрәтү максатыннан язылган хезмәтләрдә, аерым авазларның нинди хәрефләр белән өйрәтелә
башлавы да авторның кем булуына бәйле рәвештәрәк бара. Мәсәлән,
С. Хәлфин, И. Гиганов, И. Хәлфин хезмәтләрендә [а] авазының әйтелеше аңлатылганда, гарәп графемасы – әлиф кулланыла, Н. Остроумов исә үзенең “Первый опыт словаря народно-татарского языка по
выговору крещенных татар Казанской губернии” (1876) һәм “Татарско-русский словарь” (1892) дигән хезмәтләрендә [а] авазы традицион
рәвештәге әлиф белән түгел, бәлки кирилл хәрефе [а] белән язылып
күрсәтелә. А. Архангельский да “Грамматика народно-татарского языка” (1894) дигән хезмәтендә шундый ук язылышны файдалана. Рус
телле укучыларга татар теле өйрәтелгәндә, димәк, татар теленә хас
булган авазны аңлату өчен, гарәп графемалары һәм кирилл хәрефләре
файдаланыла. Бу төр кулланмаларда татар теленең авазларын әйтергә
өйрәтү төп максат булып алына.
Әлеге юнәлештә авторлар татар телендәге [а] авазының әйтелешен,
гарәп теленең мәдле ( )آһәм мәдсез ( )اәлифен аңлатудан башлап, кирилл язуындагы [а] га килеп чыгалар (С. Хәлфин, 1778; Гиганов, 1801;
И. Хәлфин, 1809, Махмудов, 1857; Троянский, 1860). Алга таба татар
телендәге [а] авазының әйтелешен турыдан-туры кирилл хәрефләреннән башлап аңлатуга күчелә (Остроумов, 1876; Архангельский, 1894).
Татар теле фәнни яктан тикшерелә башлагач, үзеннән-үзе
аңлашылганча, рус теленә мөрәҗәгать итәргә кирәк булмый, бәлки татар халкының сөйләм-әйтелеш үзенчәлеген белдерә торган авазларны
гарәп графемалары белән ничек итеп язуда чагылдырырга кирәклек
алгы планга куела. Бу мәсьәлә “...татарларның үзләренә татар телен
укытыр өчен, фәнни-тикшеренү планында язылган...” Габделгалләм
Фәизханның “Татар телигә кыскача гыйльме сарыф” китабында як-
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тыртыла башлый [Хангилдин, 1965, б. 282]. Әлеге хезмәттә, беренче мәртәбә, хәзерге тел гыйлемендә аңлатыла торган тәртиптә сүз,
аваз, хәреф төшенчәләре турында мәгълүмат бирелә: “...Кәлимә диб
берничә ауазлардан кушылуб, бер мәгънәгә дәляләт кыйлган ләфызны
әйтәләр. Сөйләшкәндә агыздан чыкган ауазларны хатта, йәгъни
йазуда аңлатмак ичүн куйылган галямәтләрне хәреф диб әйтәләр.
Сузык авазларның язмада күрсәтелүенә нигезләнеп, төрки-татар һәм
гарәп-фарсы сүзләренең язылышындагы аермалык билгеләнергә
тырышыла. Автор сузык авазларның ясалу урынын һәм яңгырашын
белдерә торган хәрәкәтләрнең рәсми һәм хәрфи дип бүленүен, фәтхә
– өст, кәсрә – аст һәм даммә – өтер дигән “рәсми”ләрнең һәм гарәпфарсы, һәм төрки-татар сүзләрен язганда куелуын, “...әмма хәрфи
хәрәкәт диб фәкать татар вә төрек лөгатьләрен рәсми хәрәкәт урнында
йөртелгән бу дүрт хәрефләрне әйтәләр ки..”, – дип, әлиф, уау, йай, һая
( )ا و ه ىдигән “хәрфи”ләрнең төрки-татар сүзләрендә аерым хәреф
булып язылуын ассызыклый һәм тагын “...йалгуз гарәб теленә генә
махсус булган ике өст, ике аст, ике өтер хәрәкәтләре” булуын, “...
әмма татар вә төрек кәлимәләрендә ике бертөрле хәрефләр йәнәшә
килгәндә, тәшдидле бер хәреф сурәтендә йазылмый, бәлки һәр ике
хәреф алынлы-артлы бергә языладыр”, – дип искәртә [Фәизхан, 1887,
2005, б. 10–11]. Шулай итеп, татар телен фән буларак тикшерә торган
беренче кулланмада ук, төрки-татар сүзләрендә ишетелә торган сузык
авазларның язылышын гарәп-фарсы сүзләренең язылышыннан аерып
карарга кирәк, дигән фикер әйтелә, ягъни иске татар теленә хас булган
орфографик норманың фәнни нигезе формалаштырыла.
Билгеле булганча, К. Насыйриның “Әнмүзәҗ” дигән “...
фәнни-тикшеренү планында язылган татар теле грамматикасында”
[Хангилдин, 1965, б. 282], гарәп– фарсы алынмалары һәм төрки-татар
сүзләренең язылышын махсус рәвештә аерып карарга кирәк, дип әйтелми, әмма, язылыш кагыйдәләре аңлатылганда, “телемездә” дип, мисал
итеп фәкать татар сүзләре генә китерелә [Насыйри, 1895, 1975, б. 3–5].
Бу хезмәттә татар сөйләмә телендәге сузык авазларның ун икәнлеге
мисаллар белән исбат ителә: “Истикъраэ (өйрәнү) вә тәтәббыг (туры
китерү) кыйлыб карасак, телемездә ун төрле тавыш хәрефләре бардыр
ки, алар ошбулардыр”, – дип, гарәп графикасындагы әлиф, уау, йа
хәрефләрен татар теленең әйтелешендәге ун сузык авазны язарга җайлаштырып күрсәтә: әлифнең өстенә куелган билгеләре аның а (ага), ә
(әтәч), э (эт) дигән сүзләрнең әйтелешен, әлифнең йай белән кушылма-
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сы сүз башында и (ит) һәм ы (ыңгырашмак) сүзләрендә язылуын, әмма
“мондайын әлифне кәлимә уртасында йазмак рәсме хатда йукдыр”
дип, сүз уртасында бирелмәвен белдерә.
Уау хәрефенең өстенә һәм астына куелган билгеләре аның озын
уау дигән у, ү һәм тупа уау дигәне о, ө авазларын чагылдыра, дип,
әлеге хәрефләрнең “кәлимәнең әүвәлендә, уртасында һәм ахырында”
ничек итеп язылырга тиешлеге мисаллар белән аңлатыла [Насыйри,
1895, 1975, б. 3].
Шулай итеп, К. Насыйри татар теле әйтелешендәге ун сузык
авазны язуда белдерү өчен, гарәп әлифбасындагы өч билгедән тугыз
хәреф ясап күрсәтә, әмма болай итеп язу гамәлгә куела алмый.
Дөрес, мондый фикерләрне үзвакытында рус миссионерлары
Н. Островский, А. Архангельский, Н. Ильминский, аннан соң Г. Баруди (1892), И. Сафиуллин (1892), Ш. Таһири (1893) кебек татар теле
укытучы-галимнәре К. Насыйрига кадәр дә әйткән, дәреслекләрендә
мисаллар белән күрсәткән була, әмма К. Насыйри язылышны системага салып, теория итеп күтәрә. “Әнмүзәҗ”дән соң басылган хезмәтләрдә дә сузык авазларны язуда күрсәтү мәсьәләсе көн тәртибеннән
төшми. Бу юнәлештә, бигрәк тә, Һ. Максуди актив эшчәнлек алып
бара [Курбатов, 1999, б. 43–46].
Татар теленең сүзләре ишетелгәнчә язылырга тиеш булганда,
әйтелештәге сузык авазларны күрсәтү зарурлыгы. Ә.-Һ. Максуди
тарафыннан: “Һәр сүзне әдәби аваздан ни рәвешле ишетелсә, шул
шул рәвешчә йазмалы, вә һәр сүзне кагыйдәгә ни рәвешчә йазылмыш
исә, шул рәвешчә укымалы”, – әйтелгән, “имляда ишетелгәнчә йазу
тиешле” дигән кагыйдә-фикернең күтәрелүе (Максуди, 1906; Йолдыз,
15.02), беренче чиратта, төрки-татар сүзләрендәге сузык авазларның
язылышын хәл итүгә юнәлдерелә, һаи рәсмия сүз ахырында гына
түгел, сүзләрнең уртасында да файдаланыла, К. Насыйри тарафыннан,
интуитив рәвештә теория булып күтәрелгән “... әтәч сүзе  اته جйазылса
мөмкин иде” дигән фикер тормышка ашырыла башлый. Мәгълүм
булганча, гарәп-фарсы алынмалары үз чыганак теле кагыйдәләренә
буйсындырылып языла.
Кыскасы, татар халкы яши торган барлык төбәкләрдә дә, бер-бер
артлы газета-журналлар басылып чыга башлагач, әлеге Казан телендә
ничек итеп язарга тиешлек хакындагы фикер алышулар тагын да көчәя.
Бу юнәлеш “Нур” газетасында башланган “Тел бәхәсе”нең “Кәлям мөсабәкасы” (“Тел ярышы») буларак “Шура” журналында дәвам ителүе
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уңае белән басылган мәкаләләрдә ачык чагыла. Дөрес, бу бәхәсләр,
гарәп-фарсы алынмаларын кулланыйкмы, әллә үзебезнең саф төркитатар сүзләре белән генә языйкмы, дигән икеләнүле фикерләр уята!
“Икътисад” журналының мөхәррире М. Мортазин “Төркичә язу туг
рысында” дигән язмасында [“Шура”да “Тел ярышы”, 1910, б. 35–37]
һәм дин галиме, әдип Г. Гафуров-Чыгтай үзенең “Тел йөгертешү” дигән мәкаләсендә [“Шура”да “Тел ярышы”, 1910, б. 39–40] чит сүзләр
файдаланмыйча язганда, “...күңлебездә булган күп нәрсәләрне үзебез
теләгән рәвештә тулы аңлата алмаякчабыз”, болай итеп язуның “...көчәнеп языла торган, тозсыз булуын”, “...чөнки иркен телемезне үз иркемез
белән кысанландырмак димәкдер, моның безгә бер чакта да кирәге йукдыр”, – дип искәртәләр. Менә шундый рәвештәге бәхәс-фикер алышу
барганда, башка темалардан аерылып, имля мәсьәләсе күтәрелеп, алгы
планга чыга. Һ. Максуди тарафыннан “имляда ишетелгәнчә язу тиеш”
(Йолдыз, 1906, 15.02) дип башланган мәсьәлә “Шура” битләренә күчеп,
Җ. Вәлидинең “Тел вә имля” исемендәге мәкаләсе белән яңача дәвам
иттерелә: “...әгәр дә...” ишетелгәнчә язу “асылын кабул итәр булсак,
бер Казан губернасы өчен йөзләрчә вә ихтимал ки, меңләрчә имля кулланмак иҗаб иделәчәкдер... кемләрнең шивәләре асыл тотылынур?...”,
– дип яшь автор Һ. Максудиның сузыкларны язуда күрсәтергә кирәк
дигән фикерен гомумиләштереп җибәрә, аерым бер диалектны нигез
итеп алырга кирәклеген ассызыклап, яңа фикергә күчеп китә (Шура,
1910, № 1). Г. Кәчмири хәзрәтләре сузык авазларны язуда күрсәтүгә каршы чыга: “Мисал без  اجсүзен бер дә галәмәт куймай, әллә ничә йирдә
йөртәбез. Урыны белә мәкъсудны бик нык үти: чәй эч, пычак очы, карга
оча, бүген эчем ауырта, безнең сарык өч баш”, бу автор татар теленә
кирәге булмаган тартыклардан котылырга чакыра (Шура, 1910, № 9).
Б. Дәүләтшаев исә: “...нә кебек тауыш ишетелсә, шуның белән язарга
тиешле. ...язмак ысулы түрек милләтенең бер-берендән аерылмаклары
сәбәб булыр”, – дип, киләчәктә дөрескә чыгачак фикерен әйтә (Шура,
1910, № 14). “Шура”ның алдагы еллардагы һәр санында да диярлек,
имля мәсьәләсенә багышланган мәкаләләр басыла килә, имляга бәйле булып, барлык төрки халкы аңларлык тел, ана телебезнең бүгенге
көндәге дәрәҗәсе, уку китапларының төрлелеге, иң мөһиме – балаларга әлеге төрлелекне аңлатуның кыенлыгы кебек мәсьәләләр кузгатыла,
аларны хәл итәргә омтылыш көчәя.
“Шура”ның шушы ук саннарында Г. Алпаров белән В. Солтанов
тарафыннан язылган “Матбага һәм хәрефләребез” мәкаләсе белән
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хәреф төзәтү, хәрефләрне арттыру-киметүгә багышланган мәсьәләгә мөнәсәбәт белдерү башлана. Язуда бер хәрефнең дүрт төрле итеп
язылуын икегә калдырырга, дигән теләк белдерелә, Җ. Виргазов һәм
башка авторлар әлеге фикерне яклап чыга (Шура, 1911, № 16).
1912 елда Г. Алпаровның “Хәреф вә имлямыз” исемле китабы
дөнья күрә. Авторның бу хезмәтенә карата Г. Ибраһимов болай ди:
“...мәдләрне унга җиткерә, ләкин аның бу әсәренең асыл кыйммәте
мәдләрдә түгел, бәлки хәрефләрнең дүрт шәкелдән бергә калдырылу
мәсьәләсендәдер” [Ибраһимов, 1915; 2007, б. 65]. Шушы ук хезмәтендә Г. Алпаров “бер телдә ике имля булмаска тиеш” дип, катгый таләп
күтәрә, үз имлямыз төзәтелгәннән соң, телебездә йөртелә торган гарәби, фарси сүзләрне дә “татар имлясы” белән язарга тиешле”, – дип,
китаб, сәгать, каләм, һәфтә, һәр, һәм, кәгазь һ.б. гарәп-фарсы алынмаларын, татарча әйтелешләрен саклап, ягъни ишетелгән һәр иҗектәге
сузык авазлары белән язарга кирәк, дип белдерә [Алпаров, 1912, 2008,
б. 39]. Аңлашылганча, сүзләрдә ишетелгән сузыкларны язу тиешле,
дигән фикергә күп төрле башка мәсьәләләрнең бәйләнеп китүе күренә.
Шуларның тагын чираттагысы – татар орфографиясендә имляның
иске, урта һәм яңа дип бүленеп өйрәтелүе. Әлеге күренеш тә, асылда,
татар телендәге сузык авазларны язуда күрсәтү өчен ничә хәрефнең кулланылуына нигезләнә. Бу хакта Г. Ибраһимовның “Татар имлясында яңа
агымлар” дигән мәкаләсендә ачык әйтелә: “...Имля мәсьәләсенең хәзерге көндә иң үткен хис кыйлынган һәм хәл кыйлынуы ашыглык тели торган ягы – хәрфе мәдләрнең сүздәге аваз санынча булуы мәсьәләседер...
имлядагы фикерләрне берничә агымга аеруда, шул мәд мәсьәләсен нигез итеп алам. 1) Имляда беренче агым – шул иске имлядыр. Анда хәреф
мәд өч – уау, әлиф, йа... Кеше бик чак кына имля хакында уйласа, иске
имля белән язарга аның кулы бармый башлый. 2) Имляда икенче агым
шул югаргы өч мәд өстенә тагы икене арттыра да, хәрфе мәдне бишкә
җиткерә. Бу имляны “урта имля” димәк – иң табигый исем, иң мәгънәле
истыйлях булыр. Мәд тугрысында иске имлядагы уау, әлиф, йа өстенә
һаи рәсмия белән кыска уауны арттырып, къәтгый кагыйдә астына алалар. 3) Имляда өченче агым – мәдне унга җиткерүдән гыйбарәт. Башлап
– Каюм Насыйри, соңра – Гыймад Нугайбәк, Алпаров, Корбангалиев вә
башкалар татар телендә ун мәд бар, диләр. Моңа ун хәреф арттыралар.
Без боларны “яңа имля” дип атайачакмыз... Сүзләрнең калынлыгы яки
нечкәлеге мәд хәрефенә иярә: бер сүздә калын мәд хәрефе булса, башкалар шуңа ияреп калын укыла, диләр. Шулай диләр дә, урта имля та-
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рафдарлары кабул кылган биш мәднең һәр каюсын ике хәрефкә әйләндерәләр” – дигәч, “...Мин үзем урта имля ягындамын”, – дип, авазның
калынлыгын-нечкәлеген белдерү өчен хәрефләр ике төрле язылырга
тиеш түгеллеген исбатлый. Шуның белән бергә, гарәп теле имлясының
безнең телгә туры килмәвен ассызыклап: “...Безнең имлямыз – бөтенләй башка. Бездә имляның төп нигезе итеп “аваз” алына. Имляда идеал
итеп һәр авазга бер хәреф табуны куйганбыз”, – дип, татар теленең үз
табигатенә хас булган, ягъни сүзләрнең әйтелеше язудагы чагылышына тәңгәл булырга тиеш, дигән фикерен дә белдерә [Ибраһимов, 1915;
1987, б. 67–70, 127–128].
Әлеге фикерләргә Җ.Вәлиди болай дип йомгак ясый: “...Бу яңа
имлялар Һади һәм Галимҗанлар имляларындагы кимчелекләрне
тутырырга тырышалар. Иң элек, алар татарчада булган сузынкы
авазларның һәркайсына махсус галәмәтләр куеп, һәрбер сүзне,
һичбер истиснасыз, ишетелгәнчә язу әсасын кабул итәләр, бары тик
татарчага кергән гарәби һәм фарси сүзләрне генә әүвәлге хәлендә
калдыралар... Мөһитдин әфәнде белән Гыймад әфәнденең имлясыннан
ачык күренәдер ки, имля бик ислах кылынган саен, язуыбызның
чуалчыклыгы арта, хәрефләрнең күрке дә югала гына бара. Анда әллә
нинди вак төрткеләр, бер-берсеннән аерып бетерү кыен булган вактөяк ишарәләр күбәеп, ансыз да чуалчык һәм күрексез булган гарәп
хәрефләре әллә нинди адәм укый алмаслык бер җен язуына әйләнә.
Имляны ислах кылудан бер максат – язу һәм уку эшен җиңеләйтү.
Имляны төзәтәм дип, хәрефләрнең шәкелләрен язуны авырлаштыру
исә, бу бер кыенлыктан котылу юлында икенче кыенлыкка төшүдер”
[Вәлиди, 1919, 2007, б. 59].
Шулай булуга карамастан, ишетелгәнчә язылырга тиешлек
мәҗбүри куела башлый. Шәрекъ журналистларының киңәш
мәҗлесендә Г. Ибраһимовның хәреф-имля мәсьәләсенә караган
чыгышын тыңлаганнан соң, берничә карар кабул ителә, шуларның
язуга караганнары түбәндәгечә бирелә: “...Гарәпчәдән кергән сүзләрне
ишетелгәнчә (мәд белән) язу хакындагы кагыйдә һичбер истиснасыз
гамәлгә куелырга тиешле: а) моңарчы булган кебек кеше һәм әйбер
исемнәрендә дә гарәп имлясы сакланмас, бәлки ишетелгәнчә язылыр;
б) гарәп сүзләрен язуда төп нигез итеп гарәптән түгел, бәлки татар
авызыннан ишетелү алыныр, гарәби сүзләр шуңа карап, татарчада
әйтелүләренчә язылырлар (заман, каһарман, галәмәт, сәләмәт, сәяси,
сәләм һ. кеби); в) хәрефләрнең шәкелләрен билгеләү өчен сайланган

1. Иске татар язма әдәби теле

215

комиссиягә калынлык-нечкәлек галәмәтен эшләп чыгару да тапшырыла. Бу галәмәт гамәлгә ашу белән съ, тъ кебек хәрефләр бөтенләй
ташланырга тиешле; г) югарыда хәреф-имля хакында чыгарылган
карарлар, теләсә сәяси, икътисади әсәрләрдә, теләсә әдәбияте нәфисәдә, теләсә дәреслекләрдә булсын, һичбер истиснасыз гамәлгә куелуы мәҗбүридер” [Ибраһимов, 2007, б. 123–124].
Мәҗбүри дип куелуга карамастан, иске имля белән язу да дәвам
ителә. Әмма, бу таләп-карарлар гасырлар буена эзлекле булып килгән
язма норманың тотрыклылыгына карата шик уята, ягъни традицион
имляны үзгәртергә дә мөмкин дигән фикер уянуга сәбәп була.
Традицион язма норманың какшавына, гарәп хәрефләрен төркитатар әйтелешенә яраклаштырып язарга кирәклекне ассызыклап
белдерү белән бергә, гарәп-фарсы сүзләрен дә татар теле әйтелешенә
туры китеребрәк язу тиешлегенә игътибарның артуы да тәэсир итә.
Шуның белән бергә, гарәп-фарсы сүзләренең үз чыганак телендәгечә язылышы дәвам ителә. Җ. Вәлиди ассызыклаганча, “...бездә укымышлы кешеләр арасында фәкать гарәби сүзләрне дөрес итеп язуга
гына игътинаэ кылына (игътибар ителә). Татарча сүзләрне гүя ничек
язсаң, шулай ярый һәм анда ялгышлык эзләнми дип әйтерлек иде...
иске имля тәмам төзелеп җиткән, кагыйдәләре әсаслы вә көлли булган
бер имля түгел, анда төркичә сүзләрне төрлечә язарга киң юл калдырыладыр...” [Вәлиди, 1919, 2007, б. 57].
Җ. Вәлиди “Татар теленең тулы сүзлеге”нә сүз башы итеп язылган “Телебезнең эшләнеше, иске һәм яңа әдәби, гыйльми тел” дигән
мәкаләсендә “...төркичә сүзләрне төрлечә язарга киң юл калдырыладыр...” дигән фикерен мисаллар белән аңлата: “...Мин, татар теленең
шивәчекләрен, сөйләшләрен фонетика һәм морфология ягыннан өйрәнү белән шөгельләнсәм дә, бу сүзлеккә мондый аермаларны, ягъни
фонетика һәм морфологиягә кереп бетә торган аермаларны кертмим.
Мәсәлән, мишәрдә (к) ның калын (къ) шикеллерәк булып әйтелүгә яки
Касыймда (к) һәм (к) нең “э” гә, “ә”нең “и” гә авышуына карап, мондый үзгәрешләргә аерым урын бирелми, тик һәрбер хәрефне башлап
сөйләгәндә, аның кай җирдәге сөйләштә нәрсәгә авышканлыгы гына
әйтеп кителә. Әмма, мәсәлән, абзар-азбар, җизни-җизнәй, мәче-мачы,
апара-апр кебек аерым сүзләргә генә караган (көлли, кыясы булмаган)
үзгәрешләрне, әлбәттә, сүзлеккә кертергә кирәк. Мондыйларның әдәбиятта берсе генә йөрсә дә (әле бик күпләре хакында бу да билгеләнеп
җиткәне юк), югарыда әйтелгән фикерләргә таянып, мин боларның
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һәммәсен күрсәтергә кирәк табам”, ди [Вәлиди, 1927, 2007, б. 217].
Җ. Вәлиди шушы ук хезмәтендә гарәп-фарсы һәм рус теле алынмаларының да ничек итеп теркәлергә тиешлегенә аерым игътибар итеп
болай яза: “Гарәп-фарсы сүзләренең халык тарафыннан үзләштерелгәннәре, төп сурәтләрен сакламыйча, халыкта йөретелгәнчә китерелә
(акыл, сәгать, тастымал кебекләре); әмма мондыйларның кайберләре
һәр ике рәвештә күрсәтеләләр: һөнәр – үнәр, мескен – мискин, азап –
газап һ.б. Шулай ук Европа һәм рус сүзләренең дә халыклашканлары
үзгәртелгән рәвештә алына (аптик, әтрәт кебекләр). Әмма халык тарафыннан үзләштерелмәгәнләре үзгәртелмичәрәк алырга тырышыла
(актив, организм кебекләр). Һәрхәлдә, татар телендә сингармонизм
бар дип, һәрбер чит сүзне шул калыпка сугу кебек ялгыш юлдан нык
сакланыла”, ди [Вәлиди, 1927, 2007, б. 215].
Китерелгән өзекләрдән аңлашылганча, иске татар теленең
имлясы хакында фикер әйтелгәндә, һәм гарәп-фарсы, һәм рус теле
алынмаларының язылышы, төрки-татар сүзләренең язылышыннан
аерымланып карала, аларның сөйләм телендәге әйтелешенә һәм шул
әйтелешнең язудагы чагылышына хас булган үзенчәлеге ассызыклана.
Татар сүзләренең язылышындагы төрлелекнең билгеле бер
ныгыган тәртип нигезендә баруы. Иске татар телендә сүзләренең ничек итеп язылырга тиешлеге хакында, югарыда искә алынганча, барлык
газета-журнал битләрендә еллар буена кызу бәхәсләр бара, төрки-татар
сүзләренең язылышындагы төрлелеккә игътибар ителә, һәрь яклап аңлатылырга тырышыла, алар дәреслекләрдә урын ала. Җ. Вәлиди “Татар
теленең грамматикасы” дигән хезмәтендә, чыгтай, госманлы шивәләре
һәм төрки-татар телендәге имля вә хәреф мәсьәләсен: “...боларда язу
вә әдәбият теле булганлыктан, сүзләрне бер рәвештә язу мәйдан алган,
ягъни нәзариясе да, гамәлдә үзенә күрә бер имля кагыйдәсе вөҗүдкә
килгән”, – дип, татар галимнәре тарафыннан ничек итеп эшләнүен махсус аңлатып үтә [Вәлиди, 1919, 2007, б. 55–61].
Әлеге бәхәсләрдә әйтелгән фикерләргә нигезләнеп, Ф.С. Фасеев
үзенең “Старотатарская деловая письменность XVIII века” хезмәтендә,
Идел буенда формалашкан төркидә (иске татар телендә) билгеле бер
дәрәҗәдә тотрыклы, ягъни регуляр кабатлана торган, кайбер язылыш
үзенчәлекләрен һәм аларга караган искәрмәләрне туплап күрсәтә.
Тотрыклы язылыш принцибы дигәндә, беренче итеп, гарәп,
фарсы, чыгтай, госманлы теле алынмаларының үзләренең язма
телләренә хас булган орфография белән язылуы хакында Җ. Вәлиди
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әйткән фикер кабатлана. Икенче принципны автор болай билгели:
“В тюркских словах имелась определенная тенденция обозначать
гласные, хотя бы тремя гласными буквами –  آалиф мәд,  اوвауе-мәд, اى
йы-йе мәд –“ [Фасеев, 1982, с. 50]. “Тюркские слова” дигәндә, билгеле
бер дәрәҗәдә, гомумтөркигә, шул исәптән, чыгтай белән госманлыга
да караган сүзләрнең истә тотылуы аңлашыла. Шуңа күрә дә беренче
принципта гарәп һәм фарсы алынмаларын чыгтай белән госманлыдан
аерып карау дөресрәк булыр иде, дигән фикер туа.
Төрки сүзләрдәге сузык авазлар, асылда, әлиф мәд ()أ, вауе-мәд ()او, йы-йе мәд ( )اىхәрефләре белән белдерелә дигәч, автор,
өченче язу принцибы дип, татар сүзләренең язылышына хас булган
үзенчәлекләрне күрсәтә: “В первых слогах обычно предполагалось
наличие краткого [а] или фатхи, что по-татарски могло звучать [ә]
или [а] в зависимости от гармонии слова...”, ягъни төрки-татар
сүзнең беренче иҗегендә, сүз гармониясенә бәйле хәлдә, татарча [ә]
яки [а] булып ишетелә торган аваз, гәдәттә, кыска а яки фәтхә дип
саналганга күрә, язуда чагылдырылмаган. Мәсәлән. К [а]зан, Б [ә]
ләб [ә]й һ.б. Дүртенче язу принцибы, шулай ук “тюркские” дип
башлана: “Если в первых слогах тюркского слова имелись гласные
огубленные (даммовые) или типа (узкие неогубленные – кясровые), то
их старались писать”, – дип мисаллар китерелә:  – بورونбурун, – اولوغ
улуғ,  – بوروбүре,  – كوموشкүмүш һ.б.,  – قيزيلкъизыл,  – قيرقкъиркъ, كيشى
– киши,  – بيرلكбирлик һ.б. Әлеге гомумтөрки нигездә, иске татар теленә хас булган язылыш үзенчәлекләре искәрмәләр буларак күрсәтелә:
а) беренче иҗекнең әйтелеше тараю белән, язуда сузык күрсәтелми
башлагач, түбәндәге вариантлар хасил булган:  – برونб[о]рун, – الوغ
олуг,  – بورىбури,  – كموشк[ө]мүш,  – قزيلк[ы]зыл,  – قرقк[ы]ркъ, كشى
– к[е]ши,  – برلكб[е]рлик һ.б. “Последние однако вначале не подпадали
под общие правила, являясь (по существу) ошибкой писцов, но потом
настолько утвердились в старотатарском тюрки, что стали основными
вариантами орфографии, а древние написанния встречались уже как
исключения (как традиционно-архаические)”. ә) иске татар телендә
графика-язылышта кыскалык, экономия, унификациягә омтылыш истә
тотылганга, кушымчаларда да сузыклар язылмаган: -ләр
-н[ы]ң
һ.б. б) шулай да, башка региондагы төркидән аермалы буларак,
иске татар телендә сузык авазлар язуда күрсәтелергә тырышылганга, хәрефнең укылышын (мәгънәсен) аныклау яки үзгәртү максатын
күздә тотып файдаланыла торган диакретик билгеләр кулланылмаган
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диярлек, яисә сирәк кенә файдаланылган һ.б. [Фасеев, 1982, с. 49–51].
Сүз җаенда, әлеге мәсьәләгә беренче мәртәбә Г. Фәизханның игътибар
итүен искә төшерә алабыз [Фәизхан, 1887, б. 10–12].
Гарәп теленең үзенә хас булган тартыкларының, төрки-татар
сүзләрен язганда, билгеле бер вазыйфа үтәүләренә игътибар
ителә: гарәп теленең эмфатик тартыклары татар теленә хас булган
сингармонизмны белдерү, ягъни калынлык-нечкәлекне аерымлау
өчен файдаланыла. Мәсәлән, сүт “молоко”, сал “плот”, тел “язык” тал
“ива”, таң “заря” һ.б. Әмма бу язылыш һәрвакытта да саклана алмый:
طوغ وس, ,توغ صو, – тугъ “флаг”, су “вода һ.б.
Ф.С. Фасеев түбәндәгечә нәтиҗә ясый: “...многие из вышеуказанных правил являются более или менее регулярно повторяющимися
тенденциями, ибо в старотатарском тюрки так и не были достигнуты
орфографическая устойчивость и нормированность... Часто в одном и
том же тексте сосуществовали более архаичные формы с обычными
и новейшими разговорно-просторечными” [Фасеев, 1982, с. 48–51].
Авторның бу фикере, фәкать, төрки-татар сүзләренең язылышына
карата әйтелә дип кабул ителә, чөнки гарәп-фарсы алынмаларының
катгый рәвештә үз имля-орфографиясе белән язылуы ассызыклана. Димәк, имлядагы норманың һәм төрле сәбәпләр белән барлыкка
килгән вариантлылыкларның ничек баруын күзәтү эше, асылда, төрки-татар сүзләренең язылышын аерым тикшерүгә нигезләнергә тиешлеге аңлашыла. Бу юнәлештә, үз чыганак теле өчен ныгыган кагыйдә
белән язылган гарәп-фарсы алынмаларының, бер яктан, гомумтөркидән килгән тел берәмлекләре белән, икенчедән, татар халкының төрле
төбәктәге җанлы сөйләмә сүзләре белән мөнәсәбәттә файдаланылуына игътибар итәргә тиеш булабыз. Димәк, төрки-татар сүзләрендәге
вариантлылык мәсьәләсенә бу яктан да карарга тиеш булабыз.
Галимнәр белдергәнчә, гарәп һәм фарсы сүзләрен язганда, аларны
төрки-татар теленең әйтелешенә туры китерергә кирәклек мәсьәләсе
кузгатылуга карамастан, ХХ гасырның беренче чирегенә кадәр, гарәп
һәм фарсы сүзләренең үз чыганак телендәгечә язылышы дәвам итә.
Иске татар телендә, алтмыш-җитмеш процентны тәшкил иткән бу
алынмаларның катгый рәвештә кабул ителгәнчә язылышы, асылда,
орфографик норманың ныклы нигезгә утыртылуын һәм аның гасырлар
буена эзлекле дәвам итүен, раслый торган факт буларак аңлашыла.
Шулай итеп, Идел буенда формалашкан төркинең хосусый
үзенчәлекләре булып санала торган бу орфографик тәртип, әлеге
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региондагы әдәби “түрки”нең, башка халыкларның язма теленнән
аерылыбрак торган, Казан телен – классик иске татар телен, аның
статусын – йөзен һәм язу мәктәбен барлыкка китерә.
Кызганычка каршы, иске татар телендәге истәлекләрне тикшереп язылган хезмәтләрнең күбесендә, бу өйрәтү истә тотылмый,
гарәп-фарсы алынмалары төрки-татар сүзләреннән аерылып каралмый. Аерым авторлар гына бу мәсьәләгә игътибар итә, мәсәлән, “...в
заимствованиях сохраняется исконное написание в основном без обозначения гласных”, – дип яза Ф.М. Хисамова [Хисамова, 1995, б. 30].
Ш. Мәрҗәни хезмәтен тикшерүче Р. Йөзмөхәмәтов, хаклы рәвештә,
болай ди: “...при написании арабских и персидских слов используется
графический принцип, то есть как слова пишутся в арабском или персидском языке, то они и сохраняются в этом тексте, вне зависимости
от правил татарской орфоэпии” [Юзмухаметов, 2002, б. 9].
Гасырлар үтү белән, иске татар телендә язылган хезмәтләрнең, анда
кулланылган гарәп вә фарсы алынмаларының, гомумтөркидән килә торган сүз һәм сүзформаларның иҗтимагый-мәдәни-сәяси хәлләргә һәм,
шулай ук, төрле галимнең максатына, белеменә бәйле рәвештә, төрлечә,
нигездә, кире мөнәсәбәт белдереп, яктыртылуы мәгълүм.
Язма истәлекләрнең тел үзенчәлеген тикшергәндә, фонетика,
графика орфография мәсьәләсе. Татар филологиясендә ХХ гасырның
урталарыннан, төрле жанр-стильләрдәге язма истәлекләрнең тел
үзенчәлеген өйрәнү эше фронталь рәвештә алып барыла, мәкаләләр,
кандидатлык, докторлык диссертацияләре языла, монографияләр
бастырыла. Шуның белән бергә, текстолог, әдәбиятчы һәм кайбер
тарихчы галимнәрнең аерым тикшеренүләрендә тел мәсьәләләренә,
аеруча текстның графика һәм орфографиясенә игътибар ителә.
Күпчелек авторларда өйрәнә торган истәлекнең теле аның фонетикасын тикшерүдән башлана. Әлеге хезмәтләрне рәттән укып барганда, бер үк дип әйтерлек күренеш-төшенчәнең төрлечә аталуы игътибарны җәлеп итә. Мәсәлән, аерым тексттагы авазлар күчеше, өстәлү
яки төшеп калуы, кушылма рәвешендә файдаланылуы һ.б.лар аерым
авторларда “Фонетика, фонетик үзенчәлекләр” дигән баш астында бирелә [Фасеев, 1982, с. 80; Курбатов, 1984, б. 72–73, 81–82, 140–145,
159–160; Ахметзянов, 1991, с. 58; Исламова, 1998, с. 61]. Башка авторлар шул ук күренешне “Графо-фонетика” дип атый [Ахметгалеева,
1979, с. 58; Шамарова, 1991, с. 7; Хисамова, 1990, с. 59–65, 73–78, 88–
92; Нуриева, 1999, с. 37–60; Гимадиева, 2000, с. 72–73; Исхакова, 2005,
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с. 29–68]. “Графо-фонетика и традиции орфографии” дип бүлеп тә карала [Хисамова, 1995, с. 30; 1999, с. 237, 240, 256–259, 274]. Аерым
авторлар чыганакны тикшергәндә, график һәм фонетик үзенчәлекләр
дип, графо-фонетика дигән кушма терминны бүлеп карыйлар [Маннапова, 1982, с. 5; Мухамметрахимова, 1990, с. 7], яисә графо-фонетика
һәм фонетик үзенчәлекләрне икесен ике бүлек итеп тикшерергә мөмкин дип саныйлар [Абдулхаков, 2007, с. 9–13].
Кайбер авторлар графофонетика, фонетика, яисә фонология дип
бирелә торган бүлектә, яки гомуми йомгакта, аерым тексттагы фонемаларны һәм аларның язылышын тикшерәбез дип, “фонологическая
интерпретация графики списков”, “отражение системы фонем татарского языка в арабоязычной графике”, “состав фонем и графическая их
передача” дип белдерәләр [Хисамиева, 1980, с. 5; Алеева, 1993, с. 23–
44; Хисамова, 1990, с. 127; 1995, с. 13, 42]. Китерелгән мәгълүматлардан күренгәнчә, язма текстларда авазларның табигатен һәм аларның
язудагы чагылышын төрле авторның төрлечә исемләве аңлашыла.
Билгеле булганча, бу хезмәтләрнең барысы да үз өлкәләрендә озак
еллар тикшерү алып барган, танылган белгеч-галимнәр тарафыннан,
яисә аларның җитәкчелегендә языла, шуңа күрә ниндидер искәрмә ясау
бик үк урынлы яңгырамаска мөмкин. Бу урында, фонетика, фонология,
графика, орфография дигән төшенчәләрнең “Татар грамматикасы”нда
[Татар грамматикасы, 1998, Т. I, б. 61–112] ничек итеп аңлатылуына нигезләнеп, алдагы тикшерүләр өчен, максатны түбәндәгечә билгели алабыз: телдәге авазларның табигый төзелешен, үзгәрешләрен, тезмәләрен
өйрәнә торган фонетика һәм авазларның функцияләре (мәгънә аерымлау үзенчәлекләре) ягыннан фонема дип исемләп, фонология тармакларында өйрәнүләргә нигезләнгәнебез хәлдә, язма текстны тикшерү
барышында, әлеге авазларның нинди хәрефләр белән бирелүенә (графикага) һәм аларның ничек итеп язылуына (орфографиягә) аңлы рәвештә
игътибар итәргә тиеш булабыз. Алга таба әдәби тел тарихының фонетика тармагын язганда, фонетиканы һәм “график-орфографик тәртип”не
(Тенишев, 1973), аерып алып тикшерергә һәм норма белән вариантлылыкның мөнәсәбәтен ассызыкларга тиеш булабыз.
Әлеге максатка ирешүдә, орфографик тәртипнең, асылда, ике
юнәлештә, ягъни гарәп вә фарсы алынмаларының катгый рәвештә үз
чыганак телендәгечә файдаланылуына, төрки-татар сүзләренең исә
билгеле бер дәрәҗәдә тотрыкланган нигездә баруына игътибар итү зарурлыгы күренә.
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ХХ гасырның соңгы чирегендә, язма истәлекләрнең телен
өйрәнүче кайбер галимнәр тарафыннан сүз һәм сүзформаларның
язылу үзенчәлеген, гарәпчә вә төркичә дип бүлеп карарга кирәклек
искәртелеп үтелсә дә, аңлы рәвештә гамәлгә куелып җитә алмый,
барлык хезмәтләрдә дә диярлек төрки-татар сүзләренең язылышы
гарәп-фарсы алынмаларының язылышыннан аерымланмыйча карала.
Нәтиҗәдә, иске татар телендә гарәп графикасы белән язылган текстның
фонетик үзенчәлеге объектив халәтендә яктыртыла алмыйча кала.
Фонетик үзенчәлекләрнең гарәп графемасына нигезләнеп
тикшерелә башлавы. Иске татар телендә гарәп графикасы белән
язылган текстның фонетик, график-орфографик үзенчәлеген өйрәнгәндә, тикшерүне, объектив – фәнни нигездә алып бару өчен, кайсы
телнең хәрефеннән башлауның да мөһим булуы аңлашыла.
Иске татар теле тикшерелә торган барлык хезмәтләрдә дә, авазлар,
тел белемендә кабул ителгәнчә, сузык һәм тартык авазларга бүленеп,
аларның язудагы чагылышы анализлана. Сузык һәм тартык авазларның
язылышын аңлату, асылда, ике төрле ысул белән алып барыла: 1) гарәп
телендәге графемалар нигез итеп алына һәм аларның төрки-татар телендәге авазларны (фонемаларны) язуда ничек итеп белдерә алулары
тикшерелә; 2) төрки-татар авазларының (фонемаларының) латин яисә
кирилл хәрефләре белән бирелеше нигез итеп алына да, аларның ничек
итеп гарәп телендәге графемалары белән язылуы аңлатыла.
Гарәп теленең графемалары нигез итеп алына торган хезмәтләрнең
барысы да (мисаллар диссертацияләренең авторефераты һәм
монографияләр буенча китерелә): “Гласные фонемы изображаются
посредством четырех букв: و,  ا,)ى, ( ة) ةизредка диакритическими
знаками), которые передают 9 гласных фонем: а, ә, у, ү, о, ө, ы, и, э,
е” дигән типтагы, бер үк җөмлә белән башлана һәм әлеге дүрт гарәп
графемасы ярдәмендә татар теленең кайсы авазларының язуда ничек
итеп чагылуы аңлатыла [Хисамиева, 1980, с. 8; Маннапова, 1982,
с. 6–7; Хисамова, 1990, с. 48–51; Мухаметрахимова, 1990, с. 8–9; Шамарова, 1991, с. 9–10; Абдуллин, 1991, с. 8–22; Алеева, 1993, с. 26–31;
Нуриева, 1999, с. 39–40; Гилемшин, 2001, с. 29–31; Исхакова, 2005,
с. 31–45; Абдулхаков, 2007, с. 9–10; Бахтиев, 2013, с. 11 һ.б.]. Анализ, асылда, бер үк юнәлештә бара дияргә мөмкин: иң башта, барлык
хезмәтләрдә дә гарәп теленең мәдле әлифе белән сүз башындагы [а]
авазын белдерүе һ.б. ассызыклана, аннан соң мәдсез әлиф ярдәмендә
[а], [ә], [о], [ө], [э], [ы], [и] авазларының, уау, йай, һаи рәсмиянең функ-
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цияләре аңлатыла. Мәсәлән, “... ( اалиф без мадды) передает звуки [а] и
[ә] во всех позициях, а также звуки [о], [ө], [е], [и] в начале слова. نادان
nadan “неграмотный”, “ اجرىего благодеяние”, “ اشالرдела”,  اميدomed
“надежда”,  امامimam “приходский мулла”,  الوغolug “большой”. Буква ه
передает звуки [а], [ә] в середине и в конце слова:  كورهкүрә, حكمنده دور
хөкемендәдер “в его велении” [Мухаметрахимова, 1990, с. 8], яисә ا
(алиф без мадды) передает также звуки [а], [ә] во всех позициях, [о],
[ө], [ы], [е, э], [и] в начале слова:  كراكкирәк,  انالرанлар,  ايديلرәйдиләр,
 ارواهالرغاәрвахларга,  اولوغолуг,  شهر اجندهшәһәр эчендә,  امامимам, ابراهيم
Ибраһим [Алеева, 1993, с. 27], яки “...Буква ( اалиф без мадды) в начале
слова передает фонемы [а], [ә], [и], [е], [ы], во всех позициях [а], [ә]:
 اخشامахшам,  اماәмма,  اختيارихтияр,  اشتاننىыштаныны и др.” [Гилемшин,
2001, с. 29]. Аңлашылганча, гарәп-фарсы алынмаларының һәм
төрки-татар теле сүзләренең язылышы аерылмыйча карала, аерым
чыганакларда күзәтелә торган кайбер үзенчәлекләргә, мәсәлән, аерым
сүзләрдә мәдле әлифнең сүз уртасында да языла алу очраклары
булуына игътибар ителә (Маннапова, Хисамова), әмма аз сандагы
мисаллар белән бер үк фикерләр кабатлана.
Шуның белән бергә, аерым авторларда анализ катлауландырыла,
ягъни гарәп графемалары белән татар теле авазларының язылышта чагылышы күрсәтелгәч, шул ук авазлар тагын латин яисә кирилл хәрефләре белән бирелеп, аларның табигате аңлатыла һәм гарәп графемасы
белән язылышы кабатлана (Хисамова, 1990; Абдуллин, 1991; Нуриева,
1999; Исхакова, 2005; Абдулхаков, 2007).
Әлеге мәсьәләне төрле автор төрлечә яктыртырга тырыша. Ф.
Хисамова чыганакларны тикшергәндә, эзлекле рәвештә, гарәп графемаларының вазыйфасын аңлатудан башлый, алар ярдәмендә татар
авазларының язылышы күрсәтелә, гомуми йомгакта, татар авазларының һәрберсенең хәзерге хәлендәге табигате аңлатыла, язылыш үзенчәлеге, татар теленең үз фонемаларына нигезләнеп гомумиләштерелә,
гарәп графемасы белән язылыш кабатланып бирелә (1990, 1995, 1999).
И. Абдуллинның, төрки текстларда сузык авазларны белдерә
торган графемалар системасын тикшереп язган күләмле мәкаләсендә,
гарәп теленең графемалары алга куела, әмма анализ әлеге билге
белдерә торган татар фонемаларын характерлап дәвам ителә. Сүз
башта мәдсез әлиф белән башлана һәм аның ярдәме белән языла
торган [а], [ә], [и], [э], [ы], [о], [ө] авазларына тулы характеристика
бирелә, рус алынмаларындагы үзенчәлекле әйтелеше искә алына
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[Абдуллин, 1991, с. 10–13]. Алга таба мәддәле әлиф, хәмзәле әлиф,
даммалы әлиф аерылып, алгы планга куела һәм әлеге әлифләр белән
татар теленең кайсы фонемалары бирелеше күрсәтелә: ( و اәлиф + уау)
диграфы белән белдерелә торган [о], [ө], [у], [ү] фонемалары, (اوәлиф
+ даммалы уау) белән белдерелә торган [о], [ө] фонемалары, ( اىәлиф
+ йай диграфы) диграфы белән белдерелә торган [и], [э] фонемалары,
аннан соң “ وуау” белән белдерелә торган [о], [ө], [у] фонемалары, ى
“йай” белән белдерелә торган [е-э], [и], [ы] фонемалары һәм [йе], [йи],
[йы] дифтоногларының татарның үз сүзләрендә һәм рус теле алынмаларында ничек итеп язылышы һәм әлеге күренешнең кайсы телченең
хезмәтендә телгә алынуы эзлекле итеп (ныклы хронология сакланганы
хәлдә) аңлатылып барыла, шул үк вакытта, фәнни хезмәтне ничек
язарга кирәклекне күрсәтә торган үрнәк булып күтәрелә. Камиллекнең
чиге юк, мисал итеп китерелә торган сүзләр гарәп графикасында
бирелгән очракта, язылышны төгәлрәк итеп күрергә мөмкинлек булыр
иде, дигән фикер туа [Абдуллин, 1991, с. 4–27].
Ф. Нуриева хезмәтендә башта кыскача итеп, гарәп графемалары
белән татар авазларының бирелеше әйтелә, аннан соң тикшерелә торган истәлектә файдаланыла торган сузык авазлар, башка галимнәрнең
хезмәтләренә нигезләнеп, борынгы түркидәге халәте белән чагыштырыла: иренләшкән киң сузыкларның XIV гасырларда Идел–Урал буенда тараеп бетмәгәнлеге ассызыклана, аларның укылыш-әйтелештәге
үзенчәлеге билгеләнә (отун, огул, он, ойку, огру һ.б.), ягъни махсус
рәвештә телнең фонетика тармагына караган проблема җентекләп өйрәнелә һәм гарәп графемалары белән язылышта әлеге үзенчәлекне чагылдырырга мөмкин булмау искә төшерелә [Нуриева, 1999, с. 39–46].
Ф. Нуриева җитәкчелегендә язылган А. Исхакова хезмәте дә шушы
юнәлештә тикшерелә [Исхакова, 2005, с. 31–46].
Р. Абдулхаков хезмәте [а] авазының табигатен аңлатудан башлана,
аның язылышта мәдле әлиф белән бирелүе әйтелә, әлеге тәртип эзлекле
дәвам ителә алмый: “алиф без мадды в начале слова передает звуки [а],
[ә], [и], [э]” дип, гарәп графемасына күчелә һәм “...звук [а], при помощи
которого передается (алиф без мадды), “...в середине слова звук [а],
который используется для написания (алиф без мадды)...” дигән, хата
фикердән соң (аваз хәрефне белдерү өчен файдаланыла алмый, киресенчә генә була), “кроме графемы (алиф без мадды)... для обозначения
звука [а] в конце слова используется графема (хай расмия)” дип, дөрес
юлга килеп чыгып, сүзен татар авазларының гарәп графемалары белән
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ничек итеп бирелешен әйтеп бетерә ала [Абдулхаков, 2010, с. 52–60].
Шулай итеп, аерым текстларда татар телендәге сузык авазларның
язылышы билгеләнгәндә, гарәп телендәге өч-дүрт хәреф нигез итеп
алына һәм, хәзерге әдәби норма яктылыгында, аларның ничек итеп
төрки-татар телендәге тугыз-ун авазны язуда чагылдырулары хакында
кыскача мәгълумат бирелә. Дүртенче сузык аваз дигәндә, һаи рәсмия
истә тотыла. Бу билгене кайбер авторлар сузык авазны белдерә торган
аерым хәреф дип саный [Хисамиева, 1980, с. 8; Маннапова, 1982, с. 6;
Мухаметрахимова, 1990, с. 8; Абдуллин, 1991, с. 17–18; Алеева, 1993,
с. 26; Исхакова, 2005, с. 31; Абдулхаков, 2007, с. 9], аерым авторлар
әлеге билгенең функциясен күрсәтә [Ахметгалеева, 1979, с. 59; Хисамова, 1995, с. 14; Нуриева, 1999, с. 40].
Аңлашылганча, тикшерүне дүрт гарәп графемасыннан башлап,
алар ярдәмендә тугыз-ун татар авазының ничек итеп язылышта чагыла алуы анализланганда, чыганаклар төрле булуга һәм аерым үзенчәлекләр күрсәтелүгә карамастан, асылда, бер үк фикер кабатланып,
еш кына, бер үк мисалларлар ярдәмендә гарәп графемаларының функциясе билгеләнә. Әмма кайбер авторлар интуитив рәвештә, татар теленең үз үзенчәлеген дә билгеләргә кирәклеген аңлыйлар һәм татар
авазларының табигатенә игътибар итәләр, әлеге нигездә төрле системадагы анализ барлыкка килә.
Фонетик үзенчәлекнең татар авазын язуда чагылдыра торган
кирилл хәрефләренә нигезләнеп тикшерелә башлавы. Аерым авторлар, язма истәлекнең телен өйрәнгәндә, турыдан-туры төрки-татар
авазларының табигатен аңлатудан башлыйлар, анализны латин яисә
кирил хәрефләренә нигезләп, аларны алга чыгаралар (Ахметгалиева,
1979; Исламова, 1998; Гимадиева, 2000; Гайнутдинова, 2004; Миннуллин, 2012; Яруллина, 2014). Бу очракта да өйрәнүнең төрле авторда
төрлечә баруы күренә.
Я.С. Әхмәтгалиеваның монографиясендә, хәзерге татар әдәби
телендәге һәм “Кисекбаш китабы”ндагы вокализм системасы, ягъни
сузык авазларның саны һәм составы турында мәгълүмат бирелгәч,
чыганакның беренче иҗегендәге сузыкларның гына анализлануы
искәртелә һәм татар әдәби телендәге тугыз сузык аваз, латин нигезендәге
транскрипциядә, алгы позициягә чыгарылып, артикуляцион билгеләре
(рәт, күтәрелеш, иренләшү) буенча характерлана, мисал итеп алынган
сүзнең башында һәм беренче иҗегендә гарәп телендәге графемасы
белән язудагы чагылышы билгеләнә һәм өйрәнелә торган текстның
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кайсы битләрендә кулланылуы күрсәтелә, транскрипциясе бирелә, сүз
рус теленә тәрҗемә ителә, тикшерелә торган авазның хәзерге татар
телендә ничек итеп язылышы күрсәтелә:
“[а] – широкий, негубной, нижнего подъема, заднего ряда. Обозначается в тексте буквами  اи  باش: آбаш bas (90, 110 и др.) ‘голова’,  آطат
(53) at ‘конь’. В неударном слоге он, видимо, подвергался редукции (см.
Наджип, 1963, с. 22):  بقارbaqar irdi (21) ‘он смотрел’,  سقالىsaqalу (29) ‘его
борода’. В современном татарском языке ему соответствует [а].
[о] – гласный заднего ряда, широкий, губной. В тексте обозначается буквой  وи сочетанием  او:  اولол (10, 11, 40) ‘он, тот’;  بولбол (44, 45)
‘стать’. Соответствует татарскому [u] (в современной орфографии у).
[u] – гласный заднего ряда, верхнего подъема, губной. Обозначен
в тексте буквой  وи сочетанием  او:
(113, 118), ‘конец’ 1) ( او67, 168)
‘ударить, бить’,  اولوغulug (129 и др.) ‘большой’. В современном татарском литературном языке соответствующий ему гласный (орф. о) относительно краткий, подвержен редукции.
[ä] – гласный переднего ряда, широкий, негубной. Изображается через алиф или на конце слова через ه, иногда не обозначается, –
возможно, предполагается фатха:  تنكرىtänri (19) ‘ небо, божество’; ايت
äjt– (40) ‘говорить’. В современном татарском языке звуку [ä] соответствует специфический гласный, передаваемый на письме буквой [ә].
[i] – гласный переднего ряда, широкий, негубной. Изображается в
тексте посредством  یили ای, иногда кесрой:  ايردىirdi вспом. глагол; ايل
il ‘рука’,  برbir (23, 80) ‘один’. В современном татарском языке соответствующий звук (орф. е) подвержен редукции. Указанной звук есть и в
других языках кыпчакского типа – казахском, ногайском”, – дип, әлеге
тәртиптә татар телендәге тугыз сузык авазның гарәп графикасында
язу чагылышы күзәтелә [Ахметгалеева, 1979, с. 58–62].
А.И. Исламованың диссертациясендә дә татар теленең авазлары
латин хәрефләре белән алга куелып, гарәп графемалары белән
язылышын күзәтү максат итеп алына. Әмма автор биш авазның
артикуляцион билгеләрен күрсәтә, кайсы иҗектә кулланылуы эзлекле
рәвештә әйтелми һәм хәзерге язылышны искә алмый, гәрчә максатны
билгеләгәндә: “рассматриваются соответствия и несоответствия с
современным татарским языком”, – дип бирелгән булса да, тикшерелә
торган истәлекнең текстында тугыз сузык аваз кулланылуын белдергәч,
болай дип дәвам итә: “гласный [а] обозначается в тексте буквами  اи آ:
 آدمadam – человек,  باشbas – голова; в неударном слоге подвергался,
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видимо, редукции:  يمانjaman – плохой, дурной; в ауслауте встречается
графема ه:  آندهanda – там. Широкий, негубный гласный переднего
ряда [ә] изображается через ا, на конце слова через  ;هиногда не обозначается вообще:  ايدىäjdi – сказал,  نهnä – что,  تنtän – тело.
Узкий, негубной гласный заднего ряда, среднего подъема [у] в
тексте обозначается буквой  ;یв многосложных словах в первом слоге
не имеет буквенного выражения  جقتیçyqty – вышел,  صفت لقsıfatlyq –
качество,  قيلqyl – делать.
Негубной, промежуточный гласный смешанного ряда [е]
графически передается посредством знака ی, в анлауте ای, первом
слоге не обозначается:  بلbel – узнай,  ا شتونكeşetün – услышь. Негубной, узкий гласный переднего ряда [i] обозначаются буквой  ىили
сочетанием  اى:  ايجورديالرiçürdıler – напоили; в тексте наблюдается
чередование с [ә] и [е]:  – اشتونك ايشت ال ايلрука дип аңлатылгач, [у],
[ү], [о], [ө] авазларының язылышы бергә күрсәтелә: “Для передачи
огубленных гласных [u] [ü] [o] [ö], как и в других арабографических
памятниках, употребляется графема (в анлауте). Арабографичность
текста и редукция гласных не позволяют установить переход гласных,
мы можем лишь предполагать о его существовании:  توروبturub встав,
 قوشquş птица,  كوند هkünda каждый день,  اوستو نهüstüna на поверхность
чего-либо” [Исламова, 1998, с. 6–7].
Аңлатмада “видимо” һәм “иногда” сүзләре белән белдерелә
торган төшенчәне тәгаенләргә кирәклек күренә. Шуның белән бергә,
бу автор гарәп һәм фарсы сүзләрендә [о], [ө] авазларының язуда
күрсәтелмәвенә игътибар итә [Исламова, 1998, с 8].
Г.Р. Гайнетдинованың кандидатлык диссертациясендә дә (2004)
сузык авазларның язылышы шушы тәртиптә бара, ягъни татар теле
авазларының гарәп графемалары белән ничек итеп бирелеше күзәтелә.
Әмма бу автор, алдагылардан аермалы буларак, сузык авазларга
характеристика бирми, латин хәрефе белән белдерелгән татар
авазының кайсы сүздә, тикшерелә торган чыганакның кайсы битендә
нинди графема белән белдерелүен әйтә, сүз гарәп графемасында
күрсәтелми: «[а] – в тексте обозначается буквами  اи  آалтун – золото
(4, 8), бал (8, 4) – мед.
[ә] изображается через “алиф” на конце слова через  ;هиногда не
обозначается вообще – вероятно, предпологается “фатха”», дип, фарсы алынмасы  هرһәр сүзе мисал итеп китерелә, әлеге сүз үз чыганак
теле кагыйдәсе белән язылганга, фәтха турында сөйләргә нигез юк.
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Л.И. Гыймадиеваның “Историко-лингвистический анализ языка “Терджиман” (1883–1918) И. Гаспринского” дигән кандидатлык
диссертациясендә сузык авазлар, асылда, шушы тәртиптә тикшерелә,
1913 нче елдан соң кабул ителгән язу үзенчәлекләренә дә игътибар
ителә [Гимадеева, 2000, 2005, с. 72–73].
Л.И. Яруллинаның “Татар телендә сузык һәм тартык авазларның
(вокализм, консонантизм) язуда бирелеше: ХIX гасыр һәм
ХХ гасырның I чиреге” дигән монографиясендә, темада күрсәтелгән
вакыт эчендә язылган азбука, грамматика, үзөйрәткеч һ.б.ларда, татар
теле фонемаларының һәрберсе тулысынча характерланып, сүз башы,
сүз уртасы, сүз ахырында гарәп графемалары белән язуда ничек итеп
бирелеше җентекле анализлана, аерым авторларда кирилл хәрефләре
белән дә күрсәтелүенә игътибар ителә (Яруллина, 2014).
Б.К. Миңнуллинның “Язык газеты “Борхане таракки” (1906–1911)
дигән кандидатлык диссертациясендә болай диелә: “...рассматриваются все звуки, функционирующие в языке газеты, и указываются знаки, при помощи которых происходило их графическое обозначение”
[Миннуллин, 2010, с. 11]. Аңлашылганча, башта төрки-татар фонемалары характерлана, аннан соң аларны язуда чагылдыра торган гарәп
графемалары күрсәтелә. Әлеге тәртип авторның монографиясендә дә
саклана [Миннуллин, 2012, с. 57–112].
Шулай итеп, татар авазын белдерә торган кирилл хәрефе алга
куелып языла торган хезмәтләрдә дә әлеге үзенчәлекнең төрле авторда
төрлечә тикшерелүе күзәтелә: авазлар төрле дәрәҗәдә характерлана,
гарәп һәм фарсы алынмалары төрки-татар сүзләреннән аерылып
каралмый, сүзләр эзлекле рәвештә гарәп графикасында һәм кирилл
хәрефләре белән күрсәтелми һ.б.
Шуның белән бергә, әлеге ысул, язма истәлекнең телен
анализлаганда, гарәп графемасын алга куеп тикшерүгә караганда,
кулайрак булып санала, чөнки татар теле авазларының гарәп графикасы
белән бирелешендәге билгеле бер эволюцияне ачыграк күрергә һәм
имля-орфографиядәге норма һәм вариантлылыкның эзлеклелеген
төгәлрәк билгеләргә мөмкинлек бирә.
Язма истәлекләрнең фонетика, графика һәм орфографиясе
өйрәнелгәндә игътибар ителергә тиешле зарури мәсьәләләр.
Югарыда язма истәлекләрнең тел үзенчәлеген тикшерү барышында,
аларның фонетика, графика, орфография мәсьәләләрен анализлау
төрле автор хезмәтендә төрле ысул белән алып барылу күзәтелә.
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Тикшерүне алга таба дәвам иткәндә, язма телнең табигате һәм
вазыйфасының таләбен аңлап, түбәндәге мәсьәләләргә игътибарны
юнәлтү зарур.
Язма истәлек теленең фонетикасын тикшергәндә, төрки-татарга караган сузык һәм тартык авазлар системасын күзалларга, кирилл
хәрефләрен алга куеп, хәзерге әдәби тел нигезендә, аларның һәрберсенең артикуляцион табигатен (тараюын яки киңәюен) һәм лингвистик
вазыйфасын (фонема яки аллофон булуын, ягъни мәгънәне аеру-аермавын) билгеләргә, шулай ук хәзерге әдәби тел белән чагыштырганда,
нинди үзенчәлекләре булуын күрә белү таләп ителә.
Аерма дигәндә, хәзерге тюркологиядә татар һәм башкортларның
сөйләмә телләрендәге тар сузык авазларның киңәюен һәм, киресенчә,
киңнәрнең тараюуын [Юлдашев, 1984, с. 107], татар теле тарихындагы о > у // у > о; ö > ү // ү > ө һәм э > и // и > е һәм аерым очракларда
(беренче иҗектә) э > ә авазларның күчеше булуын [Нуриева, 1999; Әхмәтҗанов, 2005, б. 13–15, 20–22] истә тотарга кирәк була.
Сөйләмә (әйтмә) телдә генә әйтелә-ишетелә торган әлеге
үзгәрешне, гарәп графикасы белән язганда чагылдырып булмавын
барлык авторлар да ассызыклый. Шуның белән бергә, Ф.Ш. Нуриева,
1357 елда төзелгән “Нәһҗел-фәрадис” әсәрендә кулланылган һәм
хәзерге әдәби телдә [у] авазы белән әйтелә һәм языла торган барлык
сүзләрне дә [о] авазы белән укырга кирәк, чөнки бу вакытта, [о]
авазының [у] га күчмәгән булуы язмада да чагылыш таба, әлеге
әсәрдә  بوالعارболгар,  سواعانсуган,  سواعيلсогыл һ.б. сүзләрнең беренче
иҗегендәге сузык,  واдиграммасы белән языла, бу үзенчәлек киң
[о] сузыгының тар [у] га күчеп бетмәгәнлеген күрсәтә, дип белдерә
[Нуриева, 1999, с. 41–42].
Я. Әхмәтгалиева “Кисекбаш китабы”нда сүз башында һәм беренче
иҗектә хәзерге язма телдә [у] булып әйтелә һәм языла торган  اولул,
 اوتوزутыз,  بولбул,  توفراقтофрак,  بولبболуб сүзләрен ол, бол, отуз,
тофрак, болуб дип транскрипцияли, ягъни сузыкның киң халәтендәге
сакланышын күрсәтә [Ахметгалиева, 1979, с. 59–61].
Ф.М. Хисамова ХVI–XVIII гасырдагы эш кәгазьләрендә (актларда) уйгыр юридик документларыннан чыгып, болай ди: “...tört
joly boş свободен на все чытыре стороны, jawuz jaman qylynmyşy
joq нет дурных дел кебек штамп булып килә торган тезмәләрнең
файдаланылуын искәртә [Хисамова, 1999, с. 55], әмма штамп булмаган сүзләрнең язылышы хәзерге әдәби телдәге әйтелеше нормасында
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бирелә:  اولوغолуг,  اوروسنيكурусның,  بولساбулса,  بورونغىборонгы, بتون
бөтүн,  بولوب تورغانمزбулып торганымыз [Хисамова, 1999, с.61]. Димәк,
бу вакытларда инде штамп булмаган гадәти сүзләрдә о > у күчеше хәл
ителгән дип санарга нигез бар.
Язма истәлекләрне тикшерүче галимнәр белдергәнчә, ә > и, и >
ә күчеше мәсьәләсе язылышка карап хәл ителә: кул дигән сүзнең рун
язмаларыннан алып, ХХ гасыр иске татар теленә кадәр  الәл һәм  ايلил
дип, ягъни борынгы төрки киң [ә] һәм тар [и] сузыкларының иркен
рәвештә алмаштырылып файдаланылуы күренә.
Әлеге мәсьәләне Ф.Ш. Нуриева күпсанлы мисаллар белән
җентекләп күзәтә, үзе өйрәнә торган әсәрдә сүз башында һәм беренче
иҗектә әлиф һәм аның йай белән чиратлашуын өч төркемгә бүлеп
карарга мөмкин дип саный: а) бер үк сүзләр дублет буларак языла дип
саный:  ال ايلкул,  ارته ايرتهиртә,  ار ايرир,  كجاкәчә,  كيجهкичә һ.б., ә) сүз
башындагы әлиф борынгы төрки [ә]не белдерә:  اسانисән,  اكماكикмәк,
 امكاكимгәк һ.б., б) сүз башындагы йы-йе мәд белән [и] һәм [ы] авазы
белдерелә:  ايناكинәк (сыер),  ايتит (эт),  ايفوقывук (газель) һ.б. [Нуриева, 1999, с. 43–45]. Ф.М. Хисамова хәзерге татар телендә [и] авазы
белән әйтелә торган сүзләрнең [ә] белән күрсәтелүе киң [ә]нең булуын
күрсәтә дип белдерә [Хисамова, 1999, с. 78].
Шулай итеп, язма текстны өйрәнү барышында, фонетика тармагында тикшерелә торган авазларның табигатен һәм вазыйфасын иске
татар телендә, асылда, сүзнең язылышы – орфографиясе белән бергә
бәйләп аңлату сорала. Әлеге үзенчәлекнең рәт һәм ирен гармониясендә дә чагылышы күзәтелә. Рәт гармониясе, ягъни сузыкны калын
яки нечкә итеп уку гарәп теленең эмфатик хәрефләренә нигезләнә.
Татар сөйләмендә ирен гармониясе сакланмый торган сүзләрнең
традицион язылышта кулланылуы мәгълүм. Ирен гармониясе күрсәтелми торган очракны, язуда сөйләм үзенчәлегенең чагылышы дип
карыйбыз. Бу юнәлештә М. Әхмәтҗанов фикере игътибарны җәлеп
итә: “...В некоторых памятниках шеджере, в отличие от традиционного написания,  اوанлаутном положении встречаются лишь начертания алифа, а в интерлаутной позиции вообще отсутствуют какие-либо знаки. В подобных случаях алиф не отражает губных фонем,
а показывает замену их негубными звуками:  اقسييكАксийәк, лит. Аксөяк,  كوكسييكКүксийәк, лит. Күксөяк,  انسهӘнсә, лит. Өнсә, ار ه تو جى
ирәтүче, лит. өйрәтүче,  كره شهкэрәшә, лит. көрәшә,  سيله شهсиләшә,
лит. сөйләшә һ.б.” [Ахметзянов, 1991, с. 59].
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Әлеге мәсьәләләрнең төрки-татар сүзләре өчен генә актуальлеге
аңлашыла, шуңа күрә югарыда берничә мәртәбә әйтеп үтелгән
фикерне тагын бер мәртәбә кабатларга кирәк: гарәп-фарсы алынмалары үз чыганак теленең кагыйдәсе белән язылганга күрә, төрки-татар
сүзләренең язылышын аерып алып тикшерү зарур булачак.
Кыскача нәтиҗәләр. Карап үтелгән диссертация һәм монографияләрнең күпчелегендә, төрки-татар сүзләренең язылышын аңлы
рәвештә гарәп-фарсы алынмаларыннан аерып карамау һәм өйрәнүне
эзлекле рәвештә кирилл хәрефләреннән башламау нәтиҗәсендә, аерым текстта файдаланылган хәрефләрнең кулланылышын аңлатканда,
объективлык саклана алмый. Бу хәл түбәндәге хата фикерләрдә чагылыш таба:
1. Аерым авторның әсәрен анализлаганда, билгеле бер сүзләрнең
ничек итеп язылышын күрсәтү максатыннан китерелгән гарәп-фарсы алынмалары, авторның үзенчәлеге буларак, әлеге әсәрдә генә шулай кулланылган кебек, аңлашылмый торган тәэсир калдыра. Югарыда, гарәп графемасын алга куеп тикшерелә торган хезмәтләрдән
китерелгән мисаллардан бу хәл ачык күренде. Менә тагын бер мисалга
игътибар итик: “ (اалиф без мадды) в начале слова передает звуки [а],
[ә], [е], [и], [о], [ө], [ы]”, – дип, Ә. Уразаев-Кормашиның кыйссаларын
тикшерүче автор мондый мисаллар китерә: “ هللاалла,  ادبسزәдәбсез, اجنده
эчендә,  ازالبэзләб,  احتياجихтияҗ,  ايسملىисемле,  استاذيمنостазымын,
امتولوبомтылыб,  اميدөмид,  اشاندرديالرышандырдылар” [Шамарова, 1990,
с. 9]. Китерелгән ун мисалның алтысы – алынма, ягъни бу сүзләрне
Ә. Уразаев-Кормаши гына түгел, теләсә кайсы автор да шулай куллана, чөнки алар үз чыганак тел кагыйдәсе белән языла. Алла сүзе бу
язылышында, үзеннән алда фәтхале сүз тормаганда, Илаһ дип укыла [Алынмалар, 1965, б. 156], исем һәм ихтыяҗ сүзе кебек үк [Алынмалар, 1965, б. 190], мәдсез әлиф белән түгел, кәсрәле әлиф (ِ )اбелән
язылган була. Гарәп алынмасы  اسمисем сүзе, йай дан ( )ىбашка язылырга тиеш, бу очракта ул вариант булырга мөмкин. Димәк, эчендә, эзләб,
омтылыб, ышандырдылар дигән татар сүзләре генә мәдсез әлиф белән
башлана, ягъни тезис итеп бирелгән кагыйдәгә мисалларның күбесе
дөрес сайланмаган, хата фикергә китергән була.
2. Барлык авторларның хезмәтләрендә дә: “Буква ( وв начале слова
в сочетании  ) واвыражает губные гласные [у], [ү], [о], [ө]; буква ( ىв
начале слова в сочетании  )اىпередает гласные [э е], [и], [ы]” – тибындагы җөмләләрдә, алынмаларда һәм татар сүзләрендә, дип, бүленеп ка-

1. Иске татар язма әдәби теле

231

ралмагач, уау ( )وһәм йай ( )ىхәрефләренең вазыйфасы төгәл билгеләнә
алмый. Гарәп алынмаларында уау хәрефе ( )وсүз башында тартык [в],
[w], сүз уртасында озын [у] авазларын белдерә, әмма вауе-мәд ( )اوһәм
йы-йы-йе мәд ( )اىфәкать төрки-татар сүзләренең башында гына языла. Димәк, алга таба әлеге мәсьәләләр махсус игътибар итүне сорый.
Моның өчен аңлы рәвештә, анализны ныклы бер системага салу, ягъни
кирилл хәрефләрен алга куеп, төрки-татар сүзләрен аерып карарга,
аларның хәзерге телдәге табигатен искә төшерергә, һәр авазның,
сүздәге урынына карап, язылышының ничек булуы күренеп торсын
өчен, сүзнең башында, уртасында, ахырында, дип, аерып күрсәтергә,
мисалларны гарәп графикасында һәм гамәли язуда да бирергә кирәк
булачак. Чагыштыру максатыннан, гарәп-фарсы алынмаларына да
игътибар итү мөһим, бу ике телгә хас булган язылышның аермасын,
яисә кайбер авазларның бирелешендәге очраклы туры килүне ачыграк
күрергә ярдәм итәчәк.
Шулай итеп, язма истәлекләрнең текстын тикшерү барышында,
гарәп һәм фарсы алынмаларының язылышын төрки-татар сүзләренең
язылышыннан аерып алып анализлау, объектив дөреслекне, ягъни иске
татар телендә параллель бара торган ике орфографик норма булуын
билгеләргә мөмкинлек бирәчәк. Бу нормаларның берсен икенчесе
белән чагыштырганда күзәтелә торган туры килмәүләрне, язылыштагы
вариантлылык, дип түгел, бәлки, бер норманың икенчесенә тәңгәл
килмәгәнлеге, дип ассызыкларга туры киләчәк.
Әлеге мәсьәләгә тюркологик хезмәтләрдә дә игътибар ителә,
мәсәлән, төрек-госманлы теленә мөнәсәбәтле рәвештә, мондый күренешне Ю. Немет “икеләтелгән тел системасы” дип, иске анатолий-төрки телгә мөнәсәбәтле рәвештә, В.Г. Гузев “чит телне файдалану” дип
атый [Гузев, 1997, с. 117].
Тартык авазларда, сузык авазларны тикшергәндәге кебек, ике
телне аерып карау нигезе сакланганы хәлдә, бу хәрефләрнең үзләренә
хас булган вазыйфаларына бәйле рәвештә, анализ башкачарак юнәлеш
ала. Татар телендәге [т], [х] авазларының гарәп теленең ике, [г], [с]
ның – өч, [з]ның – дүрт төрле графема белән белдерелә алуы, татар
теленең үзенә хас булган [к], [қ], [г], [ғ] авазларына аерым хәрефләре
булуы һәм сүзләрне язганда аларның төрлечә файдаланылуы мәгълүм.
Димәк, норма һәм вариантлылык мәсьәләсендә, объектив дөреслекне
саклау максатыннан, әлеге мәсьәләгә дә игътибар итәргә кирәк булачак.
Сузык авазлардагы кебек, тартык авазларның язылышында
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да төрки-татар авазларын гарәп графемалары белән билгеләгәндә,
норма һәм норма вариантлылыгының, төрки-татар авазы белән гарәп
графемасы мөнәсәбәтендә генә түгел, төрки телләрне угыз һәм кыпчак
төркеменә бүлеп карау нигезендә дә баруы ачык күренә. Бу юнәлештә
сүз башы позициясендә [б-] ~ [м-], [б-] ~ [нуль], [б-] ~ [в-], [т-] ~ [д-],
сүз ахырында [г], [ғ] тартыкларының саклану-сакланмавы игътибар
үзәгендә тотыла.
Шуның белән бергә, тартык авазларның язылышында, сузыклардан аермалы буларак, норма һәм вариантлылык мәсьәләсенең татар
халкының төрле төбәндәге сөйләмә формаларының кулланылуына
бәйле рәвештә барлыкка килүе мәгълүм булды. Бу хәл [й-] ~ [җ-], [с-]
~ [ч-], [җ-] ~ [ч-] һ.б. тартык авазларның чиратлашуы белән барлыкка
килә торган төрлечә язылышта чагылыш таба. Димәк, гомумтюркологик хезмәтләрдән аңлашылганча, әлеге тартыкларның табигате һәм
вазыйфасының үзенчәлеге, аерым кабилә телләренә бүлеп карала алмый. Бу тартыкларның рун, борынгы уйгыр, карахани-уйгыр, харәзм,
чыгтай язма истәлекләрендә, төрле дәрәҗәдә чиратлашуын, аларның
бер кабиләдән икенчесенә күчеше дип түгел, бәлки барлык төркиләргә
хас булган гомумтөркидән килә торган традицион туры килү үзенчәлеге дип санарга кирәк булачак. Иске татар телендә исә татар халкының
төрле төбәгендәге җанлы сөйләмә формаларның үзара чиратлашуы
нәтиҗәсендә барлыкка килә торган вариантлылык дип карарга кирәк
булуы күренә. “Сравнительно-историческая грамматика тюркских
языков. Фонетика” кебек махсус хезмәтләрдә әлеге мәсьәләнең җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнелмәгән булуы искәртелә [Сравнительно-историческая..., 1984, с. 221–279]. Татар теле белемендә әлеге мәсьәләнең,
Ш. Асылгәрәев тарафыннан Җ. Вәлиди, Г. Алпаров, Г. Ибраһимов,
Г. Шараф, Г. Нугайбәк, Ш. Иманаев, Л. Җәләй һ.б. телчеләрнең фонетика һәм имля мәсьәләсе яктыртыла торган хезмәтләрендә ничек итеп
аңлатылуы турында язылып, төрле җыентыкларда һәм “Фән һәм Тел”
журналында эзлекле рәвештә басылып килә (2006, № 4, 2010; № 2,
2011; № 1, 2012; № 1–2) һ.б.

2. Болгар дәүләте чоры
Идел буе төрки язма әдәби теленең
фонетик һәм график-орфографик үзенчәлекләре
2.1. Язма чыганаклар
Татар теле төрки телләр күләмендә алганда, төрек, азәрбайҗан,
үзбәк, уйгыр, төрекмән телләре белән беррәттән, язма мәдәнияте
борынгыдан килгән телләрдән санала. ХIХ йөз ахыры, ХХ йөз
башларында формалашкан татар милли әдәби теленең элгәресе булган
һәм тамырлары белән иң борынгы төрки язма әдәби телләргә барып
тоташкан иске татар язма әдәби теле, шулай ук, безнең милли-мәдәни
мирасыбыз. Әгәр милли әдәби телебезнең гамәлгә керүен һәм үсешен
без йөз елдан артык дип билгеләсәк, борынгы әдәби телнең, тагын
да борынгырак гомумтөрки язма әдәби телләрнең тарихы мең еллар
белән исәпләнә [Тенишев, 2006, с. 281–288; Зәкиев, 1987, б. 42–49;
Хисамова 2013, с. 29–33].
Тел белемендә телләр тарихын өйрәнү халык тарихы белән
бәйләнгән шактый катлаулы фән тармагы булып санала. Әдәби тел
тарихы билгеле бер телдә, шулай ук якын кардәшлектә булган телләр
төркемендә, язма традициянең барлыкка килүен, гасырлар дәвамында
аның үсеш-үзгәрешләрен өйрәнә. Төп чыганаклар ролен бу очракта
һәртөрле язма истәлекләр уйный. Әйтергә кирәк, тюркология фәнендә
бу юнәлеш соңгы берничә гасыр дәвамында Россия галимнәренең
генә түгел, чит ил алтаист галимнәренең дә игътибарын җәлеп иткән
мөһим фәнни проблема булып торды. Әдәби телләр тарихын өйрәнү
тюркология фәнендә, билгеле булганча, узган гасырларда ук В.В.
Радлов, Ф.Е. Корш, П.М. Мелиоранский, А.Н. Самойлович, А.К.
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Боровков, А.Н. Кононов, С.Н. Иванов кебек галимнәрнең хезмәтләрендә
яктыртылды. Икенче, соңгырак этапта әлеге өлкәгә, хосусан татар теленә
кагылышлы рәвештә, зур өлеш керткән галимнәрдән Ә.Н. Нәҗип, Ә.Р.
Тенишев, В.Х. Хаков, Ф.М. Хисамова, Ф.С. Хәкимҗанов, Ф.С. Фасеев,
Р.Г. Әхмәтьянов, И.Б. Бәширова, Ф.Ш. Нуриева һ.б.ларның исемнәрен
атап китәргә мөмкин [Хисамова, 2013, с. 29].
Иске, ягъни классик әдәби телләрнең башлангычы бик борынгыдан
килү сәбәпле, борынгыга киткән саен, элеккеге мирас үзара кардәш
халыкларның уртак милке, уртак мәдәни казанышы санала. Безнең
чорга килеп җиткән беренче төрки язма әдәби тел VI–VIII йөздәге рун
язуларында сакланган, менә шушы язмалардан борынгы уртак төрки
язма әдәби телнең үсеш чоры башлана һәм ул X йөзгә кадәр дәвам итә.
Рун язулы истәлекләр төркиләр яшәгән киң территориядә: Үзәк Азиядә,
Алтайда, Якутиядә, Көнчыгыш Төркестанда, Урта Азиядә, Көнчыгыш
Европада, шул исәптән Идел болгарлары яшәгән җирләрдә табылган.
Бу язмаларда борынгы төркиләрләрнең яшәгән урыннары, беренче
төрки дәүләтләр, ул вакытлардагы кабиләләр, халыклар турында
мәгълүмат бирелә. Рун язулы төрки истәлекләр Үзәк һәм Урта Азия,
Көнчыгыш Европа, күренгәнчә, бик киң территорияләрдә табылган.
Борынгы төрки чордан калган ташъязмаларның табылу географиясе
төрки бабаларыбызның Үзәк Азиядән көнбатышка, көньякка, төньякка
кылган тарихи сәяхәтләренең шаһите булып тора. Шул ук вакытта
әлеге рун язулы истәлекләр төрки берләшмәләрнең сәяси һәм мәдәни
үзәкләренә нисбәттә җиде территориаль төркемчә хасыйл итә.
1. Төньяк Монголия, хәзерге Урта һәм Көнбатыш Монголиянең
Хангай калкулыгы (борынгы төрки атамасы – Өтүкән ешлыгы)
территориясендә, Орхон, Селенга, Тола елгалары буйларында Төрки
каганлык ставкалары урнашкан була. Әлеге территориядә табылган
мәдәни һәйкәлләр төркиләрнең атаклы каганнары, батырлары: зирәк
Төньюкук (710 ел), Кули Чура (720 ел), Күлтәгин (732 ел), Билге каган
(734 ел) һәм башкалар хөрмәтенә куелган. Хәзерге вакытта шундый
ун зур һәм утызлап кече күләмле саклану дәрәҗәсе төрлечә булган
истәлек булуы билгеле.
2. Енисей елгасы бассейны, Урта һәм Югары Енисей буйларында
хәзерге Хакасия, Тува дәүләтләре территориясендә 150 ләп рун язулы
истәлекләр табылган.
3. Көнчыгыш Төркестанда. Кыргызлардан җиңелгән уйгырлар
Төркестан территориясенә күчкәндә, үзләре белән монгол
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далаларыннан шактый еракка – Җидесу, Көнбатыш Тяньшань якларына
(хәзерге Кыргызстан, Үзбәкстан, Казакъстан территорияләренә)
рун язуларын да алып киләләр. Башка төбәкләрдән аермалы бу рун
язулары ташларда түгел, ә кәгазьдә сакланган.
4. Алтай территориясендә уку өчен шактый авыр булган 50 гә
якын кече күләмле рун язулы истәлекләр табылган.
5. Байкал яны, Якутия территориясендә 15 ләп төрки рун хәрефләре
белән кыя ташларына уелган язмалар сакланган. Кызганычка каршы,
әлеге текстларны уку шактый катлаулы. Галимнәр фикеренчә, бу
территорияләрдә табылган рун язмалары, орхон текстларында телгә
алынган “курыканнар”, хәзерге якутларның борынгы бабаларыннан
күчкән булырга тиеш.
6. Көнбатыш Төркестанда. Урта Азиянең Талас һәм Фирганә
өлкәләрендә түгәрәк формасындагы 12 ташка, шулай ук уннан артык
кыяга уеп язылган руник истәлекләр табылган. Рун язуының Көнбатыш
Төркестанга үтеп керүе турында фәндә төрле фикерләр яши, чөнки
Көнчыгыш Төркестандагы рун хәрефләре күрше генә урнашкан
Көнбатыш Төркестанда табылган руникадан шактый аерыла.
7. Көнчыгыш Европада 40 ка якын рун язулы истәлекләр
табылган. Әлеге табышлар – хәзәр, болгар бабаларыбыз белән
бергә, рун графикасының Көнчыгыш Европага сәяхәтен күрсәтә
торган билге. Рун язуы Хәзәр каганлыгында, Азов буе Бөек Болгар
илендә гарәп язуы урнашканчы ук кулланылышта булган, Дунай
буйларында да гамәлдә йөргән. Әлбәттә, Көнчыгыш Европада,
Күлтәгин, Төньюкукка багышланган ташъязмалар кебек, мәһабәт
язма һәйкәлләр юк, алар, нигездә, кешеләрнең көндәлек тормышында
кулланыла торган көнкүреш әйберләрендә: балчык чүлмәк, таш
дивар, алтын яки көмеш савыт-сабада сакланган. Маяк шәһәрчегендә
табылган әлеге истәлекләр А.М. Щербак, С.Т. Кляшторный,
И.Л. Кызласов тарафыннан өйрәнелгән. Галимнәр хәзәр-болгар
руннарын төрки язуларның бер варианты итеп карыйлар. Новочеркасск
савытларындагы һәм Маяк шәһәре диварындагы язуларны җентекле
тикшергән А.М. Щербак аларның тел ягыннан да, язылыш ягыннан да
моңа кадәр билгеле булган рун язуларыннан үзенә башка булуларын
күрсәтә. Идел–Чулман буйларында табылган рун язуларын өйрәнгән
галим Х. Курбатов әлеге үрнәкләр арасында азмы-күпме график,
орфографик аермалыклар булуын күрсәтсә дә, аларның нигезләре бер
үк дип саный. “Күрәсең, төрки халыкларның һәркайсында – төрле
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территорияләрдә, төрле кабиләләрдә һәм кабилә берләшмәләрендә
– рун язуы төрлечәрәк рәвеш алган, төрлечәрәк камилләшкән яки ул
ядкәрләрне башкарган кешеләрнең грамоталылык дәрәҗәсе дә бер үк
югарылыкта булмаган” [Курбатов, 1999, б. 22]. Иҗтимагый һәм сәяси
сәбәпләр аркасында, аерым алганда, безнең бабаларыбыз 922 елда
ислам динен кабул иткәннән соң, рун язуын тора-бара ташларга
мәҗбүр булганнар. Борынгы төрки әлифба үзенең урынын дәүләтнең
үсеш ихтыяҗларына ныграк туры килгән гарәп әлифбасына бирә,
төрки руннар тамга-билге буларак кулланылышын дәвам иткән.
Хәзерге көндә андый язулар Идел–Чулман буйларында әледән-әле
табылып тора һәм фән дөньясында төрле көнкүреш әйберләренә,
савытларга, ташларга язылган унбер рун язулы истәлек булуы
билгеле. Безнең төбәкләрдә, ягъни Идел буенда табылган истәлекләр
рун язуының аерым бер евроазиат тибындагы төре булып санала.
Тюркология фәнендә исә алар хәзергәчә күп сораулар уяткан, ахыргача
дешифровкага бирелмәгән язу булып исәпләнә [Тенишев, 2006, с. 157].
Бу табышлар барысы да хәзерге фәндә билгеле [Курбатов 1999, б. 14–
32; Тенишев 2006, с. 157–169; Нуриева, 2009, с. 96–102 һ.б.].
Төрки халыкларның әдәби-язма мирасының чишмә башы, билгеле
булганча, рун язмаларында һәм IX–X йөзләрдәге уйгыр язуында безгә
килеп җиткән. Бу истәлекләрдә төгәл кагыйдәләргә нигезләнгән,
системага китерелгән, нормалашкан беренче төрки әдәби тел үрнәге
сакланган. Урта Азия регионында формалашкан төрки язма әдәби
телнең икенче үрнәге – караханилар дәвере әдәби теле, караханиуйгыр әдәби теле була (Х–ХII гасырлар). Х йөздә төркиләрдә ислам
дине шактый нык таралыш ала. Ислам һәм гарәп мәдәнияте тәэсирендэ
төрки язма телнең кулланыш даирәләре бик нык киңәя. Х йөздә бик
зур территориядә – Көнчыгыш Төркестаннан алып, Көнъяк Тяньшань
буйларына кадәр булган җирләрдә – Караханилар дәүләте төзелә.
Аның сәяси һәм мәдәни үзәге Кашгар һәм Баласагун шәһәрләре була.
Ул ХI–XIV йөзләрдә әлеге территориядә кулланылган телне гомуми
иске төрки әдәби тел дип атау кабул ителгән һәм әлеге әдәби тел үзенең
төрле регионнардагы – Караханилар, Сәлҗүк, Идел–Болгар, Дәште
Кыпчак, Алтын Урда, Харәзм һәм башка территорияләрдәге төркиләр,
хәтта Мисырдагы мәмлүк-төркиләр өчен дә уртак, гомуми булуы
белән характерлана [Зәкиев, 1998, б. 45]. Бу чордагы әдәби телдән,
билгеле булганча, Мәхмүд Кашгарыйның “Диване лөгатет-төрк”
(ХI г.), Йосыф Баласагуниның “Котадгу белек” дидактик поэмасы (ХI
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г.), Әхмәд Югнәкинең “Һибәтел хәкаик” әсәрләре (ХII йөз ахыры),
Әхмәд Ясәви хикмәтләре (ХII йөз башы), Сөләйман Бакыргани
әсәрләре (ХII г.) һ.б. сакланып калган.
Иске татар әдәби теленең хронологик чикләрен билгеләдә, әле
соңгы вакытларга кадәр диярлек, тел белемендә ике төрлерәк караш
яшәп килде: региональ әдәби телнең югары чиген безгә этнос буларак
татар халкы формалашкан чордан (XV–XVI гг.), ягъни Казан ханлыгы
чорыннан алыргамы, яки ул татар язма әдәби теленең чишмә башы
XIII–XIV йөзләрдән үк киләме? Әлеге мәсьәләгә төгәл җавапны галимә
Ф.М. Хисамованың татар әдәби тел үсешенең тарихи этапларына
бәйле соңгы хезмәтләрендә табабыз: “ХIII гасыр башларында ук
Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф” поэмасы белән нигезе салынган һәм
XIII–XIV йөзләрдә Харәзминең “Мәхәббәтнамә”, Котбның “Хөсрәү
вә Ширин” поэмалары, Хисам Кятибнең “Җөмҗөмә солтан” дастаны,
Сәйф Сараиның “Гөлестан бит-төрки” әсәре һ.б. кебек классик төркитатар поэзиясенең кабатланмас гүзәл үрнәкләрен, шулай ук һәртөрле
проза әсәрләрен һәм тарихи язмаларны мулдан биргән Алтын Урда
чоры төрки-татар язма әдәби телен турыдан-туры татар язма әдәби
теленең элгәресе, аның чишмә башы дип саный алабыз. Шул ук
вакытта әлеге язма әдәби мирас гомумән төрки халыклар мәдәнияте
үсешенең дә әһәмиятле этабын тәшкил иткәнлеген дә билгеләп
үтәргә кирәк” [Хисамова, 2013, с. 29–33]. Бу уңайдан галимәнең
күренекле тюрколог, урта гасыр төрки язма истәлекләребезне
өйрәнүгә зур өлеш керткән Әмир Нәҗип фикерләрен үстерүен
күрәбез. Әлеге галимнең гомумтөрки әдәби телләр тарихының үсеш
этаплары хакындагы хезмәтләрендә татар әдәби теленең характерын
билгеләгән төп моментлар чагылыш тапкан: «...территория Джучеева
улуса была довольно обширной, и Золотоя Орда имела несколько
культурных центров. Одним из культурных очагов был Северный
Харәзм – низовье Сыр-Дарьи, сохраняющий еще былые традиции
тюркской (караханидско-уйгурской) письменной культуры Средней
Азии; другим таким же центром уже в ХII–ХIII вв. было низовье
Волги – Сарай... А с ХIV в. появляется новый очаг – Египет... На
территории современного Египта нашел свое дальнейшее развитие
золотоордынский смешанный кыпчако-огузский письменный язык»
[Наджип, 1975, с. 16]. Биредә, безнеңчә, ике момент аеруча игътибарга
лаек. Беренчедән, аның раславынча, Идел буенда төрки язма әдәби
телнең ХII–ХIII йөзләргә нисбәтләнүе, ягъни әле монгол яулап
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алуларына кадәр үк Түбән Идел регионында үзенчәлекле классик
төрки-татар язма әдәби телнең гамәлдә йөрүе, ә икенчесе – әлеге язма
әдәби телнең диалекталь нигезе, Урта Азия әдәби теленнән аермалы
буларак, катнаш кыпчак-угыз (угыз-кыпчак) теле булуы. Бу очракта
без, гомумән тел тарихы фәнендә билгеле булганча, милләткәчә
чордагы гомуми әдәби телләрнең, төрле тарихи-иҗтимагый шартларга
бәйле рәвештә, бер географик төбәктән икенче төбәккә күчеше
белән очрашабыз. Әлеге күчешнең асылы борынгы традицион тел
үзенчәлекләрен күпмедер дәрәҗәдә саклаган хәлдә, әдәби телнең
диалекталь нигезе үзгәрү юлы белән бара [Хисамова, 2013, с. 29–33].
Болгар дәүләте чоры язма әдәби телен тасвирлап, галим Ф. Хәкимҗанов,
мәсәлән, түбәндәгеләрне билгеләп уза: “По своему лексическому
составу, грамматическому строю, стилистическим традициям в
произведении Кул Гали отражается письменный литературный язык
Поволжья, характеризующийся своими специфическими чертами и
сформировавшийся в этом крае до монгольского завоевания. Начало
становления локальных лексических, грамматических особенностей
татарского письменно-литературного языка происходит в период
существования Булгарского государства в X–XIII века и формирования
булгарской этнополитической общности” [Хакимзянов, 2006, с. 628].
Идел буе төрки теленең үсеп китү чоры шул ук вакытта IX–
XI гасырларда Көнчыгыш Европада Урта Идел буенда төзелгән
Болгар дәүләте, анда яшәгән кабилә, халык телләре белән бәйләнештә
карала. Кызганычка каршы, безгә болгарларның йолалары, горефгадәтләре, теле турында бик аз мәгълүматлар килеп җиткән.
Булганнарын да, бөртекләп, каберташлардан, чит ил сәяхәтчеләре
язмаларыннан, археологик казылма мәгълүматларыннан җыябыз.
Идел Болгары – Көнчыгыш Европаның зур дәүләтләреннән була һәм
ул Идел буе халыклары, аеруча Урта Идел һәм Урал буе татарлары
тарихында тирән эз калдырган дәүләтләрнең берсе. Болгар иле үзенең
иҗтимагый-икътисади вазгыяте һәм мәдәнияте ягыннан ул чордагы
башка Көнбатыш Европаның феодаль дәүләтләре белән бер баскычта
торган һәм урта гасырлар цивилизациясенең аерылгысыз бер буынын
тәшкил иткән [История татар, 2006, с. 621–628].
Бүгенге көндә Идел Болгарстаны тарихы Г.М. Дәүләтшин,
И.Л. Измайлов, М.З. Зәкиев, Д.Г. Мухаметшин, А.Х Халиков,
Ф.С. Хәкимҗанов, Ф.Ш. Хуҗин, Р.Г. Фәхретдинов һ.б. хезмәтләрендә
яктыртылган.
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Галимнәрнең бердәм фикеренчә, IX–XIII гасырларда Идел һәм
Кама елгалары ярларында урта гасыр Көнчыгыш Европа тарихында
әһәмиятле роль уйнаган Идел Болгары дәүләте формалаша һәм үсеш
ала. Утраклык, шәһәр тормышының алга китүе, шәрекъ дөньясы
белән тыгыз бәйләнеш Болгарда мәгариф, фән һәм мәдәниятнең
үсешенә уңай йогынты ясый. Күпсанлы уку йортларында дөньяви
гыйлемнәр, дин, гарәп-фарсы һәм төрки телләр, шәрекъ авторларының
хезмәтләре ныклап өйрәнелә. IX гасыр һәм Х гасыр башында Идел
буенда ислам дине тарала башлый. 922 елда Болгар дәүләтенә Багдад
хәлифәсенең зур вәкиллеге килә. Аның сәркатибе Ибне-Фадлан юлда
булган вакыйгаларны үзенең язмасында тасвирлап барган. Аның
сәяхәтнамәсе – болгарларның тормышын, мәдәниятен, мифологиясен
һәм фольклорын өйрәнүдә бәһаләп бетергесез чыганак.
Бу чорда болгарлар турындагы мәгълүматлар борынгы рус
чыганакларында да сакланган, елъязмаларда Болгар дәүләте шәһәрләр
иле буларак тасвирланган. 1185–1186 елларда Идел Болгарстанында
Гранада сәүдәгәре Әбү-Хәмид әл-Гарнати була, ул үзенең язма
истәлекләрендә бу ил турында язып калдыра. 1286 елларда, монгол
басып алулары алдыннан маҗар (венгр) монахы Юлиан Болгарда була
һәм дәүләтне, шәһәрләргә бай булган бөек дәүләт, дип атый [Халиков,
1994, с. 10].
Идел Болгарстанында ислам дине кабул ителгәч, гарәп язуы
гамәлгә кергән, фәнни хезмәтләр гарәп телендә языла башлаган.
Гарәп язуын кабул итү Шәрекъ белән тыгыз элемтә урнаштырырга,
болгарларда әдәбиятны, мәгърифәтне һәм төрле фәннәрне үстерергә
ярдәм иткән. Х–ХII йөзләрдәге гарәп-фарсы дөньясының язма
чыганакларында болгар тарихчылары, табиблары, философлары һәм
хөкемдарлары турында төрле хәбәрләр очратырга мөмкин. Мәсәлән,
әл-Гарнатый Болгар шәһәрендә казый Йакуб бине Ногман язган
«Болгар тарихы» китабын укыган. Галим Борһанетдин бине Йосыф
дарулар ясау турында китап язган, Урта Азия философларының әхлакэтика турындагы, риторика хакындагы хезмәтләренә аңлатмалар
эшләгән [Фәхретдинов, 1996, б. 87]. Дөрес, монголларга кадәрге чор
иҗаты турында мәгълүматлар күп түгел. Әмма ХI йөздә болгарларда
кайбер гомумтөрки әсәрләр таралу хакында хәбәрләр сакланган.
Мәсәлән, борынгы татар әдәбияты белгечләре 1069 елда Караханилар
дәүләтенең башкаласы Баласагун шәһәрендә Йосыф бине Хаҗип
язган, урта гасырларның иң күренекле әсәрләреннән берсе булган
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«Котадгу белек» әсәренең Болгар дәүләтендә киң таралуын әйтәләр
[Фәхретдинов, 1996, б. 87]. Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» мәшһүр
поэмасында югары дәрәҗәгә ирешкән язма мәдәнияткә ия булган
җәмгыять сурәтләнгән. Андагы шәхси хат алышулар, китап уку, укуязу әсбаплары, сату-алу һ.б. эш кәгазьләре хакындагы мәгълүматлар
әһәмиятле. Тарихчы Г. Дәүләтшин ислам диненең Болгар дәүләтенең
камилләшүендә һәм ныгуында, болгар кабиләләренең бер халык булып
туплануында, Болгар дәүләтен шәһәрләр иле итүдә, болгар халкының
һәм аларның варисларының үзенчәлекле культурасын булдыруда һәм
саклап калуда зур әһәмиятен билгели [Татар әдәбияты, 2014, б. 205].
Идел буе Болгарстанында, галимә Р. Ганиева билгеләвенчә, төркиболгар-татар Яңарышының мәйданга чыгуы өчен зарури дип саналган
алшартлар: дәүләтчелек, күпсанлы шәһәрләр, алга киткән һөнәрчелек
һәм авыл хуҗалыгы, эчке һәм тышкы сәүдә, төрле диалектларда
сөйләшүче төрки кавемнәр өчен уртак әдәби тел, халыкны бербөтен
итеп берләштереп торган монотеистик дин, бихисап мәктәпмәдрәсәләр, аларга хезмәт итүче күпсанлы галим-голяма һ.б. барысы
да була [Татар әдәбияты, 2014, б. 214].
Болгар дәүләтендә язма мәдәният традицион төрки әдәби тел
җирлегендә һәм гарәп-фарсы йогынтысында киң үсеш ала [История
татар, 2006, с. 621–629.]. Тарихи шартларга бәйле рәвештә, милли
әдәби тел оешканчыга кадәр әдәби тел вазифаларын тулаем чит тел дә
башкарырга мөмкин. Моңа дәлил итеп рус һәм башка славян телләре
тарихында иске славян теленең тоткан урынын, яки немец әдәби теле
үсешендәге латин теленең ролен күрсәтеп үтәргә мөмкин [Тенишев,
1994, с. 31]. Урта гасыр Европа әдәби телләрен өйрәнгән галимнәр
аларның тар даирәгә, өстен катлам вәкилләренә хезмәт итүен
билгелиләр. Идел буенда кулланылган әдәби тел шундый ук типик
сыйфатка ия, ягъни аның да кулланылыш сферасының тар булуын
фаразлый алабыз. Әдәби тел ул – ярымдиалект һәм җирле диалектларга
каршы куела торган тел формасы. Аның төп үзенчәлекләре – телнең
төрле катламындагы материалларның сайланып эшкәртелүе, диалект
яки телләр үзенчәлекләрен үз эченә алуы, диалектлардан өстен торуы,
телнең традицияләрен саклавы. Танылган тюрколог, төрки әдәби
телләр теориясен нигезләгән галим Ә.Р. Тенишев болгар чоры әдәби
истәлекләрнең теле хакында түбәдәгечә фикер йөртә: “Болгар чоры
язма истәлекләре XIII гасырның беренче яртысында – Караханиуйгыр язма әдәби теле традициясе нигезендә яңа әдәби тел – төрки-
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хәрәзм әдәби теле формалашу чорында язылган. “Кыйссаи Йосыф”
поэмасында Хуҗа Әхмәд Ясәви иҗаты белән уртаклык булуның да
асылында аларны берләштерә торган шушы төрки-хәрәзм әдәби теле
ята. Мәдәни агым белән төрки-хәрәзм әдәби теле Идел буена үтеп керә
һәм монда татар дөньясында яңача яшәеш ала. “Татар теле” дигәндә,
мин Идел буе татарлары элементларын (киңрәк алганда, кыпчак
элементларын) күздә тотыла һәм биредә катнаш әдәби телдә поэма
да языла. Кол Галинең бу поэмасы бердәнбер әсәр булса, ниндидер
очраклылык турында сүз йөртергә мөмкин булыр иде. Әмма бу алай
түгел. Шундый угыз теле белән катнаш телдә башка әсәрләр дә язылган”
[Тенишев, 1994, с. 30]. Гомумтөрки әдәби тел традицияләре һәм җирле
тел үзенчәлекләре нигезендә бу чорда Идел буе төрки әдәби теле оеша.
Тел чараларын билгеле бер максатта файдалану нәтиҗәсендә, аның
аерым стильләре формалаша башлый. Болгар чорында бер-берсеннән
шактый аерылып торган түбәндәге стильләрне билгеләргә мөмкин:
1) матур әдәбият стиле (Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф” поэмасы);
2) үгет-нәсыйхәт стиле (“Бәдәвам”, “Тәкый гаҗәп”, “Нәсыйхәтес
салихин”, “Ана вә угыл дастаны”);
3) фольклор әсәрләренең теле (“Кыйссаи ике былбыл”, “Туйбикә
кыйссасы”, “Нәүруз бәете”, “Сак-Сок бәете” һ.б.);
4) эпитафик язмалар стиле [Татар әдәбияты тарихы, 2011, б. 100].
Идел буе Болгар дәүләте чорына караган истәлекләр тарихииҗтимагый шартларга бәйле шактый катлаулы һәм үзенчәлекле үсеш
юлы үткән. Монгол яулары аркасында, болгарлар төзегән алдынгы
мәдәният фаҗигагә дучар була, ул дәвернең күпчелек ядкәрләре
юкка чыккан. Безнең көннәргә килеп җиткән истәлекләрдән мәшһүр
шагыйрь Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф” поэмасы, эпитафик язмалар
тарихи һәм филологик яктан яхшы өйрәнелгән. Галимнәр фикеренчә,
истәлекләрдә, сүзлек хәзинәсе, фонетик-грамматик үзенчәлекләре,
стиль алымнарының бирелеше ягыннан караганда, Идел буенда
формалашкан, җирле халык сөйләм теле үзенчәлекләре белән
кушылган төрки язма тел чагыла.
Болгар дәүләте чоры, Идел буе төрки әдәби телен өйрәнгән
күпчелек галимнәр фикеренчә, ХII–ХIII йөзләргә нисбәтләнә, ягъни
әле монгол яулап алуларына кадәр үк Түбән Идел регионында
үзенчәлекле классик төрки-болгар язма әдәби тел яшәве мәгълүм.
Идел Болгарстанында язылган әдәби истәлекләр тамырлары белән
күп гасырлык борынгы төрки, карахани-уйгыр әдәби телләргә барып

242

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

тоташа, шул рәвешле традицион уртаклыклар саклана, шулай ук
әлеге дәвердә традицион әдәби телнең үзгәреше белән очрашабыз.
Әлеге язма әдәби телнең диалекталь нигезе, күпчелек галимнәр
билгеләвенчә, Урта Азия әдәби теленнән аермалы буларак, Идел
буенда формалашкан.
Бу уңайдан, үзенең чыганаклары белән турыдан-туры болгар
чорына барып тоташкан истәлекләрнең, аерым алганда, ХIII гасыр
башларында язылган “Кыйссаи Йосыф” поэмасының, табылган
кулъязма нөсхәләренең соңгырак чорга – XVIII гасыр ахырына
каравы, текстның оригиналы сакланмавы, әлбәттә, укуда, шәрехләүдә
сораулар тудыра. Шуңа да карамастан, Болгар чоры мәдәниятенең бер
өлешен тәшкил иткән каберташ язмаларының булуы истәлекләрнең
тел үзенчәлекләрен чагыштырып өйрәнүгә, Идел буе болгар чоры
өчен хас әдәби нормаларны билгеләргә мөмкинлек бирә. Каберташ
язмаларында шул чор койнесе – гомумхалык теле чагылыш тапкан.
Мәгълүм булганча, күмү һәм кабер ташлары кую йоласы дин әһелләре
кулында була. Болгар кабер ташлары ислам дине шартларында
куелганлыктан, аларда гарәп сүзләре, җөмләләре өстенлек ала, шулай
ук гомумхалык теле үзенчәлекләре дә сакланган. Гарәп графикасында
бирелгән авазларны интерпретацияләгәндә, әлеге чор истәлекләрен
өйрәнгән галимнәр Ф.С. Фасеев, Ф.С. Хәкимҗанов, Х.Х. Кузьмина
хезмәтләренә таянабыз. Бик аяныч, гарәп язуында сакланган болгар
чоры әдәби истәлекләренең графо-фонетик үзенчәлекләренә, барлык
кулъязмаларны чагыштырып, хәзергәчә бәя бирелмәгән. Бу хезмәттә
дә берничә кулъязма гына файдаланылды. Хезмәттә иллюстратив
материал хәзерге орфографиягә нигезләнгән транскрипция белән
бирелде. Гарәп алфавитына нигезләнгән орфографиядә сузыкларны
бирү өчен өч хәреф кулланылган, гарәп теленең үзенчәлекле тартык
авазлары да текстны транскрипцияләүдә билгеле дәрәҗәдә кыенлыклар
тудыра. Бигрәк тә, гарәп графикасына нигезләнгән төрки-татар язуында
сузык авазларның сыйфатын төгәл чагылдыру шактый четерекле эш.
Шулай да, гасыр дәвамында гарәп алфавитына нигезләнгән язуда
төрки тел үзенчәлекләре исәпкә алынган орфографик кагыйдәләр
барлыкка килүен һәм орфографик нормаларны саклау омтылышы
барлыгын билгеләп үтәргә кирәк.
Гарәп графикасында бирелгән авазларны интерпретацияләгәндә,
әсәрләрнең нигезендә Карахани-уйгыр традицияләре ятуын күз
уңында тотабыз. Шулай ук әсәр теленә үтеп кергән региональ
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үзенчәлекләр, авазлар күчеше, тәңгәллекләр исәпкә алына.
Кол Гали. “Кыйссаи Йосыф” (XIII г. I чиреге). XIII гасыр
башларында язылган бу әсәр татар халкының язма әдәби һәм авыз иҗаты
мирасында ныклы урын алып, менә ничә йөз еллар инде халкыбызның
рухи-эстетик дөньясына даими тәэсир итеп килә. Әсәрнең идеясәнгатьчә дәрәҗәсе, тарихи әһәмияте дөньякүләм танылды, Кол Гали
әсәре ЮНЕСКО аша халыкара күләмдә яңгыраш алды.
Кол Гали әсәрен фәнни өйрәнү тарихына да 175 елдан артык вакыт
узган. Поэманың тел һәм стиль үзенчәлекләре төрле чорларда Утыз
Имәни, Ш. Мәрҗани, Г. Газиз һәм Г. Рәхим, А. Самойлович, Б. Яфаров,
Җ. Алмаз, А. Боровков, Ә. Нәҗип, Ә. Тенишев, В. Хаков, М. Зәкиев,
Н. Хисамов, Ф. Хисамова, Р. Ганиева, Ф. Хакимҗанов, Ф. Фасеев,
Ш. Абилов, Х. Кузьмина һ.б. тел һәм әдәбият белгечләре тарафыннан
өйрәнелгән һәм тикшеренүләр әле дә дәвам итә. Әсәрнең өйрәнелү
тарихы Н.Ш. Хисамов (1979, 1984, 1996, 2006), Х.Х. Кузьмина (1998,
2001) хезмәтләрендә бик җентекле яктыртылган һәм тулы бәяләмә
бирелгән, әлеге күзәтүләре хезмәтләргә шул нигезләнде.
“Кыйссаи Йосыф”ның татар халкында популярлыгы турында
табылган кулъязмалар бик ачык сөйли. Хәзерге көндә әсәрнең
йөз алтмыштан артык кулъязма нөсхәсе дөнья мирасханәләрендә
саклана, алар бар да татар укымышлылары кулы белән күчерелгән.
Хезмәтләрнең иң күп тупланган урыны, әлбәттә, Казан (130 нөсхә).
Моннан тыш С.-Петербургта 10, Уфада бер нөсхә сакалана, әсәрнең
Бакуда саклана торган нөсхәсе дә Казаннан киткән, Дрезден һәм Берлин
күчермәләре дә Татарстаннан чыккан [Фасеев, 1983, с. 426–506].
Кулъязмаларны туплап, поэманың тәнкыйди текстын төзү
XIX гасыр башында галим-филолог һәм шагыйрь Утыз Имәни
тарафыннан башлана. Ул поэманың тәнкыйди текстын әзерләп,
1839 елда Казан университеты типографиясендә бастырып чыгара.
Әлеге басма фән өчен бөтенләйгә югалган күп кулъязма нөсхәләргә
нигезләнеп төзелгән. 1960 елларда Җәвад Алмаз “Кыйссаи
Йосыф” поэмасын тикшерүгә комплекслы якын килә, күпсанлы
кулъязмалары нигезендә аның тәнкыйди текстын эшли. Шуның
өстенә ул, автор вариантын торгызуны күздә тотып, поэманың текстын
реконструкцияли. Аның хезмәтләре кулъязма хәлендә Татарстан
дәүләт музееның әдәби бүлегендә саклана [Хисамов, 1984, с. 7].
1983 елда Фазыл ага Фасеев шул вакытка фәнгә билгеле 161 кулъязма
нөсхәнең, 96 басма китапның тасвирламасын төзеп, Кол Галинең
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“Кыйссаи Йосыф” әсәренең җыелма текстын, хәзерге телгә күчермәсен
һәм русчага тәрҗемәсен әзерләп бастырып чыгарды. Алга таба яңа
буын укучысын күздә тотып, әсәрнең хәзерге әдәби телгә күчермәсе
һәм рус теленә шигъри тәрҗемәсе нәшер ителде. Шигъри күчермәне
урта гасыр төрки-татар поэзиясендә Йосыф һәм Зөләйха сюжетын
киңкырлы өйрәнүче Н. Хисамов, русчага тәрҗемәне Ленинград (хәзер
С.-Петербург) университеты профессоры С. Иванов эшләде.
Поэманы фәнни өйрәнү XIX гасыр башларында җанланып китә,
1831 елда Х. Флейшер аны үз каталогына теркәсә, 1839 елда Казан
университеты типографиясендә поэманың беренче басмасы дөнья
күрә, шуннан башлап татар халкының бу яраткан китабы сиксән
тапкыр диярлек басылып чыга [Хисамов, 1984, с. 3]. Шул чорда
әсәргә бәйле филологик тикшерүләр М. Хоутсма, Ш. Мәрҗәни,
К. Броккельман, М.Ф. Көпрүлүзадә хезмәтләрендә башлана. Ш.
Мәрҗәни хезмәтендә “Кыйссаи Йосыф” татар халкының рухани
кыйммәте дип билгеләнсә, К. Броккельман аның язылу ватанын
башкача билгели.“...Поэманың теле угыз-кыпчак тел үзенчәлекләрен
эченә алуга карамастан, немец галиме аны артык тәвәккәл рәвештә
угыз телләрнең берсенә – төрекчәгә нисбәт итә” [Хисамов, 1984, с. 4].
Г. Газиз һәм Г. Рәхим әсәрне татар әдәбияты яссылыгында тикшерәләр,
поэманың язылу урыны дип Урта Азияне саныйлар [Газиз, Рәхим,
1922, б. 168]. А.Н. Самойлович нинди дә булса өлкәне атамаса да,
“Кыйссаи Йосыф” телендәге кыпчак үзенчәлекләрен күрсәтә, әсәрнең
сүзлек составы ягыннан Котбның “Хөсрәү вә Ширин”, Харәзминең
“Мәхаббәтнамә” әсәренә якын булуын билгели [Самойлович, 1928, с.
28]. Б. Яфаров поэманы Болгар җирлегенә бәйли [Яфаров, 1949, с. 32–
56]. Әсәрнең телен Идел болгарларының эпиграфик ядкәрләре теле
белән чагыштырма планда өйрәнү Җ. Алмаз хезмәтләреннән башлана.
Ул поэма теле белән эпитафик язма арасында уртак лексик берәмлекләр
булуын аерып күрсәтә, Кол Галинең болгар кешесе булуын бәхәссез
саный. Галим язмаларының кулъязма хәлендә Татарстан дәүләт музее
фондларында саклануы, киң укучыга тәкъдим ителмәве бик аяныч.
Урта гасыр төрки язма истәлекләрен өйрәнүгә зур өлеш керткән галим
Ә. Нәҗип әсәрнең сүзлеген тикшереп, поэманың ватанын Харәзм
төбәге белән бәйли. “Язык памятника занимает особое место среди
языков средневековых тюркоязычных памятников огузо-кыпчакских
и кыпчакских. Независимо от этнической принадлежности автора
в основе языка этой поэмы лежит огузский язык, вернее один из
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его диалектов, или же это язык, подвергшийся сильному огузскому
влиянию в результате долговременного проживания автора поэмы
среди огузских племен” [Наджип, 1989, с. 79]. Х.Х. Кузьмина галим
кулланган мисалларны статистик тикшереп карый: угыз элементлары
– 84 берәмлек, кыпчак сүзләре 119 булып чыга. Шул рәвешле кыпчак
үзенчәлекләренең күпчелекне тәшкил итүе ачыклана [Кузьмина, 2001,
с. 7]. Ә.Р. Тенишев традицион әдәби телнең җирле тел нормаларына
яраклаша баруына бәйле, “Кыйссаи Йосыф”ны тикшерү барышында
җирле тел үзенчәлекләрен истә тотып эш итәргә кирәклеген ассызыклый
[Тенишев, 1994, с. 31]. Әдәбият галиме Н.Ш. Хисамов хезмәтләрендә
ядкәрне өйрәнү тарихына җентекле тарихи-әдәби анализ ясалган,
төрки әдәбиятлардагы төрдәшләре белән чагыштырулар үткәрелгән
[Хисамов, 1984, 2006]. Галим фикеренчә, ХIII гасыр башларында
язылган “Кыйссаи Йосыф” поэмасының катнаш кыпчак-угыз әдәби
телендә Иделнең түбән агымындагы регионында язылуын тюркология
фәне күләмендә расланган хакыйкать дип санарга мөмкин [Хисамов,
2012, б. 7–26]. 1992 елда Х.Р. Курбатовның поэманы фонетик һәм
морфологик яктан тикшергән хезмәте дөнья күрә. Автор фикеренчә,
“Кыйссаи Йосыф” поэмасының фонетик, морфологик, синтаксик
үзенчәлекләре болгар-татар язма истәлекләре белән тәңгәл [Курбатов,
1992, с. 139]. Х.Х. Кузьминаның монографик хезмәтендә поэма телен
өйрәнү тарихына тулы күзәтү, галимнәр арасындагы әсәр теленә бәйле
фикер-бәхәсләр урын ала. Галимә әсәрнең лексик үзенчәлекләрен
чагыштырма-тарихи планда тикшереп, түбәндәге нәтиҗәгә килә:
“Анализ показывает, что в целом поэма написана на одном из вариантов
литературного языка Поволжского тюрки – на огузо-кыпчакском языке,
выполняющего функцию литературного языка в Волжской Булгарии в
период написания поэмы и наиболее близком к общенародному койне
булгарского государства [Кузьмина, 1998, с. 19–20].
Ә.Р. Тенишевнең “Кыйссаи Йосыф” поэмасының теле” дигән
күләмле хезмәтендә әсәрдә угыз теле үзенчәлекләре чагылуына
игътибар ителә. Галим фикеренчә, “Идел буенда кулланылган әдәби тел
берничә вариантта торган, шуларның берсе – угыз тел үзенчәлекләре
өстенлек алган “Кыйссаи Йосыф” әсәре... Кол Гали поэмасы Идел
буенда көньяк (угыз) төсмерен алган әдәби телдә язылган бердәнбер
әсәр түгел. Шул ук телдә “Бәдавам” һәм “Кисекбаш китабы” әсәрләре
язылган” [Тенишев, 1987, с. 104]. Галимнең фикерен соңгырак чорда
табылган “Ана вә угыл” дастаны да куәтли.
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Күргәнебезчә, “Кыйссаи Йосыф” әсәренең теле тюркологлар
һәм татар теле белгечләре тарафыннан шактый тулы һәм эзлекле
өйрәнелгән.
“Кыйссаи Йосыф” әсәренең графо-фонетик үзенчәлекләрен
тикшергәндә, Утыз Имәни редакциясендәге Кол Гали “Кыйссаи
Йосыф” әсәренең 1839 елгы басмасы, Казан федераль университетының
сирәк китаплар бүлегендә 546 шифр астында саклана торган нөсхәгә
(А нөсхәсе дип билгеләнгән, бит һәм юл саны күрсәтелгән), 1825 елда
күчерелгән Сара Биккол кулъязмасы (64 бит) КФУ китапханәсенең
сирәк китаплар бүлегендә 546 шифрлы нөсхәгә нигезләнгән
(Б нөсхәсе). Фазыл Фасиев әзерләгән тулы критик текстка нигезләнеп
[Фасеев, 1983, с. 544], компьютер фонды нигезендә Кол Галинең
“Кыйссаи Йосыф” әсәренең сүзлег эшләнде, (Ф нөсхә). Сүзлекнең төп
өлешен ешлык күрсәткечләре һәм конкорданс, ягъни шигырь юллары
рәвешендә китерелгән сүзләр күрсәткече тәшкил итә. Бу эшләр болгар
чоры язма истәлекләренең телен өйрәнгән галимнәрнең теоретик
хезмәтләренә дә таянып башкарылды.
“Ана вә угыл” дастаны. Болгар чорында иҗат ителгән
әсәрләрнең берсе булган “Ана вә угыл” дастаны да халкыбызның рухи
мирасында әһәмиятле урын алып тора. “Ана вә угыл” дастаны галим,
фольклор өлкәсендә җитди хезмәтләре белән танылган М.Х. Бакиров
тикшеренүләре аша билгеле була. Аның фикеренчә, дастан Болгар
дәүләте дәверендә иҗат ителгән. Галим дастан телен Кол Галинең
“Кыйссаи Йосыф” поэмасы теленә якын дип саный. [Яхин, Бакиров,
1979, с. 95–97, 110–111, 189; Бакиров 2001, с. 263–267]. “Ана вә угыл”
дастаны кулъязмасының нөсхәсен Марсель Бакировка борынгы
әдәбият белгече Зәйнәп Максудова, өйрәнү өчен, тәкъдим иткән.
Әлеге нөсхә (123 бәет) кирилл графикасында сакланган. Тикшереп
өйрәнү вакытында бу вариант А күчерелмәсе буларак билгеләнде.
Дастанның кулъязма өч нөсхәсен 1980 елларда М.И. Әхмәтҗанов
Әлмәт һәм Лениногорск районнарыннан табып фәнни әйләнешкә
кертеп җибәрә. М.И. Әхмәтҗанов ядкәрне XVII–XVIII йөзләргә
нисбәтли һәм барлыкка килү урыны итеп Касыйм ханлыгын саный
[Әхмәтҗәнов, 1999, б. 36].
“Ана белән угыл” дастаны татар халкы арасында шактый таралган
булган. Аның күләме зур түгел, кулъязмаларның күчерелү вакытлары
XIX–XX йөзләргә карый. Бу кулъязмалар бер-берсен беркадәр
тулыландыралар.
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Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының
язма һәм музыкаль мирас үзәгендә дастанның ике күчерелмәсе
саклана. Алар 39 тупламда 2831 һәм 3254 саннары астында теркәлгән.
39 кол., 2831 нче кулъязма сакланышы уртача булган җыентыкта
теркәлгән. Җыентык тышсыз, күләме – 72 бит тәшкил итә, кәгазь
форматы – 10,5х14,5 см. 1–6 нчы битләрдә «Ана вә угыл дастаны»ның
тексты тулы түгел, ә 7–72 нче битләрдә гарәп телендә үгет-нәсыйхәт
эчтәлекле башка әсәрләр [поэзия һәм проза] теркәлгән. Җыентыкта
күчереп язу вакыты һәм урыны, шулай ук күчереп язучының
исеме дә күрсәтелгән: 1905 нче елда Зәй-Каратай авылындагы
дамелла Җамаледдин бине дамелла Нигъмәтулла мәдрәсәсендә
Мөхәммәдсадыйк әл-Ормышый тарафыннан күчерелгән. Кулъязма
1982 нче елда Татарстан Республикасының Лениногорск районы
Сарабиккол авылында археографик экспедиция вакытында пенсионер
Камалетдинова Оркыяда табыла. Күләме 158 юл, баш өлеше һәм
тагын берничә бите юк. “Ана вә угыл дастаны” һәр биттә ике баганада
җидешәр юллы итеп урнаштырылган. Барлыгы 77 юл, текст тулы
түгел. 53 нче юлдан башлана. Тикшеренүләрдә әлеге текст В шифры
астында билгеләнде.
39 кол., 3254 нче кулъязма, 37 биттән тора, кәгазь форматы
11х18 см. 1830 елларда Әлмәт төбәге авылларының берсендә
күчерелгән, күчерү елы, урыны, күчерүченең исеме сакланмаган,
чөнки кулъязма тулы түгел. Дастанның бу күчермәсе матур почерк,
яхшы кара белән эшләнгән. Ул Әлмәт шәһәрендә 1983 елда табыла.
Җыентыкның эчтәлеге түбәндәгеләрдән гыйбарәт: Г. Болгариның
укымышсыз муллалар турында шигырьләре, “Ана вә угыл дастаны”
һәм татар телендә комментарийлар белән гарәп телендә язылган
шигырьләр. “Ана вә угыл дастаны” 8–14 битләрдә урнашкан (ягъни
12 бит). Һәр биттә 14 шәр юл, барлыгы 268 шигъри юлдан тора. Дастан
“Хикәйәт мөнәҗәт” дип атала. Әлеге күчерелмә тикшеренүләрдә
Б шифры астында билгеләнде.
39 кол., 2863 нче кулъязма, 1а–7а битләр, кәгазь форматы
10х16 см. 1857 елда Әхмәт бине Габделҗаббар әл-Болгари тарафыннан
күчерелгән, 1982 елгы археографик экспедиция барышында
Татарстанның Лениногорск районы Кирлегәч авылындагы зират
йортында М. Әхмәтҗанов тарафыннан табыла. Күләме 157 юл, баш
өлеше һәм тагын берничә бите югалган.
Табылган күчерелмәләр дастан текстындагы бәетләр санын
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240 бәеткә кадәр тулыландырырга ярдәм итте.
Бүгенге көндә дастанның кулъязма өч нөсхәсе Галимҗан
Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының Язма
һәм музыкаль мирас үзәгендә саклана. Борынгы әдәбият белгече
Н. Исмәгыйлов раславынча, әлеге әсәрнең тулы булмаган тагын
бер тексты (№ 4060 берәмлек) Көнчыгышны өйрәнү институтының
кулъязмалар бүлегендә саклана.
“Ана вә угыл” дастаны Идел буенда популяр булган әсәр –
қол Галинең “Кыйссаи Йосыф” поэмасы үрнәгендә язылган. Ике
истәлектә дә кеше тормышына тәэсир иткән язмыш сынаулары
чагылыш тапкан. “Ана вә угыл дастаны” тексты, Кол Гали әсәре белән
чагыштырганда, бик гади, күп кенә кирәк булмаган кабатлаулар урын
алган, автор шигырь төзелешен дә камил дәрәҗәдә бирә алмаган.
Әсәр Идел Болгарстаны җирләрендә мөселман динен пропагандалау
һәм ныгыту өчен язылган булса кирәк. Чөнки әсәрдә төп мотив булып
ана ризалыгының бөеклеген һәм Аллаһы Тәгалә кодрәтенең чиксез
булуын күрсәтү тора. Дастанда ана белән бала арасында көтелмәгәндә
килеп туган фаҗигале вакыйгалар тасвирлана. Бала бервакыт төшендә,
ялгыш, әнисенең күзен чыгаруын һәм шуның өчен утта яндырылырга
хөкем ителүен күрә. Төшкә кергән бу вакыйга егетнең “тәкъдиренә
язылган булып чыга”. Өнендә дә ул, ут атып, ялгыш әнисенең күзен
яндыра. Анасының ризалыгын алгач, тәкъдиренә язылган барлык
гөнаһларын кичереп, Аллаһы Тәгалә егетне элеккеге хәленә кайтара.
Галим М.И. Әхмәтҗанов, дастанда Идел буе мөселманнары өчен
проблема булып килгән казага калган намаз (җәйнең озын көннәрендә
ясигъ намазын үтәп булмау) темасы килеп керә, дип саный. “Әсәрнең
идеясендә, Аллаһ мөселманнарны төрле авырлыклар белән сыный,
авырлыклар – бар да тәкъдир язмышы, алар белән килешергә
кирәк, гаделлек кем ягында булуын Аллаһ хәл итә, дигән буйсынып
яшәү фәлсәфәсе уздырыла. Мондый идеяләр татарлар арасында
XVII–XVIII гасырларда ныгый, чөнки күпсанлы баш күтәрүләрдә
җиңелүләр халыкта пессимизм тойгылары уяткан” [Әхмәтҗәнов,
1999, б. 36]. Галим дастан телен һәм сюжетын тарихка бәйләп карый:
“Тел ягыннан караганда “Ана белән угыл “ теле чагыштырмача яңа,
һәм ул саф татар җирлегендә язылган, татар тормышындагы тарихи
вакыйгаларга аваздаш. Вакытлар, тарихлар фонында караганда,
әсәр XVII–XVIII гасырлар вәзгыяте белән өртелгән: дастанның төп
каһарманнары ятим малай һәм тол хатын, вакыйгасы – аларның
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тормышы. Мондый хәл XVII–XVIII гасырларда Русиядә “пушка ите”
итеп файдаланылган татар гаиләләрендә генә булырга мөмкин. Гомер
буе казаклык хезмәтендә йөргән татарның гаиләсенә төрле бәлаказалар күп килгән. Андый тол-ятимнәрнең бердәнбер яклаучысы итеп
ислам дине, Аллаһ һәм аның рәсүле Мөхәммәд-Мостафа галәйһиссәләм күрсәтелә” [Әхмәтҗәнов, 1999, б 37–38].
Дастанны беренче булып фәнни кулланышка керткән галим М.
Бакиров исә, “Ана вә угыл дастаны”ның теле һәм стиле турында
үзгә фикердә. “Ана һәм угыл” баллада-дастаны аерым жанрларның
эволюциясен тикшерү өчен генә түгел, ә Идел–Кама буендагы
борынгы әдәбиятны һәм әдәби телне өйрәнү өчен дә кыйммәтле
чыганак булып тора, дип саный [Яхин, Бакиров, 1979, с. 95]. Галим,
истәлек “Кыйссаи Йосыф” поэмасы белән бер үк чор әсәре булырга
тиеш, дип саный. Аерым алганда, аның телендә “Котадгу белек” һәм
“Кыйссаи Йосыф” әсәрләре өчен хас булган архаик лексика бар дип
белдерә [Бакиров, 2001, с. 263–267].
2.2. Болгар дәүләте чоры язма истәлекләрендә
авазларның бирелеше
2.2.1. Сузык авазлар
Киң, иренләшмәгән арткы рәт [а] сузыгының язуда бирелеше.
Гарәп телендә әлиф ( )اграфемасы мөстәкыйль үзе генә кулланылмый,
аваз белдерү өчен өс яки ас хәрәкәләр куела. Мәсәлән, хәмзәле әлиф
( )أкалын һәм нечкә тартыкларга бәйле киң, иренләшмәгән, түбән
күтәрелешле, арткы рәт авазы [а] һәм киң, иренләшмәгән, алгы рәт [ә]
сузыгын белдерә. Мәдле әлиф ( )آгарәп телле текстларда сүзнең торле
позицияләрендә килә ала, озын сузык [ā] яки [ә] авазларына тамга
булып тора. Болгар чорында язылып, соңгырак дәвер күчермәләрендә
сакланган арткы рәт сузыгы [а] нөсхәләрдә мәдле әлиф ()آ, әлиф ()ا
графемалары белән белдерелгән.
“Кыйссаи Йосыф” поэмасында [а] авазыннан башланган сүзләр
еш очрый. Мәсәлән,  – آغағ– нигезле 35,  – آىай нигезле 10,  – آلал
нигезле 43,  – آلتونалтун сүзе 26,  – آناана сүзе 10,  – آتاата сүзе 47,  –انан–
тамырлы 240 сүзформа һ.б. теркәлгән. Мисаллардан күренгәнчә, төрки
чыгышлы сүзләрдә анлаутта [а] авазы тотрыклы рәвештә мәдле әлиф
( )ﺁхәрефе белән күрсәтелгән:  – ﺁﭼﻭачу [Б.2а],  – ﺁﻨﻼﺮанлар [Б.1б], – ﺁﻨﻜﺎ
аңа [Б.1а],  – ﺁﻨﺪﻦандин [Б.1а],  – ﺁﺮﺘﻖартуқ [Б.1а],  – ﺁﻨﻨﻜаның [Б.1а],آش
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– аш [А.9],  – آتاسىатасы [А.4; Б.2а],  – آقارақар [Б.4б] һ.б. Вариатив
язылыш күзәтелә:  ا ﻨﺪﻦ ~ ﺁﻨﺪﻦандин,  – آتامатам [Б.18а] ~  – آتاماатама
[Б.18б],  – آغالرағлар [Б.18б],  – آغاليوағлайу [Б.18а] һ.б.
“Ана вә угыл” дастанында сүз башында [а] авазын мәдле әлиф
( )آхәрефе белән бирү шулай ук орфографик норма булып тора: آلدى
– алды [Б.8],  – آتат [Б.8],  – آناسينكанасының [Б.9], бик сирәк очракта
әлиф ( )اбелән күрсәтелә:  – اياعىайағы [Б.9].
Сүз уртасында [а] авазы язуда әлиф ( )اбелән белдерелә, яки
күрсәтелми. “Кыйссаи Йосыф”та төрки сүзләрдә [а] авазының әлиф
( )اграфемасы белән белдерелүе норма булып тора:  – ﻭﺍﺮвар [Б.1а],
 – ﺍﻨﻼﺮанлар [1б],  – اغالشالومағлашалум [Б.9],  – ساقالنعلсақланғыл [Б.5]
һ.б., язуда күрсәтелмәгән очраклары да бар:  – ﺁﻨﺪﻦандин [Б.2а], ﻗﺒﻮﺴﻴﻦ
– қапусын [Б.2а],  – قتىқаты [Б.3б] һ.б., вариатив язылыш күзәтелә:
[ ياندرعيلА.3] ~  – يندرعلйандурғыл [Б.1б] һ.б.  – يرلىйарлы [Б.5а] сүзендә
[а] авазы фәтхә хәрәкәсе белән бирелгән.
Гарәп-фарсы чыгышлы сүзләр чыганак телдәге орфографияне
саклый:  – ﺴﻴﭙﺎﺲсипас [Б.1б],  – ﺤﻄﺎﺐхаттаб [Б.1а],  – ﻋﺎﻟﻢғаләм [Б.1а],
 – ﺠﺑﺎﺮҗәббар,  – إلهامилһам [Б.2а],  – ﻋﻗﻟﻴﻢғақлым [Б.2а],  – ﻓﻈﻟﻟﻨﻜфазлың
[Б.2а],  – ﻋﻟﻰғали [Б.1а],  – ﻋﻄﺎғата [Б.1а],  – ﻮﺼﻓﻴﻦwасфын [Б.1а] һ.б.
“Ана вә угыл” дастанында [а] авазының инлаутта язуда әлиф ()ا
белән белдерелүе күрсәтелә:  – خاتونхатун [Б.8],  – ياتونйатун [Б.8], باقاالر
– бақалар [Б.10],  – قاتناқатына [Б.8] һ.б.
[а] авазы сүз ахырында әлиф ( )اбелән яки һаи рәсмия ( )ﻩхәрефләре
белән белдерелә. “Кыйссаи Йосыф”тан үрнәкләр: төрки чыгышлы
сүзләрдә:  – ﺁﻧﻜﺎаңа [Б.1а],  – ﺒﻧﻜﺎбәңа [Б.2а],  – اتاата [Б.4а] һ.б.; “ Ана вә
угыл” дастаныннан:  – اويلغنداуйылғанда [Б.2а],  – قارشنداқаршында [Б.4б],
 – قوجا اوباқуча-үбә [Б.5б],  – قاتناқатына [Б.8] һ.б. Алынмаларда чыганак
телдәге орфографик норма саклана:  – ﻋﻄﺎғата [Б.1а],  – ﺒﻨﺎбина [Б.1а],
 – ﺍﻮﻟﻴﺎәүлия [Б.1б],  – ﺍﺘﻗﻴﺎәтқыйә [Б.1б],  – اوستاذنكاостазыңа [Б.10; В.1] һ.б.
Чыганакларда гарәп телендәге җенес кушымчасы тә мәрбутаның
( )ةүзенең төп функциясен югалтып, сүз ахырында [а] авазын белдерү
өчен кулланылуын күрәбез:  – ﺼﻧﻜﺮﻩсоңра [Б.1а],  – آندهанда [Б.39б,
А.5],  – آتامزهатамыза,  – آنالرهанлара [Б.4а],  – قتندهқатында [Б.4б], يوله
– йола [Б.6а] һ.б. “Кыйссаи Йосыф”ның тикшерелә торган кулъязма
нөсхәсендә ауслаутта һаи рәсмия ( )ﻩхәрефенең еш кулланылуын
ассызыкларга кирәк. “Ана вә угыл” дастанында да сүз ахырында һаи
рәсмия ([ )ﻩа] авазын белдерә:  – قازايهқазайа [Б.3],  – اويقوسنهуйқусына
[Б.3],  – اوستاذغهостазға [Б.9],  – باشنهбашына [Б.3],  – اوتقهутқа [Б.10б],
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 – ﺼنكرﻩсоңра [В.24б],  – ﺁﻨﺪﻩанда [В.29б] һ.б.
[ә], [ė], [и] сузыкларының язуда бирелеше. Тюркологлар
фикеренчә, тамырда сузык авазларның үзгәрүе борынгы чордан
башлап, барлык төрки телләр үсешендә чагылыш тапкан [Щербак,
1970, с. 5–6 һ.б.]. Орхон текстларында [ä] сузыгы белән башланган
сүзләрнең вариатив язылышына, яки сүз башында [ä] сузыгының
язуда күрсәтелмәвенә беренчеләрдән булып В. Томсен игътибар итә,
төрлечә язылышны әлеге сузыкларның үзенчәлекле әйтелеше белән
бәйли. Борынгы төрки рун язма истәлекләрендә [ė] сузыгының тар
әйтелешле [i] сузыгына алышуын И.А. Батманов күрсәтә: el ~ il (ил,
дәүләт); eki ~ iki (ике) [Батманов, 1959, 31–32]. Күпчелек тюркологлар
[ė] сузыгының төрки телләр үсеш тарихында шактый соң барлыкка
килүен билгели. Мәсәлән, В.В. Радлов фикере: “ [ä] сузыгының [i]
сузыгына күчеше, минем фикеремчә, төрки шивәләрдә XIV гасырдан
соң түбәндәге тәртиптә барган: башта төрки телләрдә сүз башындагы
[ä] (ул хәзерге алтай, кырым һәм азәрбайҗан телләрендә саклана)
көнбатыштагы төрки телләрдә [ė] сузыгына күчә, без аны хәзерге
кыргыз һәм абакан сөйләшләрендә ишетә алабыз. Соңрак чорларда
аваз тагын да тараеп, идел-урал сөйләшләрендә аңкауның көчле
хәрәкәте нәтиҗәсендә [i] кебек әйтелә” [Радлов, 1884, с. 25] В.В.
Радлов фикеренчә, [ä] сузыгының [i] сузыгына күчеше Идел буенда
яшәүче төрки халыклар телендә XIV гасырдан соң барлыкка килгән.
Димәк, [ä] ~ [ė] ~ [i] сузыклар күчеше тар, локаль күренеш кенә
булып тормый: киң сузыкларның тар әйтелешле сузыкларга күчеше
борынгы төрки текстларда ук теркәлгән. Тюркологларның әлеге
фикере белән килешкән хәлдә, бары татар һәм башкорт телләрендә
генә сузыклар системасының тулысынча үзгәрүен ассызыкларга
кирәк. Чагыштыр: борынгы төрки [ä] телнең тарихи үсеше дәвамында
хәзерге төрки телләрдән, мәсәлән, уйгыр, азәрбайҗан телләрендә
[ä] тотрыклы сакланса, татар, башкорт, хакас телләрендә [i], калган
төрки телләрдә [чыгарма чуваш һәм якут телләрендә] [ė] авазына
күчкән [Исхаков, 1955, с. 77–78]. Галимнәр әлеге үзгәрешнең телнең
үсешенә йогынты ясаган интра– һәм экстралингвистик факторларга
бәйле булуын таный. Идел буе болгарларының эпитафик язмаларын
өйрәнүче галим Ф.С. Хәкимҗанов фикеренчә, сузыклар бу чорда
өчбаскычлы оппозициядә торганнар. Галим урта гасыр төрки язма
истәлекләре телендә ярымтар иренләшмәгән алгы рәт [ė] сузыгының
кулланылуын күрсәтә һәм бу чор өчен әлеге 9 нчы авазның булуын
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бәхәссез дип саный. Авазларның сыйфатын график чагылдырып
булмау транскрипияләүдә авырлыклар тудыруын билгели: “Если в
раннетюркских памятниках начальную графему можно читать как
ä-, то в среднетюркских как е-, в языке надписей еще нет перехода
древнего [ä] в [i] и этот процесс находился в стадии ä > ė. Вся трудность
состоит в графическом неразличии его со звуками [ä] и [i]... Такое
явление могло найти отражение в письменной форме наддиалектного
койне волжских булгар” [Хакимзянов,1987, с. 40–41].
Урта гасыр язма истәлекләрен өйрәнүче күпчелек тюрколог
галимнәр әдәби телдә [ė] – ярымкиң иренләшмәгән алгы рәт
сузыгының булуын таныйлар. Әмир Нәҗип йай хәрефенең ([ )ىė],
[и] авазларын белдерү мөмкинлеген күз алдында тотып, шулай ук
транскрипцияләүнең катлаулылыгын ассызыклый: “... гарәп алфавиты
белән иренләшмәгән тар [i] сузыгын сүз башында белдерү җиңел, әмма
иренләшмәгән ярымкиң [ė] сузыгын күрсәтү шактый авыр, дип күрсәтә
[Наджип, 1975, с. 81]. Сүз башындагы гомумтөрки [ä] авазының [ė]
һәм [i] сузыкларына күчеше хакында Я. Экманның фикере әһәмиятле:
“ХV гасыр уртасына кадәр беренче иҗектә традицион Карахани
әдәби теленең [ä] варианты саклана, соңрак чорда [ė] белән алышына.
Мәсәлән,  – ارär,  – اشيکäşik,  – کلماکkälmäk һ.б. Карахани сүзләре
чыгтай әдәби телендә хәзерге Казан татарлары сөйләмендәгечә ir, işik,
min дип языла, яки Урта Азия дә яшәүче хәзерге төрки телләрендәгечә
[ė] сузыгы белән әйтелә: er, eşik, kel” [Eckmann, 1964, 37].
Димәк, урта гасыр язма истәлекләрнең графо-фонетик үзен
чәлекләрен өйрәнгән галимнәр Идел буенда борынгы төрки [ä] нең [ė]
яки [i] сузыгына күчешен таныйлар. Тел ситуациясен искә алганда,
бу чорда [ė] > [i] гә авышкан, шактый якынлашкан булырга тиеш.
Графикада [ä], [ė], [i] сузыкларын чагылдыруның бик катлаулы һәм
бәхәсле булуын төшенгән хәлдә, әлеге тикшерүдә анлаутта нигездә,
әлиф язылышы һәм ябык иҗектә язуда күрсәтелмәгән сузык [ә] дип,
әлиф + йай диграфы ( )اىһәм йай ( )ىграфемалары белән бирелгән аваз
[и] белән, аерым очракларда [е] белән билгеләнде. Шуны да искә алырга
кирәк, кулъязма нөсхәләрдә бердәм орфографик нормалар сакланышы
күзәтелә, сүзләрнең төрле язылыш вариантлары сирәк очрый.
Киң, иренләшмәгән, алгы рәт [ә] сузыгы сүз башы позициясендә
язуда әлиф ( )اбелән белдерелә. “Кыйссаи Йосыф” әсәренең әлеге
тикшерүдә кулланылган нөсхәләрендә төрки сүзләрдә ауслаутта әлиф
( )اграфемасы белән бирелгән.
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Сүз башында төрки сүзләрдә кабатлаулар белән бер генә төрле
язылыш варианты теркәлгән:  – الәл [С.Б.12а, 25а, 24а һ.б., барлыгы
33 сүзформа],  – اكرәгәр [С.Б.3б; 1б һ.б, барлыгы 12 сүз],  – ايدورәйдүр
[С.Б.8б һ.б., барлыгы 412 сүзформа],  – اچوردىәчүрде [5б],  – اچساәчсә
[С.Б. 10а],  – اواәвә [С.Б. 9б],  – اچرهәчрә [С.Б. 24а],  – اسانالشدىәсәнләшде
[25а],  – استادوكمәстәдүкем [28б] һ.б. сүзләрдә очрады.
Гарәп-фарсы чыгышлы сүзләрдә анлаутта әлиф ( )اбелән
күрсәтелгән очраклар еш теркәлгән:  – ﺍﻫﻞәһел [С.Б.1б],  – ﺍﺘﻘﻴﺎәтқыйә
[С.Б.1а],  – ﺍﻭﻟﻴﺎәүлийә [С.Б.1б],  – ﺍﻟﺤﻤﺪәлхәмд [С.Б.1б],  – ﺍﺤﺪәхәд
[С.Б.1б],  – اح َولәхвәл [С.Б. 30а],  – امرәмер [С.Б.21б] һ.б.
“Ана вә угыл” дастанында сүз башында [ә] авазын әлиф ()ا
графемасы белән белдерү норма булып тора:  – ارساәрсә [3],  – ارәр [1],
 – ازکولوکәзгүлүк [6],  – الәл [9],  – اتماکәтмәк [3] һ.б.
Әлиф хәрефенең киң [ә] һәм ярымкиң [ė] сузык авазларын белдерү
мөмкинлеген күз алдында тотып, аерым сүзләр ярымкиң [ė] белән
бирелә ала, мәсәлән,  – اچوردىėчүрде [С.Б.5б],  – اچساėчсә [С.Б.10а],
 – اڤاėвә [С.Б.9б], – اچرهėчрә [С.Б.24а],  – اسانالشدىėсәнләшде [С.Б.25а],
 – استادوكمėстәдүкем [С.Б.28б] һ.б.
Инлаутта [ә] авазы язуда әлиф ( )ﺍбелән белдерелә, яки язуда
күрсәтелми. Әлиф ( )اхәрефе белән күрсәтелгән очраклар сирәк:
 – ﺍﻴﻜﻴﻼﺴﻰикиләсе [С.Б.1а],  – ايلتالرилтәр [А.10, Б.6а],  – بلمازбәлмәз
[С.Б.78],  – كوتاريبкүтәреп [С.Б.6а],  – نتكнәтәк [Б.2а]. Гадәттә, төрки
чыгышлы сүзләрнең беренче иҗегендә сузык язуда күрсәтелмәгән:
 – ﺒﻦбән [С.Б.10б],  – كلدومкәлдүм [С.Б.10б],  – بلدىбәлде [С.Б.10б],
 – برбәр [С.Б.1б, А.3],  – كراكمازкәрәкмәз [С.Б.39б] һ.б. Сүзләрне бән
яки бėн, кәлдүм яки кėлдүм, бәлде яки бėлде дип ике төрле шәрехләү
мөмкинлеге саклана.
Гарәп-фарсы чыгышлы сүзләр чыганак телдәге язылышны
саклый:  – ﺨﺎﻄﺮﻤﺪﺍхәтеремдә [С.Б.2а],  – ﻫﻤﻪءһәммә [С.Б.1б], – ﺍﻟﺤﻤﺪ
әлхәмд [С.Б.1б],  – ﻓﺼﻴﺢфәсыйх [С.Б.2а],  – ﺘﻮﻓﻴﻖтәүфиқ [С.Б.2а], ﺤﻜﻤﺖ
– хикмәт [С.Б.2а],  – ﻓﻬﻢфәһем [С.Б.2б],  – ﺠﻨﺖҗәннәт [С.Б.1], – ﺸﻬﻴﺪ
шәһид [С.Б.1],  – ﺤﺴﻦХәсән [С.Б.1б],  – ﻋﺴﻜﺮғаскәр [С.Б.1а], ﻤﺸﻬﻮﺮﻟﻜﻰ
– мәшһүрлеге [С.Б.1а],  – جمله الرىҗөмләләре [С.Б.6а] һ.б.
[ә] авазының төрки сүзләрдә сүз уртасында язуда хәреф белән
белдерелмәве норма булып тора. Ауслаутта [ә] авазы язуда әлиф ()ﺍ
һәм һаи рәсмия ( )ﻩхәрефләре белән бирелә, яки күрсәтелми: – ﺍﻮﺰﺮﻩ
үзрә [С.Б.1а],  – ﺍﻴﭽﺮﻩичрә [1а], – نيتهнитә [А4],  – ﺍﺤﺪﻩәхәдә [1б.], ﺪﻴﻦﻟﺮﻩ
– динләрә [С.Б.1б б.],  – ﺘﺎﺒﻌﻴﻦﻟﺮﻩтәбиғинләрә [С.Б.1б б.], – ﺮﺍﺸﻴﺪﻴﻦﻟﺮﻩ
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рәшидинләрә [С.Б.1б б.] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, барлык өч позициядә киң, ирен
ләшмәгән, алгы рәт [ә] сузыгы авазын язуда әлиф ( )اхәрефе белән
белдерү орфографик норма булып тора, инлаутта [ә] график
күрсәтелмәгән очраклар норма буларак карала. Тә мәрбута ( )ةҗенес
кушымчасы өйрәнелә торган дәвердә үзенең төп функциясен югалтып,
сүз ахырында [ә] авазын белдерә.
Бу чордагы тел ситуациясенә бәйле, [е] ~ [i] күчеше [i] гә
шактый якынлашкан булырга тиеш, дигән фикер туа, чөнки кулъязма
нөсхәләрдә орфографик нормаларда эзлеклелек саклана, график
вариантлылык сирәк күзәтелә: [ ﺍﻴﻜﻰС.Б.1а] ~ [ اكىС.Б.4а]; كيردى,
[С.Б.6а] ~ [ كردىА.10а] һ.б.
Болгар чоры эпитафик язмаларда галим Ф.С. Хәкимҗанов ярымтар
иренләшмәгән алгы рәт [ė] сузыгының әлиф, әлиф + йай диграфы
белән яки язуда күрсәтелмичә кулланылуын билгели. Галим мисал
итеп илле санының каберташ язмаларында теркәлгән вариантларын
китерә: [ ايليك164, 181], [ اِليك62], [ آليك214], [ اليك211], [ الك213], [ آلِيك212].
Шулай ук йай ( )یхәрефе белән белдерелгән очракларны да галим
сузык [е] буларак тәкъдим итә: [ بير211], ] بر181[, [ اردى112, 312], اردى
[172, 164], [ آردى80]. Шул ук вакыттта, язылыштагы вариантлылыкны
фонеманың график синонимы булуын билгели: “Можно говорить
лишь о вариантных написаниях определенных фонетических
реальностей, то есть, графических синонимах” [Хакимзянов, 1987,
с. 42]. Ярымкиң иренләшмәгән алгы рәт [ė] сузыгының бу чорда
булуын күпчелек галимнәр кебек үк танысак та, график аерып күрсәтеп
булмау авазны билгеләүдә шактый бәхәсләр тудырганлыктан, хәреф
кулланылышыннан чыгып транскрипцияләүгә өстенлек бирелде.
[и] сузыгы гомумтөрки сүзләрдә анлаутта алиф + йай ( )اﯿдиграфы
белән белдерелгән. Мисаллар:  – ﺍﻴﻜﻴﻼﺳﻰикиләсе [С.Б.1а, А.2], – ﺍﻴﻜﻰ
ике [С.Б.1а, 21а, 25а, А.2],  – ﺍﻴﻤﺪﻯимди [С.Б.1а],  – ﺍﻴﺮﺪﻦирдән [С.Б.1а],
 – ﺍﻴﺮﺪﻯирде [С.Б.1а],  – ايليكилик [С.Б.25б],  – ايكوикәү [С.Б.5б], ايكنينه
– икәненә [Б.5б],  – ايلتارилтәр [А.10, Б.6а],  – ايرир [С.Б.3б, 4а, С.Б.1б,
А.3],  – ايزكوизгү [СБ.3б, 4а, А,3, Б.1б],  – ايشتمشишетмеш [А.5],  – ايشиш
[С.Б.39б, 7а, 8а, 21б, А.3б],  – ايرمشирмеш [С.Б.39],  – ايكسلملزиксәлмәз
[С.Б.39б],  – ياسى اийәсе [25а],  – ايلتالرилтәләр [А.10, С.Б.6а] һ.б.
Сүз уртасында кулланылышына мисаллар:  – كيلкил [С.Б.4а], كيلور
– килер [С.Б.3б],  – كيدىкиде [С.Б9а],  – تيكوركيلтигүргил [С.Б.9б] һ.б.
[ә] һәм [и] сузыкларын бирүдә “Ана вә угыл” дастанында,
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“Кыйссаи Йосыф” әсәрендәге кебек, орфографик нормаларның
эзлекле саклануы чагылыш таба:  – ايدىиде [Б.8, Б.9],  – ايزكوизге [Б.8–
4],  – ايكىике [Б.8],  – ايمدىимди [Б.10],  – بناбәна [Б.11],  – برбәр [Б.8,
9],  – كلورкәлүр [Б.8],  – حاللىхәләле [Б.9],  – ايدورәйдүр [Б.10], – كراكدور
кәрәкдүр [Б.10],  – كاتوردىالرкәтүрдиләр [Б.10, 11],  – بيرالنбирлән [Б.8],
 – ويرمشвирмеш [Б.9],  – بيرىбири [Б.11],  – كيسلدىкиселде [Б.11] һ.б.
[o], [ө], [у], [ү] ирен сузыкларының язуда бирелеше. Гарәп
алфавиты төрки вокализмына хас барлык үзенчәлекләрне бирә
алмаган, алгы рәт һәм арткы рәт сузыклары бары бер графема аша гына
белдерелгән. Иренләшкән сузыклар сүз башында әлиф + уау диграфы
()او, калган очракларда уау ( )وхәрефе белән белдерелгән, графикадан
чыгып, авазларның күтәрелеш сыйфатын билгеләү мөмкин түгел. Урта
гасыр төрки язма истәлекләрен өйрәнгән танылган галим Ә. Нәҗип
арткы рәт [o], [у] һәм алгы рәт [ө], [ү] сузыкларын бер графема аша
гына чагылдыруның уку, транскрипцияләү өчен шактый авырлыклар
тудыруын билгели [Нәҗип, 1975, с. 34–62]. Әлеге хезмәттә күпчелек
галимнәрнең, өйрәнелә торган чорда иренләшкән сузыкларның [o] > [у]
тараю күренеше булмаган, дигән тәгълимәтенә кушылырга туры килә
[Наджип, 1975, с. 34; Хакимзянов, 1987, с. 42; Абдуллин, 1974, с. 175;
Кузьмина, 2003, с. 73]. Мәгълүм булганча, ирен сузыкларында тараю
күренеше бу чорда эзлекле төс алмаган. Истәлекләр телендә тотрыклы
сакланган иренләшү күренеше традицион орфографик нормаларның
эзлекле саклануы турында сөйли. Истәлекләр текстларында уау ()و
графемасы позицион чикләүләрсез кулланыла, сүз башында [o], [ө],
[у], [ү] сузыкларын биргәндә әлиф ( )اбелән кушылып китә.
“Кыйссаи Йосыф” телендә чагыштырмача киң әйтелешле
лабиаль арткы рәт [o] сузыгы һәм чагыштырмача киң әйтелешле
лабиаль алгы рәт [ө] сузыгы абсолют сүз башында һәм сүзнең
беренче иҗегендә очрый. Анлаутта [o], [ө] әлиф + уау диграфы ()او
белән бирелә:  – ﺍ ﻭﻏﻟﻰоғлы [С.Б.1а],  – اودىоды [С.Б 13а],  – اوقوبоқуб
[С.Б.29б],  – اوتوزотуз [С.Б1б],  – اورامорам [С.Б12б],  – اولدورөлдүр
[С.Б.7а],  – اوميدөмид [С.Б.7а],  – اوكوشөкүш [С.Б 3а],  – ﺘﻮﺮﺖтөрт
[С.Б.1а],  – يولىйолы [С.Б.29а],  – قيوқойу [С.Б.9а] һ.б.
[ү] чагыштырмача озын алгы рәт ирен сузыгы һәм [у]
чагыштырмача озын арткы рәт ирен сузыгы барлык истәлекләрдә дә
сүзнең теләсә кайсы позициясендә очрый. Графикадагы шартлылык
[у] һәм [ү] авазларының аерымлылыгын төгәл чагылдыра алмый.
Бердәнбер билге булып “каты” һәм “нечкә” тартыклар янында
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язылу принцибы тора [Кононов, 1958, с. 119]. Сүз башында [y] һәм
[ү] авазлары әлиф + уау диграфы ()او, сүз уртасы һәм ахырында уау
( )وхәрефе белән белдерелә:  – اوچوزучуз [С.Б.11б],  – اويتلىуйатлы
[С.Б.10б],  – اوزهүзә [С.Б.18б, С.Б.7а],  – اونүн [С.Б.25а],  – ﺍ ﻭﺰﺮﻩүзрә
[С.Б.1а],  – ﺍ ﻭﻜﺪﻯүкде [С.Б.1а] һ.б. Сүз уртасында кулланышына
мисаллар:  – دوربдуруп [С.Б.26б],  – اولتورورолтурур [С.Б.26б], – ﻗﺒﻮﺳﻴﻦ
қапусын [С.Б.2а],  – نورلوнурлу [С.Б.13б],  – يوزلوйүзлү [С.Б.13б], – كون
күн [С.Б.23б],  – كوركيلкүргил [С.Б.23б],  – دوشдүш [С.Б.7а] һ.б. Гарәпфарсы чыгышлы сүзләрдә:  – ﺗﻮﻓﻴﻖтәүфиқ [С.Б.1б],  – نورнур [С.Б.12а],
 – ﻤﺷﻬﻮﺮмәшһүр [С.Б.1а] һ.б. Сүз ахырында [y] һәм [ү] авазлары уау ()و
графемасы белән белдерелә:  – بوбу [С.Б.78],  – ﺍﻮﺮﻧﻟﻮурынлу [С.Б.7б],
 – درلوдүрлү [С.Б.5а],  – سوزلوсөзлү [С.Б.31б] һ.б.
“Ана вә угыл” дастанында [y], [ү], [о] һәм [ө] авазларын бирүдә
бердәм орфографик нормалар сакланышы билгеләнә:  – دوڌمشдутмыш
[1],  – اوتونотун [6],  – اويقوойқу [2],  – اوزونузун [2],  – اوسڌاذустаз [1],
 – اوتут [6],  – اوغالنоғлан [2],  – خاتونхатун [1],  – قدرتқодрәт [3] һ.б.
Иренләшү күренешенең әдәби истәлекләр телендә
сакланышы. Болгар чоры язма истәлекләре телендә караханиуйгыр әдәби теленең төп күрсәткечләреннән берсе булган иренләшү
күренешенең сүзләр нигезендә һәм кушымчалар ялганганда тотрыклы
саклануы күзәтелә. Мисаллар Ф.С. Фасеев тарафыннан төзелгән «Кол
Гали «Кысса-и-Йосыф» (1983) хезмәтенә таянып, компьютер фонды
нигезендә эшләнгән сүз формаларының ешлык күрсәткечләренә
нигезләнеп бирелә:
1) сүзләр нигезендә: буйун [2] – 98:6; 156:18; булут [1] – 106:22,
өгүт [2] – 70:22; 78:1; өкүш [7] – 52:18; 88:26; 96:11; 124:29; 136:3;
162:38; утуз [1] – 48:11 һ.б.
2) кушымчаларда:
а) тартым күрсәткечендә: үнүм [1] – 92:44 дөшүмдә [1] – 136:5
күркүм [1] – 92:10;
в) -лүг, -лү, -лу кушымчалы сыйфатларда: дөрлү [20] – 56:19;
58:24; 60:26; 72:8; 94:42,46,48; 98:3; 112:45; 120:3,42,44; 122:32;
130:35; 138:43; 140:27; 146:31; 154:24,38; 156:28; дөрлү дөрлү [2]
– 116:6; 154:25; қотлу [1] – 120:21; күрүклүг [1] – 58:43; түрлү [1] –
154:42 ~ түрлүк [1] – 100:23; үзлү [1] – 140:1;
г) -уп, -үп кушымчалы хәл фигыльләрдә: бошуп [1] – 168:2; доруп
[1] – 122:41 уруп [4] – 60:48; 134:16; 166:4,11; қойуп [2] – 144:6; 170:31;
дүшүп [1] – 108:36 һ.б.
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“Ана вә угыл”дастанында сүзнең беренче һәм аннан соңгы
иҗекләрендә, кушымчада да дәвам итүе күзәтелә:  – اوزونузун [2],
 – بوکونбүкүн [9],  – اوتونутун [6],  – خاتونومхатунум [4] һ.б.
Әсәр тукымасына җанлы сөйләм тел үзенчәлекләренең үтеп керә
башлавын ирен гармониясенең бозылу очракларыннан чыгып фикер
йөртә алабыз. Мәсәлән: учуз [2] – 98:31; ~ учыз [1] – 144:3; күреп [16]
– 82:5; 90:34, 36; 92:23; 108:13; 112:38; 114:23, 29; 116:3, 8; 124:19;
134:27, 36, 43; 144:22; 166: 7 ~ күрүп [11] – 66:36; 82:11, 44; 92:6, 10;
100:37; 106:32; 110:45; 130:3; 146:10; 158:34; дутуп [1] – 128:1; 80:2 ~
дутып [1] – 168:8 йүгреп [1] – 62:19 ~ йүгрүп [1] – 92:35; күркүң [1]
– 146:10 ~ күркең [1] – 92:6 күндерер [2] – 60:40; 134: 12 ~ күндүрүр
[1] – 114:12 һ.б.
Сара-Биккол кулъязмасы текстында иренләшү гармониясенең
тотрыклы сакланышы теркәлгән. Мәсәлән:  – اوچوزучуз [С.Б.11б,
С.Б.33а],  – كوروبкүрүб [С.Б.12а, С.Б.7а, С.Б.23б, С.Б.23б], – دوتوب
дутуб [С.Б.27б],  – يوكروبйүгрүб [С.Б.6а, С.Б.12б],  – كوندورورкүндүрүр
[С.Б.5б, С.Б.23а] һ.б. Вариатив язылыш сирәк теркәлгән: – كوروب
күрүп [С.Б.12а, С.Б.7а, С.Б.23б, С.Б.23б] ~  – كوربкүреп [С.Б. 33б],
 – كوروكкүрүк [С.Б. 12а] ~  – كوركنكкүркең [С.Б.33б].
2.2.2. Тартык авазлар
Истәлекләр телендә тартык авазлар түбәндәге гарәп хәрефләре
белән белдерелгән: [б], [п] – ب, [т] – ت, [җ], [ч] – ج, [х] – ح خ, [д] –
د, [с] – س, ص,ض ;ث, [з] – [ ;زҙ] – [ ;ذп] – [ ;پғ] – ع, [ ;غв, w] – [ ;وш]
– [ ;شф] – [ ;فқ] – [ ;قk], [г] – [ ;کл] – [ ;لм] – [ ;مн] – [ ;نң] – ;نک
[й] – ی, [h] – هـ. Орфографиядә фарсы әлифбасындагы пи ( )پһәм
чим ( )چхәрефләрен куллану бик сирәк очрый, би ()ب, җим ()ج, кәф
( )کграфемалары дифференцияләшмәгән, яңгырау тартыкларны да,
саңгырау тартыкларны да белдереп килә ала. Тый ( )طһәм дад ()ض
графемалары төрки сүзләрдә сирәк кулланыла, са ()ث, сад ()ص, ha ()ح
графемалары алынма сүзләрнең язылышында гына күзәтелә.
Идел буе Болгар дәүләте чорында язылган истәлекләр телендә
ирен-ирен йомык яңгырау [б] һәм ирен-ирен йомык саңгырау [п] авазы
би ( )ﺏграфемасы белән белдерелгән:
[б] – ирен-ирен, йомык, яңгырау, шаулы тартык. Язуда барлык
позициядә кулланылган, графикада би ( )ﺏхәрефе белән белдерелгән:
 – باقاбақа [6а],  – بالقбалық [24б],  – بالقرбалқыр [С.Б.25а],  – بيكالرбикләр
[С.Б.29б],  – بيوردىбойурды [С.Б.9б],  – بولدچىболдачы [С.Б.11б], يالنوبان

258

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

– йалынубан [С.Б.10б],  – يعقوبهЙағқуба [12б],  – عبريچىғибричә [13а],
 – عيبىғәйебе [13б] һ.б.
Эпитафик язмаларда ирен-ирен яңгырау [б] авазының эзлекле
саклануы теркәлгән [Хакимзянов 1987, с. 28–30].
[п] – ирен-ирен, йомык, саңгырау, шаулы тартык истәлекләр
телендә сүз башында фарсы сүзләрендә теркәлгән:  – پغمبرпәйғамбәр
[С.Б.10б, С.Б.21б],  – پشمانпишман [С.Б.18б],  – پریпәри [С.Б.23б] һ.б.
 – فابارқапар [С.Б.6а, С.Б.7б, С.Б.7б],  – قابديراويزқапдырауыз [С.Б.4б]
сүзләрендә сүз уртасында [п] авазы кулланылышы аерымлана, әмма
ул графикада чагылыш тапмаган. Шул чор Идел буе халык сөйләме
өчен хас булган сүз ахырындагы тартыкларның саңгыраулашуына
бәйле әдәби истәлекләр телендә [п] авазының булуы шик тудырмый:
 – تيبтип [С.Б.5б],  – آلبалып [С.Б.9а],  – ايشتبишетеп [4б],  – اوبүп
[21а],  – كوبкүп [37б] һ.б.
Аваз үзгәрешләре. [б] тартык авазының бу чор әдәби әсәрләр
телендә үзенчәлекле кулланылышын күрәбез. Гомумтөрки ирен-ирен
[б] тартыгының ауслаутта ирен-ирен [w] тартыгына алмаштырылуы
яки төшеп калуы угыз һәм кыпчак төркемендәге телләргә аера торган
билге [Грунина, 1977, с. 84]. “Кыссаи Йосыф” телендә, гомумтөрки
язма традициянең угыз һәм кыпчак төркеменә караган күрсәткече
буларак, барлыкка килгән түбәндәге орфографик норма һәм
вариантлылык теркәлгән:
1. Поэмада гомумтөрки бол– нигезле фигыльләрдә ауслаутта би
( )بхәрефенең эзлекле төшеп калуын, угыз теленә якын ол– рәвешендә
теркәлүен ачык күрергә мөмкин:  – اولوبолуп [С.Б.4а],  – اولمسونолмасун
[С.Б.13б],  – اولدومолдум [С.Б.18б] һ.б.
Статистик исәпләүләр компьютер фонды нигезендә эшләнгән
сүз формаларының ешлык күрсәткечләренә нигезләнеп бирелә
(Фасеев Ф.С. Кол Гали “Кысса-и-Йусуф” / Ф.С.Фасеев. Казань: Татар
кит. нәшр., 1983. 542 б.). Ол– фигыле поэмада төрле сүзформада
кабатлаулар белән 313 тапкыр кулланылган, синонимы бул– фигыле
исә ике тапкыр теркәлгән [60: 17, 82: 17]. Чагыштыр:
ола [20] – 156:17, 162:22, 156:19, 52:21, 132:40, 168:44, 170:3,
54:12, 54:9, 58:48, 132:44, 138:39, 146:33, 152:20, 156:20, 142:32, 92:20,
156:18, 100:43, 146:35; олғыл [13] – 48:32, 96:29, 126:11, 166:6, 168:36,
164:41, 112:18, 94:4, 112:20, 160:28, 104:15, 156:8, 170:4; олды [77] –
140:29, 108:33, 122:25, 66:9, 94:7, 122:5, 114:23, 82:5, 166:5, 102:10
һ.б.; олалум [2] – 56:24, 56:22; олдачы [4] – 78:10, 52:26, 78:18, 78:19;
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олмыш [13] – 124:11, 10:34, 110:35, 152:6, 124:33, 90:26 һ.б.
Поэмада бол– нигезле фигыль формасы актив кулланыла, әмма
аның угыз телләренә хас “табу, очрату” мәгънәсен белдерүен күрәбез.
Мисаллар: уйандым ул сурәти болумадым [Фасеев, 1983, б. 130]; аны
сатыб үкүш ниғмәт болдачы сән [Фасеев, 1983, б. 88]; әғзасендән һич
нәснә болумадык [Фасеев, 1983, б. 82] һ.б.
2. Гомумтөрки ирен-ирен [б] тартыгы белән башланып әйтелә
торган  – بارбар-,  – بيرбир- сүзләренең барысы да диярлек “Кыссаи
Йосыф” һәм “Ана вә угыл”да төрки-угыз әйтелешендәге ирен-ирен [в]
авазына башлана. “Ана вә угыл” дастаны:  – وارвар [1],  – ويرمشвирмеш
[Б.9],  – وردڍمвардым [Б.2] һ.б.
“Кыссаи Йосыф” әсәрендә эзлекле рәвештә ирен-ирен [в] тартыгы
кулланыла. Вар– нигезле сүзформалар әсәр теленең нормасын тәшкил
итә. Чагыштыр,  – وارвар- нигезле 51 фигыль теркәлгән һәм бары ике
бар- сүзформа әсәр телендә чагылыш тапкан: варды [8] – 62:13; 84:26;
92:30, 35; 100:2; 108:9; 110:25; 120:5; варсун [5] – 56:32, 33; 58:52; 60:21;
96:40; варалум [3] – 56:17; 60:9; 112:29; варып [5] – 54:16; 72:22; 84:22;
88:6; 144:19; варды [2] – 156:32; варайын [2] – 86:1; 98:21; вармаз [2]
– 58:18; 132:33 һ.б. Мисаллар: Ләшкәрең берлә қаршу варғыл дирләр
[Фасеев, 1983, б. 110]; Андан дүнеб атамыза һәм варалум [Фасеев,
1983, б. 60]; тәғҗил берлә катарлашу йүгрүп варды 92:35; җөмләләри
вармаға дирнешделәр [Фасеев, 1983, б. 120]; варубән ул қойуйә һәр
күн бақар [Фасеев, 1983, б. 86] һ.б. бар ( – )بارочрагына бары бер мисал
теркәлгән: бар Йусыфын айақын өп ғөзер диләр [Фасеев, 1983, б. 108].
Бар ~ вар модаль сүзләрнең кулланылышында ирен-ирен [в]
тартыгының анлаутта норма булуы мисаллар белән дәлилләнә.
Чагыштыр,  وارвар модаль сүз 28 тапкыр теркәлгән: 46:17; 48:40;
54:13; 76:17; 84:8; 86:10; 92:20; 96:7, 17, 18;102:17; 110:31; 124:31;
132:28; 138:43; 144:40; 152:2, 6; 156:16; 158:18; 160:14; 162:1, 2, 3, 5,
6, 7; 166:15. Мисаллар: һиләлә бәңзәр сәнең қашларың вар [Фасеев,
1983, б 162 1], йенҗүйә бәңзәр сәниң дишләрең вар [162:2], ғәҗәб зиба
мишек йопар сачләрең вар [Фасеев, 1983, б. 162] һ.б.
 – بارбар варианты бер мисалда гына күзәтелде: бардур безим
арамызда бер мәзлум җан [Фасеев, 1983, б. 106].
[ ويرС.Б.3а] вир– фигыле нигезендә ясалган барлыгы 100 сүзформа
теркәлгән: вирә [4] – 52:17; 84:18; 112:32; 156:18; вирәм [6] – 78:16;
92:28; 132:37, 41; 134:23; 142:4; вирәсез [1] – 94:31; виргил [21] – 48:28;
96:16, 44; 98:21; 116:32; 126:10; 140: 26; 148:15; 158:16, 48:37, 38, 39;
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50:1, 2, 3, 5; 52:9, 10, 11; 124:32; 146:7; виргүче [1] – 116:12; вирде [1]
– 166:35; вирдигинә [1] – 62:36; вирди [26] – 78:1, 24; 82:21; 86:19, 21;
92:46; 94:22; 98:6, 29, 41; 100:1; 108:34; 110:27; 112:35; 114:5; 116:18;
120:9; 124:41; 132:7; 134:3; 144:3, 23; 148:27; 156:34; 160:2; 162:31;
вирип [4] – 62:40; 68:43; 100:6; 156:44; вирип йиде [1] – 166:14; вирең
[1] – 138:36; виреңез [1] – 92:41; вирер [2] – 48:31; 170:44; вирмәгә
[2] – 98:6, 8; вирмәз [5] – 54:37; 58:4, 29; 132:34; 160:34; вирмәйен [1]
– 122:12; вирмәк [2] – 66:20; 102:44; вирмәсәйди [1] – 96:11; вирмеш
[2] – 46:19; 100:31; вирсә [2] – 56:27; 144:20; вирсәң [3] – 58:25; 96:16;
98:204 вирсүн [2] – 56:39; 64:32; вирүб [4] – 72:21; 112:2; 114:38;
130:42; вирүр [4] – 56:27; 86:20; 136:11; 170:40.
Ирен-ирен [б] тартыгы сакланган мисаллар сирәк, ике сүздә
теркәлгән: илһам бирди Йусыфа қадир дәййан [Фасеев, 1983, б. 168];
ачықтым тәмам сусадум сув бирүң тиди [Фасеев, 1983, б. 64].
Истәлекләр телендә бердәм орфографик нормаларны саклау
ачык сизелә, барлык кулъязмаларда мәгълүм дәрәҗәдә угыз телләре
төркеме өчен хас ирен-ирен [в] тартыгы саклана.
3. Йомык, ирен-ирен, яңгырау [б] тартык авазы язылышына
мөнәсәбәтле рәвештә, гомумтөрки телне угыз һәм кыпчак төркемендәге
телләргә аера торган икенче билге – ирен-ирен [б] тартыгының язуда
[м] – ирен-ирен, йомык, яңгырау, борын тартыгы белән күрсәтелүе.
[м] – ирен-ирен, йомык, яңгырау тартыгы. Барлык позициядә
теркәлгән. Сүз башы [м] кыпчак телләренә хас, угыз телләрендә ул
анлаут [б] тартыгы белән алыштырыла [Сравнительно-историческая...,
1984, с. 42] Авазларның тарихи чиратлашуы татар диалектларында
бүген дә яшәвен дәвам итә [Махмутова 1978, с. 71; Садыкова 1985, с.
34; Борһанова 1967, с. 19–56].
[м] авазының сүз башында кулланылуы, мисаллардан күренгәнчә,
төрки сүзләрдә чикле, нигездә гарәп алынмаларына хас:  – محنتهмихнәт
[С.Б.18б],  – مصرМисыр [С.Б.2а],  – مشتاقмөштақ [1],  – مصطفىМостафа
[4],  – مرادморад [С.Б.9б],  – ملكмәлик [С.Б.23а] һ.б. Инлаутта һәм
ауслаутта [м] авазы кулланылышында чикләүләр юк.
“Кыйссаи Йосыф” поэмасында [б] ~ [м] тәнгәллегенә бәйле
күпчелек очракта угыз телләре төркеменә хас [б] авазыннан башланган
сүзләрнең норма булуы күренә. Чагыштыр:  – بنбән [С.Б.11а] варианты
текстта 196 тапкыр,  – منмән [С.Б.1б] варианты исә 11 тапкыр
теркәлгән. Мисаллар:
Бәндән (12 тапкыр теркәлгән): ахыр бәндән җөрмү хәта нә
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булдыңыз [Фасеев, 1983, б. 68]; әйдүр белдем бәндән бизәр улдыңыз
сез [Фасеев, 1983, б. 100]; бәндән үзгә һич кемсәгә бақмаң имди
[Фасеев, 1983, б. 130] һ.б.
Бәнем (20 тапкыр теркәлгән): аһ дәриғә қани бәнем ул дәүләтем
[Фасеев, 1983, б. 142]; аһ нидән ғәләт дүшди бәнем хәлем [Фасеев,
1983, б. 136]; бәнем әгәр йүз бен җаным улур исә [Фасеев, 1983, б.
68]; бәнем бәһам кем йэткүрер дидең имди [Фасеев, 1983, б. 92];
бәнем бәһам кем тикүрүр дидүң имди [Фасеев, 1983, б. 46]; бәнем
датлу җаныма туйдыңызму [Фасеев, 1983, б. 66]; бәнем үчүн бер доға
қылғыл имди [Фасеев, 1983, б. 118]; бәнем хәлем нитәлеген күзең
күргил [Фасеев, 1983, б. 102]; сезләр аны бәнем үчүн сатун алың
[Фасеев, 1983, б. 138] һ.б.
Бәни (28 тапкыр теркәлгән): аның ғыйшқы бөйлә қылди бәни
имди [Фасеев, 1983, б. 152]; бәни сатмаң кәфир қолы улмайалум
[Фасеев, 1983, б. 94]; бәни ул уғыллықға қабул қылды [Фасеев, 1983,
б. 160]; Зөләйхә әйдүр ирақ қалды бәнүм илем [Фасеев, 1983, б. 136];
бу күн үлсәм қани бәңа кәфен кэрәк [Фасеев, 1983, б. 74] һ.б.
Бән (62 тапкыр теркәлгән): бәйан белгел сән бәнең бән сәнең
[Фасеев, 1983, б. 130]; бән аңа тәлим қыйлам шөкрү миннәт [Фасеев,
1983, б. 144]; бән кылурмен имди бонда сабыр җәмил [Фасеев, 1983, б.
86]; бән сатылур кол улсам дидеңмиди [Фасеев, 1983, б. 92]; үдә икән
бән бер сақынч қылдым иди [Фасеев, 1983, б. 68] һ.б.
Бәна (5 тапкыр теркәлгән): бонлар сәни қол дәйүбән бәна сатды
[Фасеев, 1983, б. 96] һ.б.
Бон нигезле 30 алмашлык теркәлгән: сәнең хөкмен кэлтүрди бәни
бонда [Фасеев, 1983, б. 158]; илем шәһрем ирақ бондан қалды имди
[Фасеев, 1983, б. 136]; анлар боны эшләмәгә рәуа күрди [Фасеев, 1983,
б. 98]; кем идүгүм сән боны белгел байық [Фасеев, 1983, б. 142];
Малик боны ишедүбән үзи күйәр [Фасеев, 1983, б. 98]; дөнья эчрә
бонча дәүләт улур ирмеш [Фасеев, 1983, б. 128] һ.б.
Бойун (2 тапкыр теркәлгән): бети йазуб вирмәгә бойун вирди
[Фасеев, 1983, б. 98]; өмиддер кем мотиғ ула буйун вирә [Фасеев,
1983, б. 156].
[м] тартыгыннан башланган төрки сүзләр әдәби ядкәрләрдә
өлешчә генә чагылыш таба. Мисаллар:
Мән (11 тапкыр теркәлгән): қаланы мән сәңа бәхшиш қылдым
[Фасеев, 1983, б. 142]; мән аны кәфен сарыб гүр қылсаммән [Фасеев,
1983, б. 82]; мәүлем сәңа сыгынурмын мән бер зәғиф [Фасеев, 1983,
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б. 48]; эүдә икән мән бер сақынч қыйас қыйлдым [Фасеев, 1983, б. 66];
Мунда– нигезле 17 алмашлык теркәлгән: бу йыл мунда бу арада
нә хикмәт вар [Фасеев, 1983, б. 110]; мөғәббир әйдүр мундағ дүш
күрдең исә [Фасеев, 1983, б. 88]; бу әхуале мундан уңдан белүмәдүм
[Фасеев, 1983, б. 142]; мундан соңра қол тәдбире рәуа улмаз [Фасеев,
1983, б. 102]; мундин соңра хикмәт таба кэчисәрмен [Фасеев, 1983, б.
50]; қәрдәшләри муны күрүб ағлашдылар [Фасеев, 1983, б. 100]; муны
ишдеб Шәмғун йаулақ ачығланды [Фасеев, 1983, б. 66]; муны қол диб
мунларә сатам имди [Фасеев, 1983, б. 92]; мунча сәфәр рәнҗем қаму
заиғ улды [Фасеев, 1983, б.136]; Зөләйхә муны ишедүб үрә дурды
[Фасеев, 1983, б. 132]; он дүрлү һөнәре вар муның дирләр [Фасеев,
1983, б. 138] һ.б.
Тел алды [д] һәм [т] тартыкларының язуда бирелеше. Тел алды,
шаулы саңгырау [т] авазы язуда ти ( )ﺖграфемасы белән күрсәтелә.
Гарәп теленең үзенчәлекле авазларыннан булган эмфатик саңгырау
[т] авазы (тый ( )طхәрефе белән белдерелә) өйрәнелә торган чор
ядкәрләрендә чыганак телдәгечә гарәп сүзләре язылышында сакланган,
төрки сүзләрдә дә калын укылышны тый ( )طграфемасы белән бирү
очраклары урын алган. Әсәрләрдән үрнәкләр:  – تاغدهтағда [С.Б.12б], تورو
– туру [С.Б.6а],  – طنكالرтаңлар [С.Б.25а],  – طوننىтунны [С.Б.25а], – طار
тар [С.Б.27а],  – طاشташ [С.Б.8а],  – طارтар [С.Б.27а],  – تارارтамырына
[С.Б.34а],  – طوالنтолан [С.Б.2б],  – طوغارтоғар [С.Б.2б] һ.б.
Сүз уртасында һәм ахырында [т] авазы язуда ти хәрефе ( )ﺖбелән
күрсәтелә:  – داتلوдатлу [С.Б.30а],  – صاتولورсатулур [С.Б.30б], – اوكتى
үгүти [С.Б.30б],  – تورتтөрт [С.Б.1а] һ.б. Гарәп алынмаларының сүз
ахырында [т] авазын бирүдә вариатив язылышы күзәтелә: – حكمت
хикмәт [С.Б.2а],  – رحتрәхәт [С.Б.3а],  – سلطانتсолтанат [С.Б.3а]; دولة
– дәүләт [С.Б.3а], – بشارةбәшәрәт [С.Б.3а] һ.б.
[д] – яңгырау, шаулы, тел-теш тартыгы. Борынгы төрки язма
чыганакларда яңгырау [д] авазыннан башланган сүзләр теркәлмәгән.
Борынгы [т] авазының анлаутта [д] белән чиратлашуы угыз телләренә
хас тел күренеше буларак бәяләнә. Тикшерелә торган әдәби әсәрләр
текстында [д] сүз башында гарәп-фарсы алынмаларында гына түгел,
төрки сүзләрдә дә еш теркәлгән.
Мисаллар:  – دوشمشдөшмеш [С.Б.1а],  – دوشاكالر دوشاديالرдөшәкләр
дөшәделәр [С.Б.31а],  – دورتنچىдөртенче [С.Б.31б],  – دتلوдатлу [С.Б.7а;
С.Б.30а],  – دونдүн [С.Б.5б],  – دنالشديالرдинләшдиләр [С.Б.21б], – ددم
дәдәм [С.Б.13а], – ديالديالرдиләдиләр [С.Б.4б],  – ديالهдилә [С.Б.12а], دوشب
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– дүшеп [С.Б.2б],  – دوتارдутар [С.Б.21б],  – دوردىдурды [С.Б.4а] һ.б.
Ауслаутта [д] авазы гарәп-фарсы алынмаларында гына күзәтелә:
 – مرادморад [С.Б.1б],  – مددмәдәд [С.Б.1б],  – حسدхөсед [С.Б.3б] һ.б.
“Ана вә угыл” [д] / [т] билгесе буенча истәлекнең теле төрки
телләрнең угыз төркеменә карый. Сүз башындагы [д] кулланыла:
 – دوتمشдутмыш [Б.8],  – دوشونдүшүн [Б.3],  – دورتдөрт [Б.6], – دوشارام
дүшәрәм [Б.10а] һ.б.
“Кыйссаи Йосыф” теленә хас сүз башында яңгырау [д] авазы
килү әсәр теле өчен норма булып тора. Чагыштыр: датлу (11 тапкыр):
әйдүр әйа йусеф сәниң сөзиң датлу [Фасеев, 1983, б. 160]; бәним датлу
җанымә туйдыңызму [Фасеев, 1983, б. 66]; ғақле тәмам сүзе йаулақ
датлу дорыр [Фасеев, 1983, б. 120]; дәгүл (20 тапкыр): ансыз бәңа бу
җиһан хуш дәгүл имди [Фасеев, 1983, б. 136]; дүш (17 тапкыр): әгәр
ул дүш йэринэ кэлүр улса [Фасеев, 1983, б. 54]; әйдүр аңа бу кичә бер
дүш күрдем [Фасеев, 1983, б. 88] һ.б.
Сүз башында [т] ~ [д] вариатив язылышы ачык чагыла: – ديالديالر
диләдиләр [С.Б.4б] ~  –تياليورтиләйур [С.Б.29б,];  – دونдүн [С.Б.5б] ~ تون
түн [С.Б.19а] һ.б.
Дил нигезендә ясалган 16 сүз теркәлсә, тел нигезендә ясалган 17
сүз булуы ачыкланды. Үрнәкләр:
1) яңгырау, шаулы, тел-теш тартыгы [д] авазыннан башланган
сүзләргә мисаллар: дилә: йусефең ағыри алтун дилә диди [Фасеев,
1983, б. 140]; деләдиләр: исраилдән йусефи диләдиләр [Фасеев, 1983, б.
56]; диләдиңез: йусефи сезләр бәйдән диләдиңез [Фасеев, 1983, б. 84];
диләйәлүм (2 тапкыр теркәлгән): йазуқымны анлардан бән диләйәлүм
[Фасеев, 1983, б. 98]; Йусефи атамыздан диләйәлүм [Фасеев, 1983, б. 56];
диләкләри (2 тапкыр теркәлгән): диләкләри – байык сәндән айрылмақгә
[Фасеев, 1983, б. 98]; диләкләри морадлари шөйлә улды [Фасеев, 1983,
б. 98]; диләмәде: бу ишни диләмәде сәндән имди [Фасеев, 1983, б. 148];
диләр (3 тапкыр теркәлгән): ағлар икән һәм кирү дәстүр диләр [Фасеев,
1983, б. 98]; йусефдән балық хаҗәт диләр имди [Фасеев, 1983, б. 118];
шөйлә икән йусеф диләр ғисмәт йулын [Фасеев, 1983, б. 158]; диләрләр:
игү сүзлә йусефи диләрләр имди [Фасеев, 1983, б. 60]; дилдән: дилдән
күздән сақларлар имди [Фасеев, 1983, б. 110]; дилин: фәсих дилин
йағқубә корд сөзләди [Фасеев, 1983, б. 84]; дилэр: дилэр сән бойурғыл
бән варайын [Фасеев, 1983, б. 86] һ.б.
2) тел алды, шаулы саңгырау [т] авазыннан башланган сүзләргә
мисаллар: теләйүрмән: һәркем бәни теләйүрсә теләйүрмән [Фасеев,
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1983, б. 134]; теләйүрсән: күңелендә на кэчәр нә теләйүрсән [Фасеев,
1983, б. 130]; теләр (2 тапкыр теркәлгән): бер қызым вар мөдам сәни
теләр имди [Фасеев, 1983, б. 132]; халикдан узун гомер теләр имди
[Фасеев, 1983, б. 72]; теләрләр (2 тапкыр теркәлгән): җөмләләри
зөләйханы теләрләр имди [Фасеев, 1983, б. 132]; солтанлардин
чуқ теләрләр һэргиз вармаз [Фасеев, 1983, б. 132]; теле (3 тапкыр
теркәлгән): үчүнчи теле фәсих сәхих сүзлү [Фасеев, 1983, б. 140];
йэтмиш ики тели тәмам белүр имди [Фасеев, 1983, б. 140]; телем (2
тапкыр теркәлгән): ғақлем сәхих телем фәсих қылғыл имди [Фасеев,
1983, б. 50]; ғилмем кямил телем фәсих қылғыл имди [Фасеев, 1983,
б. 50]; телең: телең берлә сән дәхи иқрар қылғыл [Фасеев, 1983, б.
96]; телин (2 тапкыр теркәлгән): фәсих телин сәхих иман кэтүрер
имди [Фасеев, 1983, б. 126]; фәсих телин сәхих сүзин сөйләр имди
[Фасеев, 1983, б. 124]; тел тамакдан: ағыз бурун тел тамақдан гизәр
имди [Фасеев, 1983, б. 164] һ.б.
Сөйләм теле тәэсирендә бу нормалар бозылырга мөмкин.
Чагыштыр: тел-теш тартыгы [д] тартыгына башланган дүн бер
тапкыр: ул дүн кэчди йәрендәсе иртә булды [Фасеев, 1983, б. 60], ә тел
алды, шаулы саңгырау [т] тартыгындан башланган түн сүзе 4 тапкыр
теркәлгән: ул түн кэчди йарендәси иртә булды [Фасеев, 1983, б. 82];
ул ун түн үч йүз алтмыш йулы биһуш улды [Фасеев, 1983, б. 82]; түни
күни: түни күни йусефи үгәр имди [Фасеев, 1983, б. 130]; түн күн: без
түн күн мал суңындин йүрийүрмиз [Фасеев, 1983, б. 56].
Истәлекләр телендә ауслаутта төрки сүзләрдә яңгырау, шаулы,
тел-теш тартыгы [д]дән башланган угыз тел үзенчәлегенең норма
булуын күрәбез.
Поэмада кыпчак телләренә хас тел алды, шаулы саңгырау [т]
авазының сүз башында килүе ачык аерымлана. Мәсәлән, бер төркем
сүзләр бары саңгырау [т] аша гына язылган. Үрнәк: тагда (2 тапкыр
теркәлгән): йусефең қәрдәшләри тағда иди [Фасеев, 1983, б. 92] тақда
варыб бер гөнаһсыз қорд тутдилар [Фасеев, 1983, б. 84]; тағның: бераз
тағның башигә чықыб бақды [Фасеев, 1983, б. 62]; таш (4 тапкыр
теркәлгән): йусеф кэлеб ул таш үзрә утурыр имди [Фасеев, 1983,
б. 76]; қойуның түбендә [бер] таш вар иди [Фасеев, 1983, б. 76]; су
үзрә мөғәлләк таш мәхкәм дурды [Фасеев, 1983, б. 76]; таш йусефә
хәрирдән йумшақ улды [Фасеев, 1983, б. 76]; тәнем: халем дишвар
тәнем мәҗрух күңлүм мәғмүм [Фасеев, 1983, б. 66]; тән (3 тапкыр
теркәлгән): бәғдазан тәнендән қан алдырса [Фасеев, 1983, б. 148];
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бәнем тәним ғөрйан қылыб тунум суймағ – [Фасеев, 1983, б. 74];
тәнләринә: тәнләринә дукынса мәғйуб әйләр [Фасеев, 1983, б. 1066];
тун (23 тапкыр теркәлгән): җөмләсинә берәр зиба тун кэйүрди [Фасеев,
1983, б. 124]; игненә дөрлү әлуан тун кидерди [Фасеев, 1983, б. 60];
мөләүүән тун тунанды хәрир зиба [Фасеев, 1983, б. 156]; паласларин
чықарып тун кийүрди [Фасеев, 1983, б. 108]; сандықдан йэтмиш дөрлү
тун чықарды [Фасеев, 1983, б. 120]; тун багы йиде йэрдән мәхкәм тутды
[Фасеев, 1983, б. 158]; үч йүз алтмыш әлуан дөрлү тун әйләди [Фасеев,
1983, б. 146]; сурар сәңа бу тунны кем кидерди [Фасеев, 1983, б. 120];
бәнем тәним гөрйан қылып тунум суймақ [Фасеев, 1983, б. 74]; туны
илә санәми үртүб қуйди [Фасеев, 1983, б. 166]; туныны йопар берлә
йэзләндерди [Фасеев, 1983, б. 60] һ.б. тут– (16 тапкыр теркәлгән)
фигыле нигезендә ясалған фигыльләр бары бер вариантта теркәлгән:
биңзе нуры күн йахтусын тутар имди [Фасеев, 1983, б. 138]; йусефи
суа йэтмәздән тутар имди [Фасеев, 1983, б. 76]; имди сән хатереңни
рази тутғыл [Фасеев, 1983, б. 144]; бәс зөләйхә йусефең әлин тутды
[Фасеев, 1983, б. 164]; тәүә үзрә мәхкәм тутуп барлар имди [Фасеев,
1983, б. 106] һ.б.
[з] ~ [й] тәңгәллеге. Төрки халыклар гаиләсенә кергән телләрне
төркемләүдә [д] ~ [з] ~ [й] тәңгәллеген, беренчеләрдән булып,
Мәхмүд Кашгарый үзенең хезмәтендә төп күрсәткеч итеп алган.
Әлеге үзенчәлек шул чордан алып хәзерге көнгәчә төрки әдәби
телләрне дифференцияләүдә классификацион күрсәткеч булып
хезмәт итә. А.М. Щербак δ > j аваз күчешен төрки телләрнең фонетик
системасының үзгәрүенә бәйли һәм бу процесс XII гасырлардан иртә
булмаган дип саный. Аның фикеренчә, башка төрки кабиләләр белән
чагыштырганда, кыпчакларда j авазы күпкә иртәрәк барлыкка килгән
[Щербак, 1961, с. 57]. Тикшерүләрдән күренгәнчә, “ Кыйссаи Йосыф”
әсәрендә тел алды, ярык, спирант [з] тартыгының, “Ана вә угыл”
дастанындагы кебек, сүз уртасы позициясендә кулланылуы очрый,
[з] ~ [й] тәңгәллеге чагыла:  – قاذغرشدىқазғырышды [А.19] ~ – قيغوردى
қайғурды [С.Б.4б–11];  – ايذیизи [С.Б.27б] ~  – اياийә [С.Б.11б] һ.б.
“Ана вә угыл” дастаны текстыннан мисаллар: – آزقаҙақ [7.163] ~
 – آياقaйақ [6.146] һ.б. [з] ~ [й] билгеле сүзләрнең вариатив язылышына
игътибар итсәк, з– билгеле сүзләр сирәк очрый. “Ана вә угыл”
дастанында  – قوزمқузым [Б.9] язылышы теркәлгән.
Кагыйдә буларак, ядкәрләр телендә й– билгеле сүзләрнең эзлекле
саклануы күзәтелә. Мәсәлән,  – قويوқойу (20 тапкыр),  – قيغیқайғы (8
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тапкыр),  – قويدیқойды (18 тапкыр), “Ана вә угыл” дастанында قايغوسى
– қайғусы [В.1] сүзе бары -й– варианты белән кулланылган.
Интервокаль позициядә [қ] авазының саклануы. Борынгы
төрки әдәби телдә интервокаль позициядә йомык увуляр [қ] авазының
саклануы норма булып тора. Хәзерге төрки телләр төркемендә
авазлар чиратлашуы төрле юнәлешләрдә барган, интервокаль [қ]
авазының яңгыраулашуы кыпчак телләренә хас мөһим күрсәткеч
булып тора. Интервокаль [қ] авазының яңгыраулашуы М. Кашгарый
сүзлегендә үк урын алган: yarmaqan ~ armaγan, basqun ~ basγun,
tutqun ~ tutγun, югыйсә daqу бары тик бер вариантта гына теркәлгән
[Грунина, 1991, с. 27].
Истәлекләр орфографиясендә интервокаль [қ] авазының
кулланылуына бәйле бердәм традицион әдәби тел нормалары саклануы
ачык билгеләнә:  – باقارбақар (7 тапкыр),  – جيقارчықар (11 тапкыр), ساقينچ
– сақынч (7 тапкыр),  – توقوزтуқуз (2 тапкыр),  – يارماقمйармақым (1
тапкыр),  – ياستوقىйастуқы (1 тапкыр).
Мисаллар: сақынч (6 тапкыр): бу дүш ичрә изгү сакынч санғыл
имди [Фасеев, 1983, б. 52]; йағкуб аны ишедебп сақынч санды
[Фасеев, 1983, б. 58]; үдә икән бән бер сақынч қылдым иди [Фасеев,
1983, б. 68]; йа йусеф сән бу сақыныч қуйғыл имди [Фасеев, 1983,
б. 94]; сақынчдан: йәнә дүнеб ул сақынчдан қалдым иди [Фасеев,
1983, б. 68]; чықа: қойудан чықа кэлди [Фасеев, 1983, б. 92]; чықар
(5 тапкыр): бақды ирсә нур чықар ул қойудан [Фасеев, 1983, б. 90];
йағқуб бақды ул мәқамдән аwаз чықар [Фасеев, 1983, б. 80]; йәһүдә
ул йазыйә һәр күн чықар [Фасеев, 1983, б. 86]; қатарлашу тыш
қапуйә чықар имди [Фасеев, 1983, б. 170]; ташқары һәм нуры балқыб
чықар имди [Фасеев, 1983, б. 76]; чықарды (2 тапкыр): җәбраил ул
ташны тиз чықарды [Фасеев, 1983, б. 76]; сандықдан йэтмиш дөрлү
тун чықарды [Фасеев, 1983, б. 120]; чықардылар: қанлу күңләк
қуйынундан чықардылар [Фасеев, 1983, б. 82]; чықарса: бу сурәтдин
җан чықарса боны аңла [Фасеев, 1983, б. 162]; чықарубән: қойудан
чықарубән сатылдачи [Фасеев, 1983, б. 78] һ.б.; чықарыб: паласларин
чықарыб тун кийүрди [Фасеев, 1983, б. 108]; туқыз: туқыз қәрдәш
йусефә эл тикүрди [Фасеев, 1983, б. 68]; туқызынчи: туқызынчи
холқы лятиф ляфзе датлу [Фасеев, 1983, б. 140]; йармақым (2 тапкыр):
йармақым вар бер нэчә қыйммәти йуқ [Фасеев, 1983, б. 96]; малик
әйдүр ун сәкез йармақым вар [Фасеев, 1983, б. 96]; йастуқы: йастуқы
атасының дези ирмеш [Фасеев, 1983, б. 128] һ.б.
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“Ана вә угыл дастаны” телендә шулай ук эзлекле традицион
әдәби тел күрсәткече интервокаль [қ] сакланган:  – بقرбақар [6], آذاقڍن
– аҙақын [6],  – يقارйақар [2],  – ييقارйықар [3],  – چقارعوچىчықарғучы [Б.
10а],  – جقارчықар [В.5] һ.б.
Сирәк очракларда поэмада интервокаль [қ] > -ғ– күчеше,
сүзформаларның вариатив язылышы теркәлгән. Бу очракны региональ
сөйләм үзенчәлекләренең әдәби телгә тәэсире дип бәяләргә мөмкин:
Мәсәлән:  – ياغاйаға [С.Б.21а] ~  – يقلمزйақылмаз [С.Б.39а].
Ауслаутта традицион әдәби тел күрсәткече [ғ] һәм [г]
авазларының кулланылышы. [ғ] – увуляр, йомык, яңгырау
тартык язуда айн ()ع, гайн ( )غхәрефләре белән белдерелә. сүз башы
позициясендә гарәп-фарсы сүзләрендә чагылыш таба, инлаут һәм
ауслаутта чикләүләрсез очрый:  – عاجبғаҗиб [С.Б.2а],  – عزيزғазиз
[С.Б.25а],  – عيبىғайбе [С.Б.13б],  – غسلғосел [С.Б.2а] һ.б.
Текстта сүз уртасында увуляр [ғ] саклана:  – مغفرتالرмәғфирәтләр
[С.Б.48б],  – بغمبرпәйғамбәр [С.Б.110б],  – قايغوқайғу [5],  – اوغالنуғлан
[2],  – تاغالтағыла [1],  – اغڍزагыз [8],  – اغالدىағлады,  – باغالدىбағлады
һ.б.. Ауслаутта традицион архаик [ғ] һәр очракта да сакланган: – اتلڍغ
атлығ [1],  – ساغсағ [9],  – باغбағ [С.Б.34а] һ.б.
Идел Болгарстаны чоры язма истәлекләре телендә ауслаутта [ғ]
авазының кулланылышы традицион әдәби тел нормаларына нигезләнә,
ягъни ауслаутта увуляр [ғ] авазының традицион язылышы теркәлгән:
 – اريغарығ [С.Б.24а],  – باغбағ – [С.Б.34а],  – قاتيغқатығ [С.Б.5а],  – تاغтағ
[С.Б.5а],  – ساريغсарығ [С.Б.24а] һ.б.
Әмма истәлекләр телендә әлеге күренеш өлешчә генә чагылыш
таба, поэмада Идел буе ареалына хас сүз ахырында архаик [ғ] ның
төшеп калуын ачык күрергә мөмкин. Исәпләүләр буенча улуғ ()اولوغ
формасы 9 тапкыр очрады – 54:26; 64:34; 78:18; 88:1; 90:1, 108:34;
144:38, 108:30, 108:27. Ә улу ( )اولوшәкле исә 20 мисалда теркәлгән –
50:11; 52:22,70:5; 104:14; 106:5; 118:11; 128:8; 136:17; 138:41; 142:23;
146:26, 120:27; 122:27; 58:26, 36; 66:41; 100:27, 98:22, 124:2; 138:19.
Шул ук вакытта поэмада 19 тапкыр улуқ язылышы сакланган – 66:1;
78:21; 90:37; 102:21, 40; 106:38; 108:17; 112:1; 114:37; 118:7; 120:2;
130:32; 134:25; 138:13, 18; 140:30; 150:9; 164:47; 166:1. [ғ] авазының
сүз ахырында закончалыклы төшеп калуы күп мисаллар белән
раслана. Мәсәлән, дөрлү сүзее 20 тапкыр теркәлде – 56:19, 130:35
94:48, 120:42, 120:44, 140:27, 60:26, 154:24, 112:45, 94:46, 94:42,
58:24, 120:3, 72:8, 154:38, 138:43, 146:31, 98:3, 122:32, 156:28; йарлы
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сүзенең бары бер варианты 15 тапкыр теркәлгән – 62:29, 62:42, 68:29,
62:23, 104:38, 74:19, 80:15, 58:49, 84:25, 64:9, 70:32, 74:12, 100:33,
100:2, 96:12; қапу варианты 2 тапкыр язылган – 170:10, 170:14 һ.б.
Болгар чоры язма истәлекләре телендә [ғ] һәм [г], карахани-уйгыр
әдәби тел традициясе буларак язуда сакланса да, Идел буе төбәгенә хас
ауслаутта [ғ] авазының төшеп калуы норма булып тора.
Кыскача нәтиҗәләр. Идел Болгарстаны чорында иҗат ителгән
әсәрләрнең теле күп гасырлык борынгы төрки, карахани-уйгыр әдәби
телләренә барып тоташа, шул рәвешле аларда традицион уртаклыклар
саклана. Бу шул чор зыялылары һәм шагыйрьләренең ислам дине
белән бергә килеп кергән язу культурасына ия булуын, гомумтөрки
әдәби традицияләрдән иркен файдалануын күрсәтеп тора.
Тикшерелгән кулъязма нөсхәләрдә киң, иренләшмәгән арткы рәт
сузыгы [а] авазы мәдле әлиф ()آ, әлиф ()ا, һаи рәсмия ( )هграфемалары
белән белдерелгән, я сузык язуда бөтенләй күрсәтелмәгән. мәдле әлиф
( )آхәрефенең төрки сүзләрдә гарәп теле өчен хас озын сузыкны белдерү
функциясе күзәтелми, сүз башында килгән киң иренләшмәгән арткы
рәт сузыгы [а] һәрвакыт диярлек шул өстәмә билге белән белдерелә.
[а] авазын сүз башында мәдле әлиф ( )آбелән белдерү орфографик
норма булып тора. Сузык авазларның язуда күрсәтелүендә уйгыр
традициясенең закончалыклы сакланышы сизелә. Гарәп телендәге
тә мәрбута ( )ةҗенес кушымчасының аны өйрәнә торган дәвердә
үзенең төп функциясен югалтып, сүз ахырында [а] авазын белдергән
графема булуы билгеләнде. Бу күренеш гарәп алфавитының төрки тел
системасына җайлашуы турында сөйли.
Болгар чоры язма истәлекләре текстларының язылыш
үзенчәлекләрен өйрәнү, тикшерелә торган әдәби әсәрләрдәге,
эпитафик язмалар үрнәкләрендәге кебек үк, бердәм орфографик
нормаларны саклау омтылышы барлыгын күрсәтә. Әдәби истәлекләр
телендә Идел буе төрки әдәби тел өчен хас борынгы төрки [ә] > [и]
авазына күчеше ачык чагыла.
Язма истәлекләр телендә традицион әдәби телгә хас иренләшү
күренешенең тотрыклы саклануы, норма булып торуы ачыкланды,
аерым мисалларда халык сөйләм теле тәэсирендә аның бозылу
очраклары теркәлде.
Тартыкларның язуда бирелешендә дә бердәм орфографик
нормаларны саклау ачык сизелә. Әдәби әсәрләр телендә гомумтөрки
ирен-ирен [б] тартыгының ауслаутта системалы угыз телләре төркеме
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өчен хас булган ирен-ирен [в] тартыгына алмаштырылуы яки төшеп
калуы теркәлде.
“Кыйссаи Йосыф” һәм “Ана вә угыл” текстларының теле анлаутта
тел алды тартыклары [д] һәм [т], кулланылышы ягыннан, угыз телләре
төркеменә якын тора, ягъни яңгырау [д] авазының сүз башында
кулланылуы норма булуы ачык аерымлана. Аерым очракларда кыпчак
телләре өчен хас саңгырау [т] авазының да кулланылуы күзәтелә.
Истәлекләр телендә з– һәм й– билгеле сүзләр язылыш
үзенчәлекләрен өйрәнү тикшерелә торган чор истәлекләрендә
традицион орфографик нормаларны саклау омтылышын күрсәтсә
дә, кыпчак телләренә хас й– билгенең норма булып торуы күпсанлы
мисаллар белән дәлилләнә.
Әдәби истәлекләр телендә интервокаль [қ] кулланылышында
бердәм традицион әдәби тел нормалары саклана. Текстларда сирәк булса
да шул чорның сөйләм теленә, кыпчак телләр төркеменә хас яңгырау
интервокаль [ғ] варианты күренә башлавы билгеләнгән иде инде.
[б] һәм [п] авазлары графикада бер билге – би хәрефе ( )بбелән
белдерелә, фарсы теленнән кергән сүзләрдә [п] авазын бирү өчен
пи ( )ﭖхәрефе кулланыла. Гарәп-фарсы алынмаларының үз чыганак
телендәгечә язуда бирелүе катгый норма буларак саклана. Төркитатар сүзләре һәм сүз формаларында Идел буенда формалашкан һәм
аның хосусый үзенчәлекләре булып санала торган имля – орфография
белән языла.
Әдәби истәлекләрдә сингармонизм законы саклана, иренләшү
гармониясенең сүзләр нигезендә һәм кушымчаларда саклануы
буенча текстлар орфографиясе традицион төрки әдәби телгә якын.
Интервокаль [қ] кулланылышында бердәм Карахани-уйгыр әдәби
тел нормалары чагылыш таба, шул чорның сөйләм теле тәэсирендә
кыпчак телләре төркеменә хас яңгырау интервокаль [ғ] варианты
аерым сүзләрдә урын алган. Идел Болгарстаны чоры язма истәлекләре
телендә ауслаутта увуляр [ғ] авазының традицион язылышы теркәлде.
Әмма истәлекләр телендә әлеге күренеш өлешчә генә чагылыш таба,
Идел буе ареалы халык сөйләменә хас сүзләрдә ауслаутта архаик [ғ]
тартыгының төшеп калуы ачык аерымлана.
Күпчелек төрки язма истәлекләрдәге кебек бу язмаларда да
фонетик күренешләр катнаш хәлдә кулланыла. Традицион әдәби телгә
хас үзенчәлекләр белән бергә “ Кыйссаи Йосыф” поэмасы һәм “Ана
вә угыл” дастаны телендә угыз телләр төркеменә һәм шул чор сөйләм
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теленә хас фонетик үзенчәлекләр күзәтелә. Мәсәлән, бол- нигезле
фигыльләрдә анлаутта би ( )بхәрефенең эзлекле төшеп калуын,
угыз теленә якын ол- рәвешендә теркәлүен ачык күрергә мөмкин.
Гомумтөрки ирен-ирен [б] тартыгы белән башланып әйтелә торган بار
– бар-,  – بيرбир- сүзләренең, барысының да диярлек, “Кыссаи Йосыф”
һәм “Ана вә угыл”да ирен-ирен [в] фонемасы белән кулланылышы
ачык аерымлана. Моннан тыш сүз башы [м] авазы угыз телләренә хас
анлаут [б] тартыгы белән алыштырылган.
Борынгы төрки язма чыганакларда яңгырау [д] авазыннан
башланган сүзләр теркәлмәгән. Тикшерелә торган әдәби әсәрләр
текстында [д] тартыгының сүз башында кулланылуы, гарәп-фарсы
алынмаларында гына түгел, төрки сүзләрдә дә еш күзәтелә. Шул
ук вакытта анлаутта кыпчак телләре өчен хас саңгырау [т] авазы да
кулланылган.
Шулай итеп өйрәнелә торган дәвердә барлык төрки телләр өчен
уртак булган традицион карахани-уйгыр әдәби теленең диалекталь
нигезе үзгәрә башлый, аңа шул чор халык сөйләменә хас региональ
үзенчәлекләр үтеп керә.

3. Алтын Урда чоры Урта Идел буе
төрки-татар язма әдәби теленең фонетик
һәм график-орфографик үзенчәлекләре
3.1. Язма чыганаклар
Җүчи Олысы бөтен Евразиядә урта гасырларның иң зур дәүләте,
элеккеге күчмә һәм яңа шәһәр культурасының классик симбиоз
кушылмасын тәшкил иткән цивилизация үзәге булган. Тарихчы Г.
Дәүләтшин сүзләре белән әйткәндә, Җүчи Олысы – татар халкының
урта гасырдагы гомуми дәүләте, соңыннан шул җирлектә барлыкка
килгән татар халкының уртак нигезе [Дәүләтшин, 1999; История
татар, T. 3, 2009]. Җүчи Олысы зур территория биләгән: ул Көнчыгыш
Европаның 3/4, Көнбатыш Азиянең 1/2 өлешен эченә алган гаять зур
дәүләт була [Егоров, 1985, с. 88]. Аның составына төркиләр яшәгән
Идел, Урал буйлары, Урта Азия, Казакъстан, Себер, Кырым, Дәште
Кыпчак җирләре кергән, элек аерым дәүләтләргә караган төрки
халыклар бер дәүләт эченә берләшкәннәр. Бер дәүләт эченә керү элек
шактый аерылып торган төрки халыкларның һәм, беренче чиратта,
аларның телләренең әкренләп бик нык охшашлануына китерә
[Бартольд, 1965, с. 133–135; Фахрутдинов, 1995, с. 108–110; История
татар, Т. 3, с. 310–365]. Бәркә хан (1209–1266) идарә иткән чорда ислам
дине Җүчи Олысының рәсми дине дип игълан ителә. Җүчи Олысында
диннәрнең, аерым алганда, ислам диненең таралышы М.Г. Госманов,
Н.М. Малов хезмәтләрендә шактый тирән яктыртылган [Усманов,
1985, с. 180; Малов, 1998, с. 127; История татар,Т. 3, с. 552–682].
XIV гасырның беренче яртысында Үзбәк хан (1312–1340) һәм аның
улы Җанибәк (1340–1359) идарә иткән чорда Җүчи Олысының баш
шәһәре Сарай урта гасырның бөтен дөньяга мәшһүр мәдәни үзәгенә
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әверелә. XIV йөз гарәп сәяхәтчесе Ибне Батута: «Сарай шәһәре Җир
йөзендә булган шәһәрләрнең иң гүзәлләреннән вә иң олугларыннан.
Урамнары киң, базарлары бик күңелле, бай. Биналар тоташ, һичбер
буш урын вә җимерек йорт юк, Сарайда унөч җәмигь мәчете бар.
Моның бере шәфигыйләрнеке. Әмма җәмигь мәчет булмаган мәчетләр
бик күп» [Егоров, 1985, с. 75–141; Федоров-Давыдов, 1998, с. 10–11,
38–59]. Җүчи Олысында күпсанлы шәһәрләр барлыкка килә, мәктәпмәдрәсәләр системасы булдырыла, ислам мәдәнияте үсеш ала,
дөньякүләм казаныш буларак матур әдәбият әсәрләре тудырыла.
Сарайның дәүләт теле булып кыпчак теле санала. Идел буенда
барлыкка килгән Җучи Олысы, ягъни Алтын Урда дәүләте һәм аның
башкаласы Сарай шәһәре тарихта тирән эз калдырган мәдәни, сәяси
үзәккә әверелә [Наджип, 1975, с. 16].
XIII йөз уртасы–XVI гасырда Алтын Урда һәм мәмлүк-кыпчак
Мисыры дәүләтләрендә язылган төрки язма ядкәрләрне филологик
планда, ягъни татар теле һәм әдәбияты яссылыгында өйрәнү кабул
ителгән. Р.Ф. Исламовның “Алтын Урда һәм Мәмлүкләр Мисыры:
язма мирас, мәдәни багланышлар” хезмәтендә болай өйрәнүнең
дәлилле җирлеге булуы ассызыклана: “...беренчедән, төрки
мәмлүкләр үзләренең чыгышлары буенча, нигездә, Алтын Урда
дәүләтенең төрле төбәкләреннән. Икенчедән, XIII йөзнең икенче
яртысында ике мәмләкәт арасында тыгыз дипломатик мөнәсәбәтләр
урнаштырыла. Өченчедән, XIV йөз азакларына–XV йөз башларында
мәгълүм сәбәпләр аркасында Алтын Урдадан фикер ияләре, галимголәма һәм әдипләрнең күпләп Мисырга күчеп килүләре нәтиҗәсендә
әлеге җирлектә яңа мәдәни учаклар оеша” [Исламов, 1998, б. 4]. Р.Ф.
Исламовның шул җирлектә иҗат ителгән язма истәлекләрне барлап,
аларның ориенталистикада һәм тюркологиядә, татар филологиясендә
өйрәнелү торышын яктырткан энциклопедик характердагы хезмәте
урта гасыр гомумтөрки язма мәдәниятне өйрәнү тарихына бәйле
кыйммәтле чыганак ролен үти.
Урта гасыр әдәбияты белгече Х. Миңнегуловның хаклы рәвештә
язуынча, Җүчи Олысында язма мәдәниятнең тууы һәм үсүе өчен
тиешле җирлек, уңайлы шартлар булган, һәм, чыннан да, бу дәвер
әдәбияты шактый тәрәккыятькә ирешкән дә. Кызганыч ки, төрле
сәбәпләр аркасында Алтын Урданың шәһәрләре генә түгел, күпчелек
язма истәлекләре дә юкка чыккан. Исәннәренең дә тик бер өлеше генә
ватаннарында сакланып калган [Миңнегулов, 1999, б. 25–52]. Безнең
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көнгә килеп җиткәннәре төрле характерда булып: ярлыклар, каберташ
язмалары, гыйльми хезмәтләр, сәяхәтнамәләр, сүзлекләр, Җүчи
Олысында язма әдәбиятның зур үсешкә ия булуын дәлиллиләр. Шулай
да язма истәлекләр арасында төп урынны матур әдәбият әсәрләре
алып тора. Алар арасында Борһанетдин углы Рабгузинең «Кыйссаселәнбия» (1310), Мәхмүд Болгариның «Нәһҗел-фәрадис» (1358),
Харәзминең «Мәхәббәтнамә» (1353), Котбның «Хөсрәү вә Ширин»
(1342), Х. Кәтибнең «Җөмҗөмә солтан» (1369), С. Сараиның «Гөлестан
бит-төрки» (1391) һәм авторы билгесез «Кисекбаш» (XIV) әсәрләре
бар. Казан мирасханәләрендә кулъязма китап коллекцияләреннән
урта гасырда Идел буе, Алтын Урда мәдәни үзәкләрендә күчерелгән
нөсхәләр очрамый, әмма тарихчы галим Ш. Мәрҗәни, Р. Фәхретдинов,
С. Вахидиләрнең XIV–XVI гасыр документлары белән эш итүләре
мәгълүм. Башка илләрдә, мәсәлән, Төркиядә, Европа китапханәләрендә
урта гасырда күчерелгән кулъязмалар булуы мәгълүм. Әлбәттә,
татарның үз дәүләтчелеге сакланып, рухи-дини мәдәнияте шулкадәр
эзәрлекләүләргә дучар ителмәгән булса, андый ядкәрләр бездә дә
сакланган булыр иде. Әмма йөз меңнәрчә татар кулъязмасы юкка
чыгарылган. Әлеге ядкәрләр өчен поэтик камиллек, идея-тематик
байлык, жанр төрлелеге хас. Алтын Урда әдипләре, бер яктан, борынгы
төрки истәлекләрдән “Котадгу белек” (1069), “Диване лөгатет-төрк”
(1074) кебек ядкәрләрдән, Ясәви, Бакыргани, Кол Гали иҗатларыннан
килә торган традицияләрне дәвам итсәләр, икенче яктан, гарәп-фарсы
классикасы, аеруча әл-Мәгарри, Фирдәүси, Хәйям, Низами, Гаттар,
Сәгъди әсәрләре белән актив мөнәсәбәттә торалар: аларны иҗади
өйрәнәләр, тәрҗемә итәләр, нәзыйрәләр язалар.
Алтын Урда чоры әдәби теленең характерын билгеләүдә
тюркологиядә бердәм караш юк. Шактый киң таралган карашларның
берсе – XIV йөзнең урталарына Алтын Урданың мәркәзе булган Идел
буенда, Караханилар дәверендәге уйгыр әдәби традициясенең көчле
йогынтысында булган, шул ук вакытта кыпчак элементларын күбрәк,
угызныкын азрак алган, үзенә бер аерым әдәби телнең формалашуы
[Нәҗип, 1957, б. 95].
Бу әдәби тел нинди дә булса бер халыкның гына тел байлыгын
чагылдырмаган. Алтын Урда үзе төрле халык һәм кабиләләрнең
берләшүеннән гыйбарәт булганлыктан, андагы әдәби телне барлыкка
китерүдә аларның вәкилләре катнашкан. Анда күпчелек болгарлар һәм
кыпчаклар була. Узган гасырда ук Ш. Мәрҗәни, “Нәһҗел-фәрадис”
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кебек әсәрләрнең теле шунда яшәгән җирле халыкның теле булырга
тиеш дип язды [Мәрҗәни, 1989, б. 1, 13].
XX гасырның 20 нче еллар башында Г. Рәхим белән Г. Газиз дә шул
яссылыкта фикер йөрткәннәр. Алар: “Күренә ки, XIV гасырда Идел
буенда инде эшләнгән бер канцелярия теле булганы шикелле, тәмам
утырган бер китап теле дә булган... Гомумән бу тел безнең борынгы
татар теле, тагы да дөресрәге, XIV йөздәге Идел буе төркиләренең
әдәби теле”, – дип билгели [Газиз, Рәхим, 1925, б. 68].
Бу әдәби, китап теле Идел һәм Урал буенда соңгы гасырларда да
әллә ни үзгәрми. “Нәһҗел-фәрадис” кебек әсәрләрнең кулъязмаларын
эзләп табуда күп көч сарыф иткән С. Вахиди үзенең тикшеренүләрендә
шул ук тел хакында фикер йөртеп: “Нәһҗел-фәрадис”нең Казан
нөсхәләре Идел буенда XIV йөздә шактый эшкәртелгән һәм
үзенчәлекләре белән уйгыр, чыгтай шивәләреннән аерылып торган
бер әдәби тел формалашкан булуны күрсәтә. Язу, китап теле буларак,
Идел һәм Урал буе татарларында ул бишенче елгы революциягә кадәр
дәвам итә”, – дип яза [Архив..., ф. 53–1, д. 26].
Танылган галим, татар әдәби тел нормаларының үсеш юлларын
тарихи эзлеклелектә өйрәнгән В.Х. Хаков Идел буе Болгар дәүләтенең
Алтын Урда составында автономия рәвешендә яшәвен билгели. Күп
шәһәрләр, шулай ук мәдәният һәм мәгърифәт үзәкләре җимерелүгә
карамастан, җирле сөйләм һәм язма традиияләр сакланып кала.
Яңа шартларда болгар, кыпчак телләренә нигезләнгән, угыз тел
үзенчәлекләрен үзенә берләштергән Идел буе төрки әдәби теле үсеп
чыга. Бу – безнең борынгы бабаларыбызның язма китап теле, яки,
башкачарак әйткәндә, билгеле күләмдә халыкның җанлы сөйләм тел
үзенчәлекләрен эченә алган элгәреге (иске) татар әдәби теле [Хаков,
2003, б. 54].
Ул чорларда иҗат ителгән язма әдәбият татар әдәбиятының һәм
әдәби теленең үсешенә зур йогынты ясый. XIII–XIV йөзләрдәге төрки
әдәбият татар халкының гына казанышы түгел, ул төрки халыкларның
уртак казанышы. Бу турыда Әмир Нәҗип болай ди: “Күп кенә төрки
халыкларның (мәсәлән үзбәк, татар, казакъ, төрекмән һ.б.) әдәбияты
һәм әдәби тел тарихы Алтын Урда әдәби теле, шул чорда иҗат
ителгән әдәби мирас белән тыгыз бәйләнгән” [Наджип, 1961, с. 20].
Алтын Урда чорында әдәбиятта зур казанышларга ирешү, әлбәттә,
авторларның үзләрен “Рабгузи”, “Хәрәзми” дип атавы яисә Сырдәрья
буенда яшәве белән билгеләнми. Исемнәре кайсы географик пунктка
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гына теркәлмәсен, әдәби мираста Алтын Урда составындагы Идел буе
татарларының да катнашлыгы һәм иҗади өлеше булганлыгы бәхәссез
[Гайнетдинов, 2014, б. 266].
Насреддин Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” әсәре. Рабгузи
Насреддин бине Борһанеддин “Кыйссасел-әнбия” әсәрен 1310–1311
елларда Харәземдә язган, ул – Алтын Урда дәүләте территориясендә
иҗат ителгән беренче әсәрләрдән. Рабгузинең биографиясе, тормышы
һәм иҗат юлы турында белешмәләр сакланмаган. Авторның керештәге
үз язмасыннан чыгып, аның Харәземдәге Рабати авылында хөкемдар
булуы, Рабгузи тәхәллүсе алуы турында фикер урнашкан. Галим М.
Гайнетдинов әле генә нәшер ителгән “Татар әдәбияты тарихы”нда
[Гайнетдинов, 2014, б. 252–280] Рабгузи шәхесенә, иҗатына бәйле
шактый кызыклы, уйландырырлык яңа мәгълүматлар китерә. “…әлеге
исемнең эчке, тамырларга салынган мәгьнәсен эзләргә дә нигез бар.
Раб(б)е Алла, хуҗа, тәрбияче дигән мәгьнәләргә ия. Шул яктан чыгып
караганда, Рабгузи исемен “гузлар” хуҗасы – хакиме, казые дип аңлагар
да була. Шулай ук гузларның тәрбиячесе дип карау да урынлы булыр
кебек. “Рабг” төшенчәсен аерып карасак, аның “дүртенче”, “туктап
тору”, “көтү” мәгьнәләре дә бар... Кыскасы, Рабгузинең үзенә әнә
шулай күп мәгьнәле исем сайлавы бик мөмкин” [Гайнетдинов, 2014,
б. 267]. Пәйгамбәрләр тормышына багышланган “кыйссасел-әнбия”
дини-дидактик характерда язылган проза әсәрләреннән берсе булып
тора. Коръән һәм Тәураттагы сюжет нигезендә язылып, 72 хикәяне
берләштергән бу китап кулъязма күчермәләр рәвешендә татарлар
арасында киң таралган була. “Кыйссасел-әнбия” исемле башка әсәрләр
дә булуын искә алып, Рабгузи үз әсәрен “Кыйссаи Рабгузи” дип әйтә,
һәм авторның фикеренә нигезләнеп хәзерге көндә дә китап кайвакыт
бу исем белән йөртелә. “Кыйссасел-әнбия” – зур күләмле чәчмә әсәр.
Арада шигъри юллар, газәл, робагый, мәдхия үрнәкләре дә бар. Китап
төрле зурлыктагы кыйссалар тупланмасыннан гыйбарәт. Аларның
үзәгендә – Адәм, Нух, Ибраһим, Муса, Дауд, Сөләйман, Мөхәммәд
с.г.в., Кабил, Һабил һ.б турында риваятьләр тупланган. Күпчелек
кыйссалар төзелешләре ягыннан үзара охшаш: әүвәл пәйгамбәр һәм
аның төп сыйфатлары хакында гомуми белешмә бирелә, алга таба бу
образга мөнәсәбәтле гыйбрәтле хәлләр, вакыйгалар бәян ителә. Еш
кына сорау-җавап формасы, иллюстратив сюжетлар китерү алымы
кулланыла. М. Гайнетдинов билгеләвенчә, китап татар тормышына
аның динен-иманын, күңел дөньясын һәм рухи йөзен, карашларын
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һәм ышануларын, гореф-гадәтләрен һәм холкын формалаштыруда
гаять зур роль уйнаган идеологик һәм әхлакый-педагогик чара ролен
үти [Гайнетдинов, 2014, б. 272].
Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” кулъязма нөсхәләренең
саклану урыннары. “Кыйссасел-әнбия” истәлеге бәхетле язмышлы,
үз укучысын тапкан әсәр. Әби-бабаларыбызның китап киштәләрендә,
күңел түрләрендә сакланган Насреддин Рабгузинең “Кыйссаселәнбия” әсәре буыннар чылбыры аша гасырларны кичеп дөньяга
чәчелгән. Бүгенге көндә әлеге ядкәрне әбиләрнең сандыгында да, хәтта
күп кенә илләрнең архивларында, дөньяның төрле китапханәләрендә
табарга мөмкин [Исхакова, 2005, с. 25–29]. Британия музеенда аның
иң борынгы кулъязмасы саклана, 1489 елда күчерелгән, 249 биттән
тора. Күчереп язучысы күрсәтелгән: Кәтиб Хаҗи Мөхәммәд бине
Дуст. Әсәрнең берничә кулъязмасы Ташкент шәһәрендә урнашкан
Әбү Рәйхан Бируни исемендәге Көнчыгыш институтында саклана.
Шулай ук Үзбәкстан Фәннәр академиясе фондында 11 истәлек:
№ 10252, № 1834, № 6685, № 6127, № 1624, № 2061/VII, № 6346,
№ 7397, № 6227, № 5687, № 7022/1 номерлары астында сакланалар.
Палеографик билгеләргә караганда, № 10252 номерлы истәлек XIV
гасыр ахырында күчерелгән, калганнарының күчерелү вакыты XIX
гасыр уртасына – XX гасыр башына туры килә. Азәрбайҗан Фәннәр
академиясе китапханәсендә Б1460/3085 номерлы бик борынгы
(Лондон истәлеге белән бер чорга туры килергә дә мөмкин) – 1552
елда күчерелгән 185 битлек нөсхә саклана.
Санкт-Петербургта урнашкан Көнчыгыш институты бүлегендә –
өч кулъязма (№ D45 һәм № D43б, № С–145) саклана. D45 кулъязмасы
шактый борынгы – XVI гасыр ахыры–XVII гасыр башына карый.
Кулъязманы аның беренче басмасын әзерләгәндә Н.И. Ильминский
файдаланган.
Әсәрнең татар халкы тарафыннан яратып укылуы хакында
Татарстан мирасханәләрендә сакланган күпсанлы кулъязма һәм басма
нөсхәләр сөйли.
Рабгузи әсәренең күпсанлы кулъязмалары шул ук вакытта Н.И.
Лобачевский исемендәге фәнни китапханәдә саклана. Казан дәүләт
университетының сирәк китаплар бүлегендә 15 истәлек: № 618,
№ 619, № 2130, № 4183, № 9т, № 2408т, № 2091, № 2675, № 447,
№ 3738, № 3787, № 1468, № 4568, № 3179, № 3779. Шуларның бары
өчесе генә тулы вариантта (№ 619, № 4183, № 9т), калган уникесе

3. Алтын Урда чоры...

277

тулы түгел. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать
иститутының язма һәм музыкаль мирас үзәгендә № 3571, № 672,
№ 5686 номерлы өч нөсхә теркәлгән, шулар арасында № 672 номерлы
кулъязма тулы. Милли китапханәнең сирәк китаплар һәм кулъязмалар
бүлегендә № 571 номерлы истәлек саклана.
“Кыйссасел-әнбия” әсәренең төрле елларда нәшер ителгән 20
нөсхәсе Казан дәүләт университетының китапханәсендә саклана:
№ № т7503, т0120338, т68716, т45463, т2290, т44604, т5283, т5284,
т89118, т89117, т76134, т67375, т72999, т76140, т0101461, т0101462,
т88084, т67388, т87653, т85151.
Рабгузинең «Кыйссасел-әнбия» әсәренең телен өйрәнү
тарихына кыскача күзәтү. Әсәрне узган гасырның уртасыннан
алып, безнең көннәргә кадәр дөньякүләм танылган тюркологлар П.М.
Мелиоранский (1897), А.Н. Самойлович (1928), С.Е. Малов (1930),
Н.И. Ильминский (1861) өйрәнә, соңрак чорларда әлеге истәлеккә
А.М. Щербак (1961), Ә.Р. Тенишев (1980), А.Н. Баскаков (1960), В.М.
Насилов (1963) һ.б. тюркологлар мөрәҗәгать итәләр, алар «Кыйссаселәнбия» истәлеге теленә бәйле төрле фикер-карашларын белдерәләр.
Рабгузи әсәрен татар галимнәре дә өйрәнгән, алар арасында Г. Газиз
һәм Г. Рәхим (1992), Ә. Хәлиуллина (2003), Ә. Исхакова (2005), М.
Гайнетдинов (2014) һ.б. бар.
1859 елда татар мәгърифәтчесе Р. Әмирханов редакциясендә
“Кыйссасел-әнбия”нең тәнкыйди тексты басылып чыга. Рабгузинең
әлеге әсәре Н. Ильминский тарафыннан шул ук елны нәшер ителә. Ул
1861 елда Казан Император университетының “Фәнни язмалар”ында
басылган мәкаләсендә «Кыйссасел-әнбия» теленең “Котадгу белек”
теленә якын булуын ассызыклый: “Рабгузи һәм “Котадгу белек”
әсәрләрендә, -mїš кушымчалы үткән заман сыйфат фигыльләрнең еш
кулланылуы күзәтелә. Әгәр дә бу фараз дөрес булып чыкса, ул вакытта
без уйгыр сүзләре өчен ике зур документка ия булачакбыз. Алар
аның грамматик һәм лексикографик составын шактый зур дәрәҗәдә
билгеләргә мөмкинлек бирә, дип белдерә галим [Щербак, 1970, c.
20–23]. “Кыйссасел-әнбия” тексты төрле сүзлекләрне төзегәндә
дә файдаланылган. Мәсәлән, В.В. Радловның дүрт томлы “Опыт
словаря тюркских наречий” (1893), Л.З. Будаговның “Сравнительный
словарь турецко-татарских наречий” (1868–1871) сүзлекләрендә.
Рухани Академия укытучысы, миссионер Н.П. Остроумов Мөхәммәд
пәйгамбәр турындагы тәгълимәтләрне христиан дин кагыйдәләре
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белән чагыштыра. Аның фикеренчә, Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия”
әсәрендә мөселманнарның ышанулары тулы чагылыш тапкан. П.М.
Мелиоранский, шулай ук, Рабгузи әсәренә җитди игътибар бирә. Ул
Лондон кулъязмасындагы текстларны һәм Н.И. Ильминскийның басма
китабын чагыштыра. Кызганычка каршы, П.М. Мелиоранскийның
истәлек телен өйрәнүгә кагылышлы барлык хезмәтләре сакланмаган.
Галим Лондон кулъязмасының бик борынгы һәм тулы нөсхә буларак,
киләчәктәге тәнкыйди текстлар өчен нигез булып алынырга тиешлеген
белдерә [Мелиоранский, 1897,с. 278–308].
А.Н. Самойлович, С.Е. Малов истәлек телен бердәм Урта Азия
төрки әдәби теле формалашуының беренче чорына кертеп карыйлар,
шул ук вакытта, истәлек телендә кыпчак элементларының булуын
да таныйлар [Самойлович, 1928, c. 22; Малов, 1930, c. 521–525].
А.М. Щербак хезмәтендә исә Рабгузи әсәре, “Котадгу белек”, “Һибәтелхәкаик” истәлекләре белән беррәттән, карлук диалектына нигезләнгән
әдәби әсәрләр итеп каралган [Щербак, 1962, c. 26]. Н.А. Баскаков тарихи
һәм тел шартларынының үсешен өйрәнеп, Рабгузи әсәрләрен шулай ук
карлук-уйгыр нигезле дип саный [Баскаков, 1960, c. 173], соңрак исә
хронологик классификациясендә караханилар чорыннан соң килгән
уйгыр телле әдәби әсәр буларак билгели [Баскаков, 1962, c. 352].
Тюрколог В.М. Насилов хезмәтендә Рабгузи әсәре фарсы теленнән
тәрҗемә булып, карахани әдәби тел традициясен саклап, Алтын Урда
ханлыгы чорында Харәземдә угыз-кыпчак этник даирәсендә иҗат
ителгән чыганак буларак каралган [Насилов, 1974, c. 11].
Алга таба фәнни хезмәтләрдә Урта гасыр әсәрләрен аерым тел
күренешләре итеп кенә түгел, ә төрки телләр тарихына бәйле өйрәнү
башлана. А.М. Щербакның “Грамматический очерк языка тюркских
текстов X–XII вв. Из Восточного Туркестана” хезмәтендә (1961),
“Котадгу белек”, “Һибәтел-хәкаик” әсәре белән бергә, Рабгузинең
әсәре дә карлук диалекты истәлегенә карый, дип әйтелә.
Үзенең эшчәнлеген урта гасыр төрки әдәби әсәрләрен тикшерүгә
багышлаган олуг галим, тюрколог Ә.Н. Нәҗип, “Кыйссасел-әнбия”
әсәрен карахани чоры әдәби тел традициясен тулысынча саклаган
беренче әсәрләрдән дип бәяли [Наджип, 1965, c. 17].
Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” әсәрен башка төрки халыклар
да өйрәнгән. Үзбәк теленә иң беренче мәртәбә Рабгузинең әсәре
1895 елны Ташкентта бертуган Каменскийлар тарафыннан
бастырыла. “Үзбәк әдәбияты нәмунәләре” нең I томында (1928)
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Рабгузи китабыннан “Кыйссаи Йосыф” хикәясе урын алган. Биш
томлы “Үзбәк әдәбияты тарихы”ның I томында Рабгузинең әсәренә
шактый зур урын бирелгән. 1963 елда С. Чыгтай редакциясендә
хезмәтнең икенче кисәге чыга. А.К. Боровков үзбәк теленең тарихи
очеркын язганда, Рабгузинең әсәренә мөрәҗәгать итә. “Кыйссаселәнбия” әсәренең аерым тел аспектлары Э. Фазылов (1961),
Ш. Шукуров (1966), К. Мәхмүтов (1968), У. Мирзакәримова (1969)
М. Джолдосбеков (1969) хезмәтләрендә урын алган.
Татар галимнәреннән “Кыйссасел-әнбия” әсәрен өйрәнү Г. Газиз
һәм Г. Рәхим хезмәтләреннән башлана. Рабгузи китабының заманның
укучылары өчен һәм кызыклы, һәм гыйбрәтле материалны эченә
алган булып, үз вакытының нәфис әдәбиятын, роман вә хикәяләрен
алыштырган булуын билгелиләр [Газиз, Рәхим, 1922, б. 80]. С. Вахиди
“Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” әсәрен чыгтай телен өйрәнүдә
кыйммәтле әдәби истәлек дип карый, шулай ук теленең “Котадгу
белек” әсәренә якынлыгын күрсәтә.
Советлар дәверендә Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” әсәре
онытылып тора диярлек. Алты томлык “Татар әдәбияты тарихы” (1984)
китабында “Кыйссасел-әнбия” әсәре, Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф”
әсәре һәм башка дини-дидактик әсәрләр белән бергә, саналып кына
киткән. Бары тик XX гасырның соңгы чирегендә милли чыганакларны
өйрәнү яңа күтәрелеш алгач, истәлек гамәлдәге язуга күчерелеп нәшер
ителә. Мәсәлән, 1992 елда Ф. Яхин редакциясендә китап сөючеләр өчен
аңлаешлы, хәзерге татар теленә күчерелгән “Пәйгамбәрләр тарихы”,
1999 елда “Пәйгамбәрләр. Фәрештәләр. Ахирәт” исемле китаплары
дөнья күрде [Яхин, 1992, б. 368]. Соңрак «Кыйссасел-әнбия» әсәре
монографик планда өйрәнелеп, Ә.Р. Хәлиуллина тарафыннан
кандидатлык диссертациясе якланды, фәнни хезмәт китап булып
басылып чыкты [Халиуллина, 2002; Исхакова, 2005].
Мәхмүд Болгари әс-Сараиның «Нәһҗел-фәрадис» әсәре.
Гасыр сынавын узып, буыннан-буынга тапшырылып килгән бәхетле
язмышлы әдәби истәлекнең берсе – “Нәһҗел-фәрадис” әсәре.
XIV йөзнең икенче яртысында, ягъни 1358 елда Җүчи Олысының
башкаласы Сарай шәһәрендә Мәхмүд бине әл-Болгари әс-Сараи
тарафыннан иҗат ителгән әсәрне бүген дә укыйлар, өйрәнәләр. Ул
безнең әдәбиятта хикәячелек жанрының борынгы үрнәкләреннән
санла. Әсәрнең төп нөсхәсе сакланмаган. Безнең чорга ул тулы
килеш тә, аерым кисәкләр рәвешендә дә унбер күчермәдә килеп
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җитә. Татарстанда – җиде, Уфада, Ульянда һәм Хаҗитарханда
әсәрнең берәр нөсхәсе табылган. 1360 елда күчерелгән иң борынгы
кулъязмасы Төркиядә саклана. Аңа галимнәр Истанбулдагы “Яңа
Җамиг” мәчете китапханәсендә тап булалар. Ул милади белән 1360
елның 28 мартында Мөхәммәд бине Хөсрәү әл-Хәрәзми тарафыннан
күчерелгән. “Нәһҗел-фәрадис”нең борынгы кулъязмаларыннан
икенчесе − 1390 елда Касыйм бине Мөхәммәд кулы белән күчерелгән
нөсхә – 1928 елны Кырымда табыла. Ялта музее хезмәткәре Я. Кемал
аны өйрәнеп, махсус хезмәт яза, кулъязмадан өзекләр бастыра,
кызганыч, нөсхә кырым татарларын репрессияләү вакытында югала.
Язмышы хәзергә кадәр билгеле түгел. “Нәһҗел-фәрадис” соңрак
чорларда татар укымышлылары тарафыннан күчерелгән. Урта гасыр
болгар-татар әдәбиятының башка әсәрләре белән бергә Идел һәм Урал
буе туфрагында табылган нөсхәләр шул хакта сөйли.
Заманында әсәргә Сәед Вахиди игътибар итә. “Идел һәм
Чулман буйларында яшәгән татарлар арасында “Нәһҗел-фәрадис”
кулъязмалары киң таралган. Авылларда гыйльми тикшерү һәм
җыйнау эшләре алып барганда, китаптагы хикәя, кыйсса һәм тарихи
мәгълүматларны белүләре ачыкланды. Халык, “язу өмәләре” ясап,
мондый әсәрләрне күчереп язган. Элек заманнарда, җәй көннәрендә,
урманнарга яшеренеп, китап язу очраклары да билгеле. Татарларны
чукындыру сәясәте көчле алып барылган караңгылык дәверендә,
гасырлар буена тупланган аң-белемне шулай саклап калырга
тырышканнар күрәсең», − дип яза галим [Архив..., ф. 53–1].
Сәед Вахиди 1924–1928 елларда Татарстанның Мамадыш, Спас
районнарында “Нәһҗел-фәрадис”нең өч кулъязмасын таба һәм
аларны җентекләп өйрәнә. Шуларның икесен Санкт-Петербургның
Көнчыгышны өйрәнү институтына бүләк итә, ә өченчесен Казан
университетының фәнни китапханәсенә тапшыра. 1930 елда ул
әсәрнең тагын бер нөсхәсенә тап була һәм бу кулъязманың кайчандыр
Шиһабетдин Мәрҗәни файдаланган нөсхә икәнлеген раслый.
“Нәһҗел-фәрадис” истәлеген фәнни яссылыкта башлап өйрәнүче
– XIX йөзнең атаклы татар галиме Шиһабетдин Мәрҗәни. Ул әсәрнең
тулы кулъязмасы белән эш иткән, башлам һәм ахыргы өлешләреннән
хезмәтнең иҗат ителү урыны, вакыты һәм авторы турындагы өзекне
дә язып алган: “...бу китапка “Нәһҗел-фәрадис” дийү исем кылынды,
мәгънәсе оҗмахларның ачык йулы тимәк олур... икенче күнидә йылка
йите йүз әллик токузда Сарай шәһәрендә ир-ди... кылгучы әл-галим
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әр-рәббани вәл-галим әс-сәмадани әл-устад әл-мутлак... Мәхмүд
бине Гали бине әс-Сараи мәншән вәл-Болгари мүвәлләдән вәлКәрдәри”. Ш. Мәрҗәни “Нәһҗел-фәрадис”не болгар-татар әдәбияты
әсәре дип саный һәм фикерен төрле яклап дәлилли: “Йосыф китабы”,
“Кисекбаш”, “Нәсихәтес-салихин”, “Шәһри Болгар газилары”
әсәрләре кебек, “Нәһҗел-фәрадис” теленең дә казакъ, төрекмән, чыгтай
һәм госманлы телләреннән аерылуын, шул замандагы болгар-татар
каберташ язулары белән якынлыгын әйтә, әсәрнең бары Идел буенда
бик борынгы кулъязмалар рәвешендә яшәп килүен ассызыклый.
Соңрак “Нәһҗел-фәрадис”нең яңа нөсхәләре Хаҗитархан
шәһәрендә, Татарстанның Буа районы Әхмәт авылында, Баулыда,
Ульян өлкәсендә дә табыла. Кулъязмалар үзләре генә дә әсәрнең язылу
һәм таралу җирлеге – Идел буе, аны саклап, бер буыннан икенчесенә
тапшырып килгән халык − татарлар икәнен раслый.
XVIII һәм XIX йөз араларында яшәгән шагыйрь Әбелмәних
Каргалыйның һәм язучы Таҗетдин Ялчыголның “Нәһҗел-фәрадис”
хикәяләреннән иҗади файдаланулары билгеле. Татар теленең
аңлатмалы сүзлеген төзегәндә, галим Каюм Насыйри өстәлендә дә
шушы әсәр булган. Ул “Фәвакиһел җөләса фил-әдәбият” исемле
әсәренә “Нәһҗел-фәрадис”тән үрнәкләр алган: аерым хикәяләрен,
үзенчә эшкәртеп, җыентыгына керткән.
Мәхмүд Болгари тормышы турында мәгълүматлар аз сакланган.
Табылган кулъязмаларның дүртесендә генә язучы шәхесенә
кагылышлы урыннар, берсен-берсе ачыклый торган өстәмәләр бар.
Әдипнең Болгардагы руханилар нәселеннән булуы (әтисе Гали −
имамнар башлыгы, бабасы Гомәр − зур дәрәҗәле рухани), гомеренең
төп өлешен Алтын Урда башкаласы Сарайда уздыруы, тәхәллүсенең
Мәхмүд бине Гали бине Гомәр әс-Сараи әл-Болгари әл-Кәрдәри
икәнлеге билгеле. Кәрдәри атамасына нисбәтле бәхәсләр күзәтелә.
Төрек галиме Ә. Тоган аны Харәземдәге Кәрдәр шәһәренә бәйләп
аңлата. Ә. Нәҗип исә авторның Кәрдәрдә белем алырга яисә казакъ
халкына караган Кәрдәр кабиләсеннән булырга мөмкинлеген әйтә.
С. Вахиди язмаларында Кәрд сүзенең күп урында Болгар сүзенә
бәйле кулланылуы искәртелә. Ш. Мәрҗәниның “Мостәфаделәхбар...” китабында да Кәрд Болгар искә алына. Санкт-Петербургның
Көнчыгышны өйрәнү институтында саклана торган бер кулъязмада
да Кәрд Болгарны мактаган фарсыча шигырь бар. Бу мәгълүматлар,
Болгар илендә берәр авыл йә шәһәр, йә Болгар тирәсендәге нинди дә
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булса район шулай аталмадымы икән, дигән фикергә китерә. Чаллы
төбәгендә сакланган Иске Гәрдәле, Яңа Гәрдәле авылларының исеме
шуны раслаучы бер дәлил булып тора [Нуриева, 1999, с. 28–30].
Истанбул күчермәсендәге мәгълүматка караганда, Мәхмүд
Болгари 1360 елның 22 мартында Сарай шәһәрендә вафат була.
Борынгы һәм урта гасырлар әдәбиятын өйрәнүдә зур өлеш керткән
күренекле галим Х. Миңнегулов әсәрнең Хельсинкидәге “Ислам
җәмгыятендә” сакланган яңа нөсхәсе белән таныша һәм текстның
ахыргы өлешендә әдипнең туган елына да ачыклык керткән
мәгълуматка − “мосанныйфның (язучының) Мөхәммәд пәйгамбәр
яшендә дарелфәнадин дарелбакага рихләт кылуы (вакытлы йорттан
мәңгелек йортка күчеп китүе)” турындагы юлларга тап була. Галим
фикеренчә, бу фактка таянып, Мәхмүд Болгариның туу вакытын
якынча 1297 елга нисбәт итәргә мөмкин.
“Нәһҗел-фәрадис” әсәренең теле хакында. Мәхмүд Болгари
әсәренең теле тюркология фәнендә тулы яктыртылган һәм бүгенге
көндә дә эзләнүләр дәвам итә. Истәлек телен өйрәнгән галимнәрнең
Ш. Мәрҗәни (1885), А. Самойлович (1930), С. Вахиди (Архив...
ф. 53–1, д. 26–43), Я. Кемаль (1930), Б. Яфаров (1949), Я. Экман
(Eckmann, 1956), Кеваметдин (Kivametdin, 1934), Ә. Нәҗип (1971,
1969), Ш. Абилов (1977), Э. Фазылов (1966, 1971), Айсу Ата (1998),
Ф. Нуриева (1993, 1999, 2002) һ.б. хезмәтләрендә истәлекнең аерым
бер моментлары теге яисә бу дәрәҗәдә чагылыш таба. Мәхмүд
бине Галинең исемен беренче мәртәбә фән дөньясына тарихчы
Шиһабетдин Мәрҗәни таныта [Мәрҗәни, 1897, б. 13]. Талантлы
галим, тарихчы С. Вахидинең татар халкының мәдәни ядкәрләрен
туплау юлында алып барган эшчәнлеге шулай ук зур нәтиҗәләр
бирә, ул, алдарак искәртелгәнчә, “Нәһҗел-Фәрадис” кулъязмасының
өч нөсхәсен таба. Архив материалларында [Архив…, ф. 53–1, д. 28]
истәлекнең татар әдәби теле тарихын өйрәнү өчен әһәмиятле чыганак
булуы хакындагы фикерләре теркәлеп калган:. “Нәһҗел-Фәрадис” нең
Казан нөсхәләре Идел буенда XIV йөздә шактый эшкәртелгән һәм
үзенчәлекләре белән уйгыр, чыгтай шивәләреннән аерылып торган
бер әдәби тел формалашкан булуны күрсәтә. Истәлекнең Алтын
Урда чоры әдәби телен һәм орфографиясен өйрәнү өчен ышанычлы
чыганак булып торуын ассызыклый [Архив…, ф. 53–1, д. 23]. Төрки
әдәби тел тарихын теоретик нигезләүче А.Н. Самойлович кыпчак
элементларының зур урын алып торуына басым ясап, әсәр телен
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казан-татар әдәби теленә нисбәттә карый [Самойлович, 1926, c. 20].
Әлеге нәтиҗәләре Ш. Мәрҗәнинең “Нәһҗел-Фәрадис” теле башка,
төрки телләр белән чагыштырганда, татар теленә якын тора дигән
фикерен куәтли. Узган гасырның уртасында Бәкер Яфаров Мәхмүд
әл-Болгариның тормышын һәм иҗатын өйрәнүгә багышланган
кандидатлык диссертациясен яклый, әлеге хезмәттә бу язма Болгар
чорына нисбәттә карала [Яфаров, 1949, c. 207]. 1963 елда нәшер
ителгән “Борынгы татар әдәбияты”нда Мәхмүд Болгариның “Нәһҗелфәрадис”ы турында шул вакытка билгеле өйрәнү нәтиҗәләре
яктыртыла, аерым хикәяләре нәшер ителә [Борынгы татар..., 1963, б.
218–249]. Әдәбият галиме Шакир Абиловның “Нәһҗел-фәрадис”ның
кулъязмаларын барлау, әсәрнең өйрәнелү тарихын, язылу вакытын,
авторын, әсәрнең оригиналлык дәрәҗәсен, хикәятләрнең жанр
үзенчәлекләрен яктыртуга багышланган зур мәкаләсе “Татар
әдәбияты тарихы”нда урын алган [Татар әдәбияты..., 1984, б. 208–
231]. Мәскәүдә гомер кичергән танылган галим, тюрколог Ә.Нәҗип
Мәхмүд Болгари әсәренең телен өйрәнүдә зур эш башкарды [Нәҗип,
1957, б. 82; Наджип, 1971, с. 56–89]. Галим әсәрнең килеп чыгышы
мәсьәләсен өйрәнгәндә, “Нәһҗел-Фәрадис”ның Идел буе татарлары
арасында киң таралуына басым ясый [Наджип, 1971, c. 59]. Татарлар
яшәгән төбәкләрдә әсәрнең яңадан-яңа кулъязма нөсхәләре табылу
да галим фикерен куәтли. Мәхмүд Болгари шәхесенә һәм иҗатына
бәйле филологик эзләнүләр соңгы унбиш ел аралыгында татар
галимнәре Х. Миңнегулов, Р. Әмирханов, Р. Исламов, Н. Исмәгыйль,
М. Әхмәтҗанов, М. Гайнетдин, Э. Сайфетдинова, Г. Закирова, И.
Галиуллина хезмәтләрендә чагылыш тапты, “Нәһҗел-фәрадис”
мәктәп дәреслекләренә кертелде [Миннегулов, Садретдинов, 1994, c.
98–102]. “Нәһҗел-фәрадис” әсәрен әйрәнүдә чит ил тюркологларының
хезмәтләре зур ихтирамга лаек. Борынгы мирасыбызны өйрәнүдә
маҗар галиме Янош Экман, төрек галимнәре С. Тезҗан, Х. Зөлфикар
тарафыннан әзерләнгән “Нәһҗел-фәрадис” әсәренең оригинал
һәм транскрипция текстының 1956 елдан бирле дөнья күрә килгән
басмалары зур ярдәм һәм таяныч булды. Үзбәк галимнәре Э. Фазылов,
Ш. Шукуров, төрек галимнәре Б. Киваметдин, А. Караманлыоглу, Айсу
Ата хезмәтләре төрки халыкларга мәдәни-әхлакый кыйммәтләребезне
үзләштерергә ярдәм иткән зур хәзинә булып тора.
Харәзминең “Мәхәббәтнамә” әсәре. “Мәхәббәтнамә” әсәре
754/1353 елда Харәзми тарафыннан Сырдәрья буенда Мөхәммәд
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Хуҗа Бәкнең Сыгнактагы Сараенда язылган. Шагыйрьнең төгәл исеме
билгесез, үзен Харәзми тәхаллүсе белән атый. Авторның туу һәм үлү
еллары билгеле түгел, ә “Мәхәббәтнамә” не язу елларын ул түбәндәге
юлларда теркәп калдырган: Bu däftär kim boluptur Mysr kandy, Jäti jüz ille
türt icrä tükündi [440]. Поэманың ахыргы юлларында шагыйрьнең Алтын
Урдага килүе, Сырдәрья төбәге белән идарә иткән Мөхәммәдхуҗа
Бәкнең (Җанибәк ханның туганы) үтенече буенча кышын аның сараенда
калуы, әлеге әсәрне язуы аңлашыла: Tilärmin kim biznin til birlä päjda.
Kitabi äjlädn bu qyş qatymda [36]. Ф. Көпрүлүзадә хезмәтендә ханзадә
Мөхәммәдхуҗа Бәкнең Бирде Бәк хан идарәсе елларында (1356–1361)
Мәскәүгә качып китүе күрсәтелгән [Köprülü, 1945, s. 281].
Харәзми әсәре башка мәхәббәт темасына багышланган әсәрләрдән
беркадәр аермалы, анда трагик сюжет та, романтик образлар да юк.
Шагыйрь мәхәббәт темасын кешенең күңел кичерешләре, тирән
психологик уйланулары аша дөньяви җирлектә ачарга омтыла.
М. Гайнетдинов белдергәнчә, әлеге үтә нечкә өлкәне яки тематиканы
сәнгатьчә гәүдәләндергәндә, авторның төрки-татар телле әдәбиятта яңа
бурычны үтәргә алынуы, гарәп-фарсы стиленнән гамәлдә аерымлана
торган алымнарга, тасвирламаларга күчәргә омтылуы игътибарны
җәлеп итә [Гайнетдинов, 2014, б. 327]. Әсәр, тулысы белән диярлек,
эпистоляр стильдә язылган. Телче галимнәр билгеләгәнчә, шуннан
соңгы һәм хәзерге татар әдәбиятының төрле жанрларында хатлар
стиленнән файдалану дәвам итә. Әлеге стиль исә сәнгатьчә сурәтләү
алымнарының бай мөмкинлекләреннән оста файдаланып, лирик
геройны көчле эмоциональ чаралар, поэтик образлар аша бирүгә
хезмәт итә [Хаков, 2003, б. 59].
Хәзерге вакытка әсәрнең дүрт кулъязма нөсхәсе билгеле. Англиядә
Лондон шәһәренең Британия музеенда саклана торган уйгыр язулы
нөсхәне (ОК.8193) фән дөньясына таныткан галим В.В. Бартольд. 1959
елда әлеге нөсхәнең тел үзенчәлекләре хакында А.М. Щербак аңлатма
бирә, текстның транскрипциясен һәм рус теленә тәрҗемәсен бастырып
чыгара [Щербак, 1959, с. 110–170]. Шушы ук музейда поэманың гарәп
хәрефләре белән язылган күчермәсе (А.7914) дә табылган. 1957 елда
шәрекъ белгече Т. Ганҗинең уйгыр һәм гарәп нөсхәләренә нигезләнеп,
тәнкыйди текст төзүе, уйгыр язулы нөсхәне итальянчага тәрҗемә итүе
хакында мәгълүм [Исламов, 1998, б. 53–54]. 1961 елда гарәп язулы
нөсхәне исә фәнни эшкәртеп, тел үзенчәлекләренә күзәтү ясап, тулы
сүзлеген төзеп, Ә. Нәҗип аерым китап итеп бастырып чыгара. Гарәп

3. Алтын Урда чоры...

285

графикасында язылган “Мәхәббәтнамә” – шактый тулы вариант. Ул 47
биттән тора, барлыгы 948 шигъри юлны эченә ала. Гарәп хәрефләре
белән язылган нөсхәдә 4, 8, 11 бүлекләр фарсы телендә язылган.
Бу – шагыйрьнең Көнчыгыш Иран культурасы, әдәбияты белән
мәгълүматлы, якыннан таныш булуы һәм фарсы телен яхшы белүе
турында сөйли [Хаков, 2003, б. 57]. XX гасырның соңгы чирегендә
Төркиянең Милләт китапханәсендә төрек галиме О.Ф. Серткая
әсәрнең ике кулъязмасын таба, аларны өйрәнеп, тәнкыйди текстын
төзи [Sertkaya 1972, s. 206–207].
Әлеге тикшеренүләрдә исә истәлекнең Ә. Нәҗип тарафыннан
нәшер ителгән нөсхәсе файдаланылды (1961).
Истәлекнең телен өйрәнү турында. Әсәр инглиз тюркологы
Ч. Рье [Riej, 1888, 290] каталогы буенча моннан ике гасыр элек билгеле
булса да, нәкъ моннан ике йөз элек өйрәнелә башлый. 1914 елда
В.В. Бартольд Британия музеенда саклана торган нөсхәләр хакында
зур мәкалә бастыра [Бартольд 1925, c. 57–58]. “Мәхәббәтнамә” әсәрен
өйрәнүгә бәйле барлык эзләнүләрнең тулы исемлеге Р.Ф. Исламов
хезмәтендә китерелгән [Исламов, 1998, б. 48–60].
А.Н. Самойлович “Мәхәббәтнамә”не Алтын Урда һәм аның бер
төбәге булган Харәземдәге җирле халыкларга хас әдәби телдә иҗат
ителгән ядкәр итеп карый [Самойлович, 1928, c. 5]. Төрек галиме
Ф. Көпрүлүзадә хезмәтләрендә исә әсәр чыгтай әдәби тел истәлеге
буларак билгеләнә [Köprülü, 1945, s. 281]. Ә. Нәҗип “Мәхәббәтнамә”нең
телен өйрәнеп, аны кыпчак-угыз әдәби теле истәлекләренә кертә:
“XIII гасыр ахыры – XIV гасыр башында ике төрки язма әдәби тел
формалаша: Урта Азия төрки теле һәм Идел–Урал буе төрки теле.
Беренчесе Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” һәм “Тәфсир” кебек
әсәрләр теле белән билгеләнеп, уйгыр-карлук әдәби теленең дәвамы
булып тора. Икенчесе исә Харәзминең “Мәхәббәтнамә”се, Котбның
“Хөсрәү вә Ширин”е Сәгъдинең “Гөлстан”ының тәрҗемәсе һ.б.
әсәрләрендә угыз-кыпчак үзенчәлекләре өстенлек алган әдәби тел.
Бу истәлекләр Сырдәрья елгасыннан алып Кече Азия һәм Мисырга
кадәрге киң территориядә язылган булсалар да, тел җәһәтеннән
алар бер-берсенә бик якын торалар, күзәтелгән кайбер аермаларны
диалектлар белән бәйләп аңлатырга була. Галимнәр тарфыннан
Идел–Урал буе төрки язма әдәби теленең формалашуы XIII гасырның
икенче яртысы – XIV гасырның беренче яртысына нисбәтләнә.
Әмир Нәҗип бу чорны, Алтын Урда дәүләтенең һәм аның мәдәни
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үзәкләренең (Сарай, Сыгнак, Үргәнеч) чәчәк ату дәвере, дип билгели
һәм Алтын Урда дәүләтендә формалашкан үзенчәлекле (яңа) әдәби
тел, чыгтай әдәби теленнән аерылып тора дип саный [Нәҗип, 1989,
б. 118]. Галим фикереннән “Мәхәббәтнамә” әсәренең Алтын Урда
чорында Идел буе әдәби телен өйрәнү өчен ни кадәр әһәмиятле
чыганак булуы аңлашыла.
Харәзминең әсәре әдәби ядкәр буларак та, төрки әдәби тел
тарихын өйрәнү чыганакларының берсе буларак та Урта Азия
филологлары, аерым алганда төрекмән, үзбәк һәм казакъ галимнәре:
М. Хыдыров, С. Касыймов. И. Фазылов, Н. Маллаев, Х. Сөеншәлиев,
А. Кыраубаева, М. Юлдашбәков, Б. Сагындыков һ.б. тарафыннан
билгеле дәрәҗәдә тикшерелгән [Исламов, 1998, б. 57–58].
Татар галимнәреннән “Мәхәббәтнамә”не өйрәнү Г. Рәхим һәм Г.
Газиз хезмәтләреннән башлана [Рәхим, Газиз, 1922]. “Борынгы татар
әдәбияты”нда әсәр турында белешмә бирелгән, аның кыскартылган
тексты урнаштырылган [Борынгы татар..., 1963, б. 188–191, 197–208].
Ш. Абилов [Татар әдәбияты..., 1986, б. 196–207] Харәзми иҗатына
күләмле мәкалә багышлый. “Татар поэзиясе антологиясе”ндә
әсәрнең үрнәкләре китерелгән [Татар поэзиясе..., 1992, б. 79–83].
Казан университеты галиме В. Хаков хезмәтләрендә әлеге истәлек
телен өйрәнүгә зур игътибар бирелә, галим, поэманың нигезендә
кыпчак сөйләме ята, дип саный [Хаков, 2003, б. 60]. Ф. Нуриева
әсәрдә кыпчак теле элементларының кулланылыш ешлыгын исәпләп,
аларның региональ әдәби телдә норма дәрәҗәсенә күтәрелүен
дәлилли [Нуриева, 2004, с. 228–260].
“Кисекбаш китабы”. Татарлар арасында киң таралыш алган һәм
яратып укылган якынча өч йөз юллык “Кисекбаш китабы” татар әдәби
теле тарихында билгеле урын тоткан әсәрләрдән. Ш. Мәрҗәни үзенең
хезмәтендә аның төрки халыклар яшәгән башка төбәкләрдә очрамавын
билгели, болгар әдәбияты ядкәрләренә кертеп карый [Мәрҗәни, 1897,
б. 15]. Әмма соңгырак тикшеренүләрдә әсәр XIV гасыр Алтын Урда
чоры язма истәлеге буларак өйрәнелә [Абилов, 1968, с. 165–171;
Таһирҗанов, 1979, б. 51; Миннегулов, 2014, б. 339–345 һ.б.].
1917 елгы инкыйлабка кадәр “Кисекбаш китабы” татарлар
арасында кулъязма һәм басма рәвештә бик киң таралган була.
Мәдрәсәләрдә китапны дәреслек итеп тә файдаланганнар, дастан
Г.Тукайның атаклы “Печән базары, яхут яңа Кисекбаш» исемле
сатирик пародиясенә нигез була.
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«Кисекбаш китабы»ның кулъязма нөсхәләренең саклану
урыннары. Археографик экспедицияләрдә “Кисекбаш” поэмасының
күпсанлы кулъязма нөсхәләре табылган. Хәзерге вакытта алар нигездә
Татарстанда Казан шәһәренең мирасханәләрендә саклана (36 нөсхә): а)
Казан дәүләт университеты фәнни китапханәсенең сирәк һәм кулъязма
китаплар бүлегендә: № т403, № 4834, № т695, № т2314, № т2591,
№ т3759, № 3760, № 3761, № 3762, № 3763, № 3764, № 3765, № т4043,
№ 4100, № 4374, № 4384, № 4386, № 3609. Аларның бары дүртесе
тулы сакланышта (№ т695, № 3764, № 3765, № 4374), калганнары
өлешчә сакланган; б) Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият, сәнгать
институтының язма һәм музыкаль мирас үзәгендә (коллекция № 39,
№ 1): № 55, № 791, № 299, № 2274, № 2444, № 2445, № 2466, № 2479,
№ 2490, № 2674, № 2785, № 3528, № 3609. Бишесе тулы нөсхәләр:
№ 791, № 299, № 2274, № 2445, № 2490.
Көнчыгышны өйрәнү Институтының Санкт-Петербург бүлеге
фондында – 10 нөсхә, Мәскәүдәге Үзәк дәүләт архивында – бер нөсхә,
Азәрбайҗан Фәннәр академиясенең кулъязмалар бүлегендә бер нөсхә
саклана [Ахметгалеева, 1979, с. 12–26]. Кулъязмаларның, барысы
да диярлек, татарлар яшәгән төбәкләрдә табылган, унтугызынчы
гасырдан иртәрәк күчермәләр очрамый.
Поэманың теле, стиле, шигырь төзелеше мәсьәләләре Ә. Нәҗип, Ә.
Тенишев, Х. Курбатов, Н. Исмәгыйль, Ф. Яхин, Ә. Шәрипов тарафыннан
тикшерелгән [Исламов, 1998, б. 76; Яхин, 2000, б. 266; Шарипов, 2001, б.
255; Шарипов, 2001, с. 255] “Татар әдәбияты тарихы”ның урта гасырлар
турындагы беренче томына кертелгән [Татар әдәбияты…, 1986, б. 273–
282]. Фәндә әсәрнең язучысын һәм язылу вакытын ачыклау дәвам итә
[Татар әдәбияты..., 2014, 339–345]. Хәзерге фәнни мәгълүматлар шуны
күрсәтә: “Кисекбаш китабы” XIII–XIV йөзләрдә Идел-йортта билгесез
автор тарафыннан гарәп, фарсы, төрки чыганакларын һәм фольклорын
файдаланып иҗат ителә. XV гасырның икенче яртысында ул Кирдәчи
Гали тарафыннан госманлы теленә күчерелә. “Кисекбаш китабы”,
татарлардан тыш, башка төрки төбәкләрдә дә теге яки бу дәрәҗәдә
таралыш ала [Татар әдәбияты..., 2014, б. 342].
Тюркологиядә “Кисекбаш китабы” гомумфилологик аспектта
Я.С. Әхмәтгалиева тарафыннан өйрәнелде. Авторның Мәскәүдә нәшер
ителгән монографиясендә поэманың тел үзенчәлекләре җентекле
тикшерелгән, әсәр теленең иске татар әдәби теле, угыз-кыпчак
тибына якын булуы билгеләнгән, поэманың гарәп хәрефләрендә
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19 күчермәсенә һәм басма нөсхәләренә нигезләнеп төзелгән тәнкыйди
тексты, транскрипциясе, сүзгә-сүз тәрҗемәсе урнаштырылган
[Ахметгалиева, 1979, с. 190]. Галимә фикеренчә, әсәрнең теле хәзерге
укучыга да җиңел аңлашыла, әсәр лексикасының төп өлешен хәзерге
татар телендә һәм аның диалектларында актив кулланыла торган яки
сакланып калган гомумтөрки сүзләр тәшкил итә. Әлеге хезмәттә Я.С.
Әхмәтгәлиева кулланган № 39, № 1, № 55 номерлы кулъязма нөсхәләр
нигез итеп алынды.
Хисам Кятибнең “Җөмҗөмә солтан” дастаны. Көнчыгышта
киң таралган җан белән тән бәхәсен, кисекбаш турындагы
риваятьләрнең сюжетын файдаланып, шигырь юлларына салучы
булып фарсы шагыйре Гаттар санала. 1369 елда Идел буе шагыйре
Хисам Кятиб мәгълүм сюжетка нигезләнеп, “Җөмҗөмә солтан”
дип аталган дини-лирик эчтәлекле әсәр иҗат итә. В.Д. Жуковский
һәм Е.Э. Бертельс әйтүенчә, үзенең әсәрен ул турыдан-туры фарсы
чыганагыннан тәрҗемә итмәгән, мөселманлык рухын арттыру
йөзеннән, яңа темалар өстәгән (мәсәлән: җәннәт, җәһәннәм һ.б.).
Язылу датасы әсәрдә күрсәтелгән: Кем тарих йите йөз йитмеш иде,
Хисам Кятиб моны битмеш иде” [Татар әдәбияты…, 1986, б. 232].
Иҗат итү урыны әсәрнең үзендә ачык әйтелмәгән. Археографик
экспедицияләр вакытында “Җөмҗөмә солтан” әсәре кулъязмаларының
даими табылып торуы татарлар арасында электән таралган булуына
ачык дәлил. Хисам Кятибнең Идел-йортта яшәве, Алтын Урда белән
бәйләнеше галимнәр арасында бәхәс уятмый [Миннегулов, 2014, c.
292]. Урта төрки чор әдәби телләрен өйрәнүче төрек галиме Айсу Ата
Алтын Урдадагы мөселман төркиләре тарафыннан яратып укылган бу
әсәрнең 995/1548 елда Кырым ханы Сахипгәрәй бине Хаҗи Гәрәйнең
әмере буенча Алтын Урда төрки теленнән Анадолу төркисенә
тәрҗемә ителүен күрсәтә [Aysu Ata, 2014, s. 57]. Хәзерге вакытта
мирасханәләрдә поэманың 26 нөсхәсе булуы билгеле. Шуларның 18е
Казан шәһәре мирасханәләрендә: а) Казан дәүләт университеты фәнни
китапханәсенең сирәк һәм кулъязма китаплар бүлегендә: № 1971т,
№ 2050, № 2529, № 2528т, № 2538т, № 2539т, № 2540т, 3705т,
№ 3706т, № 4374т, № 4460т, № 4461т, № 4063 нөсхәләр. Шулардан
тулы сакланышлылар: № 1971, № 2539, № 3705, № 4460; ә) Г.
Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият, сәнгать институтының язма һәм
музыкалҗ мирас үзәгендә дүрт нөсхә (коллекция № 39. 1 тасв.): № 1,
№ 375, № 552, № 4156 теркәлгән. № 1 нөсхәсе. Бу хезмәттә иң тулы
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күчермәләрдән берсе буларак, файдаланылды. Милли китапханәдә дә
шактый тулы күчермә (№ 568) саклана.
Башкортстан Республикасы Фәннәр академиясенең Тарих,
тел, һәм әдәбият институты архивында өч кулъязма [Исламова,
1998, с. 5], Көнчыгышны өйрәнү Институтының Санкт-Петербург
бүлеге фондында өч нөсхә [Дмитриева, 1980, c. 73], Париж милли
китапханәсендә әсәрнең бер күчермәсе [Blochet, 1933, p. 114] саклана.
Кулъязма күчермәләрнең күпчелеге XIX гасыр башына карый.
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият, сәнгать институтының Язма
һәм музыкаль мирас үзәгендә сакланган № 1 (коллекция № 39, 1 тасв.)
нөсхәсе 1797 елда күчерелгән.
“Җөмҗөмә солтан” поэмасының тел үзенчәлекләрен тикше
рүнең торышы. Хисам Кятиб поэмасының телен беренчеләрдән
булып өйрәнгән тюркологлар И.Н. Березин, Т. Флейшер, С.Н. Эргун,
М.Ф. Көпрүлүзадә, Е.Э. Бертельс була. Күренекле галимнәр әсәрне
Алтын Урда мохите әдәби җимеше дип саныйлар [Köprülü, 1945,
s. 282]. Е.Э. Бертельс “Җөмҗөмә солтан” поэмасының телен “шактый
саф кыпчак телле” дип ассызыклый [Бертельс, 1939, с. 272].
ХХ гасырның 60 нчы елларыннан башлап, истәлекне татар әдәбияты
ядкәре, Шәрекъ классикасы арасындагы багланышлар, урта гасыр татар
фәлсәфә фикере юнәлешендә Ш. Абилов (1968), Х. Миңнегулов (1992,
1993), М. Әхмәтҗәнов (1996), Р. Әмирханов (1993), А. Шәрипов (2001)
кебек күренекле татар галимнәре өйрәнә. “Татар әдәбияты тарихы”ның
беренче томында язма истәлек һәрьяклап тулы яктыртылган [Татар
әдәбияты…, 1984, б. 231–246]. Татар телчеләре поэмада үз чоры өчен
гаять кыю һәм гуманистик фикерләр үткәрелүен, әсәр теленең гадилеге
һәм хәзерге татар теленә бик якын торуын күрсәтәләр. Мәсәлән,
Х. Курбатов, төрки халыкларның гомуми әдәби ядкәрләре арасында
Хисам Кятиб әсәре бүгенге татар теленә иң якыны дияргә була, дип
билгели [Курбатов 1984, б. 66]. Татар әдәбиятының кыйммәтле истәлеге
“Җөмҗөмә cолтан” тел җәһәтеннән А.И. Исламованың кандидатлык
диссертациясендә графо-фонетик, морфологик, лексик планда шактый
тулы анализланды. Әлеге тикшеренүдә поэма теленең угыз һәм
кыпчак үзенчәлекләрен берләштерүе хакында нәтиҗә ясалып, әсәрнең
XIV гасырда язылган иске татар әдәби теленең бер үрнәге булуы
күрсәтелә [Исламова, 1998, c. 18].
Котбның “Хөсрәү вә Ширин” әсәре (1342). Әсәр Алтын Урда
чорында иҗат ителгән дөньяви эчтәлекле әсәрләрнең берсе, әдәбиятчы
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Н. Хисамов билгеләгәнчә, Котб урта гасыр төрки поэтикасын аңарчы
күрелмәгән биеклеккә күтәргән шагыйрь [Хисамов, 1987, с. 177]. Әсәр
хәзерге фәндә 1342 елда Алтын Урданың башкаласы Сарай шәһәрендә
төгәлләнгән дип карала. Мәгълүм ки, Котб үз дастанын Тәнибәк
ханга багышлаган. Бу зат исә белән, әтисе Үзбәк хан үлгәч (ул 1342
елның мартында вафат була), бер елга якын Алтын Урда идарә итә
[Миннегулов, 2003, c. 7]. “Хөсрәү вә Ширин”нең хәзерге көндә бер
кулъязмасы гына билгеле, ул 1383 елда кыпчаклардан булган Бәркә
Фәкыйһ тарафыннан Мисырда күчерелгән, 283 биттән гыйбарәт,
Париж Милли китапханәсендә (Ancient Fond № 312) саклана, әсәрнең
төп нөсхәсе билгесез. Котб төп чыганак итеп Низами әсәрен ала.
Үз әсәрендә Котб фарсыча ядкәрдәге сюжетны, персонажларны,
шигъри үлчәмне һәм гомуми идея эчтәлеген саклаган. Низами
әсәре Котб дәверендәге чор һәм җирлек ихтыяҗларына шактый
яраклаштырылган, төрки-татар шагыйренең иҗади эшкәртүенә дучар
булган [Миннегулов, 2003, c. 9].
1913 елда фәнни матбугатта Париж Милли китапханәсендә
“Хөсрәү вә Ширин” әсәре табылу хакында хәбәр ителгәч, 20–30
нчы елларда телче галимнәр Ф. Көпрүлүзадә, А.Н. Самойлович һ.б.
галимнәр әсәрнең тел үзенчәлекләрен өйрәнүгә керешәләр һәм аның
угыз-кыпчак үзенчәлекләре үрелеп барган Алтын Урда әдәби телендә
язылганлыгын белдерәләр [Köprülü, 1926, s. 358; Самойлович, 1928,
с. 6]. Әсәргә гомумфилологик бәя А.Т. Таһирҗановның “Хөсрәү вә
Ширин”не өйрәнүгә багышланган кандидатлык диссертациясендә
(Тагирджанов, 1946) һәм “Тарихтан – әдәбиятка” (1979) хезмәтендә
бирелгән. Галим “Кол Гали “Кыйссаи Йосыф” Болгарда язылган
шикелле, “Хөсрәү вә Ширин” поэмасының да Идел буенда
язылганлыгын күп сандагы мисаллар белән дәлилли [Тагирджанов,
1979, с. 107–109; Татар әдәбияты..., 1984, б. 173].
40–50 нче елларда “Хөсрәү вә Ширин” кулъязмасын текстологик
һәм лингвистик яктан поляк галиме А. Зайончковский өйрәнә. Ул
тюркологиядә беренче булып “Хөсрәү вә Ширин” кулъязмасының
тулы фотокүчермәсен, латин графикасында транскрипциясен һәм
сүзлеген бастырып чыгара. Бу хезмәт хәзер дә тюркологик эзләнүләр
өчен төп чыганак булып хезмәт итә. Татар галимнәре дә әсәрне
өйрәнүгә үзләреннән зур өлеш кертә. Бигрәк тә, 60 нчы еллардан
соң Котб иҗаты белән кызыксыну тагын да көчәеп китә. Ә. Нәҗип,
Х. Госман, Җ. Шәрипов һ.б. галимнәр тарафыннан махсус мәкалә-
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хезмәтләр языла. Ә. Нәҗип тарафыннан 1979 елда Котб әсәре
материаллары нигезендә тарихи-чагыштырма сүзлекнең беренче
томы нәшер ителә, хезмәтләр языла (1957, 1966, 1979, 1989). 1976 елда
Х. Миңнегуловның “Котб иҗаты” исемле китабы университетта
укыту ихтыяҗын күздә тотып языла, башка хезмәтләрендә дә әлеге
әсәр урын алган (1993, 2003). Х. Миңнегулов хаклы рәвештә “Хөсрәү
вә Ширин” авторын төрки-татар вәкиле дип таный һәм поэманың
төрки-татар әдәбиятындагы магистраль юлда, халыкның образлы
фикерләве белән тыгыз бәйләнештә тууын ачык күрсәтә. Шулай ук
галим Котб әсәренең телен Болгар дәвереннән үк килә торган иске
татар, ягъни төрки-татар әдәби теле үсешендә бер баскыч итеп
карый. Х. Госман һәм З. Максудова тарафыннан әзерләнеп, 1969 елда
Х. Госман редакциясендә гарәп шрифтында Казан университеты
нәшриятында басылган текст буенча Рифкать Әхмәтҗанов поэманы
хәзерге татар теленә тәрҗемә итте [Әхмәтҗанов, 2003, б. 23–
364]. Филология фәннәре докторы В. Хаков Котбның “Хөсрәү вә
Ширин” әсәрен Алтын Урда хакимияте чорына кертеп, аның телстиль үзенчәлекләрен тикшерә. Галим фикеренчә, поэмада болгаркыпчак сөйләме угыз һ.б. тел үзенчәлекләре белән кушылып
бара. Морфологик планда, текстта сүз төркемнәре һәм аларга
хас грамматик категорияләрнең кулланылышы Г. Гарипованың
кандидатлык диссертациясендә тулы яктыртылды, монография
буларак та нәшер ителде, әсәр теленең нигезен угыз-кыпчак
формалары тәшкил итүе, кыпчак үзенчәлекләренең өстенлек алуы
билгеләнде (2003, 2010). Үзбәк теле тарихына караган хезмәтләрдә
“Хөсрәү вә Ширин” әсәре Э. Фазылов (1966, 1971), Б. Валихужаев
(1964), Ш. Шукуров (1971) хезмәтләрендә киң файдаланылган. Котб
иҗаты материаллары казакъ филологларының хезмәтләрендә Алтын
Урда истәлекләрен чагыштырма-тарихи өйрәнүдә Ә. Кәримов
(2009), Б. Сагындыков (1977) монографияләрендә чагылыш таба.
Төрек галиме Н. Хаҗиминоглуның «Kutb’un Husrev ü Şirin’i ve dil
hususiyetleri» хезмәтендә әсәр Алтын Урдада кыпчакча язылган
дигән фикер әйтелгән [Hacieminoglu, 2000, s. 477]. Бу әсәр филологик
планда бик җентекле тикшерелгән.
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3.2. Алтын Урда чоры язма истәлекләрендә авазларның бирелеше
3.2.1. Сузык авазлар
Ислам һәм гарәп мәдәнияте, гарәп язуы тәэсирендә төрки язма
телнең кулланылыш һәм таралылыш даирәләре бик нык киңәя, төрки
дәүләтләр арасында тыгыз мөнәсәбәтләр яшәп килә. Фонетик һәм
грамматик төзелеше буенча бөтенләй башка аглютинатив телгә – төрки
телгә килеп кергән гарәп язуы һичнинди үзгәртүләрсез озак гасырлар
дәвамында кулланылышта булган. Гарәп алфавитына нигезләнгән
орфографиядә сузыкларны бирү өчен өч хәреф кулланылган, гарәп
теленең үзенчәлекле тартык авазлары да текстны транскрипцияләүдә
билгеле дәрәҗәдә кыенлыклар тудыра. Бигрәк тә, гарәп графикасына
нигезләнгән төрки-татар язуында сузык авазларның сыйфатын төгәл
чагылдыру шактый четерекле эш. Гасыр дәвамында гарәп алфавитына
нигезләнгән язуда төрки тел үзенчәлекләре исәпкә алынган орфографик
кагыйдәләр булуын да билгеләп үтәргә кирәк.
Болгар дәүләте чорындагы Идел буе төрки әдәби телен графофонетик яссылыкта тикшерү күрсәткәнчә, ХII–ХIII йөзләрдә, монгол
яулап алуларына кадәр үк, Түбән Идел регионында үзенчәлекле
классик төрки-татар язма әдәби тел яшәве мәгълүм була. Идел
Болгарстанында язылган әдәби истәлекләр чыганаклары белән күп
гасырлык борынгы төрки, карахани-уйгыр әдәби телләргә барып
тоташа, шул рәвешле традицион уртаклыклар саклана, шулай ук әлеге
дәвердә әдәби телләрнең тарихи күчеше факты белән очрашабыз.
Әлеге язма әдәби телнең диалекталь нигезе, Урта Азия әдәби теленнән
аермалы буларак, Идел буенда формалашкан, халык сөйләм теле
үзенчәлекләре белән кушылган катнаш угыз-кыпчак теле була.
Гарәп графикасында бирелгән авазларны интерпретацияләгәндә,
әсәрләрнең нигезендә карахани-уйгыр традицияләре ятуын күз
уңында тотабыз. Шулай ук әсәр теленә үтеп кергән җанлы сөйләм теле
үзенчәлекләре, авазлар күчеше, тәңгәллекләр исәпкә алына.
Киң иренләшмәгән арткы рәт [а]сузыгы. Алтын Урда чоры
әдәби истәлекләр текстында мәдле әлиф ()آ, әлиф ()ا, һаи рәсмия
( )ـهграфемалары белән белдерелгән, йә сузык язуда бөтенләй
күрсәтелмәскә дә мөмкин.
Гарәп телендә әлиф ( )اграфемасы мөстәкыйль үзе генә
кулланылмый, аваз белдерү өчен өс яки ас хәрәкәләр куела. Мәсәлән,
хәмзәле әлиф ( )أкалын һәм нечкә тартыкларга бәйле киң, иренләшмәгән,
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түбән күтәрелешле, арткы рәт авазы [а] һәм киң, иренләшмәгән, алгы
рәт [ә] сузыгын белдерә. Mәдле әлиф ( )آгарәп телле текстларда сүзнең
торле позицияләрендә килә ала, озын сузык [ā] или [ә] авазларына
тамга булып тора. Тикшерелә торган чор төрки-татар язма текстларда
гарәп графемаларының үзенчәлекле кулланылышы күзәтелә.
Анлаутта, ягъни сүз башында [а] авазы мәдле әлиф ()آ, әлиф ()ا
хәрефләре белән белән белдерелә.
Насретдин Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” текстында анлаутта
[а] бирелеше:  – آشаш [А.15.1],  – آرميشармыш [А.8.17],  – ادامیадәми
[А.10.18],  – آلدينداалдында [А.13.7],  – آستيندينастындыйн [А.19.2], آسراماقعا
– асрамақға [А.10.7] һ.б.
Бер үк сүзне язуда график тибрәнүләр бер үк сүздә һәм бер үк
истәлектә очрый. Мәсәлән: [ آتليغА.16.14] ~ [ اتليغА.6.20, 17.5] – атлығ,
[ آ تالريميزА.12.15] ~[ اتالريميزА.6.11] – атларымыз, [ آطА.10.18] ~ اط
[А.7.5] – ат һ.б.
Дүрт нөсхәне чагыштыру күрсәткәнчә, лондон (А) истәлегендә
мәдле әлиф сирәк кулланылган, ә Бп басмасында, киресенчә, бер үк
сүзнең төрлечә язуы белән характерлана [Исхакова, 2005, с. 32].
Киң, иренләшмәгән, арткы рәт авазы [а] “Нәһҗел-фәрадис” тә
язуда абсолют сүз башында а) мәдле әлиф ()آ: – آیай [241],  – آوازаwаз
[104, 241],  – آزаз [124, 266] һ.б. һәм б) әлиф ()ا:  – التونалтун [62], ارادا
– арада [19],  – بارمشбармыш [133] һ.б. хәрефләре белән күрсәтелгән.
Кулъязмада бер үк сүзнең вариатив язылышы теркәлгән: [ آتليغ11, 52,
118, 130] ~ [ أتليغ3, 23, 26, 228] – атлығ, [ اديم34] ~[ آديم75] – адым; ازارال
[8, 143] ~[ آزارال8] – азарла һ.б.
Текстта теркәлгән гарәп сүзләренең үзгәрешсез, чыганак телдәгечә
язылышы теркәлгән:  – أثَر قيلدىәсәр қылды [438],  – أوّلәүвәл [125], أ ْق ِربَا
ْ َ – آيāйәт [4]; آمين
ْ – āмӣн [3]; – آ َمنّا
– ақрибā [443] һ.б.;  – آ َد ُمāдәм [280]; ت
ْ
амәннә [2]; آخرت
– āхирәт [124] һ.б. Алынма сүзләрдә орфографиянең
сакланылышы кулъязманы күчерүчеләрнең грамоталылыгының
югары дәрәҗәдә булуы, гарәп телен камил белүләре белән аңлатыла.
Әсәр телендә ауслаутта төрки сүзләрне бирүдә әлиф ( )اбелән язу
норма булып тора.
Харәзми “Мәхәббәтнамә” әсәрендә [а] авазыннан башланган
төрки сүзләрне актив кулланган һәм алар язылышта мәдле ( )ﺁһәм
мәдсез әлиф ( )اхәрефләре белән күрсәтеләләр. Текстта теркәлгән 52
очракның 19 мәдле ()ﺁ, 33 сүз мәдсез әлиф ( )ﺍбелән язылган. Үрнәкләр:
а) әлиф ( )اбелән бирелгән:  – ﺍ ﺟﻟﺪﻯачылды [294],  – ﺍﻨﻴﻜаның [294], – ﺍﻴﺍﻖ
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айақ [296],  – ﺍﺮﺗﻮﻖартуқ [301а],  – ﺍﻗﺍﺮақар [304а],  – ﺍﺮﺴﻟﺍﻦарслан [303б]
һ.б. [а] авазын мәдле әлиф ( )ﺁбелән бирү очраклары сирәк сүзләрдә
күзәтелә:  – ﺁﻴﺴﺎайса [297а],  – ﺁﻯай [291б],  – ﺁﻞал [295б],  – ﺁﺷﺍаша [308а],
 – ﺁﻏﺍﺰағаз [291б] һ.б.
Котбның “Хөсрәү вә Ширин”, Сәйф Сараиның “Гөлестан биттөрки” әсәрләре телендә анлаутта [а] авазы шулай ук мәдле әлиф ( )آһәм
әлиф ( )اхәрефләре белән күрсәтелгән, әлиф ( )اграфемасын куллану
норма буларак тәгаенләнә. Мисаллар: а)  – آعағ [ХШ. 41, 86; Гб. 94],
 – آزаз [Гб.22, ХШ. 33, 107],  – آزوقазуқ [Гб.89, ХШ 83] һ.б.; б) – ازيق
азық [ХШ.49],  – ازاقазақ [ХШ.78,52,115,44],  – انوقبануқып [ХШ.43,
73; Гб.177];  – ارباарба [Гб.17, ХШ.55],  – ارتوقартуқ [Гб.20,79, ХШ.9,
21],  – ارقاарқа [Гб.103, ХШ.112]. Бер үк сүзнең вариатив язылышы
теркәлгән: [ آرسالنХШ.23,9] ~  – ارسالنарслан [Гб.87] ~ [ ا رسالنليقХШ.
77] – арысланлық, [ اتГб.93] ~ [ آتХШ. 22, 46] – ат, [ اجГб.79, ХШ.52]
~[ آجГб.22, ХШ.113] – ач һ.б.
“Җөмҗөмә солтан” әсәрендә киң, иренләшмәгән, түбән
күтәрелешле, арткы рәт [а] авазы язуда мәдле әлиф ( )آһәм әлиф ()ا
хәрефләре белән белдерелә:  – آﺬﻰаны [А.14, 16],  – ﺍﺷﺗﻮﻨﻛаштуң [Б.23]
һ.б. “Кисекбаш китабы”нда шулай ук [а] авазының сүз башында мәдле
әлиф белән белдерелүе норма булып тора. Чагыштыр: кулъязмада
анлаутта 23 сүз мәдле әлиф ( )آбелән язылган, бары 9 сүз әлиф ()ا
хәрефләре белән белдерелгән.
Анлаутта килгән [а] сузыгы төрки-татар сүзләренең күбесендә
мәдсез әлиф белән күрсәтелә, әлеге язылыш эзлекле булып барганга
күрә, язылыштагы орфографик норма булып санала. Гарәп теле
алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе буенча языла.
Язма истәлекләр текстында [а] сүз уртасында мәдсез әлиф белән
белдерелергә яки язуда күрсәтелмәскә дә мөмкин. Барлык истәлекләрдә
ُⱩ قُرْ آنор’ан изге китап атамасы үзгәртүсез мәдле әлиф ( )آбелән чыганак
телдәгечә язылган. Кыйссаи Рабгузи кулъязмасында [а] сузыгының әлеге
позицияләрдә язылышы, А. Исхакова хезмәтендә махсус өйрәнелде
[Исхакова, 2005, c. 31–35]. Төрки сүзләр нигезендә [a] авазы язуда
һәр очракта язуда күрсәтелми:  – باشينбашын [А.5.7, Бп.61.17, В.18а.21,
Г.25.15],  – تغداтағда [А.6.3, Бп.62.16, Г.21.4, В.18а.24],  – تانيديالرтаныдылар
[А.5.11, Бп.62.1, Г.18а.25] һ.б. Гарәп теленнән кергән сүзләрдә оригинал
язылыш саклана:  – قبيلهқабилә [А.18.15, Бп.63.5, В.19.11, Г.25.19], حق
– Хақ [А.5.3, Бп.61.18, В.18а.6, Г.19а.3],  – عذابғаҙаб [А.16.9, Бп.68.19,
В.22.9, Г.20.3] һ.б. Алынма сүзләрдә орфографиянең сакланылышы
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кулъязманы күчерүчеләрнең грамоталылыгының югары дәрәҗәдә
булуы белән аңлатыла. Хәттатлар язу традициясен һәм орфографиясен
яхшы белгәннәр. Беренче иҗектән кала барлык иҗекләрдә [a] һәм [ä]
авазлары язуда әлиф ( )اграфемасы белән күрсәтелә: 1) күплек санда
-лар/-ләр (الر-), 2) сыйфатларның чагыштыру дәрәҗәсендә -рақ/-рәк
(راق-/راك-); 3) غان-/ – كان-ған/-кән тәмамланган үткән заман сыйфат
фигыль: 1) – лар/-ләр: – اوروشتالرуруштылар [А.17.3, Бп.63.18, В.21.14,
Г.23 а.11],  – كوزالرىкөзләри [А.5.12, Бп.70.3, Г.20.15],  – تىلدىالرтиләдиләр
[А.7.13, Бп.69.17, Г.25.23] һ.б.
2) -рақ/-рәк (راق-/راك-):  – اريغسيزراقарығсызрақ [А.9.13, Бп.17.11,
В.19.7],  – اكوشراكөкүшрәк [А.5.19, Бп.22.12, Г.19.3] һ.б.;
3) -қан/-ған/-гән/-кән (كان-/غان-):  – چيقارغنчықарған [А.5.4, Бп.61.14,
В.18а.20, Г.16а.15],  – اوقوغانоқуған [А.5.5, Б.61.14, В.19.1, Г.16а7],
 – اوكوت بيركانөгүт биргән [А.5.3, Б.61.12, В.18а.19, Г.16а.4] һ.б.
“Мәхаббәтнамә” әсәрендә [а] авазы сүз уртасы позициясендә 60
сүздә теркәлгән, шуларның 58 ендә язуда әлиф ( )ﺍбелән күрсәтелгән:
 – ﺍﻮﻟﺍﺴﻤﺍﺶүләшмәс [301а],  – ﺑﺍﻗﺍﻧﻜбақалың [296а],  – ﺍﻮﺰﺍﺮﻟﺍﺮузарлар
[295а],  – ﻴﺍﻟﻌﺍﻦйалған [297а],  – ﺒۥﻟﻮﭟﻻﺮбулутлар [291а],  – ﺘﺍﺷﺪينташдин
[290б],  – ﻘﻭﻴﺍﺶқуйаш [291а],  – ﺘﺍﻧﻜтаң [294б],  – ﻘﻭﻏاﻦқуған [290б], – ﻴﺍﺰ
йаз [294б],  – سﻄﻭﺮсатур [291а] һ.б.; [а] авазының язуда күрсәтелмәгән
очраклары:  – ﺁﻨﺪﻦанадин [2а],  – ﻗﺒﻮﺴﻴﻦқапусындин [2а] һ.б. Гарәп һәм
фарсы теленнән кергән сүзләрдә чыганак телдәгечә язылыш сакланган:
 – ﺰﻨﺪﺍﻦзиндан [294б],  – ﻔﺮﺍﺷﻯфирашы [291а],  – نشاطىнәшаты [29а],
 – ﻤﻗﺼﻮﺪﻡмақсудым [287а],  – ﻤﺼﻄﻑىмостафа [291],  – ﭘﺍﺪﺷﺍﻯهпадишаһ
[295б],  – ﻣيدانмәйдан [295а],  – ﺠﺍﻦҗан [296а],  – ﺒﺮﺍﻗیбурақы [291а] һ.б.
“Кисекбаш китабы”нда инлаутта [а] авазының язуда әлиф ( )ﺍбелән
күрсәтелүе норма булып тора: бар- (-[ )بار177] тамыры белән ясалган
10 сүз теркәлгән, һәрберсендә [а] язуда күрсәтелгән,  – بارماقбармақ
[153, 203 һ.б.],  – تاغтағ [94, 170 һ.б.]. [а] авазы язуда күрсәтелмәгән
очраклар сирәк күзәтелә:  – سقلئсақлый [29],  – قذغوқазғу [68, 206, 208],
 – قلقانқалқан [190] һ.б. Вариатив язылыш та күзәтелә: [ قنات242] ~ قانت
~ [91] ~ [ قانه233] – қанат һ.б. Алтын Урда чорында язылган башка
истәлекләрдә дә инлаутта [а] авазын бирүдә шундый ук эзлеклелек
күзәтелә. Мисаллар: а) язуда [а] авазы күрсәтелә:  – اراداарада [НФ.19],
 – بارمشбармыш [НФ.133] һ.б;  – ﺒﺎﺶбаш [Җ.15,13],  – ياقوتدينйақутдин
[Гб.19–20]; б) [а] язуда күрсәтелмәскә дә мөмкин:  – قذغوқаҙғу
[НФ.233],  – جنقчанақ [НФ.160] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, төркитатар сүзләренең сүз уртасында язылышында [а] авазын мәдсез әлиф
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белән бирү Алтын Урда чоры истәлекләре теле өчен норма буларак
билгеләнә. Традицион орфографик нормаларның шактый эзлекле
саклануы турында сузык авазның график чагылышы дәлилли.
Ауслаутта [а] авазы язуда мәдсез әлиф ( )ﺍһәм тә мәрбутә ()ة, һаи
рәсмия ( )ﻩхәрефләре белән белдерелә. Төрки чыгышлы сүзләрнең
язуда мәдсез әлиф ( )ﺍбелән белдерелүе норма булып тора:  – ﺁﻧﻜﺎаңа
۫ – қара [Мн.290] һ.б.
[Мн.1а], [Мн.46];  – بنكاбәңа [Мн.2а], [Мн.48]; ﻘﺮﺍ
Гарәп-фарсы чыгышлы сүзләрдә мәдсез әлиф ( )ﺍбелән язу саклана: ﻋﻄﺎ
[Мн.1а], [ بنكاМн.1а] [ ﺍﻮﻟﻴﺎМн.1б], [ ﺍﺘﻗﻴﺎМн.1б] һ.б.
Тә мәрбутә ( )ةгарәп телендә мөәннәс, җенес кушымчасы булып
тора. Төрки-татар текстларында әлеге кушымча төп функциясен
югалтып, сузык яки тартык авазларны бирүгә яраклаша. Мәсәлән,
“Нәһҗел-Фәрадис” текстында мөәннәс буларак кулланылыш сирәк
сүздә сакланган:  – ُمناجاةмөнәҗәт [НФ.340],  – ُج ْم َعةҗомға [НФ.5],
 – َشهَادَةшәһәдәт [НФ.118] һ.б. Истәлек телендә тә мәрбутәнең төрки
телләр тәэсирендә: а) сузык [а] яки [ә] һаи рәсмиягә ( )هкүчә: – َجنَازَه
җәназа [НФ.5],  – توْ بَهтәүбә [НФ.322],  – َخلِيفَهхәлифә [НФ.155], ﭜﻳﻐﻣﺑﺭﻏﻪ
– пәйғамбәргә [КР.17.12],  – ﻃﻭﻔاﻨﺪاтуфанда [КР.6.14],  – ﺗاﻍﻏﻪтағға
[КР.15.12],  – اﻳﻣاﻦﻏﻪиманға [КР.11.17] һ.б.; б) тә мәрбутә урынына ти
()تграфемасы языла:  – َساعَتсәғәт [НФ.233],  – َرغبَتрәғбәт [НФ.232],
 – آيَتайат [НФ.4],  – قِيا َمتқыйәмәт [НФ.173] һ.б. Моның шулай икәнен
вариатив язылыш очраклары белән дәлилләп була: [ ِعبَادَةНФ.316] ~
[ ِعبَادَتНФ.232] – ғибадәт, [ هَ ِديّهНФ.24] ~ [ هَ ِديّتНФ.32] – һәдийәт һ.б.
Истәлекләр телендә өйрәнелә торган чорда төрки җирлектә тә
мәрбутә ( )ةҗенес кушымчасы күрсәткеченең сузык һәм сирәк очракларда
тартык авазларны белдерү очрагы күзәтелә:  – باغجهбағча [НФ.246], балта
сүзенең берничә язылыш варианты очрый: [ بالطهНФ.28] ~ [ بالتهНФ.30]
~ [ بلتهНФ.410] ~ [ بالتهНФ.303] – балта. “Мәхәббәтнамә” текстында бер
мисалда [а] авазын  ﻩграфемасы белән язу теркәлгән: [ ﺼﻧﻜﺮﻩ1а] соңра.
“Җөмҗөмә солтан” дастанында сүз ахырында [а] авазын белдерү өчен
 ﻩграфемасы кулланыла:  – ﺪﻨﻴﺎﺪﻩдөньяда [С.8, 18],  – ﻫﺮ ﺁﺪﻴﻤﺪﻩһәр адымда
[В.24а, 5],  – ﺼﺬﻜﺮﻩсоңра [В.24б, 10],  – ﺁﻨﺪﻩанда [В.29б, 16] һ.б.
Алтын Урда чоры әдәби истәлекләре текстында [а] мәдле әлиф ()آ,
әлиф ()ا, һаи рәсмия ( )ـهграфемалары белән белдерелгән, я сузык язуда
бөтенләй күрсәтелмәгән. Тикшерелә торган чорның язма текстларын
өйрәнү гарәп графемаларының төрки телле текстларда үзенчәлекле
кулланылышын күрсәтә. Алтын Урда чоры язма истәлекләрендә мәдле
әлиф ( )آграфемасының төрки телгә ярашып, киң иренләшмәгән арткы
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рәт сузыгы [а] авазын белдерү өчен кулланылып, гарәп телендәге
кебек озын сузыкны белдерү функциясе югалуы, тә мәрбутә ( )ةҗенес
кушымчасының сүз ахырында [а] авазын белдерү өчен кулланыла
башлавы ачыкланды. Язма истәлекләр орфографиясендә нигездә
барлык өч позициядә киң, иренләшмәгән, түбән күтәрелешле, арткы
рәт [а] авазын язуда әлиф ( )اхәрефе белән белдерү норма булып тора,
язуда [а] график күрсәтелмәгән очраклар вариант буларак карала,
алар чагыштырмача сирәк күзәтелә. Сузык авазның язуда сакланышы
буенча текстлар орфографиясе традицион әдәби телгә якын. Шул
ук вакытта Болгар чоры Идел буе төрки әдәби теле орфографик
нормалары чагылыш таба.
[ә] һәм [и] сузыклары. Язуда әлиф ()ا, һаи рәсмия ( )هграфемалары
белән белдерелә, кайбер очракларда аваз язуда күрсәтелми. Мисаллар:
Кыйссаи Рабгузи әсәренең кулъязмаларыннан мисаллар: – اونامدى
үнәмәди [А.13.7, Бп.103.16, В.20.20],  – كراكкәрәк [А.7.19, Бп.65.7,
В.19.8],  – بهاسىбәһәси [А.5.17, Б.70.20] һ.б. Гарәп алынмалары
язылышында чыганак телдәге орфографик нормалар саклана: – قبيله
қабилә [А1.8.15, Бп.63.5, В.19.11, Г.25.19],  – حقХақ [А.5.3, Бп.61.18,
В.18а.6, Г.19а.3], – عذابғаҙаб [А.16.9, Бп.68.19, В.22.9, Г.20.3], – كفر
кәфер [А.17.18, Бп.68.23, В.20.17, Г.19а.9],  – فرشتهфәрештә [А.7.13,
Бп.70.3, В.19а.14],  – كفنкәфен [А.13.5, Бп.61.14, В.21а.1],  – مشغولмәшғүл
[А.15.4, Бп.69.14, В.18.3],  – نوبتнәүбәт [А.19.17, Бп.61.23, В.25.7] һ.б.
“Нәһҗел-фәрадис” әсәрендә киң, иренләшмәгән, алгы рәт сузыгы
[ә] язуда әлиф ( )اбелән белдерелә, хәреф кайбер очракларда язуда
күрсәтелми:  – ﺍﮐﺍﺮәгәр [138.7],  – ﺍﺰﮐﻮﻟﻮﮐәзгүлүк [50.5],  – ﺍﻤﮐﺍﮐәмгәк
[28.10],  – ﺍﺮﺘﺍﻻәртәлә [147.16] һ.б.
“Мәхәббәтнамә”дә, [ә] авазы мәдсез әлиф ( )ﺍхәрефе белән
бирелә. Мисаллар: а) төрки сүзләрдә  – ﻜﻴﺭﺍﻜﻤﺍﺲкирәкмәс [296а],
 – ﺍﻭﻜﺭﺍﻧﻭﺭﻻﺭөгрәнүрләр [308а],  – ﻜﻭﻜﺭﺍﺏкүкрәп [291а] һ.б.; б) гарәп
алынмаларында:  – ﺍﻔﺴﺍﻨﻯәфсани [308б],  – ﺍﻔﻟﺍﻄﻭﻦәфләтун [304а], ﺍﺠﻞ
– әҗәл [296б],  – ﺍﻜﺒﺮәкбәр [298а] һ.б. Төрки чыгышлы сүзләрдә сүз
уртасы позициясендә аваз күрсәтелмәскә мөмкин:  – ﺘﻧﻜﺭﻯтәңри
[290б] (27 б.),  – ﺴﻧﺪﺍﻦсәндән [295а] һ.б. Гарәп-фарсы чыгышлы
сүзләрдә чыганак телдәге язылыш нормасы саклана:  – ﻨﻤﺭﻭﺪНәмруд
[291а],  – ﺭﺤﻴﻢрәхим [297 а],  – ذﺭهҙәррә [290 б],  – ﻔﻟكфәләк [290б],
 – ﺼﺪﻑсәдәф [290б] һ.б. Ауслаутта [ә] авазын һаи рәсмия ( )ەхәрефе
белән күрсәтү гарәп-фарсы чыгышлы сүзләр өчен хас: – ﻗﻮﺮﺳﻪ
қурса [296а],  – ﺠﻣﻟﻪҗөмлә [296а] һ.б, төрки чыгышлы сүзләрдә

298

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

чагыштырмача сирәк очрый:  – ﻮﺰﺭهүзрә [290б],  ﺍﻴﻧﮐﻴﻧﺩﻩиңиндә
[290б],  – ایجرهичрә [295б],  – ﻜﻮﻜﺗﻪкөктә [296б] һ.б. Алтын Урда чоры
әдәби истәлекләре текстында киң, иренләшмәгән, алгы рәт сузыгы
[ә] әлиф ()ا, һаи рәсмия ( )ـهграфемалары белән белдерелгән, яки
күрсәтелмәскә мөмкин.
Мисаллардан күренгәнчә, барлык өч позициядә киң, ирен
ләшмәгән, алгы рәт [ә] сузыгы авазын язуда әлиф ( )اхәрефе белән
белдерү орфогрфик норма булып тора, язуда [ә] график күрсәтелмәгән
очраклар вариант буларак карала. Tә-мәрбутә ( )ةҗенес кушымчасының
өйрәнелә торган дәвердә үзенең төп функциясен югалтып, сүз
ахырында [ә] авазын белдерү өчен дә кулланылуы ачыкланды.
Традицион әдәби тел нормаларының Алтын Урда чорында
торышы: истәлекләр телендә [ә] ~ [и] сузыклары тәңгәллеге.
Алтын Урда чорында язылган әдәби текстларда [ә] һәм [и] сузыкларын
бирүдә, еш кына, вариатив язылыш күзәтелә. Болгар чоры Идел буе
төрки әдәби телендә [ә] ~ [и] сузыклары тәңгәллеге урын алган. Бу тел
күренеше Идел буе регионында язылган истәлекләр телендә эзлекле
күзәтелсә дә, галимнәр әлеге күренешнең барлык төрки телләр
үсешендә дә чагылыш табуын билгели [Щербак, 1970, c. 5, 6 һ.б.].
Орхон текстларында [ä] сузыгы белән башланган сүзләрнең вариатив
язылышына, яки сүз башында [ä] сузыгының язуда күрсәтелмәвенә
беренчеләрдән булып В. Томсен игътибар итә, төрлечә язылышны
әлеге сузыкларның үзенчәлекле әйтелеше белән бәйли. Рун
язуында [е] сузыгының тар әйтелешле [i] сузыгына алышынуын
И.А. Батманов күрсәтә: el ~ il “ил, дәүләт”; eki ~ iki “ике” [Батманов,
1959, c. 31–32]. Күпчелек тюркологлар [е] сузыгының төрки телләр
үсеш тарихында шактый соң барлыкка килүен билгели. Мәсәлән,
В.В. Радлов фикере: “[ä] сузыгының [i] сузыгына күчеше, минем
фикеремчә, төрки шивәләрдә XIV гасырдан соң түбәндәге тәртиптә
барган: башта төрки телләрдә сүз башындагы ä (ул хәзерге алтай,
кырым һәм азәрбайҗан телләрендә саклана) көнбатыш һәм кыргыз
сөйләшләрендә [е] сузыгына күчә, без аны хәзерге кыргыз һәм
абакан сөйләшләрендә ишетә алабыз (алман телендәге sehen сүзендә
[е] авазы кебек). Соңрак чорларда аваз тагын да тараеп, идел-урал
сөйләшләрендә аңкауның көчле хәрәкәте нәтиҗәсендә [i] кебек
әйтелә” [Радлов, 1884, c. 25] В.В. Радлов фикеренчә, [ä] сузыгының
[i] сузыгына күчеше Идел буенда яшәүче төрки халыклар телендә
XIV гасырдан соң барлыкка килгән.
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Димәк, [ә] ~ [е] ~ [и] сузыклар күчеше тар, локаль күренеш кенә
булып тормый, киң сузыкларның тар әйтелешле сузыкларга күчеше
борынгы төрки текстларда ук теркәлгән. Тюркологларның әлеге
фикере белән килешкән хәлдә, бары татар һәм башкорт телләрендә
генә сузыклар системасының тулысынча үзгәрүен ассызыкларга кирәк.
Галимнәр әлеге үзгәрешнең телнең үсешенә йогынты ясаган интра–
һәм экстралингвистик факторларга бәйле булуын таный. Идел буе
болгарларының эпитафик язмаларын өйрәнүче галим Ф.С. Хәкимҗанов
фикеренчә, сузыклар өч баскычлы оппозициядә торганнар. Борынгы
төрки ядкәрләрдә сүз башындагы әлиф графемасын [ä] дип укысак, урта
гасырлар текстларында [е] итеп укыла [Хакимзянов, 1987, c. 40–41]. Урта
гасыр әдәби истәлекләр телен өйрәнгән мәшһүр галим Әмир Нәҗип йай
( )یхәрефенең [е], [i] авазларын белдерү мөмкинлеген күз алдында тотып,
транскрипцияләүнең катлаулыгын ассызыклый. “...гарәп алфавиты
белән иренләшмәгән тар [i] сузыгын сүз башында белдерү җиңел, әмма
иренләшмәгән ярымкиң [е] сузыгын күрсәтү шактый авыр» [Наджип,
1975, c. 81]. Сүз башындагы гомумтөрки [ә] нең [e] һәм [и] сузыкларына
күчеше хакында Я. Экманның фикере әһәмиятле: “ХV гасыр уртасына
кадәр беренче иҗектә традицион карахани әдәби теленең [ä] варианты
саклана, соңрак чорда [е] белән алышына. Мәсәлән, ( ارär), ( اشيکäşik),
( کلماکkälmäk) һ.б. Карахани сүзләре чыгтай әдәби телендә хәзерге
Казан татарлары сөйләмендәгечә ir, işik, min языла, яки Урта Азия дә
яшәүче хәзерге төрки телләрендәгечә [e] сузыгы белән әйтелә: er, eşik,
kel” [Eckmann, 1964, 37].
Графикада [ә] – [e] – [и] сузыкларын чагылдыруның бик катлаулы
һәм бәхәсле булуын төшенгән хәлдә, әлеге хезмәттә анлаутта әлиф
язылышын һәм ябык иҗектә язуда күрсәтелмәгән сузык [ә] дип,
әлиф + йай диграфы ( )ايـбелән бирелгән аваз [и] белән билгеләнде.
Ф.М. Хисамова иске татар әдәби теленең рәсми эш кәгазьләре стилен
тикшергәндә: “Гомумтөрки [ä] сузыгы ХVI–ХVII гасырларда язылган
текстларда тар иренләшмәгән алгы рәт [i] гә күчкән, сүз башында
йай ( )یһәм әлиф + йай диграфы ( )ايـхәрефләре белән белдерелә” дип
күрсәтә [Хисамова, 1999, б. 156]. Галимнең әлеге карашы авазларның
сыйфатын билгеләүдә нигез булды, шулай ук тексттагы сүзләрне
транскрипцияләгәндә, Алтын Урда дәүләтенең рәсми теле кыпчак
теле булуы да күз уңында тотылды.
“Кыйссасел-әнбия” текстында [ә] авазы анлаутта эзлекле әлиф
( )اхәрефе белән белдерелгән:  – اجديالرәчдиләр [13.7],  – اشتدیәшитди
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[17.3],  – اذکوәҙгү [17.8] һ.б. Шул ук сүзләр ядкәрнең басма нөсхәсендә
әлиф + йай диграфы аша бирелгән:  – ايجتيالرичтиләр [И.61.23], – ايشالر
ишләр [И.67.3] һ.б.  اير – آر – ا رсүзләре язылышында төрлелек семантик
дифференциация белән аңлатыла: [ آر18.16, 14.18], [ ار7.2] “ир”
мәгънәсен, [ اير7.17] – “сугышчы” мәгънәсен бирә: йәнә ики әр ирди
йавуз бири Масдағ атлығ бири Фағар бән Салиф [7.2]. “Сугышчы”
мәгънәсе –  ايرир язылышы белән бирелә: سنچيشتی الر يتميش مينک اير اولدی
[7.17] санчыштылар йәтмиш миң ир өлди һ.б.
Беренче ябык иҗектә сузыклар язылышта күрсәтелми: – تنکيزده
тәңиздә [17.5],  – سکزсәкиз [19.10],  – کنکاشتیкәңәшти [7.1],  – کستیкәсти
[16.21]. Соңгырак чорга караган күчермәләрдәләрдә йай ( )ىграфемасы
китерелә: – تينکيزداтиңиздә [И.72.1],  – کيکناشتیкиңәште [И.63.7], – کيستی
кисте [И.62.3] һ.б.
Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” текстында борынгы төрки [ә]
нең үзгәрешсез саклануы, вариативлык борынгы нөсхәдә очрамавы
орфографиядә бердәм әдәби тел нормаларының тотрыклы саклануы
белән аңлатыла,  – ارәр ~  – ايرир язылышы семантик дифференциация
белән бәйле.
Мәхмүд Болгариның “Нәһҗел-фәрадис” әсәрендәге язылыштан
чыгып, өч үзенчәлекне күрсәтергә мөмкин:
1) бер төркем сүзләрдә [ә] авазы анлаутта әлиф ( )اграфемы белән
белдерелә, ягъни традицион әдәби телгә хас [ә] авазы әсәр телендә
шактый эзлекле саклана:  – اسانәсән [28.1],  – اتماکәтмәк (332.17), ارکاک
– әркәк [178.11],  – اليکәлик [250.17],  – اتاکәмгәк [28.10] һ.б. Әмма
андый очракларның чагыштырмача аз булуы билгеләнде;
2) сүз башында әлиф ([ )اә] ~ әлиф + йай диграфы ([ )ايـи] вариатив
язылышы ачык аерымлана:  – الәл [229.9] ~  – ايلил (34.14),  – ارتاәртә
[254.1] ~  – ايرتاиртә [322.3],  – ارәр [366.14] ~  – ايرир [367.1], – کجا
кәчә [287.3] ~  – کيجاкичә [232.3],  – تيريکтирик [262.1] ~  – ترکтәрек
[262.11],  – تيمورтимүр [237.16] ~ – تمورтәмүр [11.8], – بيکیбиге [36.6]
~  – بکیбәге [49.8],  – بزاکбәзәк [36.6] ~  – بيزاکбизәк [380.9], – اکسه
әксә [218.11] ~  – ايکسهиксә [234.8],  – اکينәгин [43.11] ~  – ايکينигин
[234.9] һ.б. Күргәнебезчә, сузыклар бирелешендә традицион әдәби тел
һәм региональ (җанлы сөйләм) тел үзенчәлекләре текстта параллель
кулланылганнар. Текста теркәлгән тарихи-традицион [ә] нең [и]
гә күчеше региональ әдәби тел нормалары формалашу процессын
күрсәтә. “Нәһҗел фәрадис” әсәрендә чагылган вариатив язылыш бу
күренешне ачык дәлилли;
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3) сүз башы [и] тотрыклы әлиф + йай диграфы ( )اىбелән
белдерелгән очраклар шактый сирәк теркәлгән, мәсәлән,  – اينکиңәк
[346.8]. М. Кашгарый, Абу-Хаййан сүзекләрендә  – انکاکәңәк варианты
кулланылган.
Мәхмүд Болгариның “Нәһҗел фәрадис” әсәрендә [ә] ~ [и]
авазларының вариатив кулланылышы ачык аерымлана, сөйләм тел
үзенчәлеге [и] әдәби текстта борынгы төрки әдәби тел күрсәткече [ә]
белән тигез дәрәҗәдә йөри.
«Кисекбаш», “Җөмҗөмә солтан” кулъязмаларында сүзләрне [ә]
~ [и] тәңгәллегенә бәйле ике төркемгә аерырга мөмкин: а) [ә] ~ [и]
авазларының тәңгәллеге график билгеләнгән:  – اشәш [К.156] ~ – ايش
иш [К.18],  – اشيتәшит [К.209] ~  – ايشيتишит [К.17],  – الәл [К.113] ~
 ايلил [К.139],  – اشيتәшит [Җ.14б.16] ~  – ايشتишит [Җ.20б6, 24a2], ال
– әл [Җ.23а.14] ~ [ ايلҖ.18а.3] ил,  – بلбәл [Җ.14б.16, 16а.10, 18а.10] ~
 – بيلбил [Җ.18а.15, 19а.15]; б) әлиф + йай диграфы ( )ايـбелән язылган
вариант:  – ايذکوиңү [К.2, 260],  – ايرир [К.78, 149],  – ايشيکишик [К.215],
 – ايکیике [Җ.26],  – ايلیилле [К.51] һ.б.
Котбның «Хөсрәү вә Ширин» текстында бер төркем сүзләр
1) анлаутта әлиф + йaй ( )ايـдиграфы белән бирелә:  – ايچич [1v.5,
62v.5,43r.20],  – ايشиш [20r.14],  – ايلил [114v.4, 33v.4, 67v.13],ايلت
– илт [30v.4],  – ايمим [65r.4],  – ايرир [113v.17],  – ايکیике [37v] һ.б.
Ябык иҗектә йай график күрсәтелә: йай ()ی:  – مينکмиң [100r],بيک
– бик [9r] һ.б. 2) әлиф ( )اһәм әлиф + йай диграфы ( )ايـтәңгәллеге
ачык чагыла. Вариатив язылган очракларның кабатлану ешлыгы
таблицада бирелә:
әлиф + йай
диграфы ()اي
ирин
ирдим
ишек
имгел
кил
китүр
тимүр

ешлык

әлиф ()ا

ешлык

6 тапкыр
4 тапкыр
6 тапкыр
10 тапкыр
287 тапкыр
13 тапкыр
12 тапкыр

әрән
әрдим
әшәк
әмгән
кәл
кәтүр
тәмүр

6 тапкыр
4 тапкыр
3 тапкыр
21 тапкыр
26 тапкыр
25 тапкыр
4 тапкыр

“Хөсрәү вә Ширин” текстында вариатив язылыш теркәлгән, әмма
моңа кадәр тикшерелгән әсәрләрнең теленнән аермалы анлаутта әлиф
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+ йай диграфы ( )ايـдиграфы анлаутта күпкә ешрак кулланылган. Әсәр
текстында кыпчак телләр төркеменә хас үзенчәлекнең әдәби норма
тәшкил итүен билгелибез.
Сәйф Сараиның “Гөлстан бит төрки” текстында [ә] ~ [и] аваз
күчешләре язуда чагылыш таба. Анлаутта – әлиф + йай диграфы ()اى
яисә ябык иҗектә йай ( )یязылышы норма булып тора:  – ايلил [136r.11,
30v.9, 164v.1; 23v.2],  – اياийә [100.2],  – ايشيکишик [119.11, 125.9], – ايش
иш [294.4, 99.2],  – ايارийәр [44.13],  – ايستишит [140v.6, 36r.7],  – اينکиң
[46v.12] һ.б.
Вариатив язылыш түбәндәге сүзләрдә теркәлгән:  – ايرир [177v.8,
38r.9, 43r.2] ~  – ارәр [38r.7, 45r.8, 36v.9],  – ايرليکирлик [78r.1, 146v.11]
~  – ارليکәрлик [77v.12, 149r.13],  – ايجماکичмәк [257.1, 60.7] ~ – اجماک
әчмәк [257.1, 286.7, 290.9],  – ايوив [218.7, 99.13] ~  – اوәү [243.2, 119.10,
60.11],  – ايشيتишит [307.8, 352.9] ~  – اشتәшит [262.7],  – ايتاکитәк
[57.6] ~  – اتاکәтәк [41.5] һ.б. Сирәк очракта сүзләрдә әлиф ( )اбелән
язылыш күзәтелә:  – ارتاәртә [143.3, 119v.6],  – اسماکәсән [313.10].
Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә була: Алтын Урда чоры язма
истәлекләре телендә борынгы төрки [ә] традицион әдәби тел күрсәткече
буларак саклана. Әмма традицион әдәби тел нормасының халык
сөйләм тел тәэсирендә бозылу очраклары бар. Чагыштыр: Рабгузинең
“Кыйссасел-әнбия” әсәре текстында борынгы төрки [ә] авазының
бары әлиф ( )اгарафемасы белән белдерелгән язылыш күзәтелсә,
“Нәһҗел-фәрадис”, “Кисекбаш” текстларында [ә] ~ [и] авазларының
вариативлыгы активлаша, тик борынгы төрки [ә] нең саклануы норма
булып тора. “Хөсрәү вә Ширин”, “Мәхәббәтнамә”, “Гөлстан биттөрки” текстларында әлиф ( )اһәм әлиф + йай диграфы ( )ايـорфографик
вариантлыкта әлеге әсәрләрдә анлаутта әлиф + йай диграфы ()ايـ
язылышы эзлекле саклана. Идел Болгарстаны чорында язылган
ядкәрләрдә үк урын алган тел күренеше Идел буе әдәби тел нормасы
буларак бәяләнә.
Бу күренеш исә Алтын Урда чорында традицион төрки әдәби
телнең яңа мохиттә үзгәреш кичерүе турында сөйли.
Алтын Урда чоры язма истәлекләре телендә [o], [ө], [у], [ү]
ирен сузыкларының кулланылышы. Төрки язуда кулланылган
гарәп алфавиты төрки вокализмына хас барлык үзенчәлекләрне
бирә алмаган, алгы рәт һәм арткы рәт сузыклары бары бер графема
аша гына белдерелгән. Сузык авазлар сүз башында او, калган
очракларда уау ( )وхәрефләре белән белдерелгән, графикадан чыгып,
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авазларның күтәрелеш сыйфатын билгеләү мөмкин түгел. Алтын
Урда чорында язылган истәлекләр телендә графема аша сузыкның
күтәрелеш сыйфатын төгәл билгеләү мөмкинлеге булмау текстны
транскрипцияләүдә бәхәсләр уята. Иренләшү гармониясенең
саклануы буенча истәлекләрдәге сүзләрнең язылышы традицион
әдәби тел нормаларына якын булуы киң әйтелешле иренләшкән
сузыкларның [o] > [у] тараюы бу чорда тәмамланмаган дигән карашта
торучы галимнәр фикерен яклау өчен дәлил булып тора [Наджип,
1975, c. 34; Хакимзянов, 1987, c. 42; Абдуллин, 1974, c. 175]. Урта
гасыр истәлекләрен өйрәнгән танылган галим Ә. Нәҗип С. Сараиның
“Гөлстан” әсәрен транскрипцияләгәндә арткы рәт [o], [u] һәм алгы
рәт [ö], [ü] сузыкларынның бер графема аша гына чагылдырылуын
билгели [Наджип, 1975, c. 34–62]. Барлык истәлекләрдә уау ()ﻭ
графемасы позицион чикләүләрсез кулланыла, сүз башында [o], [ө],
[у], [ү] сузыкларын бирүдә әлиф ( )ﺍбелән кушылып китә: ﺍﻮ.
“Кыйссасел-әнбия” телендә чагыштырмача киң әйтелешле
лабиаль арткы рәт [o] сузыгы һәм чагыштырмача киң әйтелешле
лабиаль алгы рәт [ө] сузыгы абсолют сүз башында һәм сүзнең беренче
иҗегендә очрый. Анлаутта [o], [ө] әлиф + уау ( )ﺍﻮкушылмасы белән
бирелә:  – ﺍﻮتот [А.9.18],  – ﺍﻮتالماسنотламас [А.14.3],  – ﺍﻮزكاөзгә
[А.16.13],  – ﺍﻮلكىنچهөлкинчә [А.11.7, Бп.72.3, В.20.11] һ.б.
[o] һәм [ө] сүз уртасында бер графема аша биреләләр һәм сүзнең
беренче иҗегендә генә очрарга мөмкин:  – يولغاйолға [А.6.8, Бп.62.20,
В.19а.13, Г.25а.9],  – قورقوتورسينқорқутурсын [Г.25а.5, Бп.73.11, В.20а.13],
 – كوركوزكيلкөркүзгил [А.16.15, Г.25а.6],  – سوزلهىورсөзләйүр [А.18.2,
В.19.13, Г.25а.6, Бп.62.2],  – كوركلوكкөрклүк [В.20.12, Г.21а.20, Бп.64.1] һ.б.
[ү] чагыштырмача озын лабиаль алгы рәт сузыгы һәм [у]
чагыштырмача озын лабиаль арткы рәт сузыгы барлык истәлекләрдә
дә сүзнең теләсә кайсы позициясендә очрый. Графикадагы шартлылык
[у] һәм [ү] авазларының аерымлылыгын төгәл чагылдыра алмый.
Бердәнбер критерий итеп “каты” һәм “нечкә” тартыклар янында язылу
принцибын санарга була [Кононов, 1958, c. 119].
Анлаутта [у] һәм [ү] әлиф + уау ( )ﺍﻮаша белдереләләр: اولوعراق
– улуғрақ [А.6.8],  – اورمانурман [А.12.18],  – اوچونچүчүнч [А.16.19],
 – اوالسدىүләшди [А.15.9, Бп.61.23, В.18а.24, Г.21а.10], –اوندايورسو
үндәйүрсүн [А.11.17, Г.25.14, Бп.72.11]. Анлаутта [ү] авазын
бары тик бер генә графема әлиф ( )ﺍаша бирелү сирәк күренеш:
А, Г истәлекләрендә:  – اميدүмид [А.6.10],  – امسذимүҙ [Г.25.12, 25.21];
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Бп, В истәлекләрендә:  – انكرүңүр [Бп.65.20, В.20.5] һ.б.
Инлаутта [у], [ү] төрки сүзләр нигезендә еш очрый: مونكالريم
– муңларым [А.17.8], [А.18.18],  – توتعانтутған [А.16.20],  – كونкүн
[А.19.3]; алынмаларда:  – تموعтәмуғ [А.17.4],  – صورتليغсуратлығ
[А.7.5],  – توفاندهтуфанда [А.13.5],  – کورلرنهгөрләринә [А.18.3], – نوبت
нәүбәт [А.6.7] һ.б
[у] һәм [ү] сузыклары ауслаутта сирәк күзәтелә:  – اذكوәҙгү [А.17.7],
 – اكوәкү [А.18.2, В.21а.17, Бп.70.22].
Лондон нөсхәсендә сүз ахырында уау ( )ﻭдан соң плеонистик
әлиф + уау ( )ا ﻭязылышы теркәлгән:  – ﺑﻭا ﻳﻛاﻛﻭاﺪﻳﻥбу икәкүдин [5.17],
 – اﺫﻳﻥ ﮦﻭاанын му [6.11],  – اﻭﺗﻼﻳﻭا ﺑﺸﻼﺪﻯутлайу башлады [13.10], ﻘاﻳﻭﺍ ﺑﺭ
 – اﻭاﺴاқайу бири улса [12.2] һ.б.
Мәхмүд Болгариның “Нәһҗел-фәрадис” истәлегендә, ирен
сузыкларында тараю күренеше эзлекле төс алмаган, язуда –وا
диграммасы саклану моңа ачык мисал булып тора:  – سواغانсоған [224],
 – سواغيلсоғыл [224],  – اوتونотун [213],  – اويقوойқу [279],  – اوزونузун
[102],  – اورتوکلوقөртүклүк [57],  – اوکسوزүксүз [88],  – اوزانکوүзәнгү [50].
Вариатив язылган очраклар күзәтелә: [ قونوق253] ~ [ قنوق153] – қонуқ,
[ کوندوز233] ~[ کندوز310] – күндүз.
[о]:  – ﺍﻮﺘﻮﻦотун [213.12],  – ﺍﻮﻨﮐﻮﻤﻮﺰﺩﺍоңумызда [254.6], – ﺍﻮﻋﻮﻞ
оғул [342.3],  – ﺍﻮﺘﻻﻋﺍﻦотлаған [340.16],  – ﺍﻮﻦон [135.2],  – ﺍﻮﺒﺍﺮﺍﻖобарақ
[192.13],  – ﺍﻮﯿﻗﻮойқу [279.11],  – ﺍﻮﻉоғ [382.3],  – ﺍﻮﺮﻤﺍﻦорман [341.6],
 – ﺍﻮﻋﻻﻖоғлақ [28.11],  – ﺍﻮﻋﺮﻰоғры [325.3],  – ﺍﻮﺮﺍﻢорам [100.9], – ﺍﻮﺠﺍﻖ
очақ [364.10] һ.б.
“Җөмҗөмә солтан” истәлегендә иренләшкән [у], [ү], [o], [ө]
авазлары шулай ук ( ﻮанлаутта - )ﺍﻮграфемасы белән белдерелгән.
Текстның графо-фонетик үзенчәлекләре гарәп язуы мөмкинлек
биргән дәрәҗәдән чыгып билгеләнә:  – ﺗﻮﺮﻮﺐтуруп (А.16б.2), – ﻗﻮﺶ
қуш (А.17б.1),  – ﺗﻮﺗﻮﺐтутуп (В.28а, 2),  – ﻗﻮﻞқул (В.24а.1), – ﺠﻮﻠﻐﺍﻨﻴﺐ
чулғанып (В.24а.2),  – ﻛﻮﻨﺪﻩкүндә (А.17а.20),  – ﺍﻮﺴﺘﻮﻨﻪүстүнә (В.25б.4),
 – ﻴﻮﺰ ﻣﻨﻛйүз мәң (В.26а.3),  – ﺘﻮﺮﻠﻮﻛ ﻨﻰтүрлүкни (В.26б.9) һ.б.
“Мәхәббәтнамә” текстында сүз башында [у], [ү], [о] һәм [ө]
авазыннан башланган сүзләр сирәк очрый, язуда  ﺍﻭхәрефләре белән
күрсәтелә:  ﺍﻭﻻﺷﻤﺍﺲулашмас [301б],  – ﺍﻭﻨﻭﺗﻭﻨﻜунутуң [299а], – ﺍﻭﺭﻭﺭ
урур [297а],  – ﺍﻭﺰﺮﻩүзрә [290б],  – ﺍﻭﺰﻴﻨﺪﻦөзиндин [298б], – ﺍﻭﻟﻭﻡﺪﻭﺭ
өлүмдүр [297б],  – ﺍﻭﺰﻭﻨﻜөзүң [304а] һ.б. Инлаутта [у], [ү], [o], [ө]
авазы уау ( )ﻭхәрефе белән күрсәтелә, яки язуда чагылыш тапмый.
Төрки сүзләрдә ирен авазларның сүз уртасы позициясендә уау ()ﻮ
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хәрефе белән белдерелүе норма булып тора:  – ﭼﻘﺍﺭﻮﺭчықарур [291а],
 – ﻗﻮﻴﺍﺷﻨﻯқуйашны [291а],  – ﻘيلورқылур [291а],  – ﺘﻮﺭﻮﺭтурур [313б],
 – ﺒُﻠﻮﺕﻻﺭбулутлар [291а],  – ﻗ ﻮﺭﻮﻕқуруқ [290б],  – ﺘﻮﻠﻮﻦтулун [290б],
 – ﺘﻭﺛﻭﭙﺘﻭﺭтүшүптүр [294б],  – ﺘﻭﺰﻭﺏтүзүб [291б],  – ﻜﻭﻨﻜﻭﻞкөңүл [291а,
28б],  – ﺍﻭﻜﺭﺍﻨﻭﺭﻻﺭөгрәнүрләр [308а, 56б],  – ﻜﻭﺯкөз [295б] һ.б.; язуда
махсус хәреф белән күрсәтелмәгән очрагы сирәк күзәтелә: – ﺸ ﻨﻗﺎﺮﻏﻪ
шунқарға [290б] һ.б. Гарәп-фарсы чыгышлы сүзләрдә уау ( )ﻮхәрефе
язылышында гарәп теленә хас язылыш нормасы саклана:  – ﻤﻮﺱмуса
[291а],  – ﻨﻤﺭﻮدﻨنكнәмруднуң [291а],  – ﺠﺪﻮﺴ ﻴﻐﻪҗәдусыға [295б, 36б],
 – ﺼﺒﻮﺭﺪﻦсабурдин [295б],  – ﻤﺤﻤﺪмәхмүд [291а],  – ﻤﺭﺍﻨ ﻴﻨﻜﻐﻪмурадынға
[311б] һ.б. Ауслаутта [у] авазы сирәк очрый:  – ﻘﺍﻴﻮқайу [291а] һ.б.
Иренләшү гармониясенең сакланышы буенча әдәби истәлекләр
орфографиясе традицион әдәби телгә якын. Алтын Урда чоры язма
истәлекләре телендә традицион әдәби телнең төп күрсәткечләренең
берсе булган ирен гармониясенең сүзләр нигезендә һәм кушымчалар
ялганганда кулланылышын өйрәнү түбәндәге нәтиҗәләргә китерде.
“Кыйссасел-әнбия” истәлегендә ирен гармониясе тотрыклы
саклана:
1) сүзләрнең тамырларында:  – اوکوتөгүт [5.12],  – کونکولкөңүл
[16.9],  – اوزونузун [7.9],  – بورونбурун [7.9],  – اوکوشүкүш [15.14], توتون
– түтүн [23.3],  – بوذونбуҙун [18.9],  – اوروعоруғ [6.8],  – اوتوزотуз (13.12),
 – اولوعулуғ [6–8] һ.б.;
2) кушымчаларда;
а) иялек килешендә:  – اذغولوک نونکәҙғүлүкнүң [11.9], – کوک نونک
көкнүң [7.23],  – اوتنونکотнуң [8.1] һ.б.;
б) тартым күрсәткечендә:  – کوکسوم دهкүксүмдә [17.8], – سوزونک
сөзүң [16.12] һ.б.;
в) -луқ, -лүк кушымчалы сыйфатларда:  – ساج لوقсачлуқ [11.7],
 – ياروق لوقйаруқлуқ [13.7],  – اوزونلوقузунлуқ [8.1],  – يول سوزйолсуз
[17.15] һ.б.;
г) категорик үткән заман хикәя фигыльнең I зат кушымчаларында:
-дум, -дуқ кушымчасы алган сүзләрдә:  – بول دومбулдум [18.7], – قورتولدوم
қуртулдум [9.5],  – بيلور اردوکбилүр әрдүк [13.7],  – کورکوزدوکкөркүздүк
[13.7] һ.б.;
д) -уб/-үб кушымчалы хәл фигыльләрдә:  – توشوبтүшүб [7.6],
 – کدوروبкәдүрүб [6.4], иренләшү гармониясенең бозылу очрагы
сирәк:  – اوخشاتبохшатыб [19.6] һ.б.
«Кыйссасел-әнбия» текстында сүз нигезендә һәм кушымчалар
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ялганганда борынгы төрки язма тел традициясенең эзлекле саклануы
чагылыш таба.
Иренләшү гармониясенә бәйле традицион орфографик
нормаларның тотрыклы саклануы Мәхмүд Болгариның “Нәһҗелфәрадис” әсәре өчен дә хас:
1) сүзләр нигезендә:  – بوغونбоғун [326.9],  – اورومجوکүрүмчүк
[20.12],  – اورلوقурлуқ [230.14],  – يونکولйүңүл [374.12],  – قويوغқуйуғ
[385.7],  – يوروقйоруқ [7.5],  – بويونбойун [345.17],  – بورونбурун [68.6],
 – يونوغйунуғ [68.4],  – يوزوکйүзүк [76.16],  – اورونорун [14.7], – اوتون
отун [217.6] һ.б.;
2) кушымчаларда;
а) иялек килешендә:  – قويوغنونکқуйуғнуң [385.7],  – تون نونکтүннүң
[313.5] һ.б.;
б) тартым күрсәткечендә:  – سوزومсөзүм [319.2],  – قولموزқулмуз
[254.6], әмма кыпчак төркеме телләре өчен хас  – قلميزқулмыз [52.5]
сүзендә иренсезләшкән варианты очрады;
в) -луқ, -лүк, -суз, -сүз кушымчалы сыйфатларда: – کورکلوک
көрклүк [207], – تاليم سوز لوکтәлим сүзлүг [160], – تولوغ سولوغ قويوغ
тулуғ сулуғ қуйуғ [385],  – کوزسوزкөзсүз [273.13],  – خاتون سوزхатунсуз
[347.11],  – تورلوکтүрлүк [234] һ.б.;
г) – уб кушымчалы хәл фигыльләрдә:  – قاذغوروبқаҙғуруб [280],
 – يابشونوبйәбшүнүб [112],  – بولوبболуб [82],  – جوروبчүрүб [376.11],
 – قويوبқойуб [376–11] һ.б.
Бу күренеш Алтын Урда чоры әдәби телендә традицион
орфографик нормаларның шактый эзлекле саклануы турында сөйли,
ләкин аерым очракларда халык сөйләм теле тәэсирендә иренләшү
гармониясенең бозылу очраклары да бар. Мәсәлән:  – يوزونکنیйүзүңни
[439.9] ~  – يوزينکنیйүзиңни [439.9],  – کوتورماکкүтүрмәк [415.3] ~
 – کوتارماکкүтәрмәк [415.4],  – اوقيدیоқыды [418.6],  – يوريدیйүриди
[355.3] һ.б.
Хисам Кятибнең «Җөмҗөмә солтан» телендә иренләшү
гармониясенең саклануы әдәби норма булып тора: а) нигезләрдә
 – اولوغулуғ [15],  – تولوغтулуғ [15],  – قوروعқуруғ [25]; б) хәл фигыль
күрсәткечләрендә:  – توروبтуруп [16б],  – بولوبболуп [18a],  – توزوبтөзүп
[21а] иренләшү гармониясенең бозылу очраклары да урын алган:تورب
– торып [178],  – کوربкүреп [20б]; в) тартым кушымчаларында: – سوزوم
сүзүм [17] ~  – سوزيمсүзем [20],  – کوزومкүзүм [19] ~  – کوزيمкүзем [21] һ.б.
Иренләшү гармониясе «Кисекбаш китабы»нда да эзлекле саклана:
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а) сүзләр нигезендә:  – اولوغулуғ [152],  – قوروغқуруғ [264],  – قوتلوқутлу
[255], – کونکولкөңүл [6],  – قويوغқуйуғ [235],  – اوتوزотуз [86]; б) тартым
аффиксларында:  – دوستوناдостуна [231],  – اوزونөзүн [217], – اوستونا
үстүнә [219] һ.б. Идел буе халык сөйләм тел үзенчәлекләренең,
ягъни иренсезләшү гармониясенең бозылу очраклары теркәлгән:
 – سوزينсөзин [22],  – کوزينкөзин [125],  – يوزينйүзин [21, 126, 30, 220]
~  – يوزونйөзүн [31] һ.б.; в) хәл фигыль кушымчаларында: – کوروب
көрүп [33], ләкин  – توتبтутып [22],  – بولبболып [44] һ.б.; г) каузатив
кушымчаларында:  – کولدورورسنкөлдүрүрсен [125],  – کوندورкөндүр
[146], ләкин  – اولتوررسنөлтүрерсен [165]. Әдәби ядкәр текстында сүз
нигезенә иялек килеше, категорик билгеле үткән заман хикәя фигыль
кушымчалары ялганганда, иренләшү гармониясе сакланмаган.
Харәзминең «Мәхәббәтнамә» поэмасы өчен дә иренләшү
күренеше норма булып тора:  – بيونكوزбойуңуз [370],  – يوزونكйүзүң
[278],  – كوزومкөзүм [362],  – كوزونكкөзүң [165],  – يوزونكوزйүзүңүз [23],
 – يوزونكيزйүзүңиз [52], гарәп алынмаларында да эзлекле саклана: حسنونك
– хүснүң [123],  – بلبلونكбулбулуң [263]. I һәм II зат үткән заман фигыль
формаларында һәм -п кушымчасына тәмамланган хәл фигыльләрдә
иренләшү күренеше сакланган:  – اوتتونكуттуң [135],  – اوكودومоқудум
[50],  – توتتومтуттум [433],  – توتتونكтуттуң [135],  – توزوبтүзүп [22] һ.б.
Вариатив язылыш очраклары теркәлгән:  – اوليغулығ [1] ~  – اولوغулуғ
[14],  – كوركلىкүркли [220] ~  – كوركلوكкөрклүк [228],  – يوزونكوزйүзүңүз
[23] ~  – يوزونكيزйүзүңиз [52],  – قولونكيزمنқулуңызмын [369] ~ قولونكوزمن
– қулуңузмын [286] һ.б
Иренләшү гармониясенең саклануы буенча “Хөсрәү вә Ширин”
әсәрендәге сүзләрнең язылышы традицион әдәби тел нормаларына
якын: а) иялек килеш кушымчаларында:  – كوشنونكқушнуң [798]; б) в
тартым кушымчаларында:  – آذوقومазуқум [33,46],  – كوزومкөзүм [2501],
 – بويونكбойуң [16,66],  – يوزونكйүзүң [16,60],  – قولونكوزқолуңуз [25,01],
 – كوزوموزкөзүмүз [77, 22],  – عمروموزғумрумуз [58, 13] һ.б.; в) -луғ, -лүг,
-луқ, -лүк, -суз, -сүз кушымчалы нисби сыйфатларда:  – يوكلوغйүклүг
[5,29],  – يوقلوقйоқлуқ [31,67],  – توزلوكтүзлүк [38,72],  – توزسوزтузсуз
[41,19],  – كوچسوزкүчсүз [42,64] һ.б. Ләкин аерым очракларда ирен
гармониясенең бозылу очраклары бар. Статистик мәгълүматларга
караганда, ирен гармониясенең даими рәвештә саклануы – 71 сүздә
(кабатлаулар белән), ирен гармониясенең сакланмавы 136 сүздә
теркәлгән. Димәк, “Хөсрәү вә Ширин” әсәрендә җирле сөйләм тел
үзенчәлекләре әсәр тукымасында тотрыклы урын ала башлаган.
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Чагыштыр:  بولوتбулут – (17 тапкыр) ~  – بوليتбулыт (8 тапкыр), اوقو
– оқу (2 тапкыр) ~  – اوقيоқы (23 тапкыр),  – يوروتйүрүт (3 тапкыр) ~
 – يوريتйүрит (28 тапкыр) һ.б.
«Гөлестан бит-төрки» истәлеге теленә, шулай ук, ирен
гармониясенең шактый тотрыклы саклануы хас: а) сүзләр нигезендә
 – بولوتбулут [13к.7],  – چوموچчүмүч [160r],  – سونکوсүнгү [11r.6] ~ سونکی
– сөнги [121v.7],  – اوروشуруш [857],  – توتونтүтүн [40r.7] һ.б.
Әсәр телендә кайбер искәрмәләр белән иренләшү күренеше
категорик үткән заман хикәя фигыльнең I һәм II зат кушымчаларында:
 – كوردومкөрдүм [15r.11],  – كوردونكкөрдүң [138r.9],  – سوردومсордум
[145v.8],  – اولتوردونكөлтүрдүң [165v.2]; б) -п кушымчалы хәл фигыль:
 – بوزوبбузуп [121r.7],  – كوچوبкөчүп [103r],  – اوبوشوبөбүшүп [421–12],
 – قورقوبқорқуп [x32r.10]; в) I һәм II зат тартым күрсәткечләрендә:دوستوم
– дустум [115v.2],  – دوستونكдустуң [260.13],  – كونكلومкөңүлүм [181v.4],
 – كونكلونكкөңүлүң [05r.1],  – كوزوкөзү [127r.6],  – سوزومсөзүм [42v.12] һ.б.
саклананган. -лы, -луқ, -лық кушымчалары ялганганда вариатив язылыш
теркәлгән:  –دوستلوقдустлуқ [162v.2] ~  – دوستليقдустлық [120v], كوچلي
– күчли [156r.11] ~  – كوچلوкүчлү [100v.7],  – اولوغلوقулуғлуқ [30r.11] ~
 – اولوغليقулуғлуқ [71b.13],  – تورليтүрли [321] ~  – تورليكтүрлик [182v] ~
 –تورلوтүрлү [3r],  – يازوقليйазуқлы [34v.7] ~  – يازوقليйазуқлу [169v.13] һ.б.
Алтын Урда чоры әдәби истәлекләрендә иренләшү гармониясенең
сүзләр нигезендә һәм кушымчаларда саклануы, иренсезләшү
күренешенең өлешчә генә чагылуы буенча текстлар орфографиясе
традицион әдәби телгә якыная.
3.2.2. Тартык авазлар
Гарәп графикасына нигезләнгән төрки-татар язуында тартык
авазларның сыйфатын төгәл чагылдыру, шулай ук, бик катлаулы.
Төрки халыклар өчен чит булган гарәп теленең үзенчәлекле
тартык авазлары һәм аларны белдергән графемалар булуы, кайбер
хәрефләрнең Алтын Урда чорында дифференцияләшмәве, ике авазга
билге булып йөрүе гарәп хәрефләре белән язылган төрки-татар
текстларны транскрипцияләүдә билгеле дәрәҗәдә авырлык тудыра,
якынча шәрехләүләргә юл калдыра.
Истәлекләр телендә тартык авазлар түбәндәге гарәп хәрефләре
белән белдерелгән: [б], [п] – ب, [т] – ت, [җ], [ч] – ج, [х] – خ, ح, [д]
– د, [с] – ص, ث, [ ;سз] – [ ;ز ضҙ] – [ ;ذп] – [ ;پғ] –  ع,[ ;غв, w] – ;و
[ш] – [ – ;شф] – [ ;فқ] – [ ;قk], [г] – [ ;کл] –[ ; لм] – [ ;مн] – [ ;نң]
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– [ ;نکй] – ی, [h] – هـ. Орфографиядә фарсы әлифбасындагы [ پп]
и [ چч] хәрефләрен куллану бик сирәк очрый. Җим ()ج, би ()ب, кәф
( )کграфемалары дифференцияләшмәгән, яңгырау тартыкларны да,
саңгырау тартыкларны да белдереп килә ала. тый ( )طһәм дад ()ض
графемалары төрки сүзләрдә сирәк кулланыла, са ()ث, сад ()ص, ha ()ح
графемалары алынма сүзләрнең язылышында гына күзәтелә.
Алтын Урда чорында язылган истәлекләр телендә ирен-ирен
йомык яңгырау [б] һәм ирен-ирен йомык саңгырау [п] авазы ﺏ
графемасы белән белдерелгән:
“Кыйссасел-әнбия” истәлегендә:  – ﺑﻭбу [15.6],  – ﺑﺍﺮﺪﻯбарды
[15.14],  – ﺑﻭلدىбулды [9.5],  – ﺠﺑﺮﺍﺌﻴﻞﮐﺍҗәбраилгә [17.3], – ﺘﺑﻴﻧﻭﺮﺴﻥ
табынурсән [17.11],  – ﺨﺑﺮхәбәр [10.17],  – ﻴﻐﻴلبйығылып [10.8], ﺘﻭﺘﻭﺏ
– тутуп [10.14],  – ﮐﺍتبкәтип [10.15],  – ﺘﻭﺸﻭﺏтүшүп [17.6] һ.б. Пи
( )پграфемасы бары фарсы алынмаларында гына сакланган: پيغامبر
– пәйғамбәр [6.7, А.13.8],  – پادشاهليقпадишаһлық [9.8],  – پاریпәри
[7.12],  – پاردهпәрдә [15.8] сүзләре язылышында очрады, би ( ~ )بпи
( )ﭗчиратлашуы ике сүздә теркәлде:  – بوتпут [7.3] ~  – پوتпут [19.9],
 –قابوعداқапуғда [7.7, 16.4],  – قاپوعداқапуғда [18.16].
“Нәһҗел-фәрадис”тән үрнәкләр:  – ﺒﺍﻟﯿﻖбалық [220.16], – ﺒﻮﺪﺍﻗﻻﺮ
будақлар [244.18],  – ﺒﺍﻟﺠﯿﻋﯽбалчығы [62.5],  – ﺒﻮﻻﻤﺍﻖбуламақ [107.14],
 – ﺍﺒﻮﺸﻘﺍабушқа [19.1],  – ﺒﺍﺒﺍбаба [11.15] һ.б. Идел буенда яшәүче төркиләр
өчен сүз ахырында саңгырау тартыклар кулланылу закончалыгын
истә тотып, ауслаутта би ( )بхәрефе белән язылган сүзләрне саңгырау
тартыкның график чагылышы дип карасак, төрки чыгышлы сүзләрне
ауслаутта [п] белән транскрипцияләргә мөмкин:  – اسنيريبәскирип
[376.11],  – ييبйип [213.9],  – يابйап [28.12],  – کوبкүп [11.3] һ.б.
Ауслаутта гарәп теленнән кергән сүзләрдә [б] саклана:  – ﺍﺪﺍﺐәдәб
[225.7],  – ﻛﺰﺍﺐкәззәб [414.15],  – ﻛﺘﺍﺐкитаб [1.17] һ.б. Гарәп телендә
яңгырау тартык [б], башка яңгырау тартыклар кебек саңгыраулашмый,
чыганак телдәгечә саклана:  – بَابбаб [НФ.2],  – بِنتنينكбинтнең [НФ.4],
ْ  – ِعبَادғибāдәт [НФ.129],
 – بِناбина [НФ.217],  – َك ْعبَهкәғбә [НФ. 274], َت
ْ َ – َر ْغبрағбәт [НФ.232],  – َج َوابҗаwаб [НФ.129], ْ – طَبِيبтабиб [НФ.118],
ت
ْ – َسبَبсәбәб [НФ.17] һ.б.
[п] – ирен-ирен, йомык, шаулы саңгырау тартык, язуда би ()ب
һәм пи ( )پхәрефләре белән күрсәтелгән. Сирәк очракларда, бигрәк
тә, фарсы сүзләре язылышында пи ( )پграфемасы языла: – پارده
пәрдә [НФ159.12],  – ﭘﺮﻫﻳﺯпәрһиз [НФ.219.13],  – پهلوانпәһләwән
[НФ.47.2],  – پادشاهпадишаһ [НФ 41.3],  – پالنпалан [НФ.120.5] һ.б.
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Нөсхәдә сүзләр язылышындагы төрлелек би ( )بхәрефенең бу чорда
дифференцияләшмәвен, ике авазга билге булып йөри алуын искәртә:
[ چپان379.9] ~ [ جبان63.10] – чапан; [ ارپا141.17] ~ [ اربا83.14] – арпа; ﭘﺍﻛﻠﻳﻛ
[55.4] ~ [ ﺒﺍﻛﻠﻳﻛ272.16] – пақлек һ.б.
[м] – ирен-ирен, йомык, яңгырау тартык, барлык позициядә
теркәлгән. [м] авазының сүз башында кулланылуы мисаллардан
күренгәнчә, гарәп алынмаларына хас. Чагыштыр: [м] авазына
башланган 277 сүзнең ундүрте төрки, калган күпчелеге гарәп сүзләре:
 – ﻤﺴﺠﺪмәсҗид [17.11],  – ﻤﺍﻞмал [230.17],  – ﻨﻤﺣﺒﺘﻰмәхәббәте [247.7],
 – ﻤﺣﺮﻢмухаррам [122.8],  – ﻤﻮﻤﻦмуэмин [63.17] һ.б. Төрки сүзләрдә:
 – ﻤﻨﻋﻮмәнгү [301.4],  – ﻤﻦмән [281.3],  – ﻤﻮﻨﻛﻮﺶмүңүш [135.12], ﻤﻮﻨﺠﻮﻖ
– мунчуқ [414.11] һ.б.
Сүз уртасы һәм ахырында позицион үзгәрешсез кулланыла: – ﺰﻤﺍﻦ
заман [149.4],  – ﻴﺍﺮﻤﺍﻖйармаk [23.10] һ.б.
[б] ~ [м] авазларының чиратлашу очраклары сирәк теркәлгән: ﻤﻦ
– мән [НФ.15.4] ~  – ﺒﻦбән [НФ.5.3],  – ﺑﻴﻴﻗﻻﺮбайықлар [НФ.81.3] ~ ﻤﻴﻴﻗﻻﺮ
– мыйықлар [НФ.54.6] һ.б.
Сүз башы [м] кыпчак телләренә хас, угыз телләрендә ул анлаут [б]
тартыгы белән алыштырыла [Исследования по сравнительной…, 1955,
с. 42]. I зат алмашлыкларында [м] ~ [б] чиратлашуы иске татар теленә хас
күренеш булуы билгеле [Нуриева, 1975, с. 70–71]. Авазларның тарихи
чиратлашуы татар диалектларында яшәвен дәвам итә: әсәр телендә
кулланылган бойын [216.16] формасы күпчелек татар сөйләшләрендә
сакланган [Махмутова 1978, c. 71; Садыкова 1985, c. 34].
“Җөмҗөмә солтан” әсәрендә [б] барлык позицияләрдә дә очрый,
сүз ахырында гарәп алынмаларында гына кулланыла:  – ﺒﻮбу [А.15а.12,
15б.9, 17а.8],  – ﺒﺎﺶбаш [А.15б.13],  – ﻂﺎﺒﻮﺖтабут [А.22б.1], – ﻤﻌﺮﺍﺐ
мәғриб [А.18б. 1] һ.б.
Идел буенда яшәүче төркиләр өчен сүз ахырында саңгырау
тартыклар кулланылу закончалыгын истә тотып, ауслаутта би
( )بхәрефе белән язылган сүзләрне саңгырау тартыкның график
чагылышы дип билгелибез. Алтын Урда чорында язылган әдәби
истәлекләр текстында ирен-ирен йомык яңгырау [б] авазын һәм иренирен йомык саңгырау [p] авазын белдерү өчен би ( )بхәрефен куллану
график норма булып тора. Гарәп телендә яңгырау [б] авазы язуда би
( )بграфемасы белән белдерелә һәм өч позициядә дә (анлаут, инлаут,
ауслаут) саңгыраулашмый, Гарәп графикалы төрки текстларны
транскрипцияләгәндә бу үзенчәлек искә алынды.
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Тел алды, өрелмәле, шаулы, яңгырау тартык [җ] авазы төрки
сүзләрдә бу чорда сүз башында кулланылмаган. Гарәп-фарсы
алынмаларында позицион чикләүләрсез күзәтелә. Мисаллар, “Нәһҗелфәрадис”:  – ﺠﻮﺍﺐҗаwаб [37.12],  – ﺠﺍﺪﻮҗаду [35.2],  – ﻴﻴﻨﺠﻮйинҗү [62.5],
 – ﺘﺍﺝтаҗ [228.3] һ.б; “Кисекбаш китабы”:  – جانҗан [132], – جماعمت
җәмәғәт [4] һ.б; “Хөсрәү вә Ширин”:  – جدوҗаду [12а.1, 4б.11], جور
– җәвер [56б.9],  – جاهانيҗәһани [36б.11],  – جنغҗәнг [6б.7],  –خفتҗүфт
[102б.11] һ.б; “Гөлстан бит-төрки”:  – جوابҗаваб [102а.10],  –جزاҗәза
[43б.1],  – جمالҗамал [185б.13, 35а.13] һ.б, “Мәхәббәтнамә”:  – جفاҗафа
[303а.4],  – جوهريҗәүһәри [89а.1],  – جوالنҗәүлән [295а.2] һ.б.
Бу чор ядкәрләр телендә төрки сүзләр бик сирәк теркәлсә дә,
Идел буена хас “җеләштерү”нең әдәби телгә үтеп керә башлавын
билгели алабыз. Бу күренеш “Нәһҗел-фәрадис” әсәрендә өч мисалда
теркәлгән:  – ﻴﻬﻮﺩйәһүд [34.4] ~  – ﺠﻬﻮﺩҗәһүд [33],  – ﺠﺍﺮﺍҗара [115],
 – ﺠﻮﻤﺮﺪҗомард [94.17].
[ч] – тел алды, өрелмәле, шаулы, саңгырау тартык аваз, сүзнең
өч позициясендә килә. [ч] авазы язуда җим ( )جграфемасы белән
белдерелгән. Мисаллар: – جادرчадыр [НФ.163.7, ХШ.21.13], جايان
~  – جيانчайан [НФ. 21.10, ХШ.47а.6],  – جينايوчәйнәйү [НФ.33.15,
Г.78б.4, ХШ.45а.1],  – جنق ~ جناق ~ جاناقчанақ [НФ.26.17, ХШ.152б.17,
Г.92а.6],  – جقرчақыр [НФ.399.5],  – جيقчық [ХШ.101а.1],  – ﻛﻴﺠﻴﻛкичик
[НФ.260.1],  – ﻗﺮﻠﻮﻋﺍﺝқарлугач [НФ.42.17],  – ﺒﻮﺮﺠﺍﻖбурчақ [НФ.417],
 – ﺠﻴﺒﺠﻮﻖчыбчуқ [НФ.185.5] һ.б.
[ч] авазын махсус белдерү өчен язуда چхәрефе аз санлы мисалларда
теркәлгән. “Нәһҗел-фәрадис”:  – ﭼﻛﻮﺮﻛﺍчәкүркә [334.11],  – ﭼﻮﺒﺮﺍﻛчөбрәк
[104.1],  – ﭽﺒﺍﻦчапан [379.9] һ.б.
Төрки сүзләрдә тел алды, өрелмәле, шаулы тартыклардан
яңгырау [җ] һәм саңгырау [ч] авазларын белдерү өчен бер билге –
җим ( )جкулланыла, бик сирәк очракларда гына [ч] авазы чим ( )چаша
белдерелергә мөмкин.
Тел алды [д] һәм [т] тартыклары. Тел алды, шаулы саңгырау [т]
авазы ти ( )ﺖграфемасы белән күрсәтелә, язуда позицион чикләүләр
юк. Гарәп теленең специфик авазларыннан булган эмфатик саңгырау
[т] язуда тый ( )طхәрефе белән белдерелә, өйрәнелә торган чор
ядкәрләрендә чыганак телдәгечә гарәп сүзләрендә кулланылган.
Шулай да кайбер текстларда төрки сүзләрдә тый ( )طграфемасы белән
язылыш урын алган.
“Кыйссасел-әнбия” кулъязма нөсхәләреннән үрнәкләр:
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Анлаутта:  – ﺘﻴﻺﻴﻦтиләйин [17.8],  – ﺘﻩﻭﻍﻏﻪтәмуғға [17.4] һ.б.;
инлаутта:  – ﻴﻴﺘﺍﺭйитәр [14.2],  – ﮐﻨﮐﺍﺷﺘﻰﻻﺭкәңәштиләр [7.1],  – ﺍﺍﺘﻭﻥалтун
[7.3] һ.б.; ауслаутта:  – ﺘﻭﺭﺖтүрт [7.6],  – ﺘﺨﺖтәхт [7.9],  – ﻋﻺﻩﺖғаләмәт
[15.14] һ.б.
Төрки сүзләрдә тый графемасы ( )ﻁат ( )ﺍﻃһәм шул сүздән
ясалган атланып ( )ﺍﻃﻼﻨﻴﺏсүзләрендә генә очрый. Ти ( )ﺖһәм тый
( )ﻄграфемаларын аерып куллану бары бер очракта гына семантик
мәгънәгә ия:  – ﺍﺘﺍسﻨﻴﻨﻙ ﺍﺘﻰатасының аты (исеме) [14.13] һәм  – ﺁﻃат
[10.18]. Башка мисалларда тый ( )ﻃбары тик алынмаларда гына
кулланылган:  – ﻃﻭﻔﺍﻨﺪﺍтуфанда [6.14],  – ﻃﻌﺍﻡтәғәм [14.20] һ.б.
Борынгы А истәлегендә сүз башында саңгырау [т] авазы
кулланылу норма булып тора, яңгырау [д] бары тик алынмаларда
гына очрый: доға, дин, давыл, дунийа. Фигыль формаларынан ти–
тамырында бары саңгырау [т] кулланылса:  – تيورтейүр [А.6.7], – تيب
тип [А.508.8, 7.13],  – تسديтеди [А.10.23],  – تكوجىтәкүчи [А.11.13] һ.б.;
Б истәлегендә саңгырау һәм яңгырау формалары да теркәлгән: تيسهالر
– тисәлар [Бп.65.8],  – تيبтип [Бп.71.14],  – تيكانтикән [Бп.67.22], ләкин
 – ديدىдиди [Бп.69.12],  – ديди [Бп.63.15],  – ديماكдимәк [Бп.74.1] һ.б.
Борынгы А һәм Г нөсхәләрендә чагыштыру кисәкчәсенең
саңгырау [т], басма Б һәм В нөсхәләрендә исә әлеге кисәкчәнең
яңгырау [д] варианты теркәлгән:  – تيكтик [А.13.10, А.17.15, Г.20.17,
Б.10.13, Б.136.2] ~  – ديكдик [Бп.75.12, Б.439.21, В.19.5]. Билгеле үткән
заман фигыль кушымчаларында [т] һәм [д] авазларының чиратлашуы
графикада ти ( )ﺕһәм ( )ﺪхәрефләре бирелешендә ачык чагыла:
 – اوالشديالرүләшдиләр [А.5.10, Г.25.70] ~  – اوالشتىالرүләштиләр [Бп.61.23,
В.18а.24],  – ساقالتدىсақлатды [А.8.18] ~  – سبقالتتىсақлатты [Бп.69.15],
 – ايشيتدىишитди [А.8.7, В.19а.6, Г.25.12] ~  – ايشيتتىишитти [Бп.64.5] һ.б.;
чыгыш килеш кушымчаларында:  – باشدينбашдин [А.5.6., В.18а.24,
Г.25а.13] ~  – باشتينбаштин [Бп.61.17] һ.б. Күзәтүләр күрсәтүенчә,
А истәлеге текстында кушымчалар эзлекле яңгырау [д] авазыннан
башланса, Б истәлегендә исә саңгыраулыкта-яңгыраулыкта ярашу
күзәтелә. Вариатив язылыш, бер яктан, әдәби традиция белән бәйле
булса, икенче яктан, шул чорның җанлы сөйләм телен чагылдырган
тел фактлары белән аңлатыла ала, монда күчерүчеләрнең зур роль
уйнавын да танырга кирәк.
“Нәһҗел-фәрадис” әсәрендә [д] – яңгырау, шаулы, тел-теш
тартыгы сүз башында гарәп-фарсы алынмаларында (72 сүз) очрый:
 – ضاضдад [185.7],  – درحتдарахт [35.14],  – داروдару [424.3],– درجه
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дәрәҗә [270.1],  – دينдин [15.1],  – دوستдост [104.11],  – دوشمانдушман
[20.10] һ.б.; төрки сүзләрдә кулланылышы чикле, бары ике очрак
теркәлгән:  – ﺪﺍﻟﻮдәлү [400.5],  – ﺪﺍﻟﻮﻟﻮﻛдәлүлүк [348.5]. Сүз уртасында,
ахырында позицион чикләүсез кулланылган:  – ﺍﺩﻴﻢадым [68.1], ﻣﺪﻴﻧﻪ
– мәдинә [134.2]  – ﺍﺮﺍﺩﺍарада [301.13],  – ﻛﻧﻛﻮﻟﺪﻴﻦкөңүлдин [111.17],
 – ﻛﻴﺪﻮﺮﺩﻯﻻﺮкидүрделәр [358.14] һ.б.
Текстта [т] ~ [д] тартыкларының төрле позициядә чиратлашуы
графикада ачык күзәтелә:  – ﺩﻮﺮﻮﺴﺖдүрүст [284.10] ~  – ﺘﻮﺮﻮﺰтүрүз
[309.3];  – ﻋﻴﺍﺩгайад [235.6] ~  – ﻋﻴﺍﺖгайат [252.5],  – ﺍﻨﺪанд [134.6] ~ ﺍﻨﺖ
– ант [134.6].
[т] – тел алды, шаулы, саңгырау аваз, язуда ти ()ت, тый ( )طхәрефләре
белән белдерелә, сүз башында, сүз уртасында, сүз ахырында һичбер
чикләүләрсез килгән:  – ﺘﻮﺮﺖтөрт [5.1],  – ﺘﺍﺮﻴﻊтарығ [362.17], – ﺘﻮﻨﻛﻮﺰ
тоңуз [364.16],  – ﺘﻮﻞтул [88.5],  – ﺘﻮﺸﺍﻛтүшәк [47.15],  – ﻴﺍﺴﺘﻮﻕйастуқ
[159.10],  – ﻄﻻﻖталақ [180.8],  – ﻄﻠﺐталәп [294.8],  – ﺘﺍﺒﻮﺖтабут [68.5],
 – ﻄﺒﻖтабақ [88.17],  – ﺸﺮﻄшарт [175.1] һ.б. Гарәп сүзләре язылышында
гарәп орфографиясе саклана: а) сүз башында:  – تِ َجا َرةтиҗарат [НФ.230],
ْ – تاجтаҗ [НФ.162], ْ – تَ ْسبِيحтәсбих [НФ.83] һ.б.; сүз уртасында: – أُ ْست َْاذالر
ْ  – بُسбостан [НФ.64],  – ْإلتِفَاتилтифат [НФ.15] һ.б.,
остаҙлар [НФ.443], ْتان
ْ  – قِيَا َمқыйәмәт [НФ.279], َت
ْ  – َساعсәғәт [НФ. 233], ت
ْ َو ْق
сүз ахырында: ت
– wақыт [НФ.3] һ.б.
Тый графемасы ( )طгарәп алынмаларында эзлекле чыганак
телдәге орфографик нормага буйсынып язылган, шулай ук аны калын
әйтелешле төрки сүзләрдә [т] авазын бедерү өчен кулланганнар.
Чагыштыр:  – طَوْ ْقтауқ [НФ.278],  – طَال ْقталақ [НФ.112];  – طَ َعا ْمтәғәм
[НФ.146], ْ – بَا ِطلбатыйл [HФ.43],  – َشيْطانِىшайтани [НФ.213],  – عطاғата
ْ َ – احْ تِيихтийат [НФ, 225] һ.б.  – ﻘﺘﻴﻊқатығ [НФ.292.4] ~ ﻘﻄﻊ
[НФ.204], اط
– қатығ [НФ.246.4], семантик мәгънә аеру очрагы бар: ат “исем” ()ﺍﺖ
[НФ.235.5], ат “хайван” ([ )ﺍﻄНФ.20.14].
“Җөмҗөмә солтан” дастаны телендә [д] тартыгы анлаут, инлаут
һәм ауслаутта бары гарәп һәм фарсы алынмаларында күзәтелә:
 – ﺪﺍﻧﻠﻭданлу [А.17а.12, 24а.3),  ﺪﻧﻴﺎһәм  – ﺪﻮﻧﻴﺎдунйа [А.16а.11, 23б.14,
24а.3],  – آﺪﻡадәм [А.15б.13, 17а.15],  – ﻣﺮﺍﺪморад [А.23б.14] һ.б.
Төрки сүзләр язылышында сүз башында саңгырау [т] авазы эзлекле
саклана:  – ﺗﺮﺖтөрт [А.22б.8, 23а.5],  – ﺗﻴﺪﻯтиде [А.16б.2, 23б.5], ﺗﻴﻮﺐ
– тийүп [А.20б.10] һ.б; сүз уртасында:  – ﻴﺗﻰйити [А.19б.4, 19б.13]
һ.б. Шундый ук күренеш башка әсәрләр теле өчен дә хас. Мәсәлән,
“Кисекбаш китабы”ннан үрнәкләр:  – ﺗﻧﻜﺮﻯтәңри [9.34],  – ﺘﻮﺮﺖтүрт
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[19],  – ﻄﻨﻜтаң [17],  – ﺍﻮﺘﻮﺯутуз [20],  – ﻘﻮﺮﻘﺘﻯқорқты [33] һ.б.
“Хөсрәү вә Ширин” әсәрендә сүз башында [д] авазы шулай
ук алынмаларда теркәлгән:  – دولتдәүләт [106б.16],  – درمانдәрман
[21а.12],  – دركاهдәркәһ [51а.12],  – دلبرдилбәр [86б.10],  – دودдуд [66а.2]
һ.б; төрки сүзләрдә сирәк күзәтелә:  – داغليغдағлығ [33б.9],  – دكولдәгүл
[24б.3] һ.б.
Төрки сүзләрдә анлаутта эзлекле рәвештә тел алды саңгырау [т]
сакланган:  – طباق ~ طبقтабак [НФ.90.17; ХШ.52б.15; Г.6б.13], – تبولور
табылыр [Мн.297б.9; Г.65б.3],  – تبونورтабунур [НФ.403.11, 85б.8], ~ تبغ
 – تبوغ ~ تابقтабуғ [НФ.98.7, ХШ.8а.12, Мн.312а.1],  – تفارтауар [НФ.72.7,
ХШ.9а.7],  – تالтал [Г.157б.10, ХШ.24б.17],  – تانوقтануқ [НФ.197.4,
ХШ.89б.16],  – تنكريтәңри [НФ150.4, Г90а.4, Мн.290б.1, ХШ.49б.9],
 – تاريغтарығ [НФ.364.14] һ.б.
Тел алды тартыклары [т] һәм [д] авазларының Алтын Урда чоры
әдәби әсәрләр телендә кулланылышын гарәп язуы мөмкинлек биргән
дәрәҗәдә күзәтүдән чыгып, түбәндәге нәтиҗәгә килергә мөмкин.
Текстлар орфографиясендә сүз башында, нигездә, бердәм кыпчак
телләр төркеменә хас саңгырау [т] авазы килү норма булып тора.
[з] – тел алды, өрелмәле, яңгырау тартык, анлаут позициясе гарәпфарсы сүзләре өчен хас, сүз уртасы һәм сүз ахыры позицияләрендә
төрки сүзләрдә теркәлгән:  – ﺰﻨﺒﻞзанбил [НФ.210.15, ХШ.72б.17], ﺰﻨﺠﻴﺮ
– зинҗир [НФ.358.14, ХШ.26а.8, Г.27б.3],  – ﻆﻠﻢзалим [НФ.307.I, 31б.8,
ХШ.46а.8],  – زمانهзамана [НФ.149.4, ХШ.13а.8, Мн.195а.11, Г.183а.7],
 – ﺰﺮﺮﻯзарары [НФ. 303.8],  – ﺰﻤﺮﺩзөммәрәд [НФ.37.16, ХШ.14а.10,
Г.3а.7] һ.б. Сүз уртасында һәм ахырында чикләүләрсез кулланыла:
 – ﺴﻴﺰсиз [НФ.5.2, ХШ.72б.8, Мн.292б.9],  – سوزсөз [НФ.28.16,
ХШ.53а.1, Г.86б.7, Мн.290б.3];  – ﺍﻮﺰﻛﺍөзгә [НФ.23.2],  – ﺘﻮﺘﺮﺒﻴﺰтутарбыз
[НФ.257.4],  – رحيمسيزрәхимсез [ХШ.83а.11],  – قوندوزқундуз [Мн.304а.5,
ХШ.35б.21] һ.б.
Сүз азагында Идел буе сөйләменә хас саңгыраулашу, ягъни [з] ~
[с] чиратлашуы күзәтелә:  – ﺩﻮﺮﻮﺰдүрүз [НФ. 10–8] ~  – ﺩﻮﺮﻮﺴﺖдүрүст
[НФ.10.8],  – ﻗﻠﻤﺍﺰﻤﻦқылмазмән [НФ.152.6] ~  – ﻗﻠﻤﺍﺴﻤﻦқылмасмән
[НФ.152.7] һ.б. Әмма әлеге тел күренеше эзлекле сакланмаган.
Алтын Урда чоры әдәби әсәрләре телендә [д] ~ [ҙ] ~ [й]
тәңгәллеге. Төрки халыклар гаиләсенә кергән телләрне төркемләүдә
[д] ~ [ҙ] ~ [й] тәңгәллеген, беренчеләрдән булып, Мәхмүд Кашгарый
үзенең хезмәтендә төп күрсәткеч итеп алган. Шул чордан алып
хәзерге көнгәчә ул төрки әдәби телләрне дифференцияләүдә
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классификацион күрсәткеч булып хезмәт итә.
Мәхмүд Кашгарый әлеге [д], [ҙ], [й] тел элементларының
кулланылышын җанлы сөйләмдә күзәтеп, нәтиҗәләр чыгарса,
Караханилар дәверендә [д] ~ [ҙ] тәңгәллекләре урта гасыр әдәби тел
традициясе буларак бәяләнә.
Н.А. Баскаковның генеологик классификациясендә борынгы төрки
дәвердә төрки телләр д/m-телле, с/з-телле һәм й-телле төркемнәргә
бүленгән. Галим фикеренчә, әлеге чордагы иң борынгы р-тел башка
д/m-телле һәм с/з-телле төркемнәр белән параллель рәвештә яшәгәннәр.
й-телле төрки телләргә килгәндә, аның барлыкка килүен Н.А. Баскаков
Х гасыр белән бәйли. “По классификации Н.А. Баскакова, еще в
древнетюркскую эпоху тюркские языки подразделялись на группы
д/m -языков, группу с/з-языков и группу й-языков. В этот период
наиболее древние языки, входившие в состав группы р-языков,
сосуществовали параллельно с группами д/m-языков и с/з-языков. Что
касается группы й-языков, то ее возникновение Н.А. Баскаков относит
к Х в. [Наджип, 1979, c. 94]. Галим классификациясендә болгар, угыз,
кыпчак һәм карлук төркемнәре көнбатыш-хун тармагына кертелгән,
төп характерлы билге итеп d авазының j га алышынуы алынган
[Баскаков, 1960, c. 103].
А.М. Щербак [ҙ] > [й] аваз күчешен төрки телләрнең фонетик
системасының үзгәрүенә бәйли һәм бу процесс 12 гасырлардан иртә
булмаган дип саный. Аның фикеренчә, башка төрки кабиләләр белән
чагыштырганда, кыпчакларда [й] авазы күпкә иртәрәк барлыкка килгән.
«Наличие δ – основ в некоторых памятниках, относящихся к сравнительно
позднему времени, например, в “Кысас ал-анбия” и “Хибат ал-хакаик”,
по всей видимости, не отражает норм живого произношения и является
данью литературной традиции» [Щербак, 1961, c. 57].
Тикшерүләрдән күренгәнчә, борынгы төрки ядәби ядкәрләрдә
норма булып сакланган д-билге Алтын Урда чоры истәлекләре ХШ,
НФ, МН текстларында аз күләмдә урын алган. Әлеге чорда универсаль
ҙ-формасы д-билгесен кысрыклап чыгарган. Шулай ук ҙ-форма белән
беррәттән, й элементының үтеп керә башлавын билгеләргә кирәк.
Әдәби ядкәрләр [д] > [ҙ] > [й] авазлар күчешенең хронологик чикләрен
ачыклау өчен мөһим чыганак булып тора. Әйтик, Рабгузинең 1489 елда
күчерелгән «Кыйссасел-әнбия»сенең иң борынгы нөсхәсендә
ҙ-формалы сүзләр генә теркәлгән:  – قذدیқаҙды [11.7]  – کاذدیкәҙди
[11.7],  – کاذيکкәҙик [13.15],  – قوذدیқоҙды [8.1],  –بوذلوعбоҙлуғ [6.2],

316

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

 – کاذکانкәҙкән [5.2],  – اوذقوداуҙқуда [18.6] һ.б. И. Ильминский төзегән
басма вариантта вариатив язылыш күзәтелә:  – اذکوәҙгү [И.17] ~– ايکو
иҙгү [И.173.23],  – اذاغیаҙағы [И.403, 11] ~  – اياغیайағы [И.67.10] һ.б.
[Халиуллина, 2002, c. 73].
Рабгузинең кулъязма нөсхәләрен өйрәнгән К. Брокельман да
ҙ-формаларның һәм й-билгелеләр белән вариатив кулланылуына
игътибар иткән: aҙaғы ~ айағы, әдгү ~ әйгү, боҙлуғ ~ бойлуғ
[Brokelmann, 1954, s. 29–30]. й – формаларының текстта урын алуын
күчерүчеләр керткән дип карарга була. «Кыйссасел-әнбия» текстында
ҙ-билге, һичшиксез, норма булып тора.
“Нәһҗел-фәрадис” әсәрендә [ҙ] – тел алды, ярык, спирант
тартыкның башка әсәрләрдәге кебек сүз уртасы позициясендә
куллануы очрый. [ҙ] авазы белән бәйле үзенчәлекләр шактый, әсәр
телендә [д] ~ [ҙ] ~ [й] күчеше чагыла:
а) [ҙ] авазы тотрыклы саклана:  – اذرلبаҙрулуп [256.10], – اذاقی
аҙақы [10.11],  – قوذوغқуҙуғ [44.4],  – قوذروقқуҙруқ [53–3],  – ايذیиҙи
[212.6] һ.б.;
б) [ҙ] / [й] тәңгәллеге өстенлек итә:  – اوذماقуҙмақ [314.2] ~اويماق
– уймақ [82.9],  – کذميشкәҙмиш [334.1] ~  – کيماسкимәс [189.15], بيذوک
– биҙүк [217.4] ~  – بييوکбийүк [378.11],  – کذيکкәҙик [338.4] ~ – کيک
кәйик [209.3],  – قوذتیқоҙты [410.5] ~  – قويدیқойды [410.5],  – قذغوқаҙғу
[102.8] ~  – قيغیқайғы [395–6],  – اذارәҙәр [53.12] ~  – ايارәйәр [53.12];
в) борынгы [д] авазы сүз уртасы позициясендә сирәк сүзләрдә
сакланган, мәсәлән, адақ, қадаш, қод кебек сүзләрдә. Мисаллар: اداق
– адақ: әки әл тәқый еки адақыны ол қазуқларқа бағладылар [165.10],
олуғ таш атуп адақымны сындурмаңыз [401.8];  – قداشқадаш: Мәккәдә
уруғым қадашым бар [48.15],  – قودқод: өзүңни сақлағыл халаиқны
қодғыл [304.9].
“Нәһҗел-фәрадис” текстында с з-билге белән берничә сүз очрый:
бозлуғ [22.15, 65.11] һ.б.
[ҙ] ~ [й] тәңгәллеге шул чорның үзенчәлекле билгесе булып тора,
сөйләм нормасының әдәби телгә үтеп керүенә бер дәлил. Шулай да,
“Нәһҗел-фәрадис” әсәре теле өчен норма [ҙ] авазын куллану икәнлеге
ачыкланды.
“Хөсрәү вә Ширин” әсәре мисалында статистик, ягъни саннар
ярдәмендә ҙ- ~ й-элементларының әсәр тукымасында кулланылышын
күрсәтергә мөмкин. ҙ- билгесе белән 241 сүз теркәлгән (кабатлаулар
белән):  – آذينаҙын (66 тапкыр),  – ايذыҙ (38 тапкыр),  – ايذيغыҙығ (23
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тапкыр),  – آذغوәҙгү (80 тапкыр),  – كيذيكкеҙик (19 тапкыр),  – كيذкеҙ (15
тапкыр) һ.б. ҙ- ~ й-билгеле сүзләрнең вариатив язылышына игътибар
итсәк, ҙ-билгеле сүзләрнең күпкә ешрак очравын күзәтә алабыз
(кабатлаулар белән 325 сүз һәм й- билгеле сүзләр кабатлаулар белән
барлыгы 161 сүз). Язучы телендә [ҙ] авазы норма булып тора.
Хисам Кятибнең «Җөмҗөмә солтан» әсәрендә шулай ук [ҙ] ~ [й]
тәңгәллеге күзәтелә:  – اذاقаҙақ [А.20б.9, 21а.2, 21б.6] (3 тапкыр) ~ اياق
– айақ [21а.4] (1тапкыр),  – ايذىиҙи [24а.1] ~  – اياийә [2а.6], – قذغوروب
қаҙғуруп [22a.11] һ.б. Вариативлык еш очраса да, әсәр телендә ҙ-билге
кулланылу норма булып тора.
«Кисекбаш китабы»нда [д] ~ [з] ~ [й] чиратлашуы аерым сүзләрдә
күзәтелә: а) ҙ-билгеле:  – آذاقадақ [27, 120, 123, 139, 258],  – ايذکوиҙгү [5,
260],  – قذغوқаҙғу [68, 206, 208]; б) й-билгеле:  – اويوуйу [160, 163, 165,
232],  – قویқуй [117, 182, 185, 186, 68],  – قويوغқуйуғ [101, 102, 106, 230,
244, 115, 67, 232, 235]. Әсәр телендә норма булып ҙ-билге тора.
Харәзминең, Котбның «Хөсрәү вә Ширин» поэмасы белән бер
территориядә, бер үк чорда язылган, «Мәхәббәтнамә» әсәрендә ҙ-билгеле
сүзләр гомумән теркәлмәгән. д-формалы сүзләрнең кулланылышы
шулай ук чикле, бары өч сүз очрады:  – اداقадақ [106],  – قودوقқудуқ [275],
 – ادکوәдгү [325]. Барлык сүзләр й-билге белән язылган:  – اياقайақ: айақы
топрағын өпсәм нә йетмәс [277];  – ايريلماقайрылмақ: йарыдин айрылса
болмас [371];  – بویбой: бойы берлә сачыны тиң йаратты [6]; – قويماق
қоймақ: җиһан бинйадыны мөз үзрә қойғаң [4];  – کييورماکкийүрмәк:
миңа хилат кийүрүб қош тутты [48] һ.б.
Җанлы сөйләм тел үзенчәлеге саналган й-билге “Мәхәббәтнамә”
поэмасында әдәби нормага әверелгән.
Сәйф Сараиның “Гөлстан бит-төрки” текстында шулай ук
барлык сүзләр й-формасында гына кулланылган:  – اياقайақ 23
сүздә теркәлгән: йалун айақ идим [90v.2]; айақуң болмады [54v.11],
әлин айақун бағлап [48r.4] һ.б.  – ايرماقайурмақ формалы биш сүз
билгеләнде: айурмақ күч билән [19v.11], султан оғлу шәрикдән
айрулуп иди [103v.10];  – بویбой [70v.12, 180v.10, 15v.13, 77v.5, 179r.4,
181r.1]: ол бой сәрв җамалу толун ай [15v.13];  – اياийә [50v.2, 56v.11,
70r.2, 11v.7, 152r.13, 60r.10, 81v.5, 7v.3, 161v.2]: мал ийәси [51v.12],
билиг ийәләри [161r.9], ев ийәси билди [50v.2];  – کييکкейик: кейикләр
аулар wақтун [105r.6];  – کييارкийәр: қәғбә тонун кийәр аңурлап
[144v.10];  – قايغوқайғу [159r.1, 29v.6, 116r.13, 118r.1, 21r.1, 107r.12,
26r.10, 160r.4, 66r.5, 158v.3] текстта очраган 20 сүз дә й-күрсәткеч
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белән язылган: не қайғурсун бу өммәт ахиратда [4r–7];  – قويوқуйу:
қуйу ағзу [46v.6], залимны йазуқлап қуйуғға салды [32v.12]. قو ذوغ
– қуҙуғ [179v.6] шәкеле бер сүздә очрады.  – قویқой: [143v.5, 156r.2,
6v.9, 37v.6, 156r.8, 116r.5, 163v.4, 117r.12, 129v.5, 37r.6, 20r.4, 159v.2,
69r.10, 116r.5, 156r.7, 5r.3, 29r.2] нигезе 46 сүз берәмлектә табылды:
он әрниң қувватуну қойғыл бер ерниң ақчасун келтүр [100r.9]; – توی
той: көз йүзүни көрүп андин тоймас [70v.2] һ.б.
Алтын Урда чоры әдәби әсәрләр телендә [д] ~ [ҙ] ~ [й]
тәңгәллекләрен тикшерү барышында түбәндәге нәтиҗә ясала,
ҙ-билге карахани-уйгыр әдәби тел күрсәткече буларак “Кыйссаселәнбия”, “Хөсрәү вә Ширин”, “Нәһҗел-фәрадис”, “Җөмҗөмә солтан”
әсәрләрендә закончалыклы саклана, әдәби норма тәшкил итә, әмма
әсәр канвасына кыпчак сөйләм тел үзенчәлеге булган й– форманың
актив үтеп керүе күзәтелә, текстларда вариатив язылыш урын ала.
Чагыштыр: Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” әсәре текстында ҙ билге
белән язылыш кына күзәтелсә, 40–50 еллар соңрак язылган “Нәһҗелфәрадис”, “Хөсрәү вә Ширин” әсәрләрендә [д] ~ [ҙ] тәңгәллегенең
активлашуын, ягъни диалекталь форманың традицион әдәби тел
парадигмасында урын ала башлавын күрәбез, әмма борынгы төрки [ҙ]
авазының саклануы барыбер норма булып кала. “Гөлстан бит-төрки”,
“Мәхәббәтнамә”, “Кисекбаш китабы” истәлекләрендә [й] бернинди
чикләүләрсез әдәби тел нормасы дәрәҗәсенә күтәрелгән.
Шулай итеп, Алтын Урда чорында ҙ-билге норма күрсәткече булып
тора, нәкъ шушы ук дәвердә й-билгенең җанлы сөйләм формасының
дөньяви әсәрләр телендә норма дәрәҗәсенә әверелүе процессын
күзәтәбез. Болгар чорында язылган әдәби истәлекләр телендә з- һәм
й-билгеле сүзләр язылышында традицион орфографик нормаларны
саклау омтылышы барлыгы күренсә дә, кыпчак телләренә хас
й-билгенең норма булып торуы билгеләнде. Кыпчак сүзлеге “Codex
cumanicus” сүзлегендә теркәлгән барлык сүзләр дә й-формада язылган,
ягъни тулысынча җанлы сөйләм теле үзенчәлекләрен чагылдыра: айақ
[96, 18, 163], бийик [130, 25], қайғу [126, 11, 37], қайун [97, 11], кий
[12, 25, 151], қой [43, 12, 126, 6] һ.б.
Традицион әдәби телгә хас -aғy, -aғы, -уғу, -ығы аваз
тезмәләренең Алтын Урда истәлекләре телендә сакланышы.
Традицион әдәби телләрнең классификацион билгеләреннән булган
-aғy, -aғы, -уғу, -ығы аваз тезмәләре Алтын Урда истәлекләре телендә
эзлекле күзәтелә.

3. Алтын Урда чоры...

319

Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” телендә -aғy, -aғы, -уғу, -ығы
традицион күрсәткече даими саклана, язылыш нормасы булып тора:
 – اغيزағыз [7.12],  – ساعيبсағып [17.3],  – بوعازбуғаз [19.8] һ.б.
Сүз уртасында -aғy, -aғы, -уғу, -ығы тезмәләренең “Нәһҗелфәрадис” истәлегендә тотрыклы саклануы буенча текст орфографиясе
традицион әдәби телгә якын:  – اغيرағыр [97.1],  – بوغونбуғун [326.9],
 – اغيزағыз [234.4],  – سوغوقсоғуқ [341.12],  – سيغيرсығыр [41.8], – ساغير
шағыйр [138.12] һ.б.
“Җөмҗөмә солтан” текстында традицион әдәби тел күрсәткече
-aғy, -aғы, -уғу, -ығы тезмәләре эзлекле саклана:  – اعيزағыз [29.14],
 – سيعيرсығыр [176.1],  – توغریтуғры [30.6] һ.б.
“Хөсрәү вә Ширин” әсәрендә -aғy, -aғы, -уғу, -ығы тезмәләренең
кулланылышында шулай ук чагыштырмача тотрыклылык күренә:
 – سيعيرсығыр: йырақрақ йердин тауары сағыр йылқы қара қой бар
чалару [117v.19],  – ساغيمсағым: сағымны сувганып [83v.13],  – آغيزағыз
[100r.17] һ.б. Шул ук вакытта бердәм нормалардан читләшү, кыпчак
телләренә хас -ау, -әү дифтонгының истәлек телендә урын ала башлавы
күзәтелә. -aғы > -ау күчешенә мисаллар:  – سووقсоуқ: соуқ йил [105v],
 – ياووقйауқ, йаууқ келди йырақдин [106].
-aғy, -aғы, -уғу, -ығы тезмәләренең “Гөлестан бит-төрки” әсәрендә
эзлекле саклануы ачыкланды:  – اغيرағыр [105r.9, 105r.13, 10.13], اغير تاش
– ағыр таш [75r.10],  – اغير ايشағыр иш [129v.10]  – اغير بهالىағыр бәһалы
[105r.9];  – اغيزағыз [121r.12, 78r.2, 113v.8, 23.2] ағызға бал вә қаймақ қой
[77.2] ағру: көңлүм ағрыды [143v.4], сығынған йир [151r.12].
“Codeх cumanicus” сүзлегендә дифтонглар тезмәсе хәзерге татар
теленә якын тора: -ау дифтонгының кулланылышы ачык аерымлана,
традицион -aғы тезмәсе теркәлмәгән: авыз [141, 8], баула [163], бузау
[107, 139, 14]. Бу чор сөйләм телендә -ау, -әү дифтонгының инде
кулланылган булуы мисаллар белән дәлилләнә.
Шулай итеп, ядкәрләр телендә традицион әдәби телгә хас
-aғy, -aғы, -уғу, -ығы тезмәләре, нигездә, эзлекле саклана, шул ук
вакытта бердәм нормалардан читләшү, кыпчак телләренә хас -ау, -әү
дифтонгының истәлек телендә урын ала башлавы күзәтелә. Ләкин
бу күренеш әдәби текстларда системалы төс алмый. Шул ук вакытта
“Codeх cumanicus” сүзлегендә бары -ау вариантының теркәлүе бу
чорда сөйләм телендә аның кулланылган булуын дәлилли, ләкин
әдәби тел орфографиясендә бердәм традицион әдәби тел нормалары
саклана.
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Интервокаль позициядә традицион әдәби телгә хас [қ]
авазының чагылышы. Борынгы төрки һәм карахани-уйгыр әдәби
телләрендә интервокаль позициядә йомык увуляр [қ] авазының
саклануы норма булып тора. М. Рясянен фикеренчә, уйгыр телендә
тартык авазларның саны борынгы төрки телдәге авазлар саны
белән тәңгәл [Рясянен, 1955, c. 125]. Ләкин соңгырак чорга караган
уйгыр язмаларында авазлар үзгәрешләр кичергән, хәзерге төрки
телләр төркемендә авазлар чиратлашуы төрле юнәлешләрдә барган,
интервокаль [қ] авазының яңгыраулашуы кыпчак телләренә хас мөһим
күрсәткеч булып тора. [қ] авазының яңгыраулашуы М. Кашгарый
сүзлегендә катлаулы нигезләрендә очрый: йармақан ~ армаған, басғун,
тутқун ~ тутғун [Грунина, 1991, c. 27].
Алтын Урда чоры истәлекләре телендә традицион орфографик
норманы саклау омтылышы барлыгы сизелә. Барлык истәлекләрдә
диярлек, мәгълүм дәрәҗәдә борынгы төрки язма истәлекләр өчен хас
традицион интервокаль [қ] саклана. Дөрес, аерым очракларда сөйләм
теле тәэсирендә бу традицион нормалар бозылырга да мөмкин.
Мәсәлән, Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” текстында ике сузык
уртасында саңгырау [қ] язылышы эзлекле чагылыш таба:  – توقوزтоқуз
[9.19],  – ساقيندیсақынды [11.14],  – جيقارчықар (5.7),  – يارليقاйарлықа [8] һ.б.
“Нәһҗел-фәрадис” әсәрендә архаик [қ] интервокаль позициядә
шулай ук тотрыклы саклана:  – اقارақар [274.17],  – باقارбақар [27.8],
[ – يقيلدی147.1] йықылды,  – اياقينайақын [312.10],  – بوتاقينیбутақыны
[257.17],  – قيليقیқылықы [383.16] һ.б. Сирәк мисалларда, интервокаль
позициядә [қ] > [ғ] аваз күчеше теркәлгән. Бу очракны региональ
сөйләм үзенчәлекләренең әдәби телгә тәэсире дип бәяләргә мөмкин:
 – ياروقیйаруқы [48.5, 262.2] ~  – ياروغیйаруғы [246.2].
“Җөмҗөмә солтан” дастаны текстында саңгырау [қ] авазы эзлекле
саклана:  – اقارақар [22.3],  – باقارбақар [22а.3],  – چيقيبчуқур [22.3].
Сирәк мисалларда яңгырау пары теркәлгән:  – سلطان لغیсолтанлығы
[22.7],  – اوزونلوغیузунлуғы [16.7].
«Кисекбаш китабы»нда интервокаль позициядә саңгырау [қ]
язылышы шулай ук эзлекле күзәтелә. Мисаллар:  – اقارақар [29], – اذاقی
аҙақы [27, 258] ~  – اياقیайақы [120, 123, 139],  – تاقیтақы [8, 78, 96, 190,
207, 224],  – چيقارчықар [54, 53, 135, 157, 174] һ.б.
Интервокаль позициядә традицион орфографик норма “Хөсрәү вә
Ширин” истәлегендә үзгәрешсез кулланылган. Чагыштыр:  – اياقیайақы
[162],  – اقارақар: сув ақар әрди [111], ақып болду әрәнләр қаны җәйһүн
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[125],  – چقاردیчықар: чықарды әлни [293], чықарды ауаз [161],بوتاقی
[41] бутақы,  – يقيلدىйықылды [116, 74, 121]. Вариатив язылыш чикле
мисалларда теркәлгән:  – قوالقينқулақын [247] ~  – قوالغیқулағы [286],
 – ييقيلدортақы йоқ [296] ~  – ارتاغیортағы [46],  – حوشلوقһошлуқ [41r.12] ~
 – حوشلوغىһошлығы [41r.12].
Борынгы төрки әдәби тел күрсәткече булган интервокаль позициядә
саңгырау [қ] саклану “Гөлстан бит-төрки” текстында норма тәшкил
итә:  – اقارақар [22r.11, 136r.3, 142r.10]: белүр сән ким йәнә қайтмас
ақар су [142r.10] ақып йүрәк қаны [87r.4];  – ييقيلйықыл [147r.9, 37v.12,
182r.9, 38r.12 һ.б.]: киши көңлүн йықарға ғәдәтүм йоқ [82r.12]; – باقار
бақар [95v.3, 183r.12, 49r.13, 168r.8, 169r.11 һ.б]: киши бирни бақып
икки көрәр. Текстта сүзформаларның вариатив язылыш очраклары
теркәлгән:  – اياقیайақы [34r.1, 90r.3, 149v.1], айақың [129r.10], айақын
[47r.4, 100v.12, 18v.6] һ.б. айағуң [129r.1],  – اياغیайағы [83v.1, 65v.11,
104v.12 һ.б.],  – بويوروقومбуйуруқум [17v.3, 107r.3] ~  – بويورغیمбуйуруғым
[34v.1], буйуруқуң [34v.1] ~ буйуруқуң [17v.5, 106r.8],  – قوالقқулақ:
қулағыма [59r.10], қулағына [148v.12] һ.б. [қ] авазы белән барлыгы –
21 сүзформа, [ғ] авазы белән – 11 сүзформа табылды.
“Мәхәббәтнамә” поэмасында интервокаль [қ] авазының әдәби
тел нормасы булуын таныган хәлдә, аерым очракларда халык сөйләм
теле тәэсирендә [қ] авазының яңгырау [ғ] варианты белән очрашабыз.
Мисаллар: ақар:  – بغريمدين اقار قانбағрымдин ақар қан [29], йуқалды
[237];  – اياقينکайақың [277] ~  – اياغينکайағың [121].
“Codex cumanicus” сүзлегенә мөрәҗәгать итсәк, әдәби тел
традицияләренең җанлы сөйләм тел үзенчәлекләре белән катлаулы
бәйләнеше күзәтелә, традицион язылыш теркәлгән, архаик [қ]
яңгырау [ғ] парына күчеше дә урын алган: чығар [124, 36, 142], сағыш
[151, 11], тағы [62, 14, 117, 5], қақы [9] ~ қағы [9], йоқары бақып
[83], болушмақы [83] һ.б. Әдәби ядкәрләрдә традицион әдәби тел
күрсәткече – интервокаль [қ] эзлекле чагылыш тапкан. Бу күренеш исә
Алтын Урда чоры әдәби телендә традицион орфографик нормаларның
саклануы турында сөйли, ләкин аерым очракларда сөйләм теле
тәэсирендә бу күренешнең бозылу очраклары бар. “Нәһҗел-фәрадис”,
“Хөсрәү вә Ширин”, “Гөлстан бит-төрки”, “Җөмҗөмә солтан”,
“Мәхәббәтнамә” текстларында, сирәк булса да, кыпчак телләренә хас
архаик [қ] яңгырау [ғ] аша белдерелергә мөмкин.
Ауслаутта традицион әдәби тел күрсәткече [ғ] һәм [г]
сакланышы. Алтын Урда язма истәлекләре телендә ауслаутта [ғ] һәм
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[г] кулланылышы традицион әдәби тел нормаларына нигезләнгән,
ягъни ауслаутта увуляр [ғ] авазының традицион язылышы саклана.
Эзлекле рәвештә сүз ахырында [ғ] авазының кулланылышы
Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” әсәре теленең үзенчәлеге булып тора:
 – اولوغулуғ [6.8],  – قاموعқамуғ [6.4],  – قاتيعқатығ [18.4],  – ساريعсарығ
[15.12],  – قاپوعқапуғ [7.7] һ.б.
Ауслаутта традицион архаик [ғ] эзлекле “Нәһҗел-Фәрадис”
текстында сакланган:  – اغريغағрығ [167.2],  – اريغарығ [59.1, 101.2, 8.9],
 – اجيغачығ [135.5, 340.7, 135.5],  – قاپوغқапуғ [263.14],  – قاتيغқатығ [9.16,
385.1],  – باغбағ [214.11],  – ياغйағ [114.12],  – يزيغызығ [396.8], يوليغ
– йулығ [84.13],  – ساريغсарығ [267.13, 319.10],  – ساسيغсасығ [25.11],
 – قوروغқуруғ [133.14],  – قودوغқудуғ [44.4] ~  – قويوغқуйуғ [385.7], قورقوغ
– қорқуғ [117.8, 192.1],  – اولوغулуғ [50.1, 438.2, 9.1, 132.3],  – ياماغйамағ
[400.10, 105.15],  – تيريغтириғ [396.9, 358.11] һ.б.
Хисам Кятибнең “Җөмҗөмә солтан” поэмасының теленә ауслаутта
[ғ] авазының традицион язылышы хас:  – اوتلوعотлуғ [21.6],  – اولوعулуғ
[22б, 13, 14],  – تولوعтулуғ [15а, 16],  – قوروعқуруғ [16а, 11] һ.б.
«Хөсрәү вә Ширин» әсәрендә – [ғ] кулланылышын норма дип
таныган хәлдә, сүз ахырында кыпчак телләре төркеме өчен хас [ғ]
авазының төшеп калу очраклары теркәлгән:
 – قابوغқапуғ: мурадыны табар ошбу қапуғда [31], йығылдылар
қапуғда [66], йети иқлим бегләри йығлып қапуғда [127], ыза қапуғда
[217];  – تاغтағ: тағдин тағқа [294];  – تابوغтабуғ: кәмәр бағлап туруқтылар
тапуғда [127];  – تاريغтарығ [300],  – اوتالغотлағ [80] тауарға сулағ отлағ;
 – صيناغсынағ: бәли сынағлық әрмиш көп нишанлар [152],  – ياراغйарағ
[64, 97], йарағсыз чақда [69] һ.б.
Язма традициядән аермалы буларак, сүз ахырында [ғ] авазы
төшереп калдырылган язылыш варианты урын ала башлавы
күзәтелә. Чагыштыр: қуруғ ~ қуру: қуруғ сүз тыңлайу [47], қойғай
қуруғ сәүданы башдин [173], қуруғ тән қалдуқ [292] һ.б. Қуруғ сүзе
текстта 14 тапкыр кулланыла, шуның белән бергә [ғ] авазның язуда
урын алмаган дүрт очрак теркәлде: қой қуру гәүдә [171], қудуқ ~
қузу: Йусуф тег қадғу қудуғунға атылмыш [87], алында қудуғ бар
[136], бу қадғу қузуғундин қутғар мени [200], қудуғ сүзендә – [ғ]
белән барлыгы 8 мисал, қуду сүзформасы исә текста бары бер
генә тапкыр очрады. “Хөсрәү вә Ширин” текстында ауслаут [ғ]
авазының саклануы буенча сүзләрнең язылышы традицион әдәби
тел нормасына якын. Чагыштыр:
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[ғ] язылышы
қуруғ
қуҙуғ
қақығ
чырағ
aчығ
арығ
толуғ
улуғ
исиг
күпрүг
тириг
барлыгы

ешлык
14 сүз
8 сүз
28 сүз
28 сүз
25 сүз
10 сүз
12 сүз
9 сүз
13 сүз
1 сүз
32 сүз
190 сүз

төшеп калу
қуру
қуҙу
қақы
чыра
ачы
ары
толу
улу
иси
күпрү
тири
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ешлык
4 сүз
1 сүз
3 сүз
1 сүз
1 сүз
1 сүз
1 сүз
1 сүз
1 сүз
1 сүз
3 сүз
18 сүз

Борынгы төрки телдән килгән әлеге үзенчәлек күпчелек
истәлекләр телендә сакланган. Аерым әсәрләр телендә, мәсәлән Сәйф
Сараиның “Гөлстан бит-төрки” истәлегендә традицион нормалар
бозылырга да мөмкин. Җанлы сөйләм тәэсирендә бердәм нормадан
читләшү очраклары бар, ауслаутта [ғ] һәм [г] язуда күрсәтелмәгән,
татар теленә хас үзенчәлек ачык аерымлана:  – اجیачы [29v.2, 35v.4,
141r.4],  – يارلیйарлы [179r.6],  – اولوулу [9r.13, 81v.8, 127v.12], – قاپو
қапу [184v.6],  – قاتوқату [86v.12, 16r.13, 86v.3],  – قويوқуйу [32r.12] ~ قويی
– қойы [312v.9],  – ساریсары [3v.1],  – يوزي قوتلو قوتلونکқутлунуң йүзи
қутлу [44v.1],  – قوتلو يوزونکқутлу йүзүң [6r.7],  – قورقوқорқу [140r.9],
 – کيجیкичи [34r.8, 162v.4] һ.б.
Харәзминең «Мәхәббәтнамә» поэмасында борынгы әдәби телдән
килә торган үзенчәлекнең сакланышы үзенчәлекле. Башка әсәрләрдән
аермалы буларак ауслаутта саңгырау [қ] кулланыла:  – قابوقқабуқ
[304а.4],  – قاتيقқатық [296а.8, 290б.8],  – قذوقқудуқ [304а.4], – مونداق
мундақ [307б.6],  – اجيقачық [307а.8],  – قاموقқамуқ [298а.10, 312а.3]
һ.б. Бары улуғ сүзендә генә [ғ] кулланылышы теркәлде: [ الوغ14] ~اولوغ
[1]. Шулай ук “Мәхәббәтнамә” поэмасының икенче үзенчәлеге итеп
традицион -луғ кушымчасы урынына Идел буе регионы сөйләм теле
өчен хас -лы аффиксының актив кулланылышын билгеләп үтәргә
кирәк:  – دولتلیдәүләтли [292в],  – کورکلوкүрклү [296в],  – تاتلیтатлы
сүзли [298в],  – ای اوزلیай йүзле [302а], – تورلیтүрли [303а] һ.б.
“Codex cumanicus” сүзлегендә [ғ] авазының сүз ахырында
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очрамавын искәртсәк, Алтын Урда чорында сөйләм телендә кыпчак
телләренә хас сүзформа кулланылуы табигый. Чагыштыр: битти [119,
21, 148], йамау [163, 3], тау [35, 31, 78].
Алтын Урда чоры язма истәлекләре телендә [ғ] борынгы төрки
әдәби тел традициясе буларак тотрыклы саклана. “Хөсрәү вә Ширин”,
“Мәхәббәтнамә” әсәрләрендә сүз ахырында [ғ] төшкән очраклар сөйләм
теле тәэсире буларак карала алалар. Шул чорның Идел буе гомумхалык
сөйләм теленә хас сүз ахырында -ау дифтонгының эзлекле сакланышы
“Гөлестан бит-төрки” әсәрендә региональ әдәби норма тәшкил итә.
Кыскача нәтиҗәләр. Алтын Урда чоры язма истәлекләрен графофонетик яссылыкта өйрәнү борынгы язма традицияләрнең сакланышын
һәм Идел буе төрки телләре өчен хас аерым тел үзенчәлекләренең
чагылышын күрсәтә. Әдәби әсәрләр орфографиясендә, нигездә,
бердәм традицион әдәби тел нормалары саклана. Әлеге традицияләр,
бигрәк тә, графикада, сүзләрдә сузык авазларның тулы язылышында,
кушымчаларның тамырга ялганмыйча, аерым язылуында чагыла.
Нәтиҗәләрне таблицада бирү, фонетик үзенчәлекләрне гомум
күзаллау мөмкинлеген ача.
Тәңгәллекләр
1
Карах.уйгыр.әдәби
традиция

Вариатив.

Кыпч.
койнесы

Формалар

КР

НФ

Кб

ДҖ

ХШ

МН

Гб

СС

2
[ә]

3
O

4
O

5

6

7

8

9

10

иренләшү
-ҙ
-қ-ағу-ғ
[ә] ~ [и]
[у] ~ [ы]
[ҙ] ~ [й]
[қ] ~ [ғ]
ағу > aу
-ғ ~ төшә
[и]

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
◙
◙
◙
◙

O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O

◙
◙
◙
◙
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

иренсезләшү

[й]

O
O
◙
◙

O
O

O

◙
◙
◙
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1
Уйгыр.

2
-ау

3

4

5

6

7

8

9
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10
O

O

O – норма, ◙ – вариативлык.
Истәлекләрдә чагылган әдәби телнең авазлар составы традицион
карахани-уйгыр әдәби телененең авазлар составына якын тора. Классик
төрки әдәби тел традицияләре, норма буларак, анлаутта борынгы төрки
[ә] авазы кулланылуда, иренләшү гармониясенең сүзләр нигезендә һәм
кушымчаларда чагылышында, интерденталь [ҙ], интервокаль [қ], ауслаут
[ғ] һәм -ағу, -ығы– аваз тезмәләренең эзлекле саклануында күренә.
Алтын Урда чорында Идел буе төбәгендә язылган әсәрләр телендә
кыпчак тел күренешләренең карахани-уйгыр әдәби тел күрсәткечләре
белән бер текстта янәшә шактый иркен кулланылулары күзәтелә.
Традицион әдәби тел нормасының халык сөйләм тел тәэсирендә бердәм
нормалардан читләшү очраклары активлашуы теркәлгән. Чагыштыр:
Рабгузинең “Кыйссасел-әнбия” әсәре текстында борынгы төрки [ә]
авазының бары әлиф ( )اгарафемасы белән белдерелгән язылышы
күзәтелсә, “Нәһҗел-фәрадис”, “Кисекбаш” текстларында [ә] ~ [и]
авазларының вариативлыгы активлаша, тик борынгы төрки [ә] нең
саклануы гына норма булып тора. “Хөсрәү вә Ширин”, “Мәхәббәтнамә”,
“Гөлистан бит-төрки” текстларында әлиф ( )اһәм әлиф + йай диграфы
( )ايـорфографик вариантлылыкта әлеге әсәрләрдә анлаутта әлиф + йай
диграфы ( )ايـязылышы эзлекле саклана, дөньяви әсәрләр телендә сүз
башында [и] авазы Идел буе әдәби тел нормасы буларак бәяләнә.
Карахани-уйгыр әдәби теленең төп күрсәткечләреннән булган [ҙ] ава
зының Алтын Урда чорында Идел буе төбәгендә язылган әсәрләр телендә
үзгәреш кичерүе күренә. [ҙ] ~ [й] тәңгәллеге яки вариатив язылыш бу чор
язма әдәби әсәрләр телендә бик киң таралган күренеш, хәтта әсәрләрдә
йай графемасының әдәби тел нормасына әверелүе теркәлгән.
Алтын Урда чоры төрки-татар язма әдәби телен турыдан-туры
татар язма әдәби теленең элгәресе, аның чишмә башы дип саный
алабыз. Шул ук вакытта әлеге язма әдәби мирас, гомумән, төрки
халыклар мәдәнияте. Яңа шартларда Идел буенда формалашкан, халык
сөйләм теле үзенчәлекләре белән кушылган, ягъни болгар, кыпчак
телләренә нигезләнгән, угыз тел үзенчәлекләрен үзенә берләштергән
Идел буе төрки әдәби теле үсеп чыга.

4. Казан ханлыгы чоры
иске татар язма әдәби теленең
фонетик һәм график-орфографик үзенчәлекләре
4.1. Язма чыганаклар
Татар әдәби теле тарихында XV–XVI гасырлар әһәмиятле
урын алып тора, чөнки, белгәнебезчә, бу чор галимнәр тарафыннан
региональ төрки телләрнең формалашу вакыты дип билгеләнә
[Татарская грамматика, 1993, с. 34; Хаков, 2003, б. 71].
Фәндә XV–XVI гасыр истәлекләреннән Мөхәммәдъяр, Өмми
Камал, Колшәриф әсәрләре, “Җәмигыт-тәварих” хезмәте, Сәхибгәрәй
хан, Ибраһим хан ярлыклары, гарәпчә-төрки-татарча сүзлек,
“Мәҗмәгыль-кавагыйд” дигән математикадан кагыйдәләр җыелмасы,
Коръән тәфсире кебек ядкәрләр искә алына.
Казан ханлыгы чоры әдипләреннән Мөхәммәдъярның безнең
көннәргә ике поэмасы һәм “Нәсыйхәт” исемле бер шигыре килеп
җиткән. Аның иҗатын тирәнтен өйрәнгән Ш.М. Абилов фикеренчә,
шагыйрь әсәрләрен Казан татарлары формалашкан чорда, татар
әдәби теленә нигезләнеп язган [Абилов, 1963, с. 176]. Мөхәммәдъяр
әсәрләренең тел үзенчәлекләрен өйрәнүдә, шулай ук, Н.Б. Борһанова
(1980), Я.С. Әхмәтгалиева (1980), Ф.С. Сафиуллина (1977), Э.И.
Фазылов (1982), Э.Х. Кадыйрова (1999) һ.б. зур көч куйганнар.
Казан университеты профессоры И.Н. Березин (1846) СанктПетербург музееның кулъязмалар бүлегендә “Төхфәи мәрдан” поэмасын
табып, аның берничә бүлеген бастырып чыгарганнан соң, XIX гасырның
беренче яртысында Мөхәммәдъяр бөтен дөньяга таныла. И. Березин
“поэманың теле грамматик яктан, татар теленә, ә кайбер сүзләр төрек
сүзләренә якын” дигән нәтиҗәгә килә. [Березин, 1846, с. 36].
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“Нуры содур” поэмасына исә татар язучысы – Н. Исәнбәт тап була
һәм кайбер өлешләрен бастырып та чыгара, әсәрнең телендә гарәпфарсы алынмаларының күп булуын әйтә.
Шул ук вакытта, телче галим Л. Җәләй дә Мөхәммәдъяр
поэмаларының телен өйрәнеп, аның Казан арты сөйләшенә якын, гади,
аңлаешлы тел белән язылуын һәм анда иске татар формаларының,
китап теленә якын булган сүзләрнең күп булуын ачыклый.
Н. Борһанова “Төхфәи мәрдан” поэмасындагы фигыль формаларын
хәзерге татар теле һәм диалектлары белән чагыштырып өйрәнгәннән
соң, поэманың телендә урта төрки һәм тагын да борынгы чор язма
истәлекләренә хас фигыльләрнең гадәти китапча төрләрен, халык
сөйләм теле элементларының күп кулланылуын, поэманың теле урта
диалект сөйләшенә якын булуын билгели [Борһанова, 1980, с. 95].
Ә.И. Фазылов исә, Башкортстанның кулъязма фондында
сакланган тулы булмаган “Нуры содур” поэмасының бер өлешен
анализлап, башка төрле фикергә килә: аныңча, “поэма чыгтай
шигъриятенә, фонетик һәм морфологик билгеләре буенча XIV–XVI
гасыр әсәрләренә (“Нәһҗел-фәрадис”, “Хөсрәү вә Ширин” һ.б.) якын
тора” [Фазылов, 1982, с. 164].
Дөрестән дә, Мөхәммәдъяр поэмаларының алда әйтелгән әсәрләр
белән уртаклыгы зур. Әмма, шулай ук, аерым үзенчәлекләр турында
да онытмаска кирәк. Бу очракта Ф.С. Фасеев, Ә.И. Фазыловның
фикерләрен кире кагып, “Идел буе төркиләренең текстларына
чыгтай һәм башка телләрнең сыйфатларын кертү, аның статусын
киметә һәм Казан (XVI г.), Урал буе Башкортстанының (XIX г.) реаль
чынбарлыгы белән бәйләнешендә бернинди уртаклык калдырмый”,
– ди [Фасеев, 1982, с. 54].
Казан ханлыгы чоры истәлекләре телен өйрәнүдә күпчелек
галимнәр катнаша, мәсәлән, В.Х. Хаков та үзенең мәкаләләрендә һәм
докторлык диссертациясендә Мөхәммәдъярның поэмаларына бик еш
мөрәҗәгать итеп, аларны тирәнтен өйрәнүчеләрдән санала [Хаков, 1982,
б. 164]. Моннан тыш, А.Х. Нуриева бу поэмаларның лексикасын хәзерге
татар әдәби теле белән чагыштырып өйрәнә һәм үзенең мәкаләсен дә
“Мөхәммәдъяр әсәрләрен шул чорның әдәби теле белән язган, аның
күпчелек өлешен уйгыр, угыз, кыпчак элементлары, гарәп-фарсы
алынмалары алып тора” дигән нәтиҗәгә килә [Нуриева, 1997, с. 99].
“Төхфәи мәрдан” һәм “Нуры содур” поэмалары безнең көнгә
кулъязмаларда килеп җиткән. Хәзерге вакытта бу истәлекләр төрле
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шәһәрләрнең кулъязма фондларында саклана. Кулъязмаларның
зур күпчелеге (“Нуры содур”ның өч һәм “Төхфәи мәрдан”ның бер
кулъязмасы) Россия Фәннәр академиясенең Көнчыгыш кулъязмалар
институтында саклана. Әмма бу кулъязмаларның берсе дә тулы түгел.
Алда китерелгән мисаллардан күренгәнчә, поэмаларны күчереп
алучылар үзләре дә кайбер төзәтмәләр керткәннәр һәм бу үзгәрешләр
төрле характерда.
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының
Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә “Нуры содур” поэмасының
(Татарстан районнарыннан табып алып кайткан ике нөсхәсе 39
кол.–5995, 39 кол.–5996 номерлары белән) саклана. 39 кол.–5995
номерлы кулъязма Әгерҗе районы Яңа Акхуҗа авылы кешесе Вәлиев
Мөхәмәттә сакланган. 1978 елда институт хезмәткәре М. Әхмәтҗанов
бүлеккә алып кайтып тапшырган нөсхә 5 биттән тора, битләрнең
размеры 15,8×21 шигъри 282 юлдан гыйбарәт. Битләрдә юллар саны
төрлечә: 1 – 16 юл, 2 – 15, 3 – 16, 4 – 16, 5 – 13, 6 – 14, 7 – 13, 8 – 13,
9 – 16, 10 – 15 юл.
Икенче кулъязма (39 кол – 5996) 1994 елның җәендә
Татарстанның Әтнә районы Олы Мәңгәр авылыннан табыла. Ул XVII–
XVIII гасырларда күчерелгән булырга тиеш [Әхмәтҗанов 1998, б. 12].
Бу нөсхәдә 750 бәет бар. Соңгы битләре югалса да, иң зур күләмле
күчерелмә санала.
Мөхәммәдъярның М. Иванов хрестоматиясендә басылган
“Нәсыйхәт” шигыре теле һәм стиле ягыннан шактый үзенчәлекле.
Ул күләме ягыннан зур түгел, барлыгы 24 бәеттән, 48 юлдан тора.
Шигырьдә барлыгы 128 сүз кулланылган, 67 сүз – төрки сүз, ә 61 е
– алынма сүз, тагын 17 се гарәп яки фарсы теленнән кергән алынма
сүз + ярдәмче фигыль белән төзелгән кушма фигыльләр. Төркитатар сүзләре: күз, күб, колак сал, сүз, сән, гиз-, тикән, тулу, тайагы,
айагы, агармыш, ачуб, белән, күрүб һ.б. Гарәп-фарсы алынмаларының
да күбесе хәзер дә телебездә актив: ахир, былбыл, бәлки, мәгънә,
газизем, дәрден, даимән, шәйтан, хыйәнәт, әгәр, хәшәрәт һ.б. Иң еш
кулланылган сүз: бу күрсәтү алмашлыгы (9 тапкыр).
Урта гасыр төрки суфый поэзиясе үрнәкләрен туплаган
«Бакырган китабы» шигъри җыентыгында Кол Шәрифнең әсәрләре
дә урын алган. Аның әсәрләрен Ә. Шәрипов җентекләп тикшерде
һәм бастырып та чыгарды (Кол Шәриф, 1997). “Татар әдәбияты
тарихы” хезмәтенең беренче томы авторлары XVI гасырда Казанда
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яшәгән татар язучысы Мөхәммәдшәриф турында мәгълүмат бирәләр
[Татар әдәбияты..., 1984, б. 294]. Галимнәр М. Әхмәтҗанов (1995),
Ә. Шәрипов (1997), Д. Исхаков (1998) “Зафәрнамәи вилаяте Казан”
әсәренең авторы югарыда искә алган Мөхәммәдшәриф һәм Кол
Шәриф бер үк кеше дип саныйлар. 1965 елда З. Вәлиди Төркиянең
Тавшанлы шәһәре “Зьетин огуллары” китапханәсе фондында,
60а–64б битләрендә “Зафәрнамәи вилаяте Казан” документы урын
алган кулъязмага юлыга. Ул әлеге истәлекне нәшер итә. Аннан соң
төрек галиме Мәләк Өзйәтгин текстны, төрек теленә тәрҗемә итеп,
бастырып чыгара һәм сүзлек, грамматик очерк урнаштыра (Melek
Ӧzyetgin, 1993). Соңгы елларда татар галимнәре дә бу истәлеккә
мөрәҗәгать иттеләр. Ф. Хәкимҗанов “Гасырлар авазы” журналында
текстның рус теленә тәрҗемәсен бастырды (Хакимзянов, 1995), ә М.
Әхмәтҗанов “Идел” журналында хәзерге татар теленә күчермәсен
бирде [Әхмәтҗанов 1995, б. 12–16]. М. Әхмәтҗанов истәлекнең шул
чор татар әдәби телендә язылуын искәртә һәм анда аңлашылмаган
сүзләр аз булуын, шул ук вакытта гарәп һәм фарсы телләрендә
язылган урыннар барлыгын әйтеп үтә. [Әхмәтҗанов 1995, б. 12].
Татар теленең билгеле бер үсеш этабын күзаллау өчен, эш
кәгазьләрен өйрәнү дә мөһим. Иске татар әдәби теленең эш кәгазьләре
стиле традицияләре борынгы чорларга барып тоташа. Күп кенә
галимнәрнең әлеге проблеманы тикшерүгә багышланган хезмәтләрендә
эш кәгазьләре документларын өйрәнүнең әһәмияте ассызыклана
(М. Госманов, Ф. Хисамова, А. Маннапова һ.б.). М. Госманов, Ш.
Мөхәммәдьяров, Ф. Фасеев, И. Мөстәкыймов һ.б. хезмәтләрендә
Ибраһим хан ярлыгы хакында мәгълүматлар урын ала. 1965 елда
М. Госманов, Ш. Мөхәммәдьяров, Р. Степанов “Казан утлары”
журналында “Яңа ярлык” (1965) мәкаләсен бастыралар. Журналда
ярлыкның теле һәм терминнар, аерым алганда “чура” сүзе турында
бәхәс тә була (Булатов, 1966; Госманов 1966). Ф.С. Фасеев ярлыкның
транскрипциясен һәм русчага тәрҗемәсен эшли (Старотатарская
1982), соңрак И.А. Мөстәкыймов истәлек турында берничә мәкалә
бастыра (Мустакимов, 2013).
1521–1524 елларда Казан, ә 1532–1551 елларда Кырым ханы булып
торган Сәхиб-Гәрәй ханның ярлыгы шулай ук күп галимнәрнең өйрәнү
объекты була. М. Худяков, Г. Рәхим, Г. Гобәйдуллин, А. Баттал-Таймас,
Ш. Мөхәммәдьяров, М. Госманов һ.б. бу истәлекне Казан ханлыгы
чорын өйрәнү өчен кыйммәтле чыганак дип бәялиләр. Бу ярлыкны
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тапкан С. Вахиди аның теле турында беренче булып язып чыга.
Галим аны Тимер-Котлуг ярлыгы белән чагыштырып, “язык ТимурКутлуга походит на язык Сахиб-Герея, т.е. написан на кыпчакском
языке. Конечно, в стиле заметно влияние османско-арабское” дип яза
(Опись, 42). “Вестник научного общества татароведения” журналында
автор истәлекнең теле турындагы фикерләренә төгәллек кертә: “кроме
названий должностей, еще некоторые названия податей и налогов в
ярлыке выражены также по-арабски и по-персидски. Остальные слова
общетюркские” [Вестник научного ..., 1925, с. 36]. Ярлыкны өйрәнүнең
аерым мәсьәләләре М. Госманов (1965), Ф. Хисамова (1999), И.
Мөстәкыймов (2003, 2013) хезмәтләрендә яктыртыла. И. Мөстәкыймов,
Казан ханы Сәхиб-Гәрәй ярлыгын Алтын Урда, Кырым ханлыгы, шулай
ук Илханнар һәм Тимуридлар дәүләтләре рәсми актлары контекстында
карап, “ярлык Сахиб-Гирей хана написан на литературном языке
Золотой Орды – на языке “поволжской тюрки” и привлекает внимание
то, что в нем больше арабско-персидских слов по сравнению с другими
ярлыками ханов Золотой Орды и Крыма” [Мустакимов, 2003, с. 19] дип
яза.
Казан ханлыгы чоры иске татар әдәби телен өйрәнүдә Кырым,
Касыйм, Әстерхан һәм Себер ханлыклары, шулай ук Госманлы
империясендә язылган тарихи документлар һәм эпиграфик истәлекләр
дә кыйммәтле материал булып тора.
Татар әдәби теле тарихында XV–XVI гасырлар әһәмиятле
урын алып тора, чөнки, белгәнебезчә, бу чор галимнәр тарафыннан
региональ төрки телләрнең формалашу вакыты дип билгеләнә
[Татарская грамматика, 1993, с. 34; Хаков, 2003, б. 71].
Бәхәссез, бу дәвернең тел ситуациясен, тел процессларын
билгеләү өчен, төрле жанрдагы язма истәлекләрне өйрәнү кирәк.
Бу чорда төрле территорияләрдә, мәсәлән, Казан, Кырым, Касыйм
һәм Себер ханлыкларында язылган әсәрләрне, яки иске госманлы
теле ядкәрләрен, аларның тел үзенчәлекләрен тикшерү шулай ук
нәтиҗәләрне ныгытырга мөмкинлек бирә.
Моннан тыш, бу чорда төзелгән сүзлекләрне өйрәнү дә зур
әһәмияткә ия, чөнки алар иске татар әдәби теле һәм башка язма
чыганакларның лексик, фонетик һәм грамматик үзенчәлекләрен
тулырак күзалларга ярдәм итә. Мәсәлән, “Гарәпчә – төрки-татарча
сүзлек”. Аны татар археографы С. Вахиди 1928 елда Спас кантоны
Көек авылыннан табып алып кайта. 10 меңнән артык сүзне үз эченә
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алган, 294 битлек бу сүзлектә һәр битнең 7 шәр юлында сүзләр
урнаштырыла. Кулъязма чагыштырмача яхшы сакланган, әмма 1–20
битләр, су белән чылану нәтиҗәсендә тапланганнар, ә уртада берничә
бит юкка чыккан. Башы, ахыры булса да, авторы турында мәгълүмат
юк. С. Вахиди тарафыннан 1925 елда Татарстан Үзәк дәүләт музеена
бүләк ителгән һәм хәзерге көндә Лобачевский исемендәге фәнни
китапханәнең кулъязмалар бүлегендә саклана. “Гарәпчә–төркитатарча сүзлек”тә сүзләр горизонталь урнаша, сүзләр өстенә, авыш
итеп, төрки-татар теленә тәрҗемәсе китерелә. Сүзләр алфавит
тәртибендә бирелгән. С. Вахиди, бу сүзлекне тасвирлап, “гарәп
сүзләренә аңлатмалар көньяк-төрек (госманлы) телендә бирелгән”,
ди (Опись, 200). 1965 елда И. Әүхәдиев “Арабско-тюркский словарь
XVI века” мәкаләсен (1965) бастыра, шулай ук истәлек теленең аерым
аспектлары Э.Х. Кадыйрова хезмәтләрендә карала (2003, 2004, 2015).
XVI гасырның фәнни стиль үрнәге – “Мәҗмәгыль-кавагыйд”
(“Кагыйдәләр җыелмасы”) (Мк: кулъязма) хезмәте – Казан ханлыгында
математикадан белем бирүнең югарылыгын күрсәтә. Хезмәт озак
еллар дәвамында Казан мәдрәсәләрендә дәреслек булып хезмәт итә.
Ул 1542 елда язылган [Дмитриева, 2002, с.115]. Бу элек кулланылган
барлык арифметик кагыйдәләрне дә эченә алган кыйммәтле хезмәт.
Китап өч өлештән, ә һәр өлеш бүлекләрдән тора. В. Беркутов үзенең
“Борынгы кулъязма” мәкаләсендә (1968) хезмәтнең авторы Идел
буенда яшәгән, ә соңыннан, ниндидер сәбәпләр аркасында, Дунайга
күчкән кыпчаклардан, дип билгели [Беркутов, 1968, с. 28].
В. Беркутов фикеренчә, “кулъязма борынгы төрки-кыпчак
телендә язылган” [Беркутов 1968, c. 28]. Математик терминнарның
формалашу һәм үсеш тарихын өйрәнгән әлеге истәлекне искә ала,
“Әхмәдша Хаҗи Мөхетдин Мөхәммәт арифметик трактатын борынгы
төрки телдә язган, әмма төп арифметик төшенчәләр гарәп һәм фарсы
сүзләре белән белдерелгән”, – ди [Хайруллина 1996, c. 8].
1958 елда Казанда Коръән тәфсире табыла Ул хәзерге вакытта
Казан дәүләт музее фондында саклана. Тәфсир һиҗри белән 913, ә
милади белән 1507 елда язылган. Кулъязма яхшы сакланган, барлыгы
856 бит тәшкил итә.
Истәлек турында фәндә бик аз искә алына. “Борынгы татар
әдәбияты” китабының авторлары аны “икътисади һәм мәдәни
мөнәсәбәтләр нигезендә Көнчыгыштан һәм Урта Азия халыкларыннан
кергән, укымышлылар арасында кулдан-кулга күчерелеп таралган

332

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

төрле эчтәлектәге әсәрләр” исемлегенә кертәләр һәм “татарның
борынгы төрки телендә язылган булуы белән әһәмиятле” дип
ассызыклыйлар [Борынгы татар …, 1963, б. 340–341]. Галим Җ.
Зәйнуллинның аерым хезмәтләрендә дә бу кулъязма искә алына,
аның докторлык диссертациясе докладында да ул турыда мәгълүмат
китерелә [Зайнуллин, 1999, с. 30].
Коръән тәфсиренең авторы хезмәтенең язылу сәбәбен күрсәтүне
кирәк дип таба. “Белгел, әй ғәзиз қәрдәш. Бу китаб шәриф вә
дөррилатиф җәмғ идүб тәрҗемә қылма нә сәбәб” дип сорау бирә
һәм моңа кадәр булган галимнәр Хак Тәгалә сүзләре диңгезен һәм
андагы энҗе бөртекләрен гарәп телендә нәшер иткәнлектән, барлык
теләгәннәр дә аннан файдалана алмый, ә Аллаһның бу колы гомум
файда булсынга, аны төрки телгә тәрҗемә итә, дип җавабын да ача,
барлык якын кешеләр, олысы-кечесе, бу энҗе бөртекләре белән
таныша алачаклар дип сөенә [Коръән тәфсире (Кт): кулъязма, б. 8]. Бу
турыда автор истәлекнең сигезенче битендә аңлатма бирә.
Кулъязманың эчтәлегенә килсәк, әлеге юллардан соң ук
Коръәннең Йәсин сүрәсеннән аятьләр китерелә һәм аларга аңлатма
бирелә. Мәсәлән, кулъзманың 20–21 битләрендә
س َعى قَا َل يَا قَ ْو ِم
ْ َصى ا ْل َم ِدينَ ِة َر ُج ٌل ي
ْ َاتَّبِ ُعوا َمن الَّ ي
َ سأَلُ ُك ْم أَ ْج ًرا َوهُم ُّم ْهتَدُونَ َو َجاء ِمنْ أَ ْق
َسلِين
َ اتَّبِ ُعوا ا ْل ُم ْر
аяте китерелә һәм аңа аңлатма бирелә: йәғни шәһәрүң уртасындан
бер кеше тиз-тиз кәлүб дидекем йә қәwүм мөтәбәғәт идүң, ошбу
рәсүлләрә кем боларуң дегүлләре хақдур, дүнүбул кеше бу рәсүлләрә
сурдыкем һич ишбу динә диғwәт қылдығуңуз ичүн болардан хақ
эстәрмесез. Анлар диделәр кем безүм аллаһ қатындадур. Болардан
әҗер эстәмәwүз. Бәс дүнүб ул кеше ул қәwүмә кирү чағырдыкем
йә қәwүм мөтәбәғәт қылуб шул кемсәләрә кем сездән ахыр хақ
эстәмәзләр, болар һидәйәт булмыш қәwүмләрдүр бу кәлүб чағыран
кеше димешләр кем ул рәсүлләр доғасилә кирү дерелде. Ул ислама
кәлде. Бәғзеләр диделәр кем сайрады диде Анларуң доғасилә шифа
булды, чөн ул хәбиб ишетде кем ул қәwүм ул рәсулләре улдур. Мәңа
қәсд итделәр, сәғый идүб кәлде кем, анлары мәнғ идә үлдүрмәгә
қумайа, чөн ул қәwүм ул хәбибүң ул сүзләрүн ишетделәр, белделәр
кем. Кем ул дәхи анларуң диненә мөтәбәсәт қылмыш диделәр. Аңа кем
йә хәбиб йәғни сәндә безүм динүмүз варуб анларуң диненәме кердүң
Хәбиб дәхи җаwаб вирде шөйлә хақ тәғәлә бойурды [Коръән тәфсире
(Кт): кулъязма, б. 20–21].
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Аятьләрнең гарәпчәсе кызыл кара белән язылган, кайбер
очракларда хәрәкәләр кара кара белән куелган. Яңа сүрә башланганда
“Бисмиллаһ” дигән сүздә һәр очракта син хәрефе ( )سбер юл
озынлыгында сузылып бирелә, ә бу – сүрәләрне табуны җиңеләйтә.
Кулъязмада төзәтмәләр юк диярлек, текст бик пөхтә язылган
һәм бер генә кеше почеркы икәнлеге сизелә. Шулай да берничә
бозылган урын бар. Мәсәлән, 41 нче бит яртылаш язылгач, сызып
ташлану сәбәпле, текст яңа биттән башлана, әмма бозылган битне
ташламаганнар. Кайбер битләрдә башка почерклар белән язылган
язмалар күзәтелә. 3 нче биттә “Ибраһим углы бине Гыйльметдин
торыр” дип ике урынга язылган. Андый язмаларны төрле вакытларда
әлеге кулъязманың хуҗалары булганнардыр, дигән фикер бар. Бит
кырыйларында башка эчтәлекле юллар да бар. Мәсәлән, 48 нче биттә
“Шиһаб дийү лөғатьдә һәд ақ нәснәйә дирләр ки нурлу ла”, ягъни
“шиһаб – нуры ак нәрсә һәм ялтыраучы”, – дип язылған.
Тәфсирдә Йәсин сүрәсеннән Нәс сүрәсенә кадәр аңлатма бирелә.
Шул рәвешле, кулъязманы ике кисәктән торган хезмәтнең икенче
кисәге дип уйларга мөмкинлек туа.
Аятьләргә аңлатмалар бик җентекле, төгәл, аерым вакыйгалар
белән тулыландырылган. Мәсәлән, тәфсирдә Йәсин сүрәсенә аңлатма
6–44 битләрдә бирелә, ә аннан соң килгәне (“Әссафат” сүрәсе) 44–86
битләрне били. Шактый калын саналган Фәрит Сәлмән тәфсирендә
Йәсин сүрәсе – 6, алдагысы 7 бит күләмендә [Коръән Китабы, 2003,
б. 410–416].
Кәүсәр сүрәсен автор түбәндәгечә аңлата: йәғни Хақ тәғалә
бойурды кем йә Мөхәммәд без сәңа хәйр кәүсәр вирдүк, Қоръән кеби
вә ғыйлм кеби муқатил айрур морад бондан бер ырмақдур, җәннәт
эчендә, балчығы мискдүр вә қомы қабуры инҗүдүр, ақлығы қардан
ақдур, ләззәте балдан татлудур, ике кәнәре алтундандур, йумшақлығы
сүд күбүгендән йумшақдур, кәдәхләре кәнәрендә көмешдән күкдәге
йылдызлар сағышынча Бер эчем андан айруқ сусамаз әүwәл андан
эчәнләр, мөһәҗирләрүң фәқыйрьләре ула ки, тунлары керлү, сачлары
тузғуқ. Бағлы қапулары анлара ачмазлар вә көрклү, ниғмәтлү ғаүрәтләре
анларә..., дөньяда бер хәҗәтләре йиренә кәлмәз ул арзу узәренә улурлар,
әмма мәртәбәләре Аллаһ қатында айлардур кем әгәр бере анд эчүб дисә
ки ишбу нәснә фәлән wақытда улысардур дийү, Хақ тәғалә аны йалан
қылмамышичүн кәрәк ки ул дидеген йиренә кәтүрә вә дәхи бойурды
ки... йәғни биш wақыт намаз Аллаһ ризасы ичүн йә Мөхәммәд дәхи
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иҗтиһад қыл тәғать эчендә күксеге қыйблайа тәвәҗҗүһ итдүр вә дәхи
бәйрәм көн бәйрәм намазы қылуб қорбануңы нахранилә вә әлүге доға
wақытында күксүңә бәрәбәр күтүр вә дәхи бойурды ки... йәғни ул...
сәне дошман тотуб тәғын идәрдер ки, бу Мөхәммәд абтардур, соңында
қалачақ кемсәсе йуқдур ки аны андурасән, аңа мәлүл улмағыл ки
абтар улдур, улдундан соңра аңылысар дәгүлсән ход қыйәмәтә дәкен
бәнүмилә аңылысарсын һәр мәкәндә оныдылысар дәгүлсен, ул көлле
әһлилә малилә вә әүләдилә қатығ улысар кересәр ки асла нәселе қалачақ
дәгүл [Коръән Китабы, 2003, б. 843].
Күренә ки, истәлек эчтәлеге яғыннан да, теле юнәлешендә дә
галимнәрнең күз уңында булырга лаек.
4.2. Казан ханлыгы чоры
язма истәлекләрендә авазларның бирелеше
4.2.1. Сузык авазлар
XV–XVI гасырларда иске татар әдәби телендә язылышта,
традицияләрнең саклануы белән бергә, халыкның сөйләмә формалары
да чагылыш тапканын күрергә була. Алдагы мисалларда бу фикерне
исбатлый торган фактларны күрәбез. Үзенчәлекләрне аерым
фонемаларның кулланылышында күзәтә алабыз.
[а] авазы. XV–XVI гасыр чыганакларында сүз башында [а]
авазына билге булып мәдле әлиф графемасы ( )ﺁйөри:
Заһид бу фикере күңелә алыб ([ )ﺁﻠﻳﺐМ.119а],
Андағ ( )ﺁﻧﺩﺍﻍиргә ихлас кәрәк пақ ады [М.119а],
Телләренә йад итеб тәңре атын ([ )ﺁﻂﻳﻦМ.119а].
Бу үзенчәлек XV–XVI гасыр язма истәлекләренең барысында да
күзәтелә һәм төрки-татар сүзләрендә дә, гарәп-фарсы алынмаларында да
чагылыш таба:  – ﺁﺩﻤﻰадәми [ТМ.66б],  – ﺁﻗﭽﻪақча [ТМ.63б],  – ﺁﻴﺭﻴﺏайрыб
[ТМ.63б],  – آلتىалты [ЗвК.64б],  – ﺁﻟﺗﻣﺶалтмыш [НС.43б],  – ﺁﻠﺗﻭﻥалтун
[НС.44б],  – آخرахыр [Нәсыйхәт, 375], – ﺁنكال ميهаңламыйа [Нәсыйхәт,
375],  – ﺁﺧﺭахыр [ӨК.39б],  – ﺁﭺач [ӨК.34б],  – ﺁﻳﺮﻮﻖайруқ [ӨК.37б], ﺁﻩ
– аһ [ӨК.86б],  – ﺁﺗﻡатым [ӨК.86б],  – ﺁﺗݣ ﺁﻧݣатаң-анаң [ӨК.36б], – ﺁﺗﻠﻳﻊ
атлиғ [Ибраһим хан ярлыгы (Ибр.х.я.)],  – ﺁﺗﻠﻰатлы [Ибр.х.я.],  – ﺁﻳﻨﻛайның
[Ибр.х.я.],  – ﺁﺯﺍﺪазад [Ибр.х.я.],  – ﺁﻧﺪанд [ӨК.11б],  – ﺁﺧﺭﺖахирәт [ӨК.28б],
 – ﺁﺮﺰﻮالﺮىарзулары [ӨК.33б],  – ﺁﻴﺕайәт [ӨК.61б].
Ата-ана мисалының Өмми Камал шигырьләрендә башкача,
ягъни мәдсез әлиф белән язылышы да күзәтелә:  – ﺍﺗﺎ ﻳﺎ ﺍﻧﺎ ﻳﺎатайа-анайа
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[ӨК.32б]. Бу очракны кулъязманы күчерүчеләрнең берничә булуы
белән аңлату урынлыдыр. Коръән тәфсирендә ул алмашлыгы Коръән
сүзен алыштырып килсә, аны, ануң, аңа формалары мәдле әлиф ( )ﺁаша
бирелә:  ﺁﻨﻮﻛ، ﺁﻛﺎ،[ ﺁﻨﻰКоръән тәфсире (Кт): кулъязма 642].
“Зафәрнамәи вилаяте Казан” әсәрендә мәдле әлиф ( )ﺁсүз башында
гына кулланыла һәм һәр очракта да диярлек [а] фонемасын белдерә:
 – آياغنىайағыны [ЗвК.61а],  – آزادазад [ЗвК.60б],  – آراداарада [ЗвК.60а],
 – آطат [ЗвК.62б],  – آ يريلماقаерылмақ [ЗвК.61б],  – آهаһ [ЗвК.61а], آالر
– алар [ЗвК.61б],  – آليبалыб [ЗвК.61а; ЗвК.61а],  – آقақ [ЗвК.62а],
 – آنىаны [ЗвК.62а],  – آنينكаның [ЗвК.62б, С. 64б], – ﻗﺰﺍﻧﺪﻳﻦ ﺁﺵ ﺍﻴﭽﺎﺪﻭﺭالﺭ
қазандин аш эчәдүрләр [ЗвК.61б],  – ﺁﺗﻳﻠﻭﺭﺍﻳﺭﺪﻯатылур ирде [ЗвК.63б].
Бу очракта мәдсез әлиф ( )ﺍкулланылуга да мисаллар шактый: ﺍتاسى نيك
– атасының [ЗвК.61б],  – ﺍﺗﺎﺭﺍﻳﺭﺪﻯ الﺭатар ирделәр [ЗвК.62б],  – ﺍﻧﺪﺍﻍандағ
[ЗвК.64а, С.64а, С.64а],  – ﺍالرалар [ЗвК.63а].
Сүз башында [а] авазын мәдсез әлиф ( )ﺍаша бирү бу чор язма
истәлекләренең кулъязмаларында күбрәк тә урын ала:  – ﺍﺗﺎ ﺳﻰатасы
[ТМ.66 б],  – ﺍﻧﻼﺮанлар [ТМ.64 б],  – ﺍﺼﺮﺍﻤﺎасрама [ТМ.66 б], اضى ﺪﺷﻰ
– азы деше [Гс.40],  – ﺍﺮﺴﻼﻦарслан [Гс.84],  – ﺍﺪﻢадәм [Гс.85], – ﺍﺮﻗﺪﻮﺮ
арықдур [ӨК.86б],  – ﺍﺮﺘﻮﻖартуқ [ӨК.40б],  – ﺍﻧﭼﻖанчақ [Коръән тәфсире
(Кт): кулъязма 545].
Сүз уртасында [а] авазына билге булып XV–XVI гасыр язма
истәлекләренең барысында да мәдсез әлиф ( )ﺍкулланыла:  – ﻴﺎﺘﻤﺎﻖйатмақ
[ТМ.54б],  – ﻗﻮالﻖқолак [ТМ.63б],  – ﺒﺎﺶбаш [ТМ.59б],  – ﺮﺍﺴﺖраст
[ТМ.59б],  – ﺍﺮﺼﻼﻦарслан [Гс.84],  – ﻗﻮﺮﺖ ﺍﻮﺍﺯىқорт аwазы [Гс.81], قزان
– Қазан [ЗвК.61б],  – ساﻗﻻﺳﻪсақласа [ЗвК.64б],  – ﻗﻭﻴﺎﺶқойаш [НС.40б].
Сүз уртасында мәдле әлиф ( )ﺁаерым сүзләрдә килә.
Мөхәммәдъярның “Төхфәи мәрдан”, “Нуры содур” поэмаларында,
Өмми Камал шигырьләрендә, Коръән тәфсирендә Қоръән ()ﻗﺭﺁﻦ
сүзе [ТМ.43б., ӨК.10б.; [Кт.535, 641], Өмми Камал шигырьләрендә,
Коръән тәфсирендә соаль ( )ﺴﻮﺁﻞсүзе [ӨК.42б.; [Кт.642] мәдле
әлиф ( )ﺁбелән языла. Мөхәммәдъярның “Төхфәи мәрдан”, “Нуры
Содур” поэмаларында даим ( )ﺪﺁﻴﻢлексемасы [ТМ.45б], Өмми Камал
кулъязмасында, Коръән тәфсирендә мәдсез әлиф ( )ﺍбелән языла: ﺪﺍﻴﻢ
[ӨК.101б], [ ﺪﺍﻴﻢКт.642].
Өмми Камал шигырьләрендә, “Гарәпчә-татарча сүзлек”тә, Коръән
тәфсирендә [а] авазын белдерү өчен сүз уртасында һәм сүз ахырында
фәтха хәрәкәсе билгесе килә. Ул тартык авазны белдерә торган хәреф
ْ َ[ بَيМк.22].
өстенә куела: ان اِيدَه
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Сүз ахырында [а] авазына билге булып XV–XVI гасыр язма
истәлекләренең барысында да мәдсез әлиф ( )ﺍкулланыла: – ﻗﺎﺭﭼﻐﺎ
қарчыға [НС.41б],  – ﺗﻣﻐﺎтамға [Ибр.х.я.].
Сүз ахырында [а] авазын белдерү өчен һаи рәсмия ( )ﻩхәрефе дә
кулланыла:  – ﺍﺮﺍﺴﻧﺪﻩарасында [ӨК.101б]. Акча сүзе “Төхфәи мәрдан”
поэмасында кушымчасыз очракта һаи рәсмия ( )ﻩаша языла: – ﺁﻗﭽﻪ
ақча [ТМ.63б], ә юнәлеш килеш кушымчасы ялгангач, һаи рәсмия ()ﻩ
урынына мәдсез әлиф ( )ﺍкуела:  – ﺁﻗﭽﺎﻋﺎақчаға [ТМ.63б].
XV–XVI гасыр язма истәлекләрендә сүз башында [а] авазын
белдерү өчен мәдсез әлиф ( )ﺍһәм мәдле әлиф ( )ﺁфайдаланыла, әмма
кулъязмаларда бер сүзне бер төрле – мәдле әлиф ( )ﺁбелән язу өстенлек
итә. Мәсәлән,  – ﺍﺮﺘﻮﻖартуқ [ТМ.45б., 60б., 65б].
Нәтиҗә итеп, төрки-татар сүзләрдә язылышта [а] авазын
белдерү өчен, сүз башында мәдсез әлиф ( )ﺍнорма булып торса,
гарәп-фарсы алынмаларында мәдле әлиф ( )ﺁөстенлек итә. Мәсәлән,
Мөхәммәдъярның “Төхфәи мәрдан” поэмасында [а] авазыннан
башланган 16 сүз һәм 274 сүзкулланылыш булса, мәдсез әлиф ( )ﺍбелән
бары тик  – ﺍﺑﺪﺴﺖабдәст,  – ﺍﻠلهАллаһ сүзләре генә языла. Бу барлыгы 124
сүзкулланылышны тәшкил итә.
[ә] авазы. [ә] авазына билге булып мәдсез әлиф графемасы
( )ﺍйөри. Аңа сүз башы, уртасы һәм сүз ахырында килү хас: – ﻜﺮﺍﻜﺪﻮﺮ
кәрәкдүр [ТМ.59б],  – ﺒﺮﺎﻠберлә [ТМ.60б],  – ﺍﻴﺮﻜﺎﮎиркәк [ТМ.60б],
 – ﺗﻭﺯﺍﺗﺳﺎﻧﻛтөзәтсәң [НС.57а],  – ﺗﺗﺭﺍﻳﻭﺭтетрәйүр [ЗвК.61б], – ﺍﻮﻠﺗﻮﺮﺴﺎﻧﮎ
үлтүрсәң [ТМ.12б]. Ул XV–XVI гасыр язма истәлекләренең барысында
да файдаланыла. Бу очракта әлеге хәреф Мөхәммәдъярның “Төхфәи
мәрдан”, “Нуры Содур” поэмаларында әйт– фигылендә еш очрый һәм
һәр урында, һәр ике әсәр кулъязмаларында үзгәрешсез бирелә:– ﺍﻴﺗﻮﺮ
әйтүр [ТМ.46б],  – ﺍﻴﻮﺮﺴﻦәйүрсән [ТМ.46б],  – ﺍﻴﺗﻰәйтте [ТМ.47б].
Сүз ахырында [ә] авазын мәдсез әлиф ( )ﺍһәм һаи рәсмия ()ﻩ
графемалары бирүе ачыкланды. Мисаллар:  – برلهберлә [ЗвК.63a], ايله
– илә [ЗвК.62a],  – ﺍﭽﺮﻩэчрә [ЗвК.62а],  – ﻜﻳﭽﻛﻧﻪкичкенә [ЗвК.62б], ﺍﻴﺭﺗﺎ
– иртә (ТМ 43а),  – ﻜﭼﻪкәчә [ТМ.43а],  – ﻜﭼﻪ ﺩﻦ ﺒﺭ ﺒﺭﻩкәчәдән бер парә
[Гс.140б],  – ﺩﻮﻩдәвә [Гс.57a], [Гс.62a],  – ﻧﮏ ﻜﻣﺴﻪкемсәнең [ЗвК.62a].
Һаи рәсмия ( )ﻩхәрефе сүзлектә сүз уртасында сүз ясагыч кушымча
алдыннан да килә:  – ﻳﻮﺠﻪﻠﮏйүҗәлек [Гс.57a].
“Зафәрнамәи вилаяте Казан” әсәрендә берлә сүзе 13 тапкыр
кулланыла һәм бары тик бер очракта гына ул әлиф белән языла: ﺒﺮﻻ
[ЗвК.60а]; калган 12 урында һаи рәсмия ( )ﻩхәрефе килә: [ برلهЗвК.60б,
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61б, 62а, 62б, 62б, 63а, 63а, 63б, 63б, 63б, 63б, 64а].
Мәдсез әлиф ( )ﺍһәм һаи рәсмия ( )ﻩхәрефләренең кушымчаларда
кулланылышы игътибарга лаек. “Төхфәи мәрдан” поэмасында юнәлеш
килешнең -га/-гә кушымчаларын биргәндә айн ( )عхәрефеннән соң һаи
рәсмия хәрефе ( )ﻩ, ә кәф хәрефеннән ( )كсоң мәдсез әлиф ( )ﺍкуела:
 – بزكاбезгә [ТМ.44],  – قولالرغهқолларға [ТМ.С.44],  – ادم غهадәмгә
[ТМ.55],  – تنكريغهтәңрегә [ТМ.С.44],  – ﺒﻰﺍﺼﻟﻰﻋﻪби аслыға [ТМ.66а],
 – ﺠﺎﻨﻳﻤﻐﻪҗанымға [ТМ.66а],  – ﺴﺮﺍﻯﻏﻪсарайға [НС.51а],  – بارﭼاغهбарчаға
[ТМ.44],  – ﻤﺭﺍﺪﻳﻐﻪморадыға [ЗвК.64б],  – ﺷﻣﺎﻠﻴﻐﺎшималиға [ЗвК.60а], قمرغه
– камәргә [ЗвК.60а],  – ﺑﻬﺎﺪﺭﻠﺭﻏﻪбаһадирларға [Ибр.х.я.; Мустакимов
2013, с. 109],  – ﺍﻮﺗﻐﺎутға [ЗвК.63б],  – ﺴﻮﻏﺎсуга [ЗвК.63б],  – ﻳﺮﻜﺎйиргә
[ЗвК.62б],  – ﻜﺷﻰﻜﺎкешегә [ЗвК.63б],  – ﺤﺮﻜتكه ﻜﻟﻳﺐхәрәкәткә килеб
[ЗвК.63а],  – ﺑﺭﻯ ﺒﺭﻳﻜﺎбере берегә [ЗвК.62б]. Барча сүзе кушымчасыз
булганда һаи рәсмия ( )هхәрефенә бетә:  – بارچهбарча [НС.52а]. Нәчә
сүзендә бу үзгәреш күзәтелми:  نجه الرһәм نجه. Инфинитивның -маға
кушымчасы составында -ға өлеше Мөхәммәдъярда айн хәрефе ( )عһәм
мәдсез әлиф ( )ﺍаша языла:  – ﺴﺗﻣﺎﻏﺎсатмаға [ТМ.63а], ә “Зафәрнамәи
вилаяте Казан” әсәрендә айн ( )عһәм һаи рәсмия ( )ﻩхәрефләре
белән: айак басарга  – ﺍﻳﺎﻕ ﺒﺎﺴﺎﺭﻏﻪаяқ басарга [ЗвК.64б]. Тартым белән
төрләнгән исемнәр юнәлеш килештә калын кушымча алганда да нечкә
сүзләрдәге кебек, шулай ук һаи рәсмия ( )ﻩхәрефенә тәмамлана: ﺴﻮﺰﻳﻧﻪ
– сүзенә [НС.49 б],  – ﻴﻭﻠﻳﻧﻪйулына [ТМ.67б].
Юнәлеш килешенең угыз формасы -а/-ә кушымчасында да калын
кушымча өстәлергә тиеш булгарда да һаи рәсмия ( )ﻩялгана: – ﺁنلرﻩ
анлара [10; 3, С.110 а],  – ﻤﻗﺳﺩﻠﺭﻩмақсадлара [Мустакимов 2013, с. 110а].
Урын-вакыт килешендә киресенчә:  – ﻜﻮﻨﻜﻟﻭﻧﻜﺩﺍкүңлүңдә [ТМ.67б], ﻴﻭﻟﺪﺍ
– йулда [ТМ.66а],  – هواداһаwада [ЗвК.62б].
Юклык кушымчасының нечкә варианты мәдсез әлиф ( )ﺍаша
бирелә:  – ﺣﺎﺼﻞ ﺍﻴﺗﻣﺎﺱхасил итмәс [ТМ.66а],  – ﺠﻴﻛﻣﺎчикмә [ТМ.56а],
 – ﻜﻴﻠﻣﺎﺴﻮﻦкилмәсүн [НС.49б].
Шарт фигыль кушымчасында да чыганакларда бары тик мәдсез
әлиф ( )ﺍкуела:  – بولساбулса [ЗвК.62а, 63б, 64а],  – ﺴﻮﻧﺪﻮﺮﺴﺎсүндүрсә
[ЗвК.63б],  – ﺴﺎﻗﻻﺴﺎсақласа [ЗвК.64б],  – ﻗﻮﺮﺳﺎ ﻻﺮқорсалар [ТМ.45а],
 – ﺍﻭﻟﺳﺎулса [ЗвК.60б],  – ﺗﻮﺷﺳﺎтөшсә [ЗвК.63б],  – ﺳﺎﺗﺳﺎﻡсатсам [НС.46б],
 – ﺍﻴﺷﻼﺴﺎэшләсә [НС.51а].
Сүз ахырында исә [ә] авазы һаи рәсмия хәрефе ( )ﻩбелән дә
белдерелә:  – ﺠﺯﻴﺭﻩҗәзирә [НС.51а],  – زلزﻴﻟﻪзилзилә [ЗвК.61б], ﺗﻮﺭﻏﺎﻥ
 – ﺍﻴﺗﺎәйтә торган [НС.54а],  – ﻜﻭﭼﻭﻡ يتارچهкөчүм йитәрчә [НС.55а], ﻧﭽﻪ
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– нәчә [НС.55б].
[ә] ~ [и] күчеше В.В. Радлов фикеренчә, [ә] сузыгының [и]
сузыгына күчеше Идел буенда яшәүче төрки халыклар телендә XIV
гасырдан соң барлыкка килгән. Аерым чорларның тел үзенчәлекләрен
биргәндә, галимнәр “анлаутта әлиф язылышын һәм ябык иҗектә
язуда күрсәтелмәгән сузыкны [ә] дип, әлиф + йай диграфы ( )اىбелән
бирелгән авазны [и], әлиф ()ا, ябык иҗектә сузык күрсәтелмәгән
очракны Карахани-уйгыр әдәби тел традициясен саклаган [ә] авазы
дип, اي,  يـхәрефләре язылган очракта [и] авазы” дип билгелиләр
[Нуриева, 2015, с. 120; Хисамова, 1999, с. 156].
Казан ханлыгы чоры язма истәлекләрендә сүз башында [и]
авазын белдерү өчен әлиф + йай диграфын ( )اىкуллану норма булып
тора. Мөхәммәдъяр поэмаларында  – اياسينийәсен [ТМ.53б], – ايذكولوك
изгүлүк [ТМ.54б],  – ﺍﻳﻟﻜﺎилгә [ТМ.63б],  – اﻳﻜﻧﭼﻰикенче [НС.42б], – ﺍﻴﻝ
ил [НС.40б., 43а., 43б., 44б],  – ﺍﻮﻥ ﺍﻴﻜﻰ ﺴﻧﺪﻩун икесендә [НС.42б], ﺍﻴﻣﻜﺎتتى
– имгәтте [НС.36а],  – ﺍﻳﺭﺗﺎиртә [НС.43а],  – ﺍﻳﺯﻟﻣﺶизелмеш [НС.], ﺍﻳﻜﺳﺎ
– иксә [НС.36а],  – ﺍﻳﺴﺐисеб [НС.40б],  – ﺍﻳﺗﻭﻚитүк [НС.54а], – ﺍﻳﺷﻳككا
ишеккә [ТМ.47а],  – ﺍﻴﻠﻜﻳﺪﻳﻥ ﻜﻴﻠﻜﺎﻧﺟﻪилкедин килгәнчә [ТМ.55а], ﺍﻳﺭﻳﻜﻣﺎﺳﻮﻦ
– ирикмәсүн [ТМ.53а].  – ايمانиман [ТМ.63б] сүзе гарәп алынмасы
һәм ул гарәп телендә дә әлиф + йай диграфы ( )اىбелән языла:ايمان
– иман [ТМ.63б]. Ишет- фигыле поэмаларда еш очрый һәм аның
язылышында сүз башында төрлелек күзәтелә:  – ﺍﻳﺷﺖишет [НС.47а],
 – ﺍ ﺷﺗﻜﻳﻝишеткел [НС.50б]. Беренче вариант өстенлек итә. Ир ( )ﺍﻳﺭсүзе
поэмаларда шулай ук еш очрый һәм һәр урында норма варианты килә:
Хатун бу сүз берлә ир ( )ﺍﻳﺭкүңлен алды,
Ир ( )ﺍﻳﺭкүңлегә йәнә һиммәт салды [ТМ.63а];
Ир ( )ﺍﻳﺭвә хатун дәнкә табмады соруб [ТМ.63а].
Өмми Камалда:  – ﺍﻳﺷﺗﺪﻭﺭﻩишетдүрә [ӨК.56],  – ﺍﻳﻜﻰ ﺠﻬﺎﻥике
җиһан [ӨК.60] кебек мисаллар күренсә дә, сүз башында ялгыз әлиф
( )ﺍөстенлек итә. Әлеге авторда сүз уртасында ничә лексемасында
вариантлылык күзәтелә, ә башка мисалларда сузык күрсәтелми: ﺍﻭﻥ
 – سكز بڭун сәкез бең [ӨК.65],  – ﻜﺭﻜﺳﻪкәрәксә [ӨК.64],  – ﺴﻦсән [ӨК.70],
 – ﻜﭼﺐкәчеб [ӨК.66].
“Зафәрнамәи вилаяте Казан” әсәрендә:  – ﺍﻴﺷﻳﻜﻧﻰишикне [ЗвК.60б],
 – ﺍﻴﻜﺎﻮﺪﻳﻦикәүдин [ЗвК.64б],  – ﺍﻳﻜﻰике [ЗвК.62б],  – ﺍﻳﺵэш [ЗвК.63б],  – ﺍﻴﺭир
[ЗвК.63б],  – ﺗﻮﺒﺎﻥ ﺍﻳﻧﺭ ﺍﻳﺭﺪﻯтүбән инәр ирде [ЗвК.63б],  – ﺍﻳﻟﭼﯽилче [ЗвК.60а],
ягъни әлиф + йай диграфы ( )اىбелән язылыш норма булып тора.
Сәхибгәрәй хан һәм Ибраһим хан ярлыкларында бу очракка – ﺍﻳﻛﻰ
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ике [Ибр.х.я.],  – ﺍﻳﺎﺳﻰиясе [Ибр.х.я.],  – ﺍﻳﻟﭼﯽилче [Мустакимов 2013, с.
60а],  – ﺍﻴﻝ ﺍﻏﺎﻻﺭﻯил агалары [Ибр.х.я.] сүзләре бар һәм алар әлиф + йай
диграфы ( )اىбелән язылалар.
Сүз уртасында да [и] гә күчеш инде язуда чагылыш таба, ягъни
шактый очракта ябык иҗектә язуда йай ( )ﻯхәрефе белән бирелә:
 – ﻜﻴﻟﺗﻭﺭﻭﺭ ﺍﻳﺭﺪﻯ لرкилтүрүр ирделәр [ЗвК.62б],  – ﻜﻴﻟﻜﻪﻯкилгәй
[ЗвК.61б],  – ﻜﻴﻟﺐкилеб [ЗвК.61б],  – ﻜﻴﭼﮫкичә [ЗвК.12б],  – ﻜﻴﭽﯾﺐкичеб
[ЗвК.61а],  – ﻜﻳﺳﺐкисеб [ЗвК.61а],  – ﻜﯾﻢкем [ЗвК.62б],  – ﻜﻳﭽﻜﻨﻪкечкенә
[ЗвК.62б],  – ﻜﻳﺗﺎﺮﻛﻳﻞкитәргел [ТМ.50а] Борынгы [ә] авазының [и]
авазына күчеше язуда чагылыш тапкан очраклар Мөхәммәдъяр
поэмаларында да бар. Әсәрләрдә кил– фигыленең сузык аваз
чагылган варианты өстенлек итә:  – كيلدى ﻻﺭкилделәр [НС.56а],
 – ﻜﻳﻟﻭﺭ ايردىкилүр ирде [НС.44б],  – ﻜﻴﻟﺩﻴﻧﻚкилдең [НС.44б], ﻜﻴﻟﺗﻭﺭﻭﺏ
– килтүрүб [НС.44б],  – ﻜﻴﻟﺗﻭﺭﺩﻭ ﻡкилтүрдүм [НС.38б],  – ﻜﻳﻟﺳﻪкилсә
[ТМ.47а]. Башка сүзләрдә дә, мәсәлән,  – ﻜﻳﻡкем [НС.44а], تيكانلرى
– тикәнләре [Нәсыйхәт, 375] лексемаларында [и] авазы язылышта
бирелә. Ярлыкларда да берничә мисал урын ала: – ﺗﻳﻜﻭﺭﻣﺎﺳﻮﻦﻻﺭ
тикүрмәсүнләр [Мустакимов, 2013, с. 46],  – ﺨﻭﺵﻜﻳﻠﺩﻯхуш килде
[Ибр.х.я.]. Мин һәм син алмашлыкларында әлеге чорның бер генә
истәлегендә дә [и] авазы язуда бирелми. Өмми Камал әсәрләрендә
дә шулай, әмма шагыйрьнең кулъязмаларында, еш кына, язуда
чагылыш та таба:  – ﻜﻳﻢкем [ӨК.40],  – ﻜﻳﭽﻪкичә [ӨК.42б].
[и] авазы. XV–XVI гасыр язма истәлекләренең күпчелегендә
татар сүзләрендә сүз башында [и] авазына билге булып әлиф + йай
диграфы ( )اىеш файдаланыла:  – اياسينийәсен [ТМ.53б], ايذكولوك
– изгүлүк [ТМ.54б],  – ايلил [ТМ.63б], – ايكاسى باغننك اولور ايدى مرغوب
игәсе багының улур иде мәргуб [Нәсыйхәт, 375], ايشت نعمه سازن اى
 – مرد عاملишет нәгъмә сазын и мәрд ғамил [Нәсыйхәт, 375]. Димәк,
Мөхәммәдъяр поэмаларында бу язылыш норма булып тора. Башка
истәлекләрдән ярлыкларда, “Зафәрнамәи вилаяте Казан” әсәрендә,
шулай ук, һәр очракта әлеге билге кулланыла:
 – ﺍﻮﻞ ﺧﺎﻥ ﺍﻏﺎﻻﺭﻴﻣﺰﺪﺍﻥ ﺗﺮﺧﺎﻥ ﺑﻮﻠﻐﺎﻥ ﻜﺷﻰﻻﺭ ﺍﻳﻛﺎﻨﺪﻭﺭӘwwәл хан ағаларымыздан
тархан булған кешеләр икәндүр [Сәхибгәрәй хан ярлыгы];
 – ﺍﻴﻠﭽﻰ ﺒﻮﻴﻼ ﻳﻮﺭﻭﺷﻭﺭ ﻜﻳﻟﺶ ﺒﺎﺭﺵ ﻗﻳﻟﻭﺭ ﺍﻳﺭﺪﻯﻻﺭИлче бойлә йөрөшөр,
барыш-килеш қылур ирделәр [ЗвК.60а].
Өмми Камалның кулъязма нөсхәсендә бу очракка мисаллар күп:
 – ﺍﻳﺭﺵиреш [ӨК. кулъязма 8а].
Шагыйрь Мөхәммәдъяр әсәрләрендә шул исәптән  – ﺍيمانиман
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[ТМ.63б] сүзендә дә әлеге ике аваз тезмәсе языла. “Зафәрнамәи
вилаяте Казан” әсәрендә иманайен сүзе (ике иман) әлиф ( )ﺍбелән
генә языла: [ ﺍﻤﺎﻧﻳﻥЗвК.60 а]. XVI йөз шагыйре Мөхәммәдъяр
кулъязмаларында [и] авазы изгү, изгүлүк, изгүлек сүзләрендә әлиф +
йай диграфы ( )اىбелән белдерелә:
Изгүләр ( )ﺍﻳﺬﻛﻮﻻﺮберлә булса йахшы булғай тиү [ТМ.66 а)
Сүз башында һәмзәле әлиф ( )ﺇәлеге чорның кайбер истәлекләрдә
гарәп-фарсы алынмаларында гына [и] фонемасын бирү өчен
файдаланылса, кайбер истәлекләрдә татар сүзләрендә дә, алынмаларда
да килә:  – ﺇﺭﺸﻤﺎﺩﻯирешмәде [ӨК.8а],  – ﺇﺭﺸﺩﻯирешде [ӨК.17а], – ﺇﻄﺎﻋﺖ
итағать [Кт.710].
Хәзерге татар әдәби телендә [и] авазы кулланыла торган түбәндәге
сүзләрдә сүз башында мәдсез әлиф ( )ﺍхәрефе килгән очраклар шактый:
 – ﺍﺭﺗﻪиртә [ӨК.42),  – ﻴﻞ ﺍﺴﻣﮏйил исмәк [Гс.139б],
Борынгы [ә] авазының [и] авазына күчеше язуда чагылыш
тапкан очраклар бу әсәрләрдә еш очрый ([ә] фонемасы турындагы
материалдан кара).
XV–XVI гасыр язма истәлекләрендә сүз уртасында, сүз ахырында
[и] авазы өчен йай хәрефен ( )ىкулланалар:  – ﺑﻴﺮﻛﻪﻟﻴﮏбиркәлек
[ТМ.65а],  – ييتنچىйитенче [ЗвК.60а],  – ﺘﻴﺯﻜﺫﻮﺮﺪﺍтизгенүрдә [ТМ.57а],
 – ﺘﻮﺮﻛﻰтөрки [НС.56б],  – ﻛﻮﻧﻰкүни [НС.56б].
Сүз ахырында йай хәрефенең ( )ﻯастында ике нокта булган
очраклар да бар:  – ﺍﻮكىүги [Гс.139а],  – ﻴﻐنىяғни [Гс.139а], – ﻗﻮﺮﺖ ﺍﻮﺍﺯﻱ
қорт аwазы [Гс.81б]. Әлеге вариант Гарәпчә – төрки-татарча сүзлектә
[й]не дә бирә:  – ﻜلى ﺍﻴﺶқулай эш [Гс.139а].
Өмми Камал шигырьләрендә, “Гарәпчә-татарча сүзлек”тә,
“Мәҗмәгыль-кавагыйд” хезмәтендә, Коръән тәфсирендә [и] авазын
белдерү өчен сүз уртасында һәм сүз ахырында кясра хәрәкәсе килә:
يازلُر
ِ [ ِكرُويَ ْهМәҗмәгыль-кавагыйд (Мк): кулъязма. 22].
[ы] авазы. Бу чор текстларында [ы] сузыгын бирү өчен, сүз
уртасында “Зафәрнамәи вилаяте Казан” әсәрендә язылышта шактый
еш йай ( )ىхәрефе кулланыла. Ул кушымчаларда да языла. كافرلرنى ييقيب
 – سونكوالرين سندريبкяферләрне йықыб, сөңгеләрен сындырыб [ЗвК.62б];
“ – تورت ﺑﻳﺶ قورغغاشيندين يادره الر ساليبтүрт-биш қурғашындин йәдрәләр
алыб” [ЗвК.63а].
Сүз уртасында һәм сүз ахырында йай хәрефе ([ )ﻯы] авазын
күрсәтә:  – ﺘﻐﺮىтуғры [ТМ.62а.14],  – ﺑﺎﻟﻴﻖбалық [ТМ.:63а],  – اون آلتىун
алты [ЗвК.64б].
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[е] авазы. Бу чор язма истәлекләрендә (мәсәлән, Мөхәммәдъяр
поэмаларында) сүз башында мәдсез әлиф ( )ﺍберничә сүздә [э] авазын
белдерә. Шул игътибарга лаек: сүз башында [и] авазын бирү өчен әлиф
+ йай диграфы ( )اىкулланылса, эчрә, эш, эчендә кебек сүзләрдә, сүз
башында мәдсез әлиф ( )ﺍкенә килгәнлектән, аларны ике төрле, ягъни
беренче очракны [и] дип, икенчесен [э] дип уку мөмкинлеге туа. Мәсәлән,
Эчеб ( )ﺍﭼﺐаның ләззәтене аңлағыл [НС.49б],
Эссе ( )ﺍﺳﻰкөнләр иде аңла, и йегет [НС.49б],
Зарб эчендә ( )ﺍﭼﻨﺪﺍдиү тик ирде ирләре [ТМ.65а].
Мөхәммәдъярның “Төхфәи мәрдан” поэмасында сүз башында эш
һәм иш сүзләре бер төрле язылышка ия:
Йул кесеб мал алмақ иде эшләре ()ﺍﻳﺷﻠﺮﻯ
Қайда йаман булса булуб ишләре ([ )ﺍﻳﺷﻠﺮﻯТМ.65а].
Сүз башында һәм сүз ахырында йай ( )ﻯхәрефе [е] авазы өчен
кулланыла:  – ﺑﻮﺮﻯбүре [ТМ.53а],  – اير كيشىир кеше [ЗвК.63б], – تيزكوننى
тезгүнне [ЗвК.61а],  – ﻜﻴﻣﺴﻪкемсә [ТМ.:63а],  – ﺍﻴﺴﻛﻰиске [ТМ.63а], әмма
аерым очракларда сүз уртасында әлеге аваз язуда чагылыш тапмый:
 – تترايورтетрәйүр [ЗвК.61б],  – سكز يوز مينكсәкез йөз мең [ЗвК.60б].
[у], [ү], [о], [ө] авазлары. Сүз башында [у], [ү], [о], [ө] авазлары
бу чор язма истәлекләрендә әлиф + уау диграфы ( )ﺍﻭаша бирелә:
Йимәз, эчмәз, ойумаз ( )ﺍﻭﻴﻭﻤﺎﺯпақ аллаһ [ӨК.35];
Ил-улусны ( )ﺍﻮﻟﻮﺴﻧﻰуе ( )ﺍﻭﻯберлә тотты үзе [НС.41];
Үрдәк ( )ﺍﻭﺭﺩﻩﻙберлә қарчыға бергә очар ([ )ﺍﻭﭼﺎﺭНС.41].
Сүз уртасында [у], [ү], [о], [ө] авазларына билге булып, XV–XVI
гасыр язма истәлекләренең барысында да уау ( )ﻭхәрефе кулланыла:
Караңу дөндә ( )ﺩﻭﻧﺪﺍқара қаранчының [ӨК.35]
Кем бу йула ( )ﻳﻮﻻтәркилә дотарса йөз ([ )ﻳﻮﺯӨК.8]
Бүре ( )ﺑﻮﺭﻯберлә қуй ( )ﻗﻮﻯбергә су эчәр,
Мәшриқ вә мәғрибдә йөрүр ( )ﻳﻮﺭﻭﺭуш сүзе. [НС.39],
Лик аңа дүрт ( )ﺩﻭﺭﺕдөрлү ( )ﺩﻭﺭﻟﻮэш кем хуш кәлүр [ӨК.84б].
Гарәпчә – төрки-татарча сүзлектә:  – ﻗﻮﺮﺖ ﺍﻮﺍﺯىқорт аwазы [Гс.81б].
Өмми Камал шигырьләрендә, Гарәпчә-татарча сүзлектә,
“Мәҗмәгыль-кавагыйд” хезмәтендә, Коръән тәфсирендә [у], [ү], [ө], [о]
авазларын белдерү өчен күп урында замма хәрәкәсе билгесе килә. Ул
тартык аваз өстенә куела: ْ[ اُول ُورْ اُولМәҗмәгыль-кавагыйд: кулъязма. 22]
Cүз ахырында [у], [ү] авазларына билге булып, XV–XVI гасыр
язма истәлекләренең барысында да уау ( )ﻭхәрефе кулланыла:
Бу wәйран сынықлу ( )ﺻﻴﻨﻘﻠﻮкүңлем аның [ӨК.35]
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Тунатды дөрлү ( )ﺩﻭﺭﻟﻮләбәсилә йаз вә бағ [ӨК.8].
Шу ( )ﺷﻮдәклү мәдех санәләр қылур кә усы кидәр [ӨК.8]
Нәчә бақсам чықмады андин кирү [ТМ.119а],
Йулуму тотуб киттүм сәңа сару [ТМ.65б],
Бу қараңғу ( )ﻗﺎﺭﻧﻜﻐﻮйирдә булған қулдашым [ТМ.53б];
Қайғу ( )ﻗﺎﻳﻐﻮхәсрәт булды сәндин азықум [ТМ.54а].
Шулай ук Мөхәммәдъярның “Төхфәи мәрдан”, “Нуры Содур”
поэмаларында сүз ахырында [у], [ү] авазлары дифтонг составында
булганда, (мәсәлән, икәү сүзендә) вау ( )ﯞхәрефе белән белдерелә:
Ул көн вә кичәсен икәү ( )ﺍﻳﻜﺎﯞач торуб [ТМ.63а];
Эw ( )ﺍﻳﯞмүңүшүндә иске мамуқны алыб [ТМ.63а];
Эwеңә ( )ﺍﻳﯞﻳﻧﻜﺎбарыб ашағыл аны бөтүн [НС.46б].
Эчте ул балчықлы судин ( )ﺳﯟﺩﻳﻦнагяһан [НС.48б].
Үзләре эчкүгә су ( )ﺳﯟтабылмады [НС.48б]
Зарб эчендә диү ( )ﺩﻳﯟтик ирде ирләре [ТМ.65а].
Әмма алдагы мисалда хәреф өстендә өч нокта куелмаган: Изгүләр
берлә булса йахшы булғай тиү ([ )ﺗﻴﻮТМ.66а].
Әлеге хәреф севен– фигылендә дә кулланыла:
Ул балықчы севенүб ( )ﺴﯟﻧﻮﺏбарды рәван [НС.46б].
Севенүр ( )ﺴﯞﻧﻮﺭиркән сүзен әйде тәмам [НС.49а].
Поэмаларда тәвә сүзендә уау хәрефе ( )ﻮхәрефе килә:
Тәвәгә ( )ﺗﻮﺍﻛﺎменде үзе ул заман [НС.49а]
Вау хәрефе (“ )ﯞНуры содур” поэмасында гарәп алынмаларында
да урын ала:
Йатмыш иде, қубты хәммал дәүләте ([ )ﺩﯞﻟﺗﻰНС.46б]
Ф.С. Хәкимҗанов, борынгы төрки телендә иренләшү күренеше
шактый киң таралган булган, хәзерге татар телендә исә ул өлешчә
генә сакланган, дип саный [Хәкимҗанов, 2001, б. 61]. Мәсәлән,
хәзерге татар телендә тар әйтелешле [у], [ү] ирен сузыкларыннан соң
иренләшү күренеше күзәтелми. XV–XVI гасыр язма истәлекләреннән
мисаллар:  – ﻜﻮﻧﺪﻭﺯкөндүз [ТМ.47а],  – ﺍﻭﭽﻭﻥөчүн [ТМ.47а],  – ﺍﻭﻟﻭﻍолуғ
[ТМ.47а],  – ﺍﻭﻜﺳﻭﺯﻧﻳﻧﻚүксүзнең [ТМ.50а],  – ﻜﻭﻧﻜﻭﻝкөңүл [ТМ.44а],
 – ﻜﻭﺭﻭﻜﻟﻭﻙкүрүклүк [ТМ.48а].
Мөхәммәдъяр поэмаларында кушымчаларда вариантлылык
күзәтелә:  – ﺍﻭﺯﻮﻧﻜﺪﻳﻦүзүңдин [ТМ.44а],  – ﻜﻮﻧﻜﻠﻮﻡкүңлүм [ТМ.44а], ﺗﻮﺮﻮﺏ
– торуб [ТМ.44а],  – ﺍﻭﻠﺪﻭﺮулдур [ТМ.47а],  – ﻣﻭﻧﻭﻧﻚмонуң [ТМ.48а],
 – ﻜﻮﺯﻮﻧﻜﺎкүзүңә [ТМ.52а],  – ﺗﻭﺮﻠﻭ ﺗﻭﺮﻠﻭтөрлү-төрлү [ТМ.54а, 59а], ﻧﻴﻧﻚ
 – ﻤﻮﻨﻜﻟﻰмоңлының [ТМ.55а],  – ﻗﻮﻠﻟﻭﻕқоллуқ [ТМ.58а], – ﺍﻭﻜﺳﻭﺯﻧﻳﻧﻚ
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үксүзнең [ТМ.50а]. Мисаллардан күренгәнчә, бу очракта иренләшкән
формалар өстенлек итә.
Поэмаларда йөз сүзе еш кулланыла, һәм без ике поэмада да аңа
кушымчалар ялгануны тулысынча карадык:  – ﻳﻮﺯﻳﻧﻜﺎйөзенә [ТМ.48а],
 – ﻳﻮﺯﻮﻧﻜйөзүң [ТМ.48а],  – ﻳﻮﺯﻥйөзен [ТМ.59а],  – ﻳﻮﺯﻭﻥйөзүн [ТМ.48а],
 – ﻳﻮﺯﻮﻧﻜﺎйөзүңгә [ТМ.58а],  – ﻳﻮﺯﻭﻥйөзүн [ТМ.49],  – ﻳﻮﺯﻭﻨﻛﻪйөзүнгә
[ТМ.58а],  – ﻳﻮﺯﻭﻨﻛﻪйөзүнгә [НС.58а].
Ирен гармониясенең Мөхәмәдъяр поэмаларында язуда чагылыш
табуын башка мисаллар белән дә исбатларга мөмкин: болут + дин,
боронгу, бот + ун; бөтүн; моның (1) / монуң (2); буйун + ыңны (1) буйын
+ ыдин (1), йөкүн +дe (2), йөкүр+дүң (1); +үб (1) йөреш (1) йөрүш (1),
қоруг (1), қотлыг (1), қотул + мас (1). “Нәсыйхәт” шигырендә ирен
гармониясе кайбер сүзләрдә күзәтелми:  – كونكلкүңел [Нәсыйхәт, 375].
“Зафәрнамәи вилаяте Казан” әсәрендә шулай ук ирен гармониясе
сакланган мисалларны күпләп табарга була: қулуна [ЗвК., С.61а., 61а],
қулундин [ЗвК., С.61а], шулай ук қундылар [ЗвК., С.61а], қуйуп [ЗвК.,
С.63а], қуйупан [ЗвК., С.62а], күңүлүне [ЗвК., С.61б], күтүруп [ЗвК.,
С.61а], күкүрт [ЗвК., С.63а], болур [ЗвК., С.60а], болсун [ЗвК., С.62а],
болуб [ЗвК., С.60б., 60 б., 61 а, 61 б, 61 б., 62 б, 63б, 63 б, 64 а, 64 а],
болур ирдүк [ЗвК., С.64а], болунды [ЗвК., С.64а], борун [ЗвК., С.61б],
борунрақ [ЗвК., С.60а], бозуп [ЗвК., С.63б], көндүз [ЗвК., С.60б], отлуғ
[ЗвК., С.63а., 63 а], өлүп [ЗвК., С.64а], өлүмдүр [ЗвК., С.61б], өтрү
[ЗвК., С.61б], суқур [ЗвК., С.61а], сүндүрүр [ЗвК., С.63б], сүндүрүр
ирделәр [ЗвК., С.63б], сонуп [ЗвК., С.61а], сөнгүләрин [ЗвК., С.62б],
тотуш [ЗвК., С.60б], торур ирде [ЗвК., С.62а., 62 а, 62 а, 62 б], төшүп
[ЗвК., С.60а], орурлар [ЗвК., С.62а], орушлар [ЗвК., С.64а., 64 б],
олуглык [ЗвК., С.63а], өчүн [ЗвК., С.61а], өзәнгүсене [ЗвК., С.61а],
өзүп [ЗвК., С.60б], йөрөшүп [ЗвК., С.60а], йолдузлар [ЗвК., С.61б],
әмма қулыда [ЗвК., С.62а], буйныны [ЗвК., С.61а], үтер ирде [ЗвК.,
С.63б], түкенгән [ЗвК., С.63б], төшер ирде [ЗвК., С.61а], йөзен [ЗвК.,
С.61б], йөзегә [ЗвК., С.60б, 62а],
Нәтиҗә итеп, Мөхәммәдъярның “Төхфәи мәрдан” һәм “Нуры
содур” поэмаларында аерым сүзләрдә сузыклар язылышында
күзәтелгән вариантларны карап үтик: азуқ (1) ~ азық (1); ашуқ–
(ашуқ+ты) (1) ~ ашық– (ашық+ыб) (3); бойруқ (бойруқ + ын) (1) ~
бойур– (бойур +ған (1), бойур + ды (4), бойур + са (2), бойур +
саңыз (1), бойур + ур (1); бойуруғ (бойуруқ + ы (1), бойуруқ + ын
(1) ); борунғу (1) борунғу + дан (1) ~ борунғы (3), борунғы + дин (1),
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борунғы + лардин (1); буйун + ыңны (1) ~ буйын + ыдин (1); дустлуқ
(1) ~ дустлық (1); йазуқ (1), йазуқ + ындин (1) йазуқлық (2) ~ йазық
+ум (1); күнилек (2) ~ күнүлүк (1); қоллық (3), қоллық + уң (1), қоллығ
+ ын (1) ~ қоллық (1), қоллық + ың (1); сеweн + гәндин (3) ~ сеwүн + үб
(2), сеwүн + үр иркән (1) ~ сөйүн + үб (1); татлу (1) ~ татлы (2) ~ татлығ
+ рақ (1); туғру (5) ~ туғрылық + дин (1); уқу+б (3), уқу+дум (1), уқу +
р(1), уқуған(1), уқуған + лар (1) ~ уқы (1), уқы+са (1), уқы+ған, уқыған
+ ға (1); унунчы (1) ~ унынчы (1); урун (1) ~ урын+ы (1).
Саналган мисалларда вариантлылык язуда төрле хәрефләрне
куллану аша чагылыш таба. Тагын еш очрый торган вариантлылык
беренче очракта – сузыкларны белдерү өчен, хәреф язылу, ә
икенчесендә хәреф язылмау белән билгеләнә [сүз инде әйтеп үткән [ә]
һәм [и] авазлары хакында). Бу урында вариантлылык иң еш күзәтелгән
очрак кил– ~ кел– фигыле. Бу вариантлылыкның төп сәбәбе язуда
традицияләрнең озак вакытлар дәвамында саклануында чагыла.
4.2.2. Тартык авазлар
[б] авазы XV–XVIII гасыр язма истәлекләрендә төрки-татар
сүзләрендә һәм алынмаларда сүз башында, сүз уртасында, сүз
ахырында килә:  – برﻻберлә [ТМ.62б],  – ﺻﺒﺭсабыр [ТМ.62б], – ﺍﻭﺸﺑﻮ
ошбу [ТМ.62б],  – ﻋﺿﺐғазаб [ҖТ 33б],  – ﻜﻮﻜﺪﻦ ﺍﻨﻦ ﻜﺗﺎﺐкүкдән инән
китаб [Гс.62б],  – ﺑﻟﻮ تسز ﻜﭼﮫболутсыз кәчә [Гс.62а].
Ике фонеманы белдерү өчен бер хәреф файдаланылган очраклар да
бар. Би хәрефе ( )ﺏязуда, [б] авазыннан тыш, [п] авазын да чагылдыра. XV–
XVIII гасыр язма истәлекләрендә пи хәрефе ( )ﭖкүп очракта алынмаларда
гына теркәлгән:  – ﺑﻮﻟﻐﺎﻯ ﭘﻳﺪﻩпәйдә булғай [Җ.62а],  – ﭘﺎﺪﺷﺎﻩпадишаһ [НС.1б],پاه
 – سى ﺑﻟﻮتболут парәсе [Гс.101а]. Эш кәгазьләрендә дә күпчелек очракта,
(мәсәлән, XV–XVII гасыр Кырым дипломатик актларында), башка язма
истәлекләрдәге кебек, төрки-татар сүзләренең уртасында һәм ахырында
да пи хәрефе ( )ﭖкулланыла:  – ﺑﻮﻟﻮﭖбулуп [Хисамова, 1999, с. 50], قاچ
 – اوپتىқач үпте [Хисамова, 1999, с. 63]. Аны Ф.М. Хисамова XVII йөз
эш кәгазьләренең үзенчәлекле билгесе дип атый һәм сөйләм нормасының
чагылышы дип күрсәтә [Хисамова, 1999, с. 62].
Тарихи фонетикага кагылышлы [б] авазы белән бәйле
үзенчәлекләр шактый. [б] авазы ның кыскарып юкка чыгуы яки [w]
авазына күчүе, яисә [п] авазына алмашынуы XV–XVIII гасыр язма
истәлекләрендә төрлечә чагылыш таба.
Хәзерге татар әдәби теле белән чагыштырганда, язма истәлекләрдә
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аерым сүзләрдә [б] урынына [w] йөри. Ул бар, бир-, бар- лексемаларына
карый. Әлеге күренеш күзәтелгән истәлекләр өчен дә ят түгел. Бу
сүзләрнең үзенчәлекле язылышы Мөхәммәдъяр поэмаларына һәм
“Нәсыйхәт” шигыренә кагылмый. Алда саналган мисаллар бу әсәрләрдә
бар сүзе – 14, бар- – 27, бир- – 110 тапкыр очрый.
Кайбер истәлекләрдә [б] һәм [w] авазларының кулланылыш
ешлыгы нык аерыла. Өмми Камал шигырьләрендә әлеге сүзләрдә
аеруча [w] авазы өстенлек итә, Мәүла Колый хикмәтләрендә исә,
киресенчә: бар- – 63, wар- – 1; бир- – 216, вир- – 22; бар- – 51, wар- –
0. “Могҗизнамә” әсәрендә бу сүзләрнең [б] формалары бөтенләй юк.
[б] авазының бул- фигылендә төшеп калуы әлеге чор язма
истәлекләренең һәрберсендә дә теге яки бу дәрәҗәдә күзәтелә.
Мөхәммәдъяр поэмаларында бул- һәм ул- формалары кулланыла,
әмма ешлык буенча күзәтсәк, бул- вариантының сан ягыннан бик
күпкә өстен булуын күрәбез: бул- – 168 мәртәбә, ә ул- – 21. Әсәрләрне
аерым-аерым карасак, ул- формасының бары тик “Төхфәи мәрдан”
поэмасында гына очраганлыгы күренә:
Аһ киләсе худ килмәс димә
Кем буласы һәм булур, булмас димә [ТМ.51б];
Мәңа дуст булған һәмишә бар булғай,
Сәнең тәк дошман урыны дар булғай [ТМ.48б];
Уш мөсәлләм булды сезгә бу җиһан
Хуш мөсәххәр булды барча өнсе җан [ТМ.61б];
Кичәнең бер өлеше булмыш иде,
Йуқ димә, қазаға анларға улмыш иде [ТМ.65б].
Әгәр қамил булсаң ақыл яғына,
Надан булма, гөлләр утырт бағыңа [Нәсыйхәт, 312).
Колшәриф әсәрләрендә бу сүзнең бул варианты гына күзәтелә:
Мөнәҗәттә моңлуғ кәрәк, иҗабәти булса андин,
Күзи йашлиғ, бәғри башлиғ булмағунча булур қандин
[Колшәриф, 34].
Мөхәммәдъярның «Нәсыйхәт» шигырендә бул– ярдәмче фигыле
биш тапкыр кулланыла:
Әгәр сәндә булурсә фәһме қамил,
Гөли сач ул бағыңа, булма җаһил.
Багы эче улурди гөле мәхбүб,
Игәсе бағының улур иде мәрғуб.
Күни бул, туғры йула сал үзеңне.
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Өмми Камал шигырьләрендә әлеге фигыль бик еш кулланыла һәм
һәрвакыт ул– формасын ала:
Һәр морады тизрәк хасил ула
Һәр нәдин кем қурқар исә қортула [ӨК.46];
Бере ул кем деле гәр чәкдүр сүзе
Сөйләйә кем ақ ула анда йөзе,
Һәр ки сүзә қаседилә йалан қара
Бунда wә анда улур йөзе қара [ӨК.48].
“Гарәпчә – төрки-татарча сүзлек”тә бул- фигыле угыз формасында
кулланыла:  – ﺪﻟﻳﻞﺍﻭﻟﻣﻖдәлил улмақ [Гс.37б],  – ﺍﺶ ﺍﻭﻟﻣﺶ ﮅﻣﺎﻡтәмам улмыш
эш [Гс.19а].
[м] авазы. Мөхәммәдъяр поэмаларында да мим ( )مхәрефе аша
бирелә һәм төрки-татар сүзләрендә дә, гарәп-фарсы алынмаларында
да барлык позицияләрдә дә актив кулланыла:  – ﻣﻮﻨﻰмоны [ТМ.61],
 – ﻘﻴﻣﺗﻴﻥқыйммәтен [ТМ.57а],  – ﻄﻌﺎﻡтәғам [ТМ.61а].,  – ﻴﻮﻣﺷﺎﻕйомшақ
[ТМ.62а],  – ﻴﻣﺎﻥйаман [ТМ.63а],  – منмән [ТМ.9а],  – ﻜﻴﻢкем [ТМ.9а],
 – ﺍﻠﻣﺎﺴﻮﻨﻼﺮалмасунлар [ТМ.62а].
Кулъязмаларда [б] ~ [м] тәңгәллеге очрый, әмма ул истәлекләрдә
төрле ешлыкта кулланыла. Мөхәммәдъяр поэмаларында ул бөтенләй
очрамый, бары тик “Нәсыйхәт” шигырендә генә боны сүзе бар.
Поэмаларда бу алмашлыгы килеш белән төрләнгәндә, моның, моңа,
мондин, монда вариантларында килә. “Зафәрнамәи вилаяте Казан”
истәлегендә, ярлыкларда да бу тарихи тәңгәллектә [м] варианты
гына килә. Өмми Камал кулъязмаларында, Гарәпчә – төрки-татарча
сүзлектә, Коръән тәфсирендә, “Мәҗмәгыль-кавагыйд” хезмәтендә
моңа мисаллар шактый.
[т] авазы хәзерге татар телендә актив кулланылышта. Татар
теленең аңлатмалы сүзлегендә [т] хәрефеннән башланган сүзләрнең
барлыгы 285 биттә урын алуы ук моның ачык мисалы [ТТАС, б. 7–292].
Иске татар телендә дә әлеге аваз кергән сүзләр күп очрый. Казан
ханлыгы чоры истәлекләренә игътибар итсәк, [т] авазының язылышы
һәм кулланылышында аерым үзенчәлекләр күрәбез. Гомумән, бу аваз
кулъязмаларда ти ( )تһәм тый ( )طхәрефләре аша белдерелә. Гарәп
һәм фарсы алынмаларында калын әйтелешле һәм нечкә әйтелешле
авазлар, мәсәлән,  – طبيبтабиб [ТМ.54],  – طبعتтабиғәт [ТМ.54], طيور
– тайур [ТМ.54],  – طاليعталиғ [ТМ.54] кебек сүзләрдә, Мөхәммәдъяр
поэмаларында чыганак телдәге язылыш бирелә, күчерүчеләр бу
таләпне төгәл үтиләр. Бу кагыйдә Өмми Камал кулъязмаларында,
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XVI йөз истәлеге булган “Гарәпчә – төрки-татарча сүзлек”тә, Коръән
тәфсирендә, “Мәҗмәгыль-кавагыйд” хезмәтендә дә саклана. Шул
рәвешле, ти ( )تһәм тый ( )طхәрефләре алынмаларда сүз башында, сүз
уртасында һәм сүз ахырында очрый.
Кулъязмаларда тый хәрефе ( )طкайбер очракларда шулай ук татар
теленең үз сүзләрендә дә кулланыла:  – اطالنديатланды [НС.57], اورتارسن
– үртәрсән [НС.44];  – قرن طوقқарын туқ [Гс.56],  – اسكي طونиске
тунлар [Кт],  – قمطқамыт [Гс.54]. Беренче карашка, ти ( )تһәм тый ()ط
хәрефләренең язылышы сүзләрнең калын, яки нечкә әйтелешенә карап
билгеләнә кебек. Әмма аерым мисалларда бу кагыйдә сакланмый.
Мөхәммәдъяр поэмаларында тый хәрефе ()ط, нигездә, алынма
сүзләрдә генә кулланыла, ләкин нәфсең атыны сүзтезмәсендә ат
лексемасы тый хәрефе ( )طбелән бирелә. Шул ук сүзтезмәләрдә икенче
урынд ти хәрефе ( )تкилә: Айағы дезенә дәкен сәкил ат мисалында
ат сүзе [Гс.110]  اتформасында языла. Гомумән, бу сүзнең язылышы
шактый төрле. Мәсәлән, Алтын Урда чоры язма истәлекләрендә
ат хайван мәгънәсендә “Хөсрәү вә Ширин”, “Нәһҗел-фәрадис”
әсәрләрендә тый хәрефе ( )طбелән, “Мәхәббәтнамә”дә ти ( )تаша
бирелсә, “Гөлстан бит-төрки”дә ике төрле язылыш та очрый. Бу
тамырдан ясалган атлы, атқа менү, атлан-, атландур, атлы, атлығ
сүзләрендә дә тый хәрефе ( )طязыла. Шул рәвешле, төрки-татар
сүзләрдә әлеге хәрефләрнең язылышында вариантлылык күзәтелә.
XVI йөз гарәпчә-төрки-татарча сүзлектә ат ( )اتхайван
мәгънәсендә килә. Икенче бер урында ат җаны тезмәсендә  اطрәвешле
языла [Гс.100]
Өмми Камал әсәрләрендә басма китапта да [ӨК.21], кулъязмада
да [ӨК.25] ат сүзе  اتформасында языла.
Төрки-татар сүзләрендә тый хәрефенең ( )طкулланылуын без
Өмми Камалның Милли китапханә фондында 607т номеры белән
сакланучы нөсхәсендә очратабыз. Мисаллар:  – طوغنئтуғаны [ӨК.21],
 – طبرغهтабарға [ӨК.21],  – طغروтуғъры [ӨК.21] һ.б.
Сүзлектә ти ( )تһәм тый ( )طхәрефләренең язылышына килсәк, төгәл
система сакланмый. XVI йөз гарәпчә-төрки-татарча сүзлектә дә тый ()ط
хәрефе төрки-татар сүзләрдә калын [т] нечкә [т] авазларын белдерү өчен
дә бирелә:  – توبтуб [Гс.100],  – طوكوزтуңуз [Гс.100],  – بلوتболут [Гс.100],
 – اياق طوبغيаяқ тубығы [Гс.100],  – تينтийен [Гс.45]. Сүзләрнең калын һәм
нечкә вариантта булуы аларның язылышында чагылмый.
Истәлекләрдә тот- фигыленең язылышы үзенчәлекле. Мәсәлән,
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Коръән тәфсирендә:  – طوتاтота [Кт.012],  – طوتمياтотмайа [Кт.012],
 – طوتديلرтотдылар [Кт 012],  – طوتاтота [Кт.012]; Мөхәммәдъяр
поэмаларында:  – توتعاىтотғай [НС.44],  – توتماعاىтотмағай [НС.58],
 – توتولدىтотулды [НС.58].
Коръән тәфсирендә бу хәреф төрки-татар сүзләрендә кулланыла:
 – قطعқатығ [Кт.012],  – طونтун [Кт 181].
Хәзерге татар телендә гарәп-фарсы алынмалары яңгырау
тартыкларга беткәндә саңгырау парлары белән алмашыну күзәтелә:
мәктәп, китап, сәбәп, максат, өмет һ.б [ГТРС, с. 810]. Бу чор язма
истәлекләрендә сүзнең азагында яңгырау тартыкны белдерүче хәрефләр
языла языла:  – اميدөмид [ТМ.32],  – كتابкитаб [ТМ.: 7],  – دردдәрд [Гс.36];
 – قول ازاد اوالنқол азад улан [Гс.73];  – محمدМөхәммәд [Кт.037].
Язма истәлекләрдә [т] фонемасын тикшергәндә, [т] һәм [д]
авазлары тәңгәллеген искә алу кирәктер. Ул бу чор ядкәрләрендә
төрлечә чагыла.
Мөхәммәдъяр поэмаларында [д] һәм [т] тартыкларының
кулланылуына килсәк, хәзерге татар телендә [д] авазы белән килгән
дүрт, диңгез, дөя сүзләре түртүсе [ТМ.45], тиңез [НС.51], тәвә [ТМ.49]
вариантларында очрыйлар. Интервокаль позициядә дә саңгырау
тартык кулланыла: йитенче [НС.55], унтүрт [ТМ.53].
XVI йөз гарәпчә-төрки татарча сүзлектә сүз башында [д] авазын
куллану гаять еш очрый:  – ﺪﻣﺮﺠﻲдәмерче [Гс.136];  – ﺪﺷﻲ ﺒﻮﺯﺍﻏﻭдеше
бозағу [Гс.74];  – ﺪﻮﺘﻦдүтен [Гс.33];  – ﺪﺷﮏдүшәк [Гс.46];  – دمرдәмер
[Гс.109];  – دشي طوشانдеше таушан [ГТС.79]. Сүз уртасы һәм сүз
ахырында [д] авазы килүгә дә мисаллар бар:  – بُد ْقلُو اعجбодақлу агач
ботаклы [Гс.34];  – ﺍﺪﻡ ﺍﺪىадәм ады [Гс.40].
Коръән тәфсире [т] ~ [д] тәңгәллеге ягыннан, шулай ук д-төркеменә
карый:  – د ِكلдәгел [Кт.179],  – ِد ِدلرдиделәр [Кт.20],  – س ُودсүд [Кт.181].
Өмми Камал әсәрләре дә бу тәңгәллек күзлегеннән д– төркемгә
карый [д] авазы һәр позициядә актив. Мисаллар:  – ﺪﻮﺘﻮڭдотуң [ӨК.68],
 – ﺪﺮﻟﺪﻰдерелде [ӨК.7],  – ﺪﻭﻦдөн [ӨК.6],  – ﺍﻮﺪуд [ӨК.4],  – ﺪﺍﺘﻟﻮдатлу [ӨК.60].
Шул рәвешле, XV–XVII гасыр язма истәлекләрендә ти ( )تһәм
тый ( )طхәрефләренең төрки-татар сүзләрендә язылышында аерым
кагыйдәләр сакланмый, әмма, нигездә, калын сүзләрдә анлаутта тый
( )طграфемасы кулланыла.
Борынгы төрки телдә [д] авазы кулланылган күпчелек сүзләр
Мөхәммәдъярның “Төхфәи мәрдан” поэмасында урын ала, әмма
аларда [д] фонемасы урынына [т], яки [й] авазы күзәтелә
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Сүзлектә ти ( )تһәм тый ( )طхәрефләренең язылышына килсәк,
төгәл система сакланмый:  – ﺘﻮﺏтуб [ГТС.101],  – ﻄﻭﺮﻨﻪторна [ГТС.101],
 – ﻛﻮﻦ ﻄﻭﺘﻟﻣﻖкөн тотылмақ [ГТС.101],  – ﻄﻭﻛﻮﺯтуңуз [ГТС.101], ﺍﻴﺎﻖ ﻄﻭﺑﻐﻲ
– айақ тубығы [ГТС.101б].
[с] авазы. Гарәп язулы төрки татар текстларда [с] авазын белдерү
өчен син ()ﺲ, сад ( )ﺺһәм са ( )ﺙхәрефләре кулланыла. XV–XVII
гасыр язма истәлекләрендә төрки-татар сүзләрендә гадәттә син ()ﺲ
һәм сад ( )ﺺхәрефләре кулланыла:  – ﺴﻦсән [ТМ.50б],  – ﺁﺘﺎﺴﻰатасы
[ТМ.61б],  – ﺁﻨﺎﺴﻰанасы [ТМ.61б],  – ﺴﻮﻨﻰсуны [НС.48б],  – ﺴﺯﻜﺎсезгә
[НС.49б],  – ﺴﻮﺮﺪﻳﺎﻠﺮсордылар [НС.49б],  – ﺴﯞﭽﻳﮏсүчек [НС.48б], ﺼﺎﺘﺟﻰ
 – ﺴﻮﺪсүд сатуҗы [Гс.103],  – ﺼﺭﺘﻼﻦсыртлан [Гс.101],  – ﺪﺷﻰ ﺍﺭﺴﻼﻦдеше
арслан [Гс.103],  – ﺼﻧﻤﻖсынмақ [Гс.103],  – ﺼﻮﻴﻤﻖсуймақ [Гс.101].
Гарәп-фарсы алынмаларында син ()ﺲ, сад ( )ﺺһәм са ( )ﺙхәрефләре
өчесе дә очрый:  – ﺍﻮﺴﺘﺎﺪостад [НС:45б; Гс.103],  – ﺤﺪﻳﺚхәдис [НС.40б],
 – ﺴﻓﺎ ﺼﻔﻪ ﺴﻰﻨﻳﻨﮏсафа сөффәсенең [НС.55б].
Кулъязмаларда син хәрефе ()ﺲ, тешле булмыйча, тоташ сызык кына
да язылырга мөмкин. Кайбер текстларда яки кайбер очракларда бу хәреф
астына өч нокта да куела. Текстологлар өч нокталы син ( )ﺲхәрефен,
нигездә, XVII гасырга кадәр күчерелгән урта гасыр нөсхәләрендә очрый,
дип саныйлар [Бәширов, 2006, с. 35; Хисамова 1990, с. 59]. XVII гасыр
урталары грамоталарында аерым мисалларда шулай ук өч нокталы син
хәрефе ( )ڛочрый:  – ﻤڛﮑﯟМәскәү [Хисамова 2012, с. 76].
Син ( )ﺲхәрефенең астына 3 нокта куелган очраклар ( )ڛXV–
XVI гасыр язма истәлекләре кулъязмалары өчен дә хас. Мәсәлән,
Мөхәммәдъярның “Нуры Содур” поэмасының В343 номерлы
нөсхәсендә сәбәбдин [НС.112]; эстәйү [НС.112б]; сәвәрләр [НС.121];
барчасы [НС.112] кебек мисалларны күрәбез. Нөсхәнең 155нче
битендә һиҗри буенча 1168 ел (милади буенча 1756 еллар) күрсәтелсә
дә, А.К. Боровков аны XVI–XVII йөз язу традицияләре сакланган
күчермә дип карарга киңәш итә [Абилов 1966, с. 127].
[ш] авазы. [ш] авазы язма истәлекләрдә шулай ук урын ала.
Ул төрки сүзләрдә сирәк очраганлыктан, кайбер тюркологлар
баба телдә сүз башында бу авазның кулланылуын кире дә кагалар
[Серебрянников, Гаджиева, 1986, с. 59]. Язуда [ш] авазы шин ()ﺵ
хәрефе аша чагылдырыла, өйрәнелгән күп кулъязмаларда бу хәрефнең
“теш”ләре куелмый:  – ﻛﺷﻰкеше [ТМ.60а],  – ﻳﺎﺵйәш [ТМ.60а], – ﺍﻭﺷﺒﻮ
ошбу [ТМ.55а],  – ﻗﻮﻳﺎﺵқойаш [ТМ.52б].
[ң] авазы. [ң] авазының XVI–XVII йөз язма истәлекләре
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кулъязмаларында төрлечә язылуы күзәтелә. Кайбер нөсхәләрдә ул кәф
( )كхәрефе белән генә бирелә. XVI йөз гарәпчә-төрки татарча сүзлектә
барлык мисаллар да бары тик әлеге билге белән генә языла: – ﺩﻭﻛﺰ
дуңыз [Гс.83б],  – ﻗﺮﻛﻮﻟﻖқараңулық [Гс.33а],  – ﺩﻛﺰдиңез [Гс.72а], ﺳﻜﺮ
– сеңер [Гс.75 а],  – ﺍﺷﻧك ﺍﺧﺭﻯэшнең ахыры [Гс.33а]. Соңгы мисалда
иялек килеш кушымчасын -ың/-ең дип уку мөмкинлеге булса да,
башка мисалларга нигезләнеп, -ның/-нең дип бирәбез.
Күпчелек кулъязмаларда [ң] авазы нун + кәф диграфы ()ﻧﻜ
ярдәмендә бирелә. Бу язылыш ике төрле укылышны чагылдыра.
Мәсәлән, Өмми Камал әсәрләренең басма нөсхәсендә  – ﺟﻮﻧﻜﻪчөнкә
‘чөнки’ [ӨК.12] мисалында [нк] дип укыла,  ﺁﻧﻜаң [ӨК.4] сүзендә [ң]
авазын белдерә. Әлеге кушылма Мөхәммәдъярның “Төхфәи мәрдан”
поэмасының ике нөсхәсендә дә, “Нуры Содур” поэмасының В
3690, өлешчә В 343 номерлы кулъязмаларында кулланыла: – ﺗﻧﻜﻼﻧﻜﺰ
тыңлаңыз [Нс.88б],  – ﻛﻮﻧﻜﻮﻟﻼﺭкүңүлләр [Нс.94б].
Өмми Камал әсәрләренең Милли китапханә нөсхәсендә [ң] авазы
өч нокталы кәф хәрефе ( )ݣаша бирелә:  – ﻛﻮﯕﻞкүңел [ӨК.8б], – ﺩﯕﻠﻪ
дыңла [ӨК.23а],  – ﻳﺎﯕﺎйаңа [ӨК.23б];  – ﻛﻮﺯﯕﻰкүзеңе [ӨК.24б];  – ﺁﯕаң
[ӨК.24б]. Басма китапта [ң] авазы нун һәм кәф кушылмасы  ﻧﻜитеп
языла:  – ﻳﺎﻧﻜﻰйаңа [ӨК.8 а];  – ﺁﻧﻜﺪﻯаңды [ӨК.5],  – ﺗﻧﻜﺮﻯтәңре [ӨК.21];
 – ﺻﻮﻧﻜﻰсоңы [ӨК.20 а];  – ﺑﻧﻜﺪﻩ ﺑﺮﻯбиңдә бере [ӨК.23]. Китапта өч
нокталы кәф ([ )ﯕг] авазын белдерә:  – ﺳﻮﯕﻮﺳﻰсүгүсе [ӨК.23].
Кол Шәриф шигырьләренең графикасын Бакырган китабыннан
гына күзәтә алабыз. Ул җыентыктагы барлык авторларның әсәрләре
өчен дә уртак: [ң] авазы  ﻧﻜформасында килә:  – ﻣﻮﻧﻜﻠﻮﻍмоңлуғ [КШ.68]
Кадыйргали бәкнең “Җәмигыт-тәварих” истәлегендә һәм
“Зафәрнамәи вилаяте Казан” кулъязмасында [ң] авазы нун кәф ()ﻧﻜ
кушылмасы белән бирелә:  – ﺍﻧﻜﺎаңа [ҖТ.13б],  – كرانكغو كيجه الرداкичәләрдә
қараңғу [ЗвК.63а]. [г] авазы кулъязмаларда кәф хәрефе ( )ﻜаша чагылыш
таба:  – ﺳﻮﺯﻻﻛﺎﻥсүзләгән [ҖТ.13б],  –كوكالرداكىкүкләрдәге [ЗвК.63а].
[х] авазы хи ()ﺡ, хы ( )ﺥхәрефләре аша бирелә, бу чор язма
истәлекләрендәге алынмаларда сүз башында, сүз уртасында һәм сирәк
кенә сүз ахырында очрый:  – ﺧﺎﻥхан [ТМ.43а],  – ﺮﺣﻳﻡрәхим [ТМ.43а],
 – ﺣﻛﺎيتхикәят [ТМ.53а],  – ﺻﺑﺢсабах [ТМ.52б],  – ﺳﺣﺮсәхәр [ТМ.52б],
 – ﺧﺮﻣﻪ ﻳﺑﺮﺍﻏﻰхөрмә ябрағы [Гс.78],  – ﺍﺧﺷﺎﻡахшам [Гс.76],– ﺤﻟﻮﺍسى ﺍﻋﺫﻩ
әғдә хәлвәсе [Гс.77],  – ﺒﺧﺷﻴﺶбәхшиш [Гс.77],  – ﺣﻳﻮﺍﻥхайwан [Гс.103],
 – ﺣﺎﺟﺖхаҗәт [Гс.103],  – ﺧﺻﻭﺻﺎхосусан [Гс.103].
Күпчелек истәлекләрдә [х] авазы бары тик алынмаларда гына

4. Казан ханлыгы чоры...

351

урын ала һәм әлеге сүзләрнең дөрес язылышын кулъязмаларны
күчерүчеләр саклыйлар, ягъни сүзләр нигез телдә ничек язылсалар,
шул рәвешле язылыш кулъязмаларда да урын ала: төрки-татар сүзләрдә
[х] фонемасы “Могҗизнамә” әсәрендә генә күзәтелә. Бу истәлектә [к]
~ [х] тәңгәллеге актив. Күп очракта [к] авазын [х] авазы алыштыра:
бахды [Могҗизнамә, 53], уйху [Могҗизнамә, 52] һ.б.
Урта гасыр язма истәлекләрендә күзәтелгән [з] ~ [й] ~ [д] ~ [т]
Мөхәммәдъярның “Төхфәи Мәрдан” поэмасында да еш очрый.
азақ
изә
қазғу
қазғурқозуғ
сүзләсүзләшазрыл–
–

Мөхәммәдъяр
2
айақ
2
ийә
4
қайғу
1
–
1
қойуг
қойу
30
–
1
–
1
–
–
–
–
қойруқ

4
3
7
–
5
1
–
–
–
–
1

Таблицадан күренгәнчә, [з] ~ [й] ~ [д] ~ [т] тарихи чиратлашуы
Мөхәммәдъяр әсәрләрендә [з] ~ [й] формасында очрый. Мисалларның
изә һәм ийә лексемаларыннан башкалары семантик яктан бер-берсе
белән тәңгәл киләләр. Мөхәммәдъяр поэмаларында аяқ, қое, қайғы
сүзләре ике вариантта да биреләләр, й-вариантлылары бермә-бер
артык. Сүзлә-, сүзләш-, азрыл-, қазғур- сүзләренең й-вариантлылары
бөтенләй кулланылмый.
“Төхфәи мәрдән” һәм “Нуры содур” әсәрләрендә хуҗа мәгь
нәсендә ийә, изә формалары кулланыла [Кадирова 1999, c. 47–48].
“Иясен сыйласаң, этенә сөйәк сал” мисалында һәм изә варианты
кодрәт изәсе сүзтезмәсендә аллаһ мәгьнәсендә килә. Шигырьдә игә
варианты урын ала: Бу багың игәсенә кыл иганәт. А.Н. Боровков
аларның чыгтай истәлекләрендә кулланылу үзенчәлекләренә
карата “егә хуҗа, биләүче мәгьнәсендә киң кулланыла, ә ийә гади
сөйләмгә хас” дип билгели [Боровков, 1963, с. 128]. Чыннан да, игә
Мөхәммәдъярда чыгтай теле тәэсире булырга мөмкин.
XV–XVII гасырның башка язма истәлекләрендә бу чиратлашу,
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шулай ук, игътибарга лаек. Мәсәлән, Өмми Камал иҗатында югарыда
караган сүзләрне без бары тик й-формасында гына күрәбез: Айурма
бән қолы қалаwызымдан [ӨК.73]; И йалан сөйләмәзем диб йалан
дәғwәи қылан [ӨК.90]; Бағлар күзне, айагны Өмми Қамал [ӨК.70];
Һәм бере улдур кә аз сүз сөйләйә [ӨК.50].
Без шундый ук күренешне XVI гасыр истәлеге “Могҗизнамә”
әсәрендә дә күзәтәбез: Фикрә йаныб, қайғыдан улды бәттәр
[Могҗизнамә, 111], Анча ул дөхтәр бу сүзе сөйләде [Могҗизнамә,
134], Вар иде Ғотбә дарында бер қойы [Могҗизнамә, 115], Айағына
дөшде, диде: Йә һомам [Могҗизнамә, 118]. Бары тик бер урында
гына сүзләш– фигыле кулланыла: Ир, ғаүрәт һәр нә сүз сүзләштеләр
[Могҗизнамә, 133].
XVI гасыр сүзлегендә [з] ~ [й] чиратлашуы юк, бары тик йвариантлы мисаллар гына очрый: қойу дөбе [Гс.96], қойу [Гс.24], айақ
тубығы [Гс.101], дүрт айақлу мал: қойун, сығыр кеби [Гс.106], сүз
сөйләмәк [Гс.98].
Шулай итеп, Казан ханлыгы чоры язма истәлекләрендә җанлы
сөйләм формасы [й] белән язылыш норма булып тора.
[й] авазы текстларда һәр позициядә урын ала: – ﻴﺧﺷﻰ ﻠﻳﻖ
йахшылық [ТМ.55а],  – ﻳﻗﻟﻐﺎﻧﺪﺍйықылғанда [ТМ.55а], йите – [ТМ.58а],
 – ﻳﻣﺎﻧﻟﻳﻖйаманлық [ТМ.58б],  – ﻳﻟﺑﺎﺮﻴﺐйалбарыб [ТМ.57а]
“Төхфәи мәрдан” поэмасында, гомумән, XV–XVI гасыр
язма текстларының күпчелегендәге кебек үк, сүз башында [й]
ләштерү күзәтелә һәм [җ] авазы сүз башында бары тик гарәп фарсы
алынмаларында гына килә һәм җим хәрефе ( )ﺝбелән бирелә.
[й] авазы татар әдәби телендә күбрәк сүз башында [йи-]
кушылмасы булган очракта [җ] авазына күчкән. Бу позициядә XV–
XVI гасыр язма истәлекләренең барысында да [й] авазы күзәтелә:
 – ﻴﻤﺶйимеш [ТМ.56а],  – ﻴﻨﮏйиң [ТМ.56а];  – ﻴﻞйил [НС.40б]; йиңел
[ТМ.57а];  – ﻴﺘﻰйите [КШ.57.].
[з] авазы XV–XVI гасыр кулъязмаларында һәр өч позициядә килә.
Төрки-татар сүзләрдә сүз башында [з] авазы очрамый, сүз уртасында
һәм сүз ахырында еш кулланыла:  – ﺍﺯаз [НС.47б],  – ﺒﺯбиз [12], – ﺍﻏﺯ
ағыз [ТМ.48б],  – ﻛﻮﺯкүз [НС.57а],  – ﺳﻮﺯсүз [НС.57б],  – ﺘﻴﻨﻛﺯтингез
[НС.41а],  – ﺍﺯﻏﺎﻥазған [НС.43а]. Төрки-татар сүзләрдә һәр очракта зә
( )ﺯхәрефе генә килә:  – ﺘﻮﺯтөз [НС.51б];  – ﺘﻮﻗﻮﺯтуқуз [ТМ.64б]; ﺳﻮﺯﻻ
– сүзлә [ТМ.9а]. Гарәп-фарсы алынмаларында з фонемасы зә ()ﺯ, зый
()ﻅ, зәл ()ﺫ, зад ( )ﺽхәрефләре аша бирелә:  – ﺮﻤﺿﺎﻥрамазан [НС.67б],
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 – ﺮﺯﻕризық [ТМ.55а],  – ﻟﺧﻆﻪләхзә [ТМ.54а] “мизгел, момент”.
[ғ] авазы. Мөхәммәдъяр поэмаларында төрки-татар сүзләрдә һәм
кушымчаларда, нигездә гайн хәрефе ( )ﻍкулланыла. Мәсәлән, аларда
7 мәртәбә очраган тағ ( )ﺗﺎﻍсүзе һәр урында гайн ( )ﻍбелән языла:
Чықар ирде ул тағдин ( )ﺗﺎﻏﺪﻳﻥбер болақ [Н.С.63а];
Бичин әйде фәлән атлығ ( )ﺁﺗﻠﻳﻎтағда ( )ﺗﺎﻏﺪﻩмән [ТМ.56а].
Поэмаларда сирәк кенә айн ( )ﻉхәрефе дә төрки-татар сүзләрдә килә:
Аның дик уғлан ( )ﺍﻮﻏﻼﻥбулмагай ( )ﺒﻮﻠﻤﻐﺎﻯруи зәмин [ТМ.66б];
Диде үз лотфындин ағзын ( )ﺁﻏﺯﻳﻥачыб [ТМ.66б];
Вәзирнең уғлын ( )ﺍﻮﻋﻠﻳﻥүлтерделәр [ТМ.66б].
Ибраһим хан ярлыгында:  – ﺳﻳﻮﺮﻏﺎﻞсуйурғал [И.х.я.],  – ﺍﻮﻏﻠﻰуглы
[И.х.я.],  – ﺗﻣﻐﺎтамға [И.х.я.],  – ﺍﻳﻞ ﺁﻏﺎﻻﺮﻯил ағалары [И.х.я.], – ﺗﻮﺗﺎ ﺗﻮﺮﻏﺎﻥ
тота торған [И.х.я.],  – ﺁﺗﻠﻳﻎатлыйғ [И.х.я.].
Сүз уртасындагы тарихи [г] ~ [w] чиратлашуы XV–XVI гасыр
истәлекләрендә шулай ук чагылыш таба:
Бүре ағыны ( )ﺁﻏﻳﻧﻰтаушқан ауламас ([ )ﺁﯟﻻﻤﺎﺲТМ.51б].
Мөхәммәдъяр поэмаларында, Өмми Камал әсәрләрендә,
“Могҗизнамә” дә [ғ] варианты белән язылыш өстенлек итә: – ﺁﻏﺯ
ағыз (8 тапкыр) [ТМ.66б],  – ﺁﻏﻳﺮағыр (1мәртәбә) [ТМ.66б], – ﺍﻮﺮﺗﻤﺎﻕ
аwуртқан (1 тапкыр) [ТМ.54а].
Сыйфатларның ахырында [ғ] һәм [г] тартыкларының саклануы –
системалы күренеш. Мөхәммәдъяр әсәрләрендә  – ﺍﻮﻠﻮﻍолуғ [ТМ.52а],
 – ﺗﻮﻠﻮﻍтулуғ [ТМ.52а],  – ﻘﻮﺮﻮﻍқоруғ [ТМ.52а],  – ﺁﺗﻠﻳﻎатлығ [ТМ.56а], ﺁﺮﻳﻎ
– ариг [ТМ.63а] мисалларын китереп була. Балчыклы, төрле (төрлү),
татлы, күрүкле формалары да очрый. Ибраһим хан ярлыгында – ﺁﺗﻠﻰ
атлы [Ибр.х.я.] һәм  – ﺁﺗﻠﻳﻎатлыйғ [Ибр.х.я.] формалары янәшә килә.
“Могҗизнамә” әсәрендә агыз, ағыр, ағыр-, буғын, игел-, игүл- кебек
мисалларны еш очратабыз.
“Төхфәи мәрдән” һәм “Нуры содур” әсәрләрендә сүз уртасында
саңгырау [қ] тартыгы саклануга да мисаллар бар:
Чықар ( )ﭽﻘﺎﺮирде ул тағдан бер болақ,
Ақар ( )ﺁﻘﺎﺮирде суы балдин татлығрақ [НС.63а],
Тартыб чықарды ( )ﭽﻘﺎﺮﺪﻯқабланны ан заман [ТМ.55б],
Болар әйде Заһид, чықарма ( )ﭽﻘﺎﺮﻣﺎаны [ТМ.55б].
“Төхфәи мәрдан” поэмасында сақын- һәм сығын- вариантлары
кулланыла:
Кем үзүнгә нә теләсәң, үзгәгә аны сақын,
Йығлатыб йимә үксүзнең хақын [ТМ.50а];
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Өчәгүсе болар худ мәғзүл китте
Аңа тиб сығынды, үзүнгә йитте [ТМ.49б].
Алдагы чор язма истәлекләрендә дә [Боровков, 1963, с. 259;
Курышжанов, 1970, с. 182] вариантлылыкка ия фигыльнең бу поэмада
ике төрле язылышта кулланылуын рифма таләбе белән аңлатырга
мөмкин [Кадирова 2001, с. 61].
Кыскача нәтиҗәләр. XV–XVI гасыр язма истәлекләре
кулъязмаларының фонетика, графика, орфография юнәлешендәге
үзенчәлекләрен барлау төрки-татар һәм гарәп-фарсы традицияләренең
саклануын һәм дәвам ителүен күрсәтә. Бер үк истәлектә, яки төрле
текстларда бер татар авазының гарәп әлифбасындагы берничә
хәреф белән күрсәтелүе вариантлылык тудыра. Кулъязмаларда, [а]
фонемасын белдерү максатында, сүз башында мәдле әлиф ( )ﺁһәм
мәдсез әлиф ( )ﺍфайдаланылган. Сүз башында [и] авазын бирү өчен
өчен әлиф + йай диграфын ( )اىкуллану норма булып торса да, мәдсез
әлифне ( )ﺍдә очратабыз. Бу чор истәлекләре текстларында әлиф ()ﺍ, уау
()ﻭ, йай ( )ﻯхәрефләренең хәрәкәле вариантлары күренми.
XV–XVI гасыр язма истәлекләрендә тартык аваз тәңгәллекләре
еш күзәтелә, Аларның бер истәлек эчендә вариант буларак
кулланылышы кызыклы. Мөхәммәдъяр поэмаларында тартык авазлар
вариантлылыгына мисаллар шактый: aндaг (2 тапкыр) ~ aндaк (1
тапкыр), ундүрт (2 тапкыр) ~ унтүрт (1 тапкыр), севен (6 тапкыр) ~
сөйүн (1тапкыр) һ.б. Соңгы мисалның Казан ханлыгы чоры язма
истәлегендә урын алуы да игътибарга лаек, чөнки бу сүзнең севенформасы XIX гасыр ахыры–XX гасыр башы әсәрләрендә дә күзәтелә.
Тартык аваз тәңгәллекләре башка истәлекләр телендә дә күзәтелә.
Димәк, Казан ханлыгы чорында язылган истәлекләрдә авазларны
язуда чагылдыруда вариативлык киң чагыла. Аларда алдагы чор
язма истәлекләрендәге традицияләрнең дәвам итүе күзәтелә. Шул
ук вакытта, Идел буе төрки теленә характерлы булган формалар,
үзенчәлекләр алгы планга чыга.
Би ()ب, җим ()ج, кәф ( )کграфемалары язуда яңгырау тартыкларны
да, саңгырау тартыкларны да бирү өчен кулланылалар. Текстларда пи
( )پһәм чим ( )چхәрефләрен куллану сирәк очрый. Тый ( )طһәм сад ()ﺺ
графемалары төрки сүзләрдә сирәк кулланыла, си ()ث, хы ()ﺥ, дад ()ص,
зый ( )ﻆхәрефләре алынма сүзләрнең язылышында гына күзәтелә.

5. ХVII–ХVIII гасырларда
иске татар язма әдәби теленең
фонетик һәм график-орфографик үзенчәлекләре
5.1. Язма чыганаклар
XVII йөзнең икенче яртысында иҗат иткән күренекле фикер иясе,
шагыйрь М. Колый турында шигърияте “...моңарчы тиешле дәрәҗәдә
өйрәнелмәгән, дөресрәге барланмаган, укучыларга канәгатьләнерлек
күләмдә ирештерелмәгән, бәяләмәсе гел “суфый шагыйрь” дигән
тамгалаудан әллә ни ерак китмәгән”, – дип яза академик Миркасыйм
Госманов [Госманов 1996, б. 160].
М. Колый шигырьләре теркәлгән кулъязма җыентыгы табылу
турында беренче булып, Ф. Туйкәнең 1926 елда хәбәре басылып
чыга. Академик үзәкнең кушуы буенча ул күчермәләрне Казанга
җибәрә. Кулъязманы өйрәнү Г. Ибраһимов тәкъдиме белән Г. Сәгъдигә
тапшырыла һәм, озакламый, М. Колыйның хикмәтләре турында
тикшеренүләр нәтиҗәләре басылып чыга.
XX гасырның 30 нчы елларының башыннан алып, М. Колый
әсәрләреннән үрнәкләр урта мәктәп һәм югары уку йорты
программаларына, дәреслекләргә, хрестоматияләргә кертелә.
1956–1957 елларда татарча һәм русча басылган “Татар поэзиясе
һәм антологиясе”ндә, “Борынгы татар әдәбияты” (1963) исемле
китапта М. Колый әсәрләренә шактый киң урын бирелә. Шагыйрьнең
хикмәтләреннән үрнәкләр дөнья әдәбияты классикасының ике йөз
томлыгында да басыла.
М. Колыйның аерым шигырьләре Санкт-Петербургта, Чиләбе
өлкәсенең Троицк шәһәрендә, хикмәтләрнең яңа күчермәләре
Татарстанда һәм Башкортстанда табыла.
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М. Колый әсәрләрен тикшерүгә Г. Сәгъди зур көч куя. Аннан
соң да М. Колый турында төрле елларда мәкаләләр басыла килде
(Җәләй, 1940; Абилов, 1958; Хисматуллин, 1963). 1970 еллар башында
шагыйрь иҗатын киң планда алып тикшерүчеләрдән К. Дәүләтшин
булды. Ул шагыйрь хикмәтләрен тема һәм идея эчтәлекләре ягыннан
төркемләде, аларның сәнгати үзенчәлекләрен ачты, бер хикмәтнең
инкыйлабка кадәр үк басылганлыгын ачыклады, Мәүла Колый иҗаты
турында кандидатлык диссертациясе язды һәм мәкаләләр бастырды
(1971, 1976). Шул ук автор соңгы елларда “Мирас” журналында
хикмәтләрнең текстларын бастырды. Шул рәвешле Мәүла Колый
мирасын халыкка җиткерү буенча эш башланды, һәм бу әсәрләрнең
тел үзенчәлекләрен өйрәнүнең кирәклеге ачылды.
Мәүла Колый хикмәтләренең Мәүла Колый хикмәтләре (МК:
хикмәтләр) күпсанлы кулъязмалары арасында саклану дәрәҗәләре
төрле булганнары бар:
Зәй-Каратай кулъязмасы. 1925 елда хәзерге Лениногорск
районы Зәй-Каратай авылында Фазыл Туйкә Гаишә Мөхәммәдиевада
Әлмәт районы Сәләй авылыннан әтисе йортыннан алып килгән
кулъязмага игътибар итә. 1855 елда күчерелгән бу кулъязманы
Ф. Туйкә Казанга Гыйльми үзәккә җибәрә. Бу кереш, шигырь, 97
хикмәт, бер газәлдән торган табыш турында “Кызыл Татарстан”да,
(1926, № 94) һәм “Безнең юл” журналларында (1928, № 9) мәкаләләр
язып бастыра. Гыйльми үзәк кушуы буенча, күренекле галим Г. Сәгъди
шигырьләрне тикшереп, “Вестник научного общества татароведения»
(1927, № 7) журналында “Новый материал по истории татарской
литературы древней эпохи” дигән мәкалә бастыра, кушымтасында
шагыйрь шигырьләреннән үрнәкләр дә бирә. Галим шагыйрь иҗаты
турында “Мәгариф” журналында татарча мәкалә бастыра (1927, № 4).
М.Колый хикмәтләренең Фазыл Туйкә күчермәсе 1958 елда Тел,
әдәбият һәм тарих институтының кулъязмалар бүлегенә кайта.
1934 елгы археографик экспедиция Урта Азиядән бер кулъязма
алып кайтып, Көнчыгыш телләре институтына тапшыра. 2472 номерлы
бу җыентыкта Мәүла Колый хикмәтләре 6б – 7а – 8б битләрендә
урнашкан. Кулъязма шагыйрь иҗатыннан алынган өзекләрне үз
эченә ала. Алар барлыгы 135 юл. Истәлеккә шулай ук Гомәр Хәйәм
һәм Мөхәммәдъяр поэмалары кертелгән. 1–80 битләр бер кул белән
язылган. 2а һәм 69б битләрендә күчереп язучының исеме һәм дата
куелган: 1800–1801 еллар (Һиҗри ел буенча 1215 ел) Йосыф улы
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Нигъмәтулла Биби Хәбибнең кызы өчен [Абилов, 1958, б. 107–110].
Кизләү кулъязмасы. 1969 елның җәендә пенсионер Мөгаззәмә
ханым Гатауллина әтисеннән калган борынгы кулъязма китапларны
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтына бүләк
итә. Ул тапшырган китаплар арасында, башка кыйммәтле әсәрләр
белән бергә М. Колый хикмәтләре теркәлгән бер мәҗмуга да була.
М. Гатауллинаның сөйләвенә караганда, әлеге мәҗмуга аның әтисе
Кизләү мәдрәсәсендә укыган вакытлардан ук сакланып калган икән.
Шуңа күрә, уңайлык өчен, аны “Кизләү кулъязмасы” дип йөртәләр.
Кулъязма китап 42 кәгазьдән, ягъни 84 биттән тора. Кайбер
битләре аксыл көрән, кайберләре куе көрән төстәге кара белән язылган.
Ул, нигездә, дүрт кеше тарафыннан күчерелгән. Аерым-аерым дүрт
китапны билгесез автор бергә тегеп куйган. Моның шулай икәнлеген
кәгазьнең төрле сыйфатлы булуы да, төрле урыннардан тегелүе дә
күрсәтеп тора. Битләрнең форматы – 12х19,5 см.
Җыентыкта шулай ук Шәмси Гасый, Кол Сөләйман (Бакыргани),
Шәмсетдин Узганди, Кол Гобайди әсәрләре бар. Бу җыентыкта
күбесе М. Колый хикмәтләре. Барысы 13 хикмәт, 364 шигъри юл.
Бер хикмәтендә М. Колый дип язылган, калган өч хикмәттә авторы
күрсәтелмәсә дә, аларның да Мәүла Колый шигырьләре булуы җиңел
билгеләнә.
Камай кулъязмасы. Әлеге кулъязманы 1974 елда Башкортстан
Республикасы Бакалы районының Камай авылында яшәүче Галләмова
Зөһрә Габделгаяз кызы Тарих, тел һәм әдәбият институтына тапшыра.
Бу кулъязма аңа, мөгаен, бабасыннан калгандыр. Кулъязманың тышы
булмау сәбәпле, битләре бик нык таушалган. Тышы белән бергә, баштагы
һәм ахыргы битләре төшеп, югалган. Әлеге калган кисәкләреннән
чыгып, якынча 8–10 битле булуы турында әйтеп була. Хикмәтләр
ике баганага язылган. Кулъязманың сакланган өлеше 30 биттән тора,
форматы – 16х22 см. Бу китапта шагыйрьнең барлыгы 75 хикмәте бар.
Хикмәтләрнең күбесе, поэтик яктан искиткеч матур язылган
әсәрләр. Аларның теле гади һәм аңлаешлы. Әлеге кулъязма моннан
100–150 еллар элек язылган булырга тиеш [Хусаинов 1982, с. 152].
Кулъязманың Башкортстанда табылуы аның башкорт халкы
арасында киң таралуы хакында сөйли.
Шулай итеп, Мәүла Колыйның Камай авылында табылган, үз
эченә 75 хикмәтне алган кулъязмасы – иң зур табыш. Башкаларына
караганда әлеге кулъязма тулырак, шул ук вакытта иртәрәк язылган.
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Шулай ук башка кулъязмаларга кермәгән 7 хикмәтнең табылуы моңа
дәлил булып тора.
Әдип әсәрләренең яңа күчермәләре хәзерге вакытта да очрап тора.
1990 елның гыйнварында Әгерҗе районының Акхуҗа авылыннан
Фазлый Габдрахманов (1908–1995) Мәүла Колыйның поэмалары
теркәлгән кулъязма җыентыкны галим Раиф Мәрдановка тапшыра.
Истәлек Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең кулъязмалар
һәм сирәк китаплар бүлегендә 606т шифры белән саклана. Мәүла
Колыйның поэмалары урын алган бу кулъязма турында Р. Мәрданов
“Казан утлары” журналында җентекле мәкалә бастыра (1996). Россия
һәм Европа кәгазьләренә язылган бу җыентыкта М. Колый әсәрләре
ахырда, барлыгы 11 кәгазьдә (62–72 б.) өлешчә сакланып калган.
Истәлекнең һәр бите 10х16 см форматында. Ул XX йөз башында
Казанда басылган “Һәфтияк шәриф” китабы тышлыгы эченә
урнаштырылган. Нигездә, һәр бит саен 13әр шигъри юл язылып, бер
биттәге зурлыгы мәйданы 7,5х13,5 см.
Мәүла Колый әсәрләре ике поэмадан гыйбарәт. Җыентыкның аерым
битләре булмаганлыктан, поэма текстлары да тулы түгел. “Береккәннәр
сыйфаты” поэмасы барлыгы 238 шигъри юлдан гыйбарәт (62а–70 б.).
Башы һәм ахыргы өлешләре тулы, әсәрнең уртасындарак кулъязмадагы
берничә бит юк. Әсәрнең ахырында (223 юл) “Береккәннәр сыйфатын
әйдем сезгә...” (ягъни, берләшкәннәр, бердәмнәр сыйфаты) дип
поэманың исеменә дә ишарә ителә. Аннан соң:
Әй, Ходайа, гасый җафи Мәүла Колый,
Рәхмәтеңлә сән биргел коллык йули...” – дип авторның исеме дә
конкрет күрсәтелгән. [70 б.]
Икенче әсәрнең башлангыч өлеше генә (70–72 битләр, барлыгы 67
шигъри юл) сакланган, төп һәм бетем өлешләре юк. Бу поэма “Хәлаль
нәфкъә эстәгәнләр сыйфаты” (“Хәлаль ризык теләүчеләр сыйфаты”)
дип атала.
Әсәрләр шигъри төзелешләре һәм теле ягыннан Әхмәд Ясәви,
Сөләйман Бакыргани, шулай ук Мөхәммәдъяр әсәрләренә бик якын
торалар. Аларда гарәп-фарсы алынмалары аз, борынгы төрки-татар
теле формалары, үзенчәлекләре өстенлек итә [Мәрданов 1996, б. 166].
Кулъязманың 44а кәгазендә кулъязманың күчерү елы күрсәтелгән:
Бәдшәл авылында Мортаза атлы кеше кулы белән 1754 елда язылган.
Җыентыктагы барлык текстлар да коңгырт сары төстәге кара белән
бер үк кеше тарафыннан язылганнар. Кулъязма җыентыкның саклану
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дәрәҗәсе уртача. Күп урыннарында карасы уңган, кәгазе зарарланган
[Мәрданов 1996, б. 166].
“XVIII йөз – халык сөйләү теленә нигезләнгән яңартылган татар
әдәби теленең җирлеге салына башлаган чор”, – дип билгели В.Х. Хаков
[Хаков, 2003, б. 153]. Кайбер галимнәр бу чорда ике әдәби тел традициясе
нык сакланганлыгын ассызыклыйлар [Татар әдәбияты..., 1984, б. 498].
Шулай да, халык хәрәкәте активлашкан чорларда эш кәгазьләре телендә
булсын, язма поэзия әсәрләрендә булсын, халыкның сөйләмә теленә
бик нык якынаю сизелә. Бу сыйфат бигрәк тә Батырша, Габделмәннан,
Габди, Габдессәлам әсәрләрендә күзгә ташлана.
Таҗетдин Ялчыголның “Рисаләи Газизә” китабы кулъязмаларда
XIX гасыр урталарыннан басма рәвештә киң тарала. Беренче мәртәбә
бу әсәр 1847 елда Санкт-Петербургта дөнья күрә, ә Казанда 1850 елда
басылып чыга. Аннан соң бу китап Казанда күп мәртәбәләр нәшер
ителә. Октябрь инкыйлабына кадәрге соңгы басмасы 1916 елга карый.
Бу әсәрне басып тарату белән, нигездә, Хөсәеновлар, Кәримовлар
кебек күренекле матбагачылар шөгыльләнә [Заһидуллина, 2013, б.
56]. Әлеге әсәрнең төрле китапханә һәм институтларда кульязма
нөсхәләре саклануы да билгеле. “Тарихнамәи Болгар” хезмәте дә
безнең көннәргә төп нөсхәсендә килеп ирешмәгән [Галяутдинов, 1998,
с. 41]. Аның күпсанлы күчермә нөсхәләрен чагыштырып өйрәнгән
галим И.Г. Галәветдинов күчерүчеләрнең текстка үз үзгәрешләрен
керткәнлекләрен ассызыклый [Галяутдинов, 1998, с. 41].
Габди – Казан ягы шагыйре. Аның турында беренче мәртәбә
филология фәннәре кандидаты Шакир Абилов язды [Абилов, 1977,
б. 86–88]. Әсәрләрнең 1975 елда археологик экспедиция вакытында
табылган кулъязмалары Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм
сәнгать институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә саклана (39
кол. 2766 сак. бер.). Тагын бер кулъязма Санкт-Петербург шәһәрендәге
фәнни үзәкләрнең берсендә саклана дигән хәбәр бар.
Габдессәлам (1700–1776) (мисалларда – Гс). Габдессәлам
Уразмөхәммәд улы Ураев – хәзерге Татарстан Республикасының Әтнә
районы Олы Мәңгәр авылында туган. Белем алгач, Олы Мәңгәрдән
ерак түгел Ташкичү авылында мәдрәсәдә укыткан. 1746 елда ул
Оренбург янындагы Сәгыйть бистәсенә күчеп килә һәм ахун була.
Габдессәлам – XIX гасырның беренче чирегендә иҗат иткән атаклы
татар шагыйре Әбелмәних Каргалыйның бабасы. Габдессәламнең
тормышы хакында мәгълүматлар Ш. Мәрҗанинең “Мөстәфадел-
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әхбар фи әхвали Казан вә Болгар” һәм Р. Фәхретдиновның “Асар”
хезмәтләрендә бар, шулай ук “Татар әдәбияты тарихының I томында
бирелә [Татар әдәбияты..., 1984, б. 404–411].
1979 елгы археографик экспедиция вакытында Татарстанның
Азнакай районы Сарлы авылында табылган кулъязма шигырьләр
җыентыгында Габдессәламгә нисбәт ителгән “Илаһи бәет”ләр урын
ала. Аларның язылу вакытлары, елы күрсәтелмәгән, берничә шигырьдә
Габдессәлам исеме “Габдеш”, “Габди” кебек кыскартмалар рәвешендә
дә искә алына [XVIII гасыр..., 2006, б. 323]. Габдессәламнең кайбер
шигырьләре Ә. Харисовның “Башкорт халкының әдәби мирасы” [б.
243, 244, 246, 247] һәм Зәйнәп Максудова белән Хатип Госман төзегән
“Татар әдәбияты тарихыннан студентларның практик дәресләре өчен
уку материалы” дигән хезмәтләргә дә кертелгән. Шагыйрьнең иҗатын
әдәбият галимнәре югары бәяли: Габдессәлам – зур шагыйрь, ул –
татар лирик шигъриятенең борынгыдан килгән традицияләрен XIX
гасыр татар шигърияте классигы Габделҗәббар Кандалыйга бәйләүче
күпер. Аларның иҗатында һәм әсәрләренең язмышларында бик зур
уртаклык бар [XVIII гасыр..., 2006, б. 323].
Габдерахман бине Тунмөхәммәд Тайсугани (1102/1690–
1176/1762 елдан соң вафат). Шагыйрь, шәригать белгече, мөдәррис,
күп кулъязма китаплар авторы. Ул Татарстан Республикасының
Сарман районына керә торган Мортыш-Тамак авылында туган.
Соңыннан хәзерге Әлмәт шәһәре янындагы Тайсуган авылында имам
һәм мөдәррис булып торуы билгеле. Әдәбият тарихы өчен аның
исемен һәм бер “Касыйдә”сен күренекле татар галиме Ризаэддин
Фәхретдинов саклап калдырган.
Габдрәхим Утыз Имәнине (мисалларда – УИ) аның иҗатын
өйрәнүчеләр татар әдәбияты тарихында үз әсәрләре белән
мәгърифәтчелек өчен җирлек хәзерләгән шагыйрь буларак карыйлар.
Утыз Имәни үз чорының бик укымышлы кешесе булган: гарәп-фарсы
телләрен яхшы белгән, аларның мөмкинлекләреннән киң файдаланган.
Шагыйрь кайбер әсәрләрен ике телдә язган. Мәсәлән, “Тәнзиһеләфкяр” һәм “Әл-карзы микъразел-мәхәббәт” әсәрләренең аерым
өлешләре фарсы телендә иҗат ителгән, кайбер әсәрләре тулысынча
гарәп телендә язылган.
XVIII гасыр язма истәлекләрен тикшерүнең үзенчәлекле ягы бар.
Бу чорда язылган хезмәтләрне шул чорда ук күчерелгән нөсхәләрдән
яки әсәрнең оригиналыннан өйрәнү һәм бернинди шикләнүләрсез
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шул чор орфография кагыйдәләре, традицияләр турында фикерлщъ
мөмкинлеге бар. Бу чорның күренекле вәкиле Габдерәхим Утыз
Имәнинең төрле стильдә язылган хезмәтләре бүгенге көнгә килеп
җиткән. Алар арасында авторның үз кулы белән язылган нөсхәләрдән
башлап, төрле чорларда күчерелгән кулъязмалар да бар.
“Инказел-һаликин” (“Һәлакәткә очраучыларны коткару”) – гарәп
телендә фәлсәфи характерда язылган әсәр. Автор аны Әбү Хәмид
Мөхәммәд бине Мөхәммәд әл-Газалинең (1058–1111) “Ихъя гулум
ад-дин” хезмәтендәге фикерләренә таянып иҗат иткән. Әсәрнең ике
күчермәсе булуы мщгълъм: берсе – КДУда саклана (2387 г. 1–96 бб.).
1805 ел тирәләрендә Утыз Имәни бу әсәрне татар теленә дә тәрҗемә
иткән һәм кулъязмасын дусты, мәдрәсә хуҗасы Котлыгъмөхәммәд
Дусмәтигә бүләк итеп биргән. Бу кулъязма хәзер Г. Ибраһимов
исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының Музыкаль һәм
язма мирас үзәгендә саклана (колл. 39, тасв. 1, с, б. 182, 1036–1206).
Утыз Имәнинең әлеге хезмәте хакында мәгълүмат артык күп түгел.
Югарыда китерелгән фикерләр Ә. Шәрипов тарафыннан 1986 елда
төзелгән шигырьләр һәм поэмалар җыентыгында бирелә. “Инказелһаликин” хезмәтендә хәнәфи мәзһәбен алга куючы булганлыктан,
хәнәфиләр мәзһәбенә нигез салучы Әбу-Хәнифә тәгълиматын аерып
күрсәтә. Ул белем алуның ике төрен, ягъни “фарз гайн” (беренче
чираттагы шәхси бурычлар) һәм “фарз кифая” (иҗтимагый бурычлар)
төрләрен аңлатып бирә, дип яза Рамил Адыгамов үзенең Габдерәхим
Утыз Имәнинең тормыш юлы һәм эшчәнлегенә багышланган
монографиясендә (2005). Әлеге автор галимнең бу хезмәтен шактый
тулы күзалларга мөмкинлек тудыра. Хезмәттә язылган “фарз гайн”
һәм “фарз кифая” төрләренең эчтәлеген Утыз Имәничә ачып бирә.
Ул бу чыганакның Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать
институтының Музыкаль һәм язма мирас үзәгендә сакланган гарәп
телендәге нөсхәсе белән эшли. Алда күрсәтелгәнчә, аның татар теленә
тәрҗемәсе дә шул үзәктә саклана. Элеге истәлек зур кыйммәткә ия
чыганак, чөнки ул оригинал, ягъни Габдерәхим Утыз Имәнинең
үз кулы белән язылган нөсхә буларак бәяләнә. Ә без төп нөсхәнең
нинди әһәмияткә ия икәнен яхшы аңлыйбыз. Тел тарихы өлкәсендә
хезмәт куючыларга ул бигрәк тә кадерле. Һәр чорның язма әдәби
телен өйрәнергә алынган саен бу мәсьәлә алга килеп баса, чорның
үзенчәлеген шул чордагы нөсхәгә нигезләп аңлатып язган хезмәтең
кыйммәте дә югары. Утыз Имәнинең дә күп әсәрләре һәм хезмәтләре
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безнең көннәргә төрле күчермәләрдә килеп җиткән. Берничә шигыре,
поэмаларының төп нөсхәләре Санкт-Петербургта саклана. Бу
хезмәтләр Казан тикшеренүчеләренең кул астында булуы белән дә
кыйммәтле. Алар Габдерәхим Утыз Имәнинең әсәрләренең графофонетикасын өйрәнүдә зур әһәмияткә ия.
Күчермәләрне татар әдәби телен өйрәнүдә чыганак буларак
файдалануга галимнәрнең карашы төрле булганлыктан, Г. Утыз
Имәнинең төрле елларда төрле кешеләр тарафыннан күчерелгән
кулъязмаларын да чагыштыру өчен материал буларак, тикшерү объекты
итеп алу мөмкинлеге туры. Кулъязмаларның төрле стильләргә караган
булуы шул чорның төрле стильләренә күзәтү ясау мөмкнлеге бирә.
Бу чор шагыйрьләреннән үз заманында укымышлылыгы белән
танылган Габделмәннан Мөслимовның 900 ләп шигырь юллары
теркәлгән кулъязма Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать
институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә (39 кол.; 28 нче
сакл. бер.) саклана. Әсәрләренең орфографиясе моңа кадәр каралган
кулъязмалардан аерылмый диярлек.
XVII гасырязма әдәби теле турында фикерләр күп кенә фәнни
хезмәтләрдә урын ала. Әдәбият галимнәре XVIII гасыр әдәбиятын
өйрәнү барышында аларның тел үзенчәлекләренә дә игътибар итәләр,
тел галимнәре бу ядкәрләрнең телен тикшерүне турыдан-туры максат
итеп куялар.
5.2. ХVII–ХVIII гасыр
язма истәлекләрендә авазларның бирелеше
5.2.1. Сузык авазлар
Гарәп графикасында татар теленең вокализмын язуда тулысынча
чагылдырырлык һәм фонеманың табигатенә туры килерлек графемалар
булмау хәрефләрнең полифункциональлегенә китерә. Билгеле бер
чорның орфографиясен күзаллау өчен, сузык авазлар өлкәсендә, аларны
язуда бирү өчен, гасырлар дәвамында бара торган традицияләрне һәм
кулъязмалар арасындагы үзгәрешләрне өйрәнү барышында түбәндәге
очракларга аерым игътибар итү кирәклеге ачыкланды:
1) сүз башында мәдле әлиф ( )آкулланыла һәм һәр очракта да
диярлек [а] авазын белдерә;
2) [а] авазына билге булып, сүз уртасында һәм сүз ахырында
мәдсез әлиф ( )ﺍһәм һаи рәсмия ( )ﻩхәрефе дә кулланалар;
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3) язма истәлекләрендә сүз башында [а] авазын белдерү өчен
мәдсез әлиф ( )ﺍһәм мәдле әлиф ( )آфайдаланыла;
4) сүз уртасында һәм ахырында [ә] авазын мәдсез әлиф ( )ﺍһәм һаи
рәсмия ( )ﻩграфемалары бирүе ачыкланды;
5) [и] авазын белдерү өчен сүз башында әлиф + йай диграфы ()ايـ
диграфын куллану норма булып тора;
6) сүз уртасында да [ә] авазының [и] авазына күчеше инде язуда
чагылыш таба, ягъни шактый очракта ябык иҗектә язуда йай хәрефе
( )ﻯбелән бирелә;
7) ирен гармониясе истәлекләрдә язуда еш чагылыш таба.
Киң иренләшмәгән арткы рәт сузыгы [а]. Сүз башында
XVII йөз шагыйре Мәүла Колый кулъязмаларында [а] авазын мәдле
әлиф ( )آграфемасы белдергән очраклар шактый. Ул сүз башында
төрки-татар сүзләрендә килә. Мәсәлән,  – ﺁﺘﺎ ﺁﻨﺎﺪﻳﻦ ﺪﺍﻳﻢ ﺁﻠﻌﺶ ﺁﻠﺳﺎﻣﭼﻰ ﻤﻦАтаанадин даим алғыш алсамчы мән [МК.4б]. Тагын мисаллар:  – ﺁﻏﺎﭺағач
[МК.19б],  – ﺁﻟﺗﻦалтын [МК.22б],  – ﺁﻏﻮагу [МК.22б],  – ﺁﻴﺭﻮﺏайруб
[МК.22б]. Сүз башында мәдле әлиф ()آ, [а] авазын бирү өчен, гарәпфарсы алынмаларында да очрый:  – ﺁﺣﺭﺕахирәт [МК.18б],  – ﺁﺧﺭахыр
[МК.18б],  – ﺁﺰﺍﺪазад [МК.13б],  – ﺁﻴﺕайәт [МК.11б],  – ﺁﻩаһ [МК10], ﺁﺸﻟﻖ
– ашлык [МК.37б],  – ﺁﺴﺎﻦасан [МК.11б],  – ﺁﺪﻡадәм [МК.39б].
Сүз башында мәдсез әлиф ()ﺍ, [а] авазын бирү өчен, Мәүла
Колый хикмәтләрендә төрки-татар сүзләрендә дә һәм шулай ук
алынмаларда да кулланыла, поэмаларында [а] авазын төрки-татар
сүзләрендә анлаутта бары тик мәдсез әлиф ( )ﺍаша гына язганнар, ә
мәдле әлиф ( )آберничә сүздә генә, шул исәптән, гарәп алынмаларында
файдаланылган:  – ﺍﻨﻼﺭанлар [МК.70б]  – ﺍﻠﻳﺐалыб [МК.69б], – ﺍﻠﺗﻣﺶ
алтмыш [МК.13б],  – ﺍﻴﺎﻗﻐﻪайақға [МК.64б],  – ﺍﻳﻠﻴﻖайлық [МК.71а]; ﺁﺪﻡ
– адәм [МК.62б],  – ﺁنىаны [МК.69б].
Бу чор шәхси юридик һәм көнкүреш характерындагы
документларның телен өйрәнгән Ф.М. Хисамова әлеге графемаларның
язылу үзенчәлекләрен, татар халкының сөйләм теленә якын телдә
язылган, дип билгели [Хисамова 2012, с. 73]. XVII йөз грамоталарында
мәдле әлиф ( )آсүз башында [а] авазын белдереп килә:  – ﺁﻠﺑﺎﯗﺖалбаут,
 – ﺁنطант,  – آل سوزىал сүзе,  –او آراүз ара,  – ﺁﻏﺎﭺ ﻘﻼағач қала. Мәдле
әлиф ( )آһәр истәлектә сүз башында килә:  – آتاليقаталық,  – ﺁﻤﺎنаман,
 – ﺁﺮﺍالريندﺍараларында,  – ﺁ ﻧﺎﻻﺮﻯаналары, ә  – ﻗﺭﺁﻦҚоръән сүзендә ул сүз
уртасында да кулланыла [Хисамова 2012, б. 130]. 1659–1675 еллардагы
грамоталардан, 1963 елгы Дувар Тайши грамотасында мәдле әлиф ()آ
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сүз уртасында һәм сирәк кенә сүз ахырында да килә:  – ﺨﺂﻥхан, – ﻃﺮﺁﻔﻴﻧﻪ
тарафына [Хисамова 2012, с. 105].
Мәдле әлиф XVII гасыр документларындагы кебек үк, XVIII гасыр
дипломатик актларында да, 1723 елгы трактат протоколында һәм
Хөсәен шаһка грамотада (1722) сүз башында килә һәм шаһка грамотада
сүз уртасында да актив кулланыла:  –آ ق كولақ күл,  – آنينكаның,
 – آطاﺳﻰатасы,  – ﺁراسندهарасында;  – ﭽﺂرىчары (патша),  – ﭙﻨﺂﮪﯽпәнаһы
(саклаучы),  – فرﻣﺂنфәрман,  – ﻣﺂلмал,  – هوبير ﻨﺂتوريمزһубирнатрымыз
[Хисамова, 2012, б. 197].
Ф.М. Хисамова билгеләвенчә XVII гасыр шәхси юридик
документларда сүз башында киң әйтелешле [ә] авазын мәдсез әлиф
( )ﺍбелдерә:  – ﺍﻜﺮәгәр,  – ايامزәйәмез (хуҗабыз). Кайбер очракларда [е]
сузыгы урынына килә:  – اﻗﺮارايتدىэкрар итде. Бу хәреф сүз уртасында
һәм кушымчаларда [а] авазын ( – ﺣﺎﻦхан,  – ميخايالМихайла, ياراﺗﻗﺎن
– йараткан (Алла),  – بيورغانбиурған,  – بولغا ىбулғай,  – جورامчурам,
 – يازدورغالىйаздурғалы), шул ук позициядә [ә] авазын да белдерә (تيالب
– теләб,  – برالنберлән,  – بركانбиргән,  – يتكانйиткән, دونيادين اوتارداى ﺒﻭﻠﺳﺎﻡ
– дөнйадин үтәрдәй булсам [Хисамова, 2012, с. 130].
Бу текстларның төп үзенчәлеге булып, мәдсез әлифнең арткы
рәт [а] һәм алгы рәт [ә] сузыклары урынына килүе тора, дип билгели
Ф.М. Хисамова:  – ميرزاмирза,  – دونياдөнья,  – حضورالرينداхозурларында,
 – يارلقاﺷنداйарлықашында,  – ﺴﻭﻧﻛﺮﺍсоңра,  – يلداйылда,  – اوزاүзә, بركا
– бергә,  – انداанда. Сирәк кенә сүз ахыры позициясендә, [а] һәм [ә]
авазларын белдереп, һаи рәсмия ( )هхәрефе дә кулланыла: – قولالريغه
қолларыйға,  – واﺼﻴﺎتمزﭼﮫwасыйатымызча,  – ﺤﺿرتالرينهхәзрәтләренә,
 – االرغهаларға [Хисамова, 2012, с. 130].
Нәтиҗә: XVII–XVIII йөз язма истәлекләре текстларында [а]
авазы мәдле әлиф ()آ, мәдсез әлиф ( )ﺍһәм һаи рәсмия ( )هбелән бирелә.
Төрки-татар сүзләрдә һәм гарәп-фарсы алынмаларында язылышта [а]
авазын белдерү өчен, сүз башында мәдле әлиф ( )آнорма булып тора.
Хикмәтләрдә [а] авазыннан башланган 16 сүз һәм 274 сүзкулланылыш
булса, мәдсез әлиф ( )ﺍбелән бары тик абдәст ()ﺍﺑﺪﺴﺖ, Аллаһ ( )ﺍﻠلهсүзләре
генә языла. Бу барлыгы 124 сүз кулланылышны тәшкил итә. Аwыртмақ
( )اورتماقсүзендә әлиф+уау тезмәсе [а] һәм [w] авазларын белдерә.
XVIII йөз шагыйре Утыз Имәнинең “Инказел-һаликин”
кулъязмасында [а] авазын сүз башында төрки-татар сүзләрендә мәдле
әлиф графемасы ( )آбелдерә һәм мәдле әлиф бары сүз башында килгән
[а] авазын бирү өчен генә кулланыла:  – ﺁﻧﻧﻜﻟﻪаныңлә [УИ:Инказел-
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һаликин.117а],  – ﺁﻟﺪﺍﻣﻖалдамақ [УИ:Инказел-һаликин.119а], ﺁﺕﺪﻯﻟﺭ
– атдылар [УИ:Инказел-һаликин.119а],  – ﺁﺗﻳﻧﺎатына [УИ:Инказелһаликин.119б],  – ﺁﻏﺯﻳﻧﺪﻳﻦағзындин [УИ:Инказел-һаликин.113а], ﺁﺭﺍﺳﻧﺪﻩ
– арасында [УИ:Инказел-һаликин.118а],  – ﺁﺭﺍﺪﺍарада [УИ:Инказелһаликин.118б],  – ﺁﻗﭽﻪﺳﻰақчасы [УИ:Инказел-һаликин.114б], ﺁﻗﭼﺎﺴﻰ
– ақчасы [УИ:Инказел-һаликин.114б],  – ﺁﻗﭼﻪﺴﻰақчасы [УИ:Инказелһаликин.114б]. Соңгы мисалдан күренгәнчә, сүз ахырында булмаса
да, тамыр ахырында [а] авазын һаи рәсмия ( )هдә белдерә.
Сүз башында [а] авазын бирү өчен мәдле әлифне ( )آкуллану Г.
Утыз Имәни әсәрләренең башка нөсхәләрендә дә [УИ.182т] очрый:
 – ﺁﻴﺎﻕайақ [УИ.182т],  – ﺁﻧﻛﺎаңа [УИ.182т],  – ﺁﺭﺗﻭﻕартуқ [УИ.182т], ﺁﻴﺎﻗﻨﻛ
– айақың [УИ.182т],  – ﺁﻠﻭﺭﺳﺎалурсә [УИ.182т],  – ﺁﻧﭽﻪанча [УИ.182т].
XVIII йөзнең башка шагыйрьләре кулъязмаларында шулай ук сүз
башында мәдле әлиф ( )آкулланыла. Г. Мөслимов (мисалларда – ГМ)
кулъязмасында [а] авазын сүз башында төрки-татар сүзләрендә бары
тик мәдле әлиф ( )آграфемасы гына белдерә:
Мәндән ата ( )ﺁﻃﺎбаласы, вафат ата ағасы ()ﺁﻏﺎﺳﻰ ﺁﻃﺎ,
Һәм үтүбдүр анасы ()ﺁﻧﺎﺳﻰ, ғыйбрәт қайдин аласы (( )ﺁﻻﺳﻰГМ.37б).
Тагын мисаллар:  – ﺁﻨﺎﻣﺯанамыз [ГМ.59б],  – ﺁﺨﺭﻴﻧﻪахрына [ГМ.68б],
 – ﺁﻗﻣﺎﻖақмақ – [ГМ.68б],  – ﺁﻧﻜﻼﻣﻕаңламақ [ГМ.68а]. Mәдсез әлиф ()ﺍ
сүз башында [а] авазын биргән бер генә мисал очрады:  – ﺍﻻﻴﻢалайым
[ГМ.59б].
Таҗетдин Ялчыголның “Тарих намә-и болгар” [Галяветдинов:ТЯ]
әсәрендә [а] авазын бирү өчен, сүз башында бары тик мәдле
әлиф ( )آкенә килә:  – ﺁﻠﺩﻯалды [Галяветдинов:ТЯ.63],  – ﺁﻧﺩﺍﻦандан
[Галяветдинов:ТЯ.63],  – ﺁﻕақ [Галяветдинов:ТЯ.63],  – ﺁﻠﺗﻣﺶалтмыш
[Галяветдинов:ТЯ.64],  – ﺁﻯай [Галяветдинов:ТЯ.64],  – ﺁﻄат
[Галяветдинов:ТЯ.64].
Сүз уртасында [а] авазының язуда бирелеше. Мәүла Колый
хикмәтләрендә сүз уртасында мәддсез әлиф ( )ﺍаша бирелә:  – ﺁﺰﺍﺪазад
[МК.13б],  – ﺒﺎﻠﻳﻕбалық [МК.25],  – ﺁﺴﺎﻦасан [МК.11б],  – ﺒﺎﺷﻢбашым
[МК.24б],  – ﺴﺎﻠﺴﻢсалсам [МК.24б],  – ﻳﺎﺮﻠﻗﺎﺪﻭﻧﮎйарлықадуң [МК.24б].
XVIII йөзнең башка шагыйрьләре кулъязмаларында сүз уртасында
мәдсез әлифңен [а] авазын белдерү норма булып тора:  – ﺁﺗﺎﺪﻯﻟﺭатадылар
[УИ:Инказел-һаликин.119а],  – ﺁﻨﻛﺭаңар [УИ:Инказел-һаликин.113а],
 – ﺍﻻﻴﻢалайым [ГМ.59б],  – ﺁﻨﺎﻣﺯанамыз [ГМ.59б],  – ﻴﺎﺭﻻﺭйарлар [ГМ.59б],
 – ﺁﻗﻣﺎﻖақмақ [ГМ.68б],  – ﺁﻧﻜﻼﻣﻕаңламақ [ГМ.68а].
Е.И. Пугачев восстаниесе (1773-1774 еллар) документларында
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мәдле әлиф ( )ﺁсүз уртасында да кулланыла:  – اورﺁﻥايلوىУран илүе (Уран
өязе),  – ﺤﺮﺁﺏ بولمادىхәраб булмады,  – اورﺁزاوغلىУраз уғлы, – ﺼﺂ رطن
сартын,  – ﻨﺂﻯﻻﺮ بز بيدбез биднайлар,  – ﻴﺪﻯ ﻴﻭﻟﻨﻨﮎ ﭽﺂﮅﻟﻐﻨﺪﺍйиде йулның
чатлыгында.
Сүз ахырында [а] авазының язуда бирелеше. Сүз ахырында
мәдсез әлиф ( )ﺍаша бирелә:  – ﺍﻴﻛﻰ ﺁﺮﺍﺪﻩике арада [УИ:Инказелһаликин.118],  – ﻭﻈﻴﻓﻪвазифа [УИ:Инказел-һаликин.118],
Сүз ахырында түбәндәге очракларда [а] авазының язуда бирүдә
мәдсез әлиф ( )ﺍһәм һаи рәсмия ( )ﻩкулланыла:
юнәлеш килешенең угыз формасы -а/-ә кушымчасында да калын
кушымча тиеш урында -ә (- )ﻩялгана;
урын-вакыт килешендә дә шулай:  – ﺯﻤﺎﻨﺩﻩзаманда [УИ.182т], ﺧﺫﻤﺗﻧﺪﻩ
– хезмәтендә [УИ.182т],  – ﺤﻗﻴﻗﺖﺪﻩхақыйқатдә [УИ.182т];
юнәлеш килеш кушымчасының нечкә варианты мәдсез әлиф ()ﺍ
аша бирелә:  – ﺍﻳﺷﻜﺎэшкә [УИ.182т];
шарт фигыль кушымчасының язылышында вариантлылык
чагыла:  – ﻗﻮﻳﺳﺎқуйса [УИ.182т],  – ﺍﻭﻠﺴﻪулса [УИ.182т],  – ﻗﻳﻟﺳﻪқылса
[УИ.182т].
Мондый мисалларны бу чорның башка истәлекләрендә дә күрәбез.
Шагыйрь Габдессәлам әсәрләренең Сарлы кулъязмасында (14а – 14б
битләр) 31 юллыкта [а] авазы сүз башында 6 төрки чыгышлы сүздә
килә. Шуларның өчесендә мәдле әлиф ()آ, ә калганнарында мәдсез
әлиф ( )ﺍграфемасы куелган:  – ﺁﻳﺪﻭﺭ ﻗﺎﺷﻼﺭﻮﻧﻛайдур қашларың [Гс.14б],
 – ﺠﺎﻧﻣﻧﻰ ﺁﻟﺪﻯҗанымны алды [Гс.14а, 14а],  – ﺍﺭﺍﺳﻰарасы [Гс.14а],  – ﺍﻩаһ
[Гс.14б],  – ﺍﻛﺎﻟﻤﺎﻳﻦаңламайын [Гс.14а].
[ә] сузыгы. Әлеге авазга башланган татар сүзләре Мәүла Колый
әсәрләрендә күп түгел. Ул  – ﺍﻳﻣﺶ ﺴﻮﺰﻢәймеш сүзем (әйткән сүзем)
[МК.40],  – ﺍﻳﺗﺩﻯәйтде [МК.40б],  – ﺍﻜﺴﻟﻣﺎﺴﻦәкселмәсен (кимемәсен)
[МК.9б],  – ﺍﻝәл (кул) [МК.34],  – ﺍﺴﺭﻜﺎﺏәсиргәб (кызганып) [МК.40б]
сүзләрендә мәдсез әлиф ( )ﺍбелән языла. Соңгы өч сүздә язылышта
борынгы [ä] авазы сакланган. Г. Утыз Имәнинең “Тәнзиһел-әфкяр”
әсәренең 182т номерлы нөсхәсендә әл сүзендә сүз башында [ә] авазы
бер очракта мәдле әлиф ( )آбелән дә бирелә:  – ﺁﻟﻧﻛﺪﻩәлеңдә [УИ. 182т].
Башка очракларда ул сүздә мәдсез әлиф ( )ﺍкилә:  – ﺍﻟﻧﺪﻩәлендә [УИ. 182т].
Габдессәлам шагыйрь хатынына багышлап язылган мөрәҗәгатендә
әй ымлыгын өч урында да мәдсез әлиф ( )ﺍбелән яза (бу урында [и] дип
тә уку мөмкинлеге бар – Э.К.).  ﺍﻯ ﻧﻳﻛﺎﺭﻡәй нигярем (әй сылуым) [Гс.14а,
14б, 14б],  – ﺍﺘﻜﺎﻡ ﺍﻨﻜﺎﻡәткәм-әнкәм [Гс.14а, 14а],  – ﺴﻼﻡ ﺍﻳﻼﺪﻡсәлам әйләдем
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[Гс.14а, 14, 14б, 14б, 14б]. Mәдсез әлиф ([ )ﺍе] авазын да бирә дигән
фикерне алга куеп, [ ﺍﺷﻟﻰГс.14б] сүзен [е] белән эшле дип укыйбыз.
Бу үрнәкләрдә сүз башында [и] авазын бирүдә әлиф + йай диграфы
( )ايـдиграфы норма булып тора:  – ﺍﻴﻤﺪﻯимди [Гс.14б],  – ﺍﻴﺎﺳﻦийәсен
[Гс.14а],  – ﺍﻴﻟﻟﻰилле [Гс.14а],  – ﺍﻳﻠﻪилә [Гс.14б],  – ﺍﻴﺯﻜﻭﻟﻭﻜ ﺳﺯизгүлүксүз
[Гс.14а],  – ﺍﻴﭽﺭﺍичрә [Гс.14а].
Сүз уртасында [ә] сузыгы М. Колый хикмәтләрендә һәм
поэмаларында мәдсез әлиф ( )ﺍаша языла:  – ﻳﺎﺷﻢйәшем [МК.24б],
 – ﺍﻳﻛﺎﻭикәү [МК.24б],  – ﻜﻮﻜﺎﺭﭽﻦкүгәрчен [МК.19б],  – ﻜﻮﻜﺭﺍﻜﺩﻩкүкрәкдә
[МК.24],  – ﺴﭽﻜﺎﻟﻧﺐсәчкәләнеб [МК.21],  – ﺴﻴﻣﺭﺘﻣﺎﻳﻦсимертмәйен
[МК.40б].
[ә] авазы Г. Утыз Имәни кулъязмаларында сүз уртасында мәдсез
әлиф ( )ﺍбелән бирелә  – ﺪﻭﺷﺎﺭдөшәр [УИ.113а],  – ﻜﻴﺪﺍﻟﻭﻚкидәлүк
[УИ.113а],  – ﻜﺭﺍﻚкәрәк [УИ.14б],  – ﻛﺘﻣﻜﻜﺎкәтмәккә [УИ.14а] бирелеше
күзәтелә. Бу тәртип “Тәнзиһел-әфкяр” кулъязмасына да карый: – ﺒﺮﺍﻜﻭ
берәгү [УИ.114б],  – ﺒﺭﻻﻥберлән [УИ.113а].
[ә] авазының Габдессәлам әсәрләрендә сүз уртасында мәдсез
әлиф ( )ﺍбелән:  – ﻜﻭﺭﺍﺳﺯкүрәсез [Гс.14б],  – ﻴﺎﻧﻪйәнә [Гс.14б].
Габделмәннан Мөслимов кулъязмаларында сүз уртасында мәдсез
әлиф ( )ﺍбелән язу норма санала:  – ﻛﻳﺪﺍﺴﻰкидәсе [ГМ.37б], – ﺍﺷﻼﺐ
эшләб [ГМ.37б],  – ﺴﻮﺯﺎﻟﻣﻜﺎсүзләмәгә [ГМ.59б],  – ﻳﺎﺶйәш [ГМ.68б],
 – ﻴﺎﺷﻠﻛﻣﺪﻩйәшлегемдә [ГМ.68б].
Барлык кулъязмаларда да беренче иҗектә [ә] авазы язуда
чагылмый торган мисалларны шактый күрергә була. Мәсәлән, Мәүла
Колый кулъязмаларында:  – ﺴﻜﺴﺎﻦ ﺴﻜﺰсәксән сәкез [МК.3б],  – ﺴﻧﻜﺎсәңа
[МК.40],  – ﻜﭽﻪкәчә [Гс.14а],  – ﺳﻧﻧﮏсәнең [Гс.14а].
XVII–XVIII йөз шагыйрләренең текстларында күплек сан
кушымчасының -лар һәм -ләр вариантларын язуда үзгәреш юк,
ягъни бер төрле языла:  – ﻗﺎﺷﻼﺭﻭﻧﻛқашларың [Гс.14а], – ﺪﺷﻻﺮﻭﻧﻛ
дешләрең [Гс.14а],  – ﻛﻣﻼﺮкемләр [ГМ.37б],  – ﺁﻧﻼﺮанлар [ГМ.38а],
 – ﻧﭽﻪﻻﺮﻧﻰнәчәләрне [ГМ.42б]. Утыз Имәнинең “Инказел-һаликин”
кулъязмасында ул бары тик  –ﻠﺮформасында гына очрый, ә
шигырьләрендә вариантлылык күренә:  – ﺒﻮﻻﺮﻨﻨﮏболарның
[УИ.Т113],  – ﺪﻮﺷﻣﺎﻨﻟﺭдошманлар [УИ.Т114], шулай ук -лар/-ләр
кушымчасы еш кына ﻻﺮ- формасында языла:  – ﺍﻧﻼﺮанлар, – ﺁﺪﻡﻻﺮ
адәмләр [Мухаметрахимова, 1990, с. 15].
[ә] авазы сүз ахырында мәдсез әлиф ( )ﺍбелән һаи рәсмия ( )ﻩаша
языла:  – ﻨﺳﻨﻪнәснә [УИ:Инказел-һаликин.105],  – ﺍﻮﺯﺮﻩүзрә [УИ:Инказел-
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һаликин.108б],  – ﺍﭼﺭﻩэчрә [УИ.Т114],  – ﻳﻠﻪилә Гс.14б],  – ﺍﻴﭽﺭﺍичрә
[Гс.14а]. Урын-вакыт килеше кушымчасында да калын кушымча тиеш
урында -да (ﺪﻩ-) ялгана:  – ﺁﻧﺎ ﻘﺎﺮﻧﻮﺪﻩана карнунда [Мухаметрахимова,
1990, с. 15],  – ﻴﻟﺪﻩелда [Гс.14а],  – ﻴﺭﻳﺪﻩйеридә [Гс.14а],  – ﻗﻭﻟﻴﺪﻩқулыда
[Гс.14а],  – ﻜﻮﻜﺳﻧﻜﺩﻩﻜﻰкүксендәге [Гс.14а].
[э] авазы. Мәүла Колый хикмәтләрендә сүз башында бу
фонема мәдсез әлиф ( )ﺍбелән бирелә:  – ﺍﺴﻟﮏэсселек [МК.43], ﺍﭼﺎﺭ
– эчәр [МК.43б],  – ﺍﺷﻼﺪﮎэшләдек [МК.44],  – ﺍﺘﺎﻟﺭэтләр [МК.23], ә
поэмаларда ул мәдсез әлиф ( )ﺍһәм йай ( )ىаша күрсәтелә: Г. Утыз
Имәни әсәрләрендә шулай ук мәдсез әлиф ( )ﺍкулланыла:  – ﺍﭽﺮﻩэчрә
[УИ:Инказел-һаликин.116],  – ﺍﺴﺘﺎﺴﺎэстәсә [УИ:Инказел-һаликин.118],
 – ﺍﭽﺪﻥэчдән [Мухаметрахимова, 1990, с. 15].
Габделмәннан
Мөслимовның
кулъязмаларында
берничә
графеманы, шул исәптән [э] авазын бирү өчен, үзенчәлекле хәреф
заммалы әлиф (ُ )اкулланыла:
Бозоқ эшне ( )اُﺷﻧﻰкуйасы, изгү эшне ( )اُﺷﻧﻰйулласы,
Бозық эшдин ( )اُﺷﺪﻳﻦтәүбә қылдым,
Хақ йулында буласы [ГМ.37б]; эшендә ( )اُ ﺷﻧﺪﻩһич улмаған уңы,
сулы [ГМ.42а].
Бу аваз мәдсез әлиф ( )ﺍбелән дә белдерелә: Бозық эшләб ()ﺍﺷﻼﺏ
изгү көткән бу дөньяның диванасы [ГМ.37б], Гөнаһлар эшләмәкдин
( )ﺍﺷﻠﻤﻜﺪﻳﻦарала [ГМ.42б].
Мәүла Колый әсәрләрендә сүз уртасында [е] авазы йай ( )ىхәрефе
белән бирелә, яки бөтенләй язуда чагылмый:  – ﻜﻳﺭﻜﻮﺯкергүз [МК.66б],
 – ﺘﻞтел [МК.17],  – ﻤﻨﮏмең [МК.8б],  – ﺘﻮﺮﻠﮏтөрлек [МК. 9].
Г. Утыз Имәни кулъязмаларында беренче иҗектә [е] авазын бирүдә
шулай ук төрлелек күзәтелә:  – ﻜﻳﻢкем [УИ:Инказел-һаликин.105], – ﻜﺷﻰ
кеше [УИ.Т182],  – ﺒﺭﺎﻠﻥберлән [УИ.Т182]. [йе], [йи], [йы] дифтонгларын
язганда сузык аваз язуда чагылмый:  – ﻳﺮﻜﻪйиргә,  – ﻳﻗﻟﻐﺎﻧﭽﻰйықылғанчы,
 – ﻳﻜﺗﻟﮎйегетлек,  – ﻳﻐﻼﺏйығлап [Мухаметрахимова, 1990, c. 15]
XVII гасыр ахыры эш кәгазьләрендә [е] авазы йай хәрефе ( )ىаша
бирелә:  – تيرليكтерлек,  – هرﻜﻳﻣكهһәркемгә,  – ﻣﻳﻧﮎмең,  – تيالبтеләб,
 – تيالسالرтеләсәләр.
Сүз уртасында борынгы [ә] авазы урынына [и] авазын язуда
күрсәтү алдагы гасыр истәлекләренә караганда бу чор шагыйрьләре
кулъязмаларында күпкә артык:  – ﻛﻴﺘﻤﺎﻳﻦкитмәйен [ГМ.37б], – ﻛﻴﻼﻥ
килән [ГМ.37б],  – ﻛﻴﻠﺐкилеб [ГМ.37б),  – ﻧﻴﺘﺎﺳﻰнитәсе [ГМ.37б].
XVII гасырның икенче яртысында һәм ахырында истәлекләрдә
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язылышта вариантлылык күренә الجى: – элчи –  – ايلجىилче, – بش
беш –  – بيشбиш,  – استايدورэстәйдүр (телидер),  – اشدوبэшдуб һ.б. Бу
күренешне Ф.М. Хисамова гомумтөрки яңгырашны бирүдә көньяк
төрек теле йогынтысы дип аңлата [Хисамова, 2012, с. 133].
[и] сузыгы XVII–XVIII гасыр шагыйрьләренең кулъязмаларында
[и] авазының сүз башында язылышында билгеле бер система саклана
дияргә була. Аларда татар сүзләрен язганда сүз башында мәдсез әлиф
( )ﺍһәм йай ( )ﻳтезмәсе килә: игенчеләр ( )ﺍﻳﻛﻧﭼﻰ الﺮтуфрақ үзә иген
( )ﺍﻳﻛﻦигә ([ )ﺍﻳﻛﻪМК.34]. Тагын мисаллар:  – ﺍﻳﻛﻰике [МК.16б, 16б, 16б,
16б, 16б],  – ﺍﻳﺷﺘﻮﺮишетүр [МК.11, 17],  – ﺍﻳﺰﯖﻮизгү [МК.17], – ﺍﻳﻟﻛﻧﺩﻳﻦ
илкендин (кулыннан) [МК.33]. Гарәп-фарсы алынмаларында сүз
башында мәдсез әлиф ( )ﺍбелән белдерелә:  – ﺍﺒﺮﺍﻫﻳﻢИбраһим [МК.24б],
 – ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻞИсмәгыйль [МК.24б],  – ﺍﺤﻼﺹихлас [МК.9].
XVII гасыр ахыры эш кәгазьләрендә сүз башында әлиф + йай
диграфы ([ )ايـи] авазын белдерә:  – ايركلىирекле,  – ايوانИуан, – ايرينه
Ирина, ә кайвакытта [е] авазы өчен килә:  – ﺍﻳﻧﻳﻣﻳﺯэнемез,  – اﻳﭼكانэчкән.
XVIII гасыр шагыйрьләре текстларында сүз башында [и] авазы
татар сүзләрендә әлиф + йай диграфы ( )ايـдиграфы аша бирелә:
 – ﺍﻳﺷﺘﻤﮏишетмәк [УИ:Инказел-һаликин.108б],  – ﺍﻳﻠﻪилә [УИ:Инказелһаликин.108б],  – ﺍﻳﺮир [Гс. 26],  – ﺍﻴﺯﻜﻮ ﺑﻧﺪﻩ ﺍﻮﺘﻣﺪﻰ ﭐﺸﻟﻪ ﺪﻡизгү эшлә үтмәде
бәндә дәм [ГМ.60б],  – ﺍﻳﻼﻦилән [ГМ.68б],  – ﺍﺷﺗﻣﺯﺳﺯишетмәзсез [ГМ.69а].
М. Колый әсәрләре кулъязмаларында [и] авазы сүз уртасында, еш
кына, язуда чагылыш таба:  – ﺑﻴﺮﺪﻯбирде [МК.17],  – ﺑﻴﻞбил [МК.17], ﺑﻴﺶ
– биш [МК.8б],  – ﺘﻴﺰтиз [МК.4],  – ﺪﻳﻧﻛﺰдиңез [МК.4],  – ﻛﻴﺗﺗﻰﻻﺭкиттеләр
[МК.69б],  – ﻛﻴﻼ ﻛﻴﻼкилә-килә [МК.68а],  – ﻜﻳﺯﺍﺭгизәр [МК.33], ﻜﻳﺯﺪﻮﺭﻮﺏ
– гиздүрүб [МК.18],  – ﺴﻴﻣﺭﺘﻣﺎﻳﻦсимертмәйен [МК.40б].
Беренче иҗектә [и] сузыгының язылышта чагылыш тапмавы
бу чор кулъязмаларда кими бара, әмма син, мин алмашлыкларында
ул күп очракта язылмый. Алар актив лексемалар булганлыктан,
сүзкулланылыш ягыннан караганда, әлеге вариант өскә чыга.
Мәсәлән, М. Колый хикмәтләрендә сäн – 231 тапкыр, мäн 152 тапкыр
кулланыла. Бу вариантлылык угыз һәм татар график традицияләренең
янәшә кулланылуыннан килә.
XVII гасыр ахыры эш кәгазьләрендә йай хәрефе ([ )ىи] авазын
сүз уртасында белдерә:  – محيرﺯاмирза,  – سيكيزсигез,  – ﺗﻳﺐтиб, ﺍﻳﻜﻳﺴﻳﻧﻪ
– икесенә. Аерым очракларда гына ул сүзнең беренче иҗегендә [и]
авазларын белдергәндә төшеп кала:  – برسونالوбирсүнләр,  – بركانбиргән
[Хисамова, 2012, с. 73].
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Г. Утыз Имәнинең “Инказел-һаликин” хезмәтендә традицияләрнең
дәвам итүе күренә, ягъни сүз уртасында [и] авазы язуда чагылыш
тапмый:  – ﻜﻠﺘﻮﺮﻣﮏкәлтүрмәк (китерү) [УИ:Инказел-һаликин.105], ﻜﺮﺍﮎ
– кәрәк [УИ:Инказел-һаликин.105], ә поэмалары кулъязмаларында
берничә мисал очрый:  – ﻨﻴﮎник [УИ.Т132],  – ﺴﻴﻦсин [УИ.Т132]. Ул
чорның башка шагыйрьләре иҗатында вариантлылыкка мисаллар
күпләп китерергә була:  – ﻮﻴﺭﻮﻟﺳﻮﻥвирүлсүн [ГМ.59б], – ﻛﻴﺗﺎﺭﻛﺎкитәргә
[ГМ.67б],  – ﻭﻴﺮﻜﻞвиргел [ГМ.68а],  – ﺑﺭﻩбирә [ГМ.68а].
XVII–XVIII гасыр текстларында [йи] дифтонгы язуда, нигездә,
бер йай ( )ىхәрефе аша гына бирелә:  – ﻴﺭﻻﺭﻨﻴﻨﮏйирләрнең, – ﻴﺗﮐﺎﻴﺳﺰ
йиткәйсез [Хисамова, 1999, с. 78],  – ﻴﺗﺎﺮйитәр [ГМ.68а],  – ﻳﺭﻠﮏйирлек
[ГМ.68б]. [йы], [йе] дифтонгларында да шул ук күренеш күзәтелә: يلدا
– йылда,  – قايتالرкайынлар (хатыны ягыннан туганнары) [Хисамова,
2012, с. 78]. [йи], [ый], [йы], [йе] аваз тезмәләрен ике йай хәрефе ()ﻳى
белән бирү грамоталар орфографиясенең үзенчәлеге булып тора: ييرينه
– йиренә;  – ديياقالرдийаклар [Хисамова, 1999, с. 78].
[ы] сузыгы Мәүла Колый хикмәтләре кулъязмасында сүзнең
беренче иҗегендә, тартыктан соң, [и] авазы килсә, нигездә, йай хәрефе
( )ىкуела, ә [е], [ы] авазлары булса, хәреф куелмый, ә поэмаларда [ы]
фонемасын йай хәрефе ( )ىаша бирү күзәтелә:  – ﻳﻳﻞйыл [МК.69б], ﻘﻴﻠﺩﻳﻼﺭ
– қылдылар [МК.69б],  – ﻘﻴﺯﻳﻧﻪқызына [МК.69а],  – ﻘﺭﻴﻖқырық [МК.71а],
 – ﺒﺎﺸﻳﻧﺩﻳﻦбашындин [МК.71а],  – ﻄﻣﺎﻏﻳﻧﻪтамағына [МК.68а]. Мисаллардан
күренгәнчә, текстларда [ы] сузыгы кушымчаларда да языла.
XVIII гасыр шагыйрьләре кулъязмаларында да бу шулай: – ﺼﻐﻧﻭﺐ
сығынуб [ГМ.67б],  – ﭼﺮﺍﻕчырақ [ГМ.68а] һ.б.
XVII гасыр башы грамоталарында:  – اشليقашлық,  – تينكالﺐтыңлап,
 – بيلتورغىбылтырғы,  – قيزالريمқызларым [Хисамова, 1999, с.78].
[йы] дифтонгы составында кулланылган очракта хәреф язылмый.
Мәсәлән,  – يلداйылда,  – قايتالرқайынлар.
XVII гасыр башы грамоталарында йай хәрефе ( )ىсүз
уртасындагы [ы] авазын да бирә:  – ﭽﻳﻧﻟﻗﻼرينكيزчынлықларыңыз, خلقى
 – ميزﻧﻲхалқымызны [Хисамова, 1999, с.78].
Йай хәрефе ( )ﻯхәтта кушымчаларда, мәсәлән, -лык, -лек, -ымыз
-емез, -ыб, -еб кебек кушымчаларда да языла:  – دوروستليكдөрүстлек,
 – شهيدليكшаһидлек,  – عقليميزداғақлымызда,  – ايشالرﻳميزэшләремез,
 – حاتيميزхатымыз,  – يتيليبйителеп. Аерым очракларда гына ул сүзнең
беренче иҗегендә [и], [е] авазларын белдергәндә төшеп кала: برسونالﺮ
– бирсүнләр,  – بزﻧﻧﮎбезнең,  – بركانбиргән.
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Ф.М. Хисамова [и], [е], [ә] авазлары арасындагы мөнәсәбәтне [ә]
авазының саклануы дип билгели:  – ﺑﻛбәк,  – بيكбик,  – ﭽﻪ ﺗﻰчәти (чит), ﻗﻼ
 – ﭽﻳﺖчит қала,  – ﻧﻪнә “нәрсә”,  – ﻧﻪ ﭽﻳﮏнәчик һ.б. [Хисамова 1999, 78].
[у], [ү], [о], [ө] авазлары. М. Колый хикмәтләренең һәм
поэмаларының кулъязмаларында [у], [ү], [о], [ө] авазларын язуда
бирүдә түбәндәге очраклар бар: Үкенеч ( )ﺍﻮﻜﻧﭻберлә үтде ()ﺍﻮﺘﺩﻯ
дағы йаз вә қышым [МК.47б];  – ﯖﺭﺯﯟгөрзү (кисәү) [МК.33], ﻋﯟﺮﺘﻴﻨﻪ
– ғаурәтенә [МК.63а],  – ﻜﻭﻨﻜﻟﻨﻜﺯﺪﻴﻦкүңлеңездин [МК.63а], – ﻤﻭﻨﻼﺮﻨﻨﮏ
монларның [МК.63а],  – ﻜﻴﺮﯟкирү [МК.63б],  – ﻴﻭﺯﻴﻨﻪйөзенә [МК.64а],
 – ﻄﻭﻗﻄﺎﺪﻴﻼﺮтуқтадылар [МК.64а],  – ﺴﻮﯟсув [МК.63б],  – ﺍﻮﻠﻮﻍолуғ
[МК.72а],  – ﺍﻮﭺөч [МК.71а],  – ﺴﺎﺭﯟсару (таба) [МК.65б],  – ﻳﻮﻘﯟйоқу
[МК.68а],  – ﺍﻮﺭﻃﺎﻻуртала [МК.64б].
М. Колый поэмалары кулъязмаларында сүз ахырында килгән [у],
[ү] авазларын бирүдә өстендә өч нокталы уау хәрефе ( )ۋкулланыла.
Г. Утыз Имәнинең “Мөһиммәтел-бәйан” әсәре кулъязмасында сүз
башындагы [у] авазы кайбер очракларда заммалы уау ( )ۇбелән бирелә:
 – ﺍﯗﻝул,  – ﺍﯗﻟﻮﺮулур,  – ﺍﯗﻟﻣﺎулма [Мухаметрахимова, 1990, с. 15].
Эш кәгазьләрендә уау ( )وхәрефе бөтен позицияләрдә дә килә һәм
[у], [ү]; [о], [ө] авазларын бирә, күпчелек очракларда ирен гармониясе
язуда күзәтелә:  – ﻗوللوقқоллок,  – اولدورﻜمулдур кем,  – باﺶاوردوكбаш
ордук,  – اوروشوبорушуб (сугышып),  – توغرولوقтуғрулуқ [Хисамова,
1999, с.78]. XVI–XVII гасыр документларында икенче иҗектә [о],
[ө] графемаларын куллану актив:  – اولوоло,  – اولوغолуг,  – اوزوﻥозон,
 – يوميشلقйомышлық,  – ﻳﻮﺮﻃﻮﻧﻳﻧﮎйортуның,  – بوتينбөтен,  – توتيبтотыб
[Хисамова, 2012, с.152].
XVIII гасыр шагыйрьләренең кулъязмаларында [у], [ү], [о],
[ө] авазларының язуда чагылышын түбәндәге мисалларда күзәтә
алабыз:  – ﻄﻮﻗﻮﺯтуқуз [ГМ.59б],  – اوروبоруб (сугып) [ГМ.61а],
 – ﻛﯟﺛﺭﺪﻴﻦкәүсәрдин [ГМ.68б],  – ﺪﻴﻭдийү [ГМ.67б],  – ﭐﻣﻴﺖөмит
[ГМ.67б],  – ﺁﯟﺎﻠﻕаулақ [ГМ.68а],  – ﺍﻭﭼﻭﻦөчүн [ГМ.68б], – ﺍﻮﻧﻣﻧﻰ
өнемне (тавышымны) [ГМ.69а],  – ﺗﯟﻔﻴﻗﻠﻰтәүфиқлы [ГМ.68а], – ﻛﻭﺗﺎﺭ
күтәр [ГМ.68б],  – ﺒﻭﺯﻭﻕбозуқ [ГМ.68а],  – ﺘﻭﺸﺎﻦтөшән [УИ:Инказелһаликин. 120],  – ﺍﻭﺤﺸﺎﺮохшар [УИ:Инказел-һаликин.120], ﺼﻭﻨﮎ
– соң [УИ:Инказел-һаликин.120],  – ﭽﻭﻕчуқ (күп) [УИ:Инказелһаликин.118],  – ﺍﻭﭽﻭﻦөчөн [УИ:Инказел-һаликин.118], ﻴﻛﺮﻤﻰ ﺍﻭﭽﻭﻨﭽﻰ
– йегерме өчөнче [УИ:Инказел-һаликин.116],  – ﻄﻭﻠﻭﺒﺪﻭﺮтулубдур
[УИ.Т182],  – ﺪﻭﺴﺖдуст [УИ.Т182]. Г. Утыз Имәнинең “Мөһиммәтелбәйан” әсәре кулъязмасында сүз башындагы [у] авазы кайбер
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очракларда заммалы уау ( )ۇбелән бирелә:  – ﺍﯗﻝул,  – ﺍﯗﻟﻮﺮулур, ﺍﯗﻟﻣﺎ
– улма [Мухаметрахимова, 1990, c. 15].
Ирен гармониясенең язуда чагылышына, алдагы чор язма
истәлекләрендәге кебек үк, вариантлылык хас. Өчен сүзе Мәүла
Колый хикмәтләрендә өчүн ( )ﺍﻭﭼﻭﻦварианты белән 67 тапкыр
кулланылса, бары тик өч урында гына өчен ( )ﺍﻭﭼﻦформасы килә.
Өзел- фигыле хикмәтләрдә -ер кушымчалы хәзерге-киләчәк заман
формасында өч урында очрый һәм һәрберсендә төрле язылышка ия:
өзелер [МК.36б], өзелүр [МК.36б], өзөлөр [МК.37]. Өр- фигыле дә
кушымчаларның төрле вариантларын ала: өрөрләр [МК.19б], өрер
[МК.15б], өрешеб [МК.22б, 23]. Өлеш сүзендә ирен гармониясе
язуда чагылыш тапса [МК.36, 43], өченчесе [МК.5б], орыш [МК.8],
озын [МК.47] кебек мисалларда ирен гармониясе язуда күренми.
Мөхәммәдьяр поэмаларында вариантлылык күзәтелгән -лы
-ле кушымчасының кулланылышында Мәүла Колый иҗатында да
үзенчәлекләр бар. Шул ук моңлы сүзенең моңлы һәм моңлуғ формалары
хикмәтләрдә 2 шәр тапкыр очрый. Матур мәгънәсендә күрек + лү
[МК.6б], күрек + лек [МК.14б], күрек + лүк [МК.10] вариантлары
әсәрләрдә урын ала. Икенче, өченче иҗекләрдә уау ( )ﻭязылган һәм
язылмаган очракларга мисаллар бик күп:
 – ﻜﻮﻧﺪﺮﻤﺷﻼﺮкүндермешләр [МК.5б, 21б] ~  – ﻜﻮﻧﺪﻮﺮﺮкүндүрүр
[МК.10б, 14, 32б, 44];
 – ﻜﻮﻧﺪﺯкөндез [МК.21б, 28б, 29] ~  – ﻜﻮﻧﺪﻮﺯкөндүз [МК.5, 42, 45];
 – ﺳﺮﻮﻠﺏсөрүлеб [МК.8б] ~  – ﺳﺮﻮﻠﻮﺏсөрүлүб [МК.18, 26];
 – ﺍﻮﻠﻮﻡүлүм [МК.57 тапкыр] ~  – ﺍﻮﻠﻡүлем [14 тапкыр];
 – ﺍﻮﻠﻚүлек [МК.5 тапкыр] ~  – ﺍﻮﻠﻮﻚүлүк [МК.2 тапкыр];
 – ﺍﻮﺮﻮﻥурун [МК.2 тапкыр] ~  – ﺍﻮﺮﻥурын [МК.18 тапкыр]
[Кадирова, 2003] .
Хикмәтләрдә 121 тапкыр кулланылган күңел ( )ﻜﻮﻧﻜﻝсүзенең
икенче иҗектә уау хәрефе ( )ﻭбелән язылган очрагы теркәлмәде.
Эш кәгазьләре текстларында, еш кына, ирен гармониясенең язуда
чагылмый, ул кушымчаларда гына бирелә:  – توكولماﺳونтүгүлмәсүн,
 – توكولماﺳينтүгүлмәсен;  – بوزوبбозуб,  – بوزيبбозыб,  – الديقалдық,
 – كيكاشﻗﻳﻟﻳﺏкиңәш қылыб.
Мисаллардан күренгәнчә, язылышта вариантлылык сакланса да
традицион язылыштан тайпылу арта төшә. Аерым мисалларда ул төп
формага әйләнә.
[а] фонемасы XVII–XVIII гасыр язма истәлекләрендә сүз
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башында мәдле әлиф ( )آаша бирелә. Бу чор орфографиясендә аерым
алынмаларда һәм бу чор эш кәгазьләрендә татар сүзләрендә дә, төрле
телләрдән кергән алынмаларда да мәдле әлиф сүз уртасында килү
очраклары да бар. Әмма сүз уртасында [а] сузыгын бирү өчен мәдсез
( )اәлиф куллану норма булып тора. Инлаутта шулай ук һаи рәсмия ()ﻩ
[а] фонемасын белдерә. [а] фонемасын бирү өчен фәтхә, ягъни хәрәкә
кулланылмый диярлек.
Беренче иҗек ябык иҗек булганда, кайбер очракларда, әлиф
куелмаска да мөмкин.
Кушымчаларда [а] фонемасы, нигездә, куела, мәсәлән, чыгыш
килеше кушымчасында, -дай, кебек кушымчаларда урын ала, -лар
кушымчасында сирәгрәк.
Сүзнең тамыры һәм нигезе ахырында, кушымчалар ахырында
мәдсез әлиф ( )ﺍһәм һаи рәсмия [а] фонемасын белдерә. Мәсәлән,
юнәлеш килеше кушымчасы -га, шарт фигыль кушымчасы -са, урынвакыт килеше кушымчасы -да һаи рәсмия ( )ﻩбелән языла.
[ә] фонемасы төрки-татар сүзләрдә һәм алынмаларда анлаутта
һәрвакыт мәдсез әлиф ( )ﺍбелән бирелә, ә сүз уртасында һәм сүз
ахырында [ә] сузыгын бирү өчен әлиф ( )ﺍһәм һаи рәсмия ( )ﻩкулланыла.
Борынгы [ä] авазы сүз уртасында язуда чагылыш тапмый. Бу очракка
мисалларны кулъязмалардан шактый табарга була, әмма [и] авазына
күчеп, язуда йай ( )ﻯаша бирелгән очраклар бу чор истәлекләрендә,
алдагы чор белән чагыштырганда, күпкә артык. Шигъри текстларда
язу традициясе саклана,  – ﻤﻦмән,  – ﺴﻦсән,  – ﻜﺮﺍﮎкәрәк,  – ﻨﻪнә кебек
мисалларны күпләп китерергә була.
XVII–XVIII гасыр текстларында [и] фонемасын язуда
чагылдыруда, шулай ук, система саклана.
Әлеге аваз сүз башында төрки-татар сүзләрендә әлиф + йай
диграфы аша бирелә; сүз уртасында һәм сүз ахырында йай хәрефе ى
языла. Эш кәгазьләрендә йай хәрефе, нигездә, аска ике нокта куелып
языла:  – ﺍﻴﻜﻲике,  – كيلدﻲкилде һ.б.
[ы] и [е] фонемалары тикшерелгән текстларда бер иҗекле сүзләрдә
күрсәтелми, әмма эш кәгазьләрендә ул бер иҗеклеләрдә басым
астында бирелә, берничә иҗекле сүзләрдә беренче иҗектә куелмый.
Бу чор истәлекләрендә сүз башында [э], [ы] авазлары язуда мәдсез
әлиф ( )ﺍаша языла. Аларның -лык, -лек, -ның, -нең, -ымыз, -емез, -ып,
-еп, -дыр, -дер кебек кушымчаларда язуда чагылышы арта.
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5.2.2. Тартык авазлар
Мәүла Колый хикмәтләрендә тартык авазларны язуда чагылдыруда
һәм куллануда түбәндәге үзенчәлекләр чагыла:
[б], [п], [w], [ф], [м] тартыклары ([б] ~ [п], [б] ~ [в], [п] ~ [ф],
[б] ~ [м] тәңгәллекләре). Мәүла Колый хикмәтләре текстларында
[б] фонемасы татар сүзләрендә һәм алынмаларда һәр позициядә
актив кулланыла:  – ﺑﻮﺗﺎﻋﻴﻧﻪботағына [МК.23б],  – ﺑﺎﺳﺗﻰбасты
[МК:хикмәтләр.23б],  – ﻋﺭﻴﺐﺎﻟﺭﻋﺎғарибләргә [МК:хикмәтләр.23б], – ﺑﺭ
бер [МК:хикмәтләр.43б],  – ﺑﺯﻟﻪﺭбезләр [МК:хикмәтләр.44].
Аерым сүзләрдә [п] авазын бирү өчен би хәрефе ( )ﺐкилә. Мәсәлән,
күпер сүзендә:  – ﺻﺮﺍﻃ ﻜﻮﺑﺮﻴﻦ ﺳﺎﻉ ﺳﺎﻟﻤﺕ ﻜﺠﻜﻮﻢ ﺪﻴﺳﻧﮎСират күперен сағ
сәламәт кәчкүм дисәң [МК:хикмәтләр.29б]. Шулай ук хикмәтләрдә
актив лексика составында булган беш- (пеш-) (-( )ﺑﺷ14 тапкыр очрый)
һәм беч– (кис-) (-( )ﺑﭽ7 тапкыр) фигыльләре һәрвакыт ( )ﺐхәрефе белән
языла [МК.2б, 4, 7б, 25, 26б, 32, 34б].
Хәл фигыль кушымчасын бирүдә дә би хәрефе ( )ﺐфайдаланыла:
ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻭﺯﻭﻨﺐ
ﺮﻨکﻜﺎ ﺗﻮﺯﻨﺐ
ﻜﻴﻠﻥ ﻜﺑک ﺑﻴﺯﺍﻨﺐ
ﺑﻮ ﺪﻨﻴﺎ
Қадим заман узуныб, төрлүк рәнгә төзәнеб, килен кебек бизәнеб
алдағучы бу дөнйа [МК.29б].
Документларда яңгырау [б] һәм саңгырау [п] авазлары график
яктан аерылалар. [б] авазы аларда һәр позициядә һәм татар сүзләрендә,
һәм алынмаларда актив кулланыла:  – ﺒﺎﺮﭼﻪбарча,  – بىби,  – ﺒﻮﻠﺳﻪбулса,
 – بوزوبбозуб,  – باﺷليقбашлық,  – بيك قيلديالرбик қылдылар, – بيالمك ارجون
биләмәк өчүн,  – بيرمدىбирмәде,  – بولد ورمكбүлдүрмәк.
Сүз ахырында һәм ябык иҗек ахырында бу хәреф саңгырау [п]
авазын белдерү өчен дә кулланыла:  – ديبдип,  – بوزوبбозуп, ارروشوب
– орушуп,  – كوبديﻦكوبкүптин-күп һ.б. Әлеге үзенчәлек әлеге чор
башка язма истәлекләрдә дә нәкъ шулай, әмма документларда,
алардан аермалы буларак, сүз һәм ябык иҗек ахырында [п] авазы пи
( )ﭖграфемасы белән дә белдерелә:  – ﻜﻳﻟﭖкилеп,  – ﻜﻳﻨﻜﺎﺵ ﻗﻳﻠﭖкиңәш
кылып,  – جى ﻳﻠﻳﭖжыйылып,  – ﻟﻳﭘﻗﺎЛипка (Литва),  – ﻗﺎﭺ ﺍﻮﭘﺘﻲқач үпте һ.б.
Бу очракларны Ф.М. Хисамова, сөйләм нормасының чагылышы, дип
билгели [Хисамова, 2012, c. 77].
Пи хәрефе ( )ﭖфарсы һәм рус теленнән кергән  – ﭘﺎﺪﺷﺎﻩпадишаһ, ﭘناﻩ
– пәнаһ (яклаучы),  – ﭘﻮﻠﺳﻛﻲпулский (польшалы),  – ﭘروﻗوفايПрукуфай
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(Прокофий),  – ﺳﻴﭘﺎﻫﻴﻼرсипаһилар кебек алынмаларда да очрый [Хисамова
2012, c. 77]. Сирәк кенә мондый мисалларда саңгырау [п] авазы би
хәрефе ) )بбелән белдерелә:  – ﺒﺎﺪﺷﺎﻩпадишаһ,  – الباﯗت اوغلىалбаwыт уғлы.
XVIII йөз шагыйрьләре әсәрләрендә [б] авазының кулланылыш
үзечәлекләре:
Г. Утыз Имәнинең үз кулы белән язылган кулъязмасында ﻗﺑﻮﻝ
– қабул [УИ:Инказел-һаликин.113],  – ﺑﻰﺨﺑﺭбихәбәр [УИ:Инказелһаликин.113],  – ﺑﺯﻟﺭбезләр [УИ:Инказел-һаликин.113],  – ﺴﺑﺐсәбәб
[УИ:Инказел-һаликин.104],  – ﺑﻟﻣﮏбелмәк [УИ:Инказел-һаликин.105],
 – ﻗﻟﻮﺐ ﻋﻣﺎﻝғамәл кылуб [УИ:Инказел-һаликин:105],  – ﺑﺱбәс
[УИ:Инказел-һаликин. 105],  – ﺑﻠﻮﺐбелүб [УИ:Инказел-һаликин.110],
 – ﺑﻴﺎﻥ ﻗﻴﻠﺪﻴﻠﺭбәян қылдылар [УИ:Инказел-һаликин.110], – ﻜﺘﺎﺑﻟﺭﻴﻜﺎ
китаблариңа [УИ:Инказел-һаликин.110],  – ﺑﺭﻴﻦ ﺑﺭﻴﻜﺎберин беригә
[УИ:Инказел-һаликин.113],  – ﺑﺘﻟﻣﺶ ﻜﺎﻏﺬбетелмеш кәғазь [УИ:Инказелһаликин.113],  – ﺘﺑﺎﻠﻣﺎﺯтабалмаз [УИ.Т113],  – ﺯﺭﺎﻟﻦберлән [УИ.Т113],
 – ﺑﻧﻰбәне [УИ.Т113],  – ﺑﻮﺎﻠﺭﻧﻧﮏболарның [УИ.Т113].
XVIII йөз шагыйрьләре әсәрләрендә, мәсәлән, Г. Утыз Имәни
поэмаларында, Габдессәламнең илаһи бәетләрендә [п] тартыгы фарсы
алынмаларында бирелә:  – ﭙﺭﻳﺷﺎﻥпәришан [Гс.68б],  – ﭙﻭﻞпул [УИ.Т182,
68б],  – ﭙﻳﺷﻪпишә (шөғыль) [УИ.Т182, 68б].
Шул рәвешле би хәрефенең ( )ﺏязылышында үзенчәлекләр,
нигездә, саңгырау [п] тартыгын би хәрефе ( )ﺏаша бирүгә һәм аерым
тәңгәллекләргә кайтып кала. Пи хәрефен ( )ﭗүзен куллану шигъри
текстларда аз булса да, эш кәгазьләрендә очрый.
Яфрақ, туфрақ, керфек сүзләренең хәзерге төрки телләрдә
кулланылыш формалары төрле. Яфрақ сүзе төрле фонетик вариантларда
күпчелек төрки телләрдә очрый: азер. ярпаг, алт. йалбырак, башк.
ярпак, каз жапрак, ккалп. жапырак, кум. япракъ, кырг. жалбырак, ног.
япрак, тат. яфрак, төр. yaprak, төркм. япрак, үзб. епрок, уйг. йопурмак
[Исхаков, 1962, б. 47]. Керфек лексемасы да шундый ук вариантлыкка
ия: азер. кирпик, алт. кирбик, башк. керпек, каз. кирпик, ккалп. кирпик,
кум. кирпик, кырг. кирпик, ног. кирпик, тат. керфек, тув. кирбик, төр.
kirpik, төркм. кирпик, үзб. киприк, уйг. кирпик, хак. кербек, чув. харпак
[Исхаков, 1962, б. 33]. Димәк, бу сүзләр хәзерге төрки телләрдән бары
тик татар телендә генә [ф] авазы белән әйтелә. Аларның XVII–XVIII йөз
поэзиясендә кулланылышы шулай ук төрле:
Кызларның ақ йефәкдин ( )ﻴﻔﺎﻜﺪﻴﻦтөймәсе бар
Аршынланған йефәкдин ( )ﻴﻔﻜﺪﻴﻦкөймәсе бар [Гс.45];
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Тутый ғошны бағламаға
Йепек ( )ﻴﭘﺎﻙкирәк, йарым, һай. [Гс.48];
[б] фонемасының бу чор язма истәлекләрендә кулланылыш
үзенчәлекләре игътибарга лаек, ягъни чорның тел ситуациясе әлеге
аваз кулланылышында да чагылыш таба. XVII йөз шагыйре Мәүла
Колый иҗатында бул- варианты актив (295 тапкыр) кабатлана.
Ул– варианты 19 мәртәбә килә, шуның унбере 21–21б битләрендә
урнашкан 39нчы хикмәттә очрый.
Мәүлә Қолый, ихласлық бул, тотма гөман,
Кичә-көндез тәғәт булсын эшең тәмам,
Тереклекдә адәмләрә қылма зыйан,
Қийәмәт көн җаwаб бирмәк кәрәк булур [МК.21б].
XVIII йөз шагыйрьләре иҗатында булмақ фигыле бик еш
кулланыла һәм ике вариантта да килә. Шагыйрь Габди әсәрләрендә булформасы өстенлек итсә, Габдерахман Тайсугани иҗатында, киресенчә,
ул- варианты күбрәк. XVIII йөз уртасында иҗат иткән Габдессәләм
әсәрләрендә ике форма да очрый, әмма аларны куллануда төрлелек
күренә. Авторның кайбер шигырьләрендә әлеге вариантларның әле
берсе, әле икенчесе күбрәк булганнары күзәтелә. Шагыйрь яки бул-,
яки ул- вариантын гына файдаланган әсәрләр дә бар. Мәсәлән, “Каты
хәсрәт орды безә” шигырендә 7 мәртәбә улмақ фигыле генә очрый:
Сад-һәзаран азүр идәрәм
Ғыйлем, талибләр сезә.
Бу ғарибдин бәхил улың,
Ни қадәр хата улса [Гс.52].
Шагыйрьнең мәхәббәт темасына багышланган шигырьләренең
күпчелегендә бул- формасы кулланыла.
Утыз Имәни иҗатында шулай ук ике форма да урын ала, әмма улварианты зур өстенлек итә. Бары тик “Мөһиммәт эз-заман” поэмасында
гына шагыйрь аларның икесен дә мул куллана, ул- – 127, бул- 112 җирдә
очрый. Димәк, И.Б. Бәшированың XIX–XX йөз башында хәрәкәттә
булган татар әдәби теле берәмлекләре турындагы “төрле жанр-стильдә
язылган текстларда файдаланыла торган тел берәмлекләре, аерым
сөйләм тибын барлыкка китерү өчен, аның таләбе белән махсус рәвештә
сайланып алынган һәм төзелгән чара” [Бәширова, 2008, б. 46] дигән
фикере XVIII гасыр шагыйрьләренең иҗатына да кагыла.
Бар, бар- һәм бир- сүзләренең XVIII гасыр поэзиясендә
кулланылыш үзенчәлекләрен ачыклау өчен, Утыз Имәни иҗатына күз
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салыйк. Автор әсәрләрендә вар, вар-, вир- формалары актив, б-варианты
очрамый дияргә мөмкин. “Мөһиммәт эз-заман” поэмасында гына эш
башкачарак. Таблицага игътибар итик.
Сүз
варбар-

Кулланылу
ешлыгы
4
4

Сүз
вар
бар

Кулланылу
ешлыгы
31
9

Сүз
вирбир-

Кулланылу
ешлыгы
27
15

XV–XVIII гасырда иҗат иткән башка шагыйрьләрнең әсәрләрендә
дә төрлелек күзәтелә.
Тагын бер үзенчәлек: хәзерге татар әдәби теле белән чагыштырганда,
язма истәлекләрдә дә аерым сүзләрдә [б] урынына [в] йөри. Ул бар-,
бир- лексемаларына карый. Әлеге күренеш күзәтелгән XVIII гасырда
язылган әсәрләргә дә ят түгел. Һәм, әлбәттә инде, бу үзенчәлек ешлык
күренешендә дә чагыла. Аны түбәндәгечә күрсәтергә мөмкин:

Габди
Габдрахман бине
Туймөхәммәд
Тайсугани
Габдессәлам
Исмәгыйль
Максуд
Рәхимкол бине
Исламкол
Хәлилулла
Нигъмәтулла
бине Бәшир
Сәгъдетдин бине
Габделмәҗит
Габделгафур бине
Габделмәннан

бар

бир

бул

вар

вир

12
3

13
1

34
26

–
2

1
1

16
–
–
1

8
–
–
–

27
1
–
3

3
–
–
3

4
–
–
–

1
1

–
1

1
3

–
–

1
–

2

–

–

–

–

–

2

4

2

–
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Нәтиҗәдә, Габдрахман бине Тайсугани һәм Габдессәлам бар-,
бир-, бул, вар, вир сүзләренең барлык вариантларын кулланганнар дигән
фикер туа. Бар- формасының (төрле формалары белән) иң күп очраганы:
Габдессәламдә – 16, Габдидә – 12 булып чыкты. Бир- сүзенең: Габдидә – 13,
Габдессәламдә – 8 төрле варианты кулланылган. Вар, вир формалары бик
чикле генә күләмдә генә очрый. Әйтергә кирәк, мәсәлән, вар формасында
килгән сүзләр: Габдессәлам белән Рәхимкол бине Исламколда – 3,
Габдрахман бине Тайсугани белән Габделгафур бине Габделмәннанда –
2, ә вир сүзе ярдәмендә ясалган фигыльләр: Габдессәламда – 4, ә Габди,
Габдрахман бине Тайсугани һәм Хәлилуллада – 1 тапкыр гына килгән. Ә
калган язучылар бу сүзләрдән бик аз файдаланганнар, Максуд, мәсәлән,
бөтенләй дә кулланмаган.
XVIII йөз шагыйрьләренең кулъязмаларында төрки чыгышлы
сүзләрнең сүз башы позициясендә [б] авазын куллану норма булса,
сүз башында [б] авазы урынына [в] авазын язу норма варианты булып
тора:  – ﻭﺍﺮвар [А63а.4].
Бул– сүзенең формалары: Габдидә – 34, Габдессәламдә – 27,
Габдрахман бине Туймөхәммәд Тайсуганида – 26 урын алган.
Ешлык сүзлегендә тагын бер үзенчәлек яши. Ул– формасы күпчелек
авторларда һәм шактый гына күләмдә күзәтелә. Габдессәламнең
“Илаһи бәйет”, “Шигырь”, “Бәйет”, “Шигырь-хикмәт” әсәрләрендә –
66, Габдрахман бине Тайсуганиның “Касыйдә”сендә – 23, Габдинең
“Башлам” – 7, Габделгафур бине Габделмәннан белән Исмәгыйльнең
“Илаһи бәйет”ләрендә һәм Рәхимкол бине Исламколның “Хикмәте
Мәҗнүн” әсәрендә – 4әр, ә инде Максудның “Илаһи бәйет”ендә
– 3 һәм Хәлилулланың “Илаһи бәйет”ендә бары тик 1 җирдә
генә кулланылган. Ә Нигъмәтулла бине Бәшир, Сәгъдетдин бине
Габделмәҗит кебек язучыларда бу форма бөтенләй очрамый. Бу, үз
чиратында, авторларның, әсәрләрен нинди укучыга (төрки укучымы,
татармы?) багышлап язуына карап билгеләнә.
Димәк, Габди иҗатында бар, бар-, бир- формалары, ә Габдерахман
Тайсугани касыйдәсендә, Габделваһаб бине Мостафа, Мостафа Нәзир
улы шигырьләрендә вар, вар-, вир- формалары гына язылган.
[б] һәм [м] авазлары тәңгәллегенә килсәк, бу чор авторларында,
алдагы чор белән чагыштырганда, б-вариантлы мисаллар күбрәк,
әмма норма буларак, [м] авазы кала. Мәүла Колый хикмәтләрендә [м]
белән кулланылган мисаллар:  – ﻤﻥмән (152 урында) [Кадирова, 2003,
с.68],  – ﻤﻳﻥмин [МК:хикмәтләр. 25б, 31, 47б];
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[б] белән язылган очраклар:  – بنбән [МК:хикмәтләр. 9, 21, 22б,
24б, 39б, 39б, 39б, 39б, 40, 40];  – بويونбуйын [МК хикмәтләр. 4, 7б,
16б, 21, 21б, 22, 24б].
XVIII гасыр поэзиясендә [б] белән язылуга мисаллар тагын да
арта. Мәсәлән, Габделмәннан Мөслимов үзенең “Нәзым”ында бән һәм
мән, мин вариантларын 176 һәм 30 нисбәтендә куллана.
[т] һәм [д] тартыклары. Кулъязмаларда  ﺕ ~ ﺪһәм ﻂ ~ ﺕ ~ ﺪ
тәңгәллекләре күзәтелә. М. Колыйда язылыш шулай ук үзенчәлекле.
Мәсәлән, атка атланыб сүзтезмәсендә ат һәм атлан- сүзләре ике
төрле хәреф белән бирелә:  – اطقا اتالنبатқа атлан [МК.35]. Икенче бер
урында ат, хайван мәгънәсендә килгәндә, тый ( )طхәрефе белән килә
[МК.21], атлан- фигыле хикмәтләрдә ике җирдә [МК.35, 40б] – ти
()ت, ә бер урында [МК.2б] тый хәрефе ( )طбелән языла. Мәүла Колый
хикмәтләрендә дә бу тәртип саклана. Тый хәрефе ( )طтөрки-татар
сүзләрдә һәр позициядә очрый:  – دنيا طوننдөнья тунын [МК.15], يورط
– йорт [МК.6],  – طوطارтотар [МК.7]. Мәсәлән, тун һәм аннан ясалган
сүзләр хикмәтләрдә 20 урында килә һәм һәр очракта гарәп графемасының
калын тый хәрефе ( )طбелән языла: طون. Төн сүзе нечкә ти хәрефе ()ت
аша бирелә: تون. Калын сузыклы сүзләрдә дә нечкә ти хәрефе ( )تкилгән
сүзләр дә күп:  – اوتوزутуз [МК.31],  – تابماىтабмай [МК.7]. М. Колый
поэмалары кулъязмаларында ти ()ت, тый ( )طхәрефләренең язылышы
хикмәтләрдәге язылыштан шактый аерыла:  – ﺘﻮﺘﻃﻰтотты [МК.66б], ﻃﺑﺎﻘﻧﻰ
– табақны [МК.67а],  – ﻃﻣﺎﻏﻳﻧﻪтамағына [МК.71а],  – ﺘﻮﺘﺎﻠﻣﺯﺴﻦтоталмазсән
[МК.62а],  – ﺘﻧﻛﻼﻳﻢтыңлайым [МК.66б],  – ﺍﻠﺘﻣﺶалтмыш [МК.69б], – ﻘﻮﺸﻃﻰ
қушты [МК.64б]. Мисаллардан күренгәнчә, тый ( )طграфемасы, нигездә,
Мәүла Колыйда анлаутта калын сүзләрдә кулланыла, әмма аларның ти
хәрефе ( )ﺖбелән язылышына да мисаллар җитәрлек. Поэмаларда -ты
кушымчасының тый хәрефе ( )طбелән язылуы кызыклы:  – ﺒﺎﻘﺗﻰбақты
[65а.13],  – باﻘﻃﻰбақты [64а.13].
XVIII гасыр шагыйрьләре иҗатында да шушы күренеш күзәтелә.
Габделманнан Мөслимов иҗатында:  – ﻄﻭﻗﻭﺯ ﻄﻭﻗﺴﺎﻦтуқсан туқуз
[ГМ.59б],  – ﺼﺎﻠﻭﺏсалуб [ГМ.59б]. Сүз уртасында саклана: – ﻴﻭﻠﻭﻗﺴﺎﻢ
йулуқсам [ГМ.59б],  – ﻃﺎﺷﺪﺍﻯташдай [ГМ.68б],  – ﻄﻭﺘﺎﻤﺎﻯтуқтамай
[ГМ.46а],  – ﺼﻗﺎﻞсақал [ГМ.68б],  – ﻄﺷﺮﻩтышра [УИ:Инказелһаликин.114],  – ﻄﺎﺒﺎﺭﺴﻥтабарсән [УИ.Т182],  – ﻄﺎﺒﺎﻠﻣﺯﺴﻥтабалмазсән
[УИ.Т182]. Әмма:  – ﺗﺎﺑﺳﺎﻧﮏтабсаң [УИ.Т182],  – ﺘﺎﺘﻠﻴﻊтатлиғ [Гс.68б],
 – ﺘﻭﻧﻭﻥтунын [Гс.68б],  – ﺘﻭﻠﻌﺎﻥтулған [Гс.31а],  – ﺘﺎﻠﺩﺍﻳﺩﻭﺭталдайдур
[Гс.31а],  – ﺘﻭﺭﻤﺎﻳﺩﻭﺭтормайдур [Гс.31а],  – ﺘﻭﺭﻠﻭﮎтөрлүк [Гс.32б].
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Е.И. Пугачев баш күтәрүенә (1773–1774 еллар) караган
документлары, нигездә, уйгыр язу традициясенә, ягъни сузыкларны
язуда чагылдыруга нигезләнә, сүз башында саңгырау тартыклар язу,
[җ] тартыгының язуда кулланылуы күзәтелә. Шул ук вакытта, аларда
төрки сүзләрне язуда гарәп теленең үзенчәлекле авазларны белдерә
торган тый ()ط, зый ()ظ, сад ()ص, зад ()ﺾ, зәл ( )ذхәрефләрен куллану
активлаша. Ф.М. Хисамова билгеләвенчә, бу күренеш XVI–XVII
гасыр документларында берничә очракта гына күзәтелгән булса,
фарсы һәм угыз язуы традицияләре йогынтысында XVII гасыр ахыры–
XVIII гасырның беренче чирегенә караган, аннан соң XVIII гасыр
документларында ул тагын да арта:  – اوطونكزىутуңызый,  – ﺁ طىаты,
 – طارقاتوبтаркатуб,  – طوقطاتماﻳﻧﭼﻪтуқтатмайынча,  – باش صالغانбаш салған,
 – صالطاطсалтат,  – ضاوتالرغهзавытларға,  – قاﺿﺎقالرқазақлар, صايالماقالرى
– сайламақлары,  – صوغوشورغهсуғушурға,  – ﺼﻭﺘﻗﻪсутқа, ﺁﺒﻄﻭﺮﺍﺏ ﺘﻭﺮﺍﻤﻦ
– абтураб торамын,  – صاق تورغاىﺴﺰсақ торғайсыз [Хисамова, 2012,
с. 301]. Галимә бу күренешне махсус уку йортларында татар теле
укытыла башлау белән аңлата. Төрки сүзләрдә [т], [с], [з] тартыкларын
калын һәм нечкә вариантларда язуда күрсәтергә тырышу XVII–XVIII
гасыр кулъязмаларының барысында да күзәтелә.
Гарәпчә тә мәрбута ( )ةгарәп телендә муаннас (женский род)
исемнәренең азагында языла. Бу чор истәлекләрендә ул еш кына ти
графемасы ( )تбелән языла:  – عالمتلرғаләмәтләр [К.т.27]. Ғыйбрәт сүзе
М. Колыйда шулай ук ти графемасы ( )تаша бирелә: [ عبرتМК.35].
Төрки чыгышлы сүзләрнең сүз ахыры позициясендә ти ()ت
графемасын куллану норма булса ( – ﺪﻮﺮﺖдүрт [МК.3],  – ﺍﻮﺖут [МК.3],
 – ﻴﻛﺖйегет [МК.3]), сүз ахырындагы дәл графемасын ( )دязу норма
варианты булып тора. Гарәп алынмаларында сүз ахырында саңгырау
тартык эш кәгазьләрендә генә берничә урында килә:  – ﺠﺣﺩҗәхәд
[МК.66б],  – ﺁﻧﻃант,  – ﺸﻳﺮﺕширт, әмма  – ﻳﺎﺪйад,  – ﺸﺎﺪшад [Хисамова,
2012, c. 158–159].
XVII йөз шагыйре Мәүла Колый иҗатында [д] ~ [т] тәңгәллеге
сүз башында очрый, әмма алай ук актив түгел. Таб-, түн-, ту-, түгел,
ди- сүзләре ике вариантта да кулланылалар, әмма ешлык буенча твариантлар күпкә артык. Мәсәлән, тыңла- – 5 тапкыр, дыңла- бер генә
мәртәбә очрый. Уд сүзендә дә шулай: Зөләйха тик йөрәгендә дә уд ()ﺍﻮﺪ
йанса кәрәк [МК.3], Уд ( )ﺍﻮﺪқабар дип хәwуфлемен [МК.12].
XVII–XIX йөз сүзлекләрендә [д] ~ [т] тәңгәллеге шулай ук
чагылыш таба. Мәсәлән, дөя сүзе тәвә, тәвәнеге [Хәлфин, 1785, б. 80],
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дәвә, дия [Троянский 1833, с. 541], тәвә, төйә [Гиганов, 1804, с. 45],
төя, дөя [Кукляшев, 1859, с. 37, 50].
XVIII йөз шагыйрьләренең кулъязмаларында [д] ~ [т] тәңгәллеге
алдагы чор истәлекләре теле белән чагыштырганда, нык активлаша.
“Рисаләи Газизә” әсәрендә” [т] авазының нечкә ти хәрефе ()ت
белән бирелеше түбәндәге төрки-татар сүзләрендә кулланыла: ﻘﻳﻟﺴﻧﻚ
 – ﺗﺮﻜﻰ ﺗﺮﺠﻤﻪ ﺗﻳﻨﻪтүрки телинә тәрҗемә қыйлсаң,  – ﺗﻮﺷﺎﻚтүшәк, – ﺍﻟﺒﺗﺗﻪ
әлбәттә һ.б. Калын сузык аваз белән язылган сүздә дә нечкә ти хәрефе
кулланылу очрагы күзәтелә, мәсәлән:  – ﺗﻮﻔﺮﺍﻕтуфрақ,  – ﺗﺮﻧﺎﻕтырнақ,
 – ﺗﻮﺯтоз. Димәк, әлеге хәрефнең активрак кулланылуы аңлашыла.
Әсәрдә тун дигән сүз ике төрле хәреф белән языла:  – ﻄﻮﻦтун, – ﺗﻮﻦ
тун. Бу очракта сүзләрне язуда, вариантлылык күзәтелә. Гарәп-фарсы
алынмалары булган  – ﺗﻮﻔﺎﻦтуфан,  – ﺗﺎﺝтаҗ,  – ﺗﺮﻳﻗﺖтәриқать, – ﻄﺑﻳﻌﺖ
табиғать,  – ﺷﻳﻄﺎﻦшәйтан һ.б. сүзләрдәге [т] авазы, гарәп теленең үз
чыганак кагыйдәләренә буйсынып языла [Заһидуллина 2013, б.57–58].
Тый ( )طһәм ти ( )تхәрефләренең татар сүзләрендә язылышында
үзенчәлек шунда, сүз уртасында, нигездә, XVIII йөзнең барлык
тикшерелгән кулъязмаларында да калын сүзләрдә дә, нечкә сүзләрдә
дә ти ( )ﺕязыла:  – ﺁﻠﺘﻮﻦалтун [УИ.Т113],  – ﺁﺮﺘﻮﻕартуқ [УИ.Т113], ﺍﻮﻗﻮﺘﻣﻖ
– уқутмақ [УИ:Инказел-һаликин.110],  – ﺪﻮﺘﻤﺎﺪﻮﻢдотмадум [ГМ.41б],
 – ﻂﻮﻗﺘﺎﻤﺎﻰтуқтамай [ГМ.46а],
Сүз уртасында тый ( )ﻃхәрефенең язылышына мисаллар
Габделманнан Мөслимов кулъязмаларында очрый:  – ﻳﺎﻂﻮﺮﻮﻨﻰятуруны
[ГМ.47а],  – ﻂﺎﻴﺎﻧﺎﺳﻰтаянасы [ГМ.37б],  – ﺘﻼﺏтеләб [ГМ.37б], – ﺘﻮﻻﺳﻰ
туласы [ГМ.37б],  – ﺪﻮﺘﻤﺎﺪﻮﻢдотмадум [ГМ.41б],  – ﻂﺑﺎﺮтабар [ГМ.45б],
 – ﻂﻮﻗﺘﺎﻤﺎﻰтуқтамай [ГМ.46а],  – ﻂﺵтыш [ГМ.37б],  – ﻂﺎﺵташ [ГМ.37б],
 – ﻳﺎﻂﻮﺮﻮﻨﻰятуруны [ГМ.47а],  – ﻂﻮﺮﻩﺪﻮﺮторадур [ГМ.47а], ﻂﺎﺑﺷﻮﺮﻮﻟﺪﻢ
– табшурулдым [ГМ.37б],  – ﻠﻂﻳﻒлатыйф [ГМ.49б],  – ﻗﻂﺮﻩқатрә
[ГМ.50а],  – ﻗﻮﻂﻮﻟﺳﺎﻢқотолсам [ГМ.62б]. Мисаллардан күренгәнчә,
калын сүзләрдә сүз башында тый ( )ﻃхәрефен язу активлашса да сүз
уртасында төрлелек, ягъни  ﻂһәм  ﺕтәңгәллеге күзәтелә.
[д] ~ [т] тәңгәллегенә килсәк, бу авторда ул аерым сүзләргә хас:
колак дотыб [ГМ.44а], дыңласаңыз [ГМ.44а], дере [ГМ.37б, 44б], дот
[ГМ.444б], дешем [ГМ.45а], дөшмәдем [ГМ.45б], дуймдым [ГМ.46б],
туқтамай [ГМ: 46б], теләр [ГМ: 37б].
[т] ~ [д] тәңгәллегендә бөтен позицияләрдә дә [д] куллану китапәдәби традицияләр, ә [т] варианты халыкның сөйләмә теле йогынтысы
белән бәйле.
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[с] тартыгы. Сад ( )ﺹһәм син ( )ﺱграфемаларының бер
фонема белдерүләре турында фәндә фикерләр бар [Гузев, 1966, с.
8]. XVIII– XVIII йөз истәлекләрендә си хәрефе ( )ﺙбары тик гарәп
алынмаларында гына килә, төрки-татар сүзләрдә сад хәрефе ()ﺹ
белән язылыш сирәк кулланыла. Сад хәрефе ( )ﺹуйгыр традицияләре
буенча сүздә арткы рәт сузыклары белән янәшә бирелә, ә син хәрефе
( )ﺱтөрле очракларда кулланыла.
М. Колый текстларында калын сүзләрдә сад ( )ﺹһәм ()ﺱ
хәрефләрен дә файдалану очрый:  – ﺴﻮﺴﺎﻤﺸﺩсусамышда [МК.37б], ﺼﻮﻖ
– суық [МК.14б],  – ﺴﻮﺮﻮﻉсоруғ [МК.47б].
XVII гасыр ахыры эш кәгазьләрендә [с] авазын бирүдә сад ()ﺹ
хәрефен куллану арта, шул ук вакытта Галикәй аталык, Киш бики
бикәч васыятьнамәләрендә син ( )ﺲактив:  – سوالرينсуларын, ساﭽيميز
– сачымыз,  – ساتيب الغاﻥсатып алған,  – سونكراсоңра,  – صالداغىсалада,
 – صوخاالىсухалай [Хисамова, 2012, с. 133].
XVII–XVIII гасыр текстларында төрки-татар сүзләрендә [с]
авазының язуда чагылышы, гарәп теленең син ()س, һәм сад ()ص
графемалары белән бирелүе күзәтелә. Мәсәлән, “Рисаләи Газизә”дә
бер үк җөмләдә су сүзе ике төрле хәреф белән язылышка ия: ﺼﻮ, ﺴﻮ
[Заһидуллина, 2013, с. 58].
Гарәп алынмалары, нигездә, чыганак телдәге язылышны
саклый, шунлыктан аларда бу хәрефләрне язуда вариантлылык бик
сирәк күзәтелә. Мәсәлән, Т. Ялчыголның “Тарихнамәи-болгар”
әсәренең төрле кулъязмаларында сабак (дәрес) сүзе  ﺴﺑﻖһәм ﺼﺑﻖ
вариантларында, силах (корал)  ﺴﻼﺡһәм  ﺼﻼﺡформаларында очрый
[Галяветдинов:ТЯ.73].
[к] һәм [г] тартыклары. [к] һәм [г] авазларын язуда бирүдә бу чор
текстларында төп үзенчәлек шунда: күпчелек кулъязмаларда аларның
икесен дә кәф графемасы ) )کбелдереп килергә мөмкин. М. Колый
әсәрләрендә бу шулай:
а) саңгырау [к]:  – ﮐﻭﺯﻯкүзе [МК.64а],  – فكريهфикеренә [МК.63а],
 – ﺗﻮرلوكтөрлүк [МК.9];
б) яңгырау [г]:  – اوكوزөгүз [МК.72а],  – ايكنهигнә [МК.646].
Күпчелек кулъязмаларда яңгырау тел арты тартыгы [г] өчен
махсус хәреф кулланылмый, нигездә, аны саңгырау тел арты тартыгы
[к]ны белдергән кәф хәрефе ( )ﮎүти:  – ﺍﻳﻜﻧﭼﻰигенче [МК.34],  – ﺍﻳﻜﻦиген
[МК.34],  – ﻜﻳﺯﺍﺭгизәр [МК.33],  – ﻜﻳﺯﺪﻮﺭﻮﺏгиздүрүб [МК.18], – ﻜﻳﺭﻜﻮﺯ
кергүз [МК.66б].
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Е.И. Пугачев баш күтәрүе (1773–1774 еллар) белән бәйле
документларда моның өчен гәф ( )ﮒхәрефе файдаланыла:  – ﺍﮔﺮәгәр,
 – اوﮔتالبүгетләб,  – اۋﻠﮔﻰәүвәлге,  – يوروﮔﻭﭼﻰйөрүгүче,  – ﺒﻭﮔﻭﻨﮔﻭбүгүнгү,
 – ﻜﻭﻨﮔﻭﺮКунгур,  – ﮔﺮﮔﻭﺮﻯГригури,  – ﺘﮔرمنтегермән. Документларда бу
хәреф увуляр [ң] тартыгын бирү өчен дә кулланыла:  – صوﻨﮔراсоңра,
 – ﺁﻨﮔﻼدوقаңладуқ [Хисамова, 2012, c. 302].
XVIII йөз шагыйрьләреннән Г. Утыз Имәнидә алар икесе дә кәф
( )ﮎбелән языла:  – ﺍﻜﺭәгәр [УИ.Т132],  – ﻧﻜﺎﻩнагяһ [УИ.Т132].
Габдессәлам, Г. Мөслимов шигырьләрендә кәф ( )ﻙхәрефе [г]
авазын белдерә:  – ﺩﻧﻳﺎ ﺒﻟﺩﻧﮏ ﻤﻧﻜﻮ ﺩﺍﻜﻮﻝбелдең, дөнья мәнгү дәгүл [ГМ.37б],
 – ﺍﻮﺰﻜﺎүзгә [ГМ.37б],  – ﻜﻤﻜﺎкемгә [ГМ.37б],  – ﺍﻳﺰﻜﻮизгү [ГМ.38б].
[ғ] авазы. Бу чор язма истәлекләрендә [ғ] авазын белдерү өчен айн
( )عһәм гайн ( )غхәрефләре кулланыла. М. Колый хикмәтләрендә татар
сүзләрендә алар төрлечә кулланыла:  – ﻃﻮﻏﺮﻯтуғры [МК.36б], ﺘﻮﻏﺮﻮ
– туғры [МК.42а],  – ﻘﻮﻠﻌﻪқулға [МК.33],  – ﺘﻮﺮﻏﻮﺮﻏﺎﻳﻼﺮтурғурғайлар
[МК.42б],  – ﻴﻌﻼﺏйығлаб [МК.36б, 42б],  – ﺼﻌﺮсығыр [МК.37а], ﺘﻮﻋﺎﻥ
– туған [МК.33].
Сүз ахырында [ғ] авазының Мәүла Колый хикмәтләрендә саклануы
күзәтелә. Мисаллар:  – ﻘﺎﻨﻠﻳﻊқанлиг [МК.42а],  – ﻤﻭ ﻨداﻉмондаг [МК.36],
[МК.69а],  – انداعандағ [МК.42, 42а, 42а, 42а, 42а], [МК.65б],  – تاعтағ
[МК.62б],  – اولوغолуғ [МК.72а]. XVI–XVII йөз эш кәгазьләрендә увуляр
[ғ] авазы сүз ахырында традицион архаик язылышлы сүзләрдә урын
ала:  – اولوغолуғ,  – ارروغуруғ,  – اورداغурдағ,  – انداغандағ һ.б., әмма
текстларда еш кына [ғ]ның төшеп калуы да күзәтелә:  – اولوолу, قدرتلو
– қөдрәтлу һ.б. [Хисамова, 2012, c. 158]. XVIII йөз шигъри текстларда
сүз ахырында [ғ] актив, әмма -лы/-ле кушымчасы гына килә, -лығ/-лег
формасы очрамый диярлек:  – ﻘﺭﻮﻍқоруғ [Гс.115],  – ﻘﺘﻳﻊқатығ [Гс.115],
 – ﻘﻮﺘﻟﻰқуәтле [ГМ.45а],  – ﻳﺎﺮﺍﻋﻟﻰйарағлы [ГМ.45а],  – ﺘﺎﺘﻟﻳﻊтатлиғ [Гс.115].
Г. Мөслимовның бер әсәрендә янәшә юлларда бер үк олы ағач
сүзтезмәсе ике төрле кулланыла:
Фәһеме вар ғыйбрәт өчен қарый,
Олуғ йығач ( )ﻳﻐﺎﭺ ﺍﻮﻟﻮﻉәүвәле баштан қорый
Әгәр чықса Инқазел-һаликинанә қуәтле бада,
Йәш қалып, олы ағачны ( )ﺍﻮﻟﻮ ﺁﻋﭼﻧﻰаудара [ГМ.44б–45а].
Алдагы мисал тотрыклы сүзтезмә сыйфатында традиция белән
килә күрәсең.
[ң] авазы. Мәүла Колый кулъязмаларында нун + кәф диграфы ()ﻧﻜ
белән генә бирелә:  – ﻣﻮﻧﻜﻠﻮﻍмоңлуғ [МК.12б.]. Шундый ук язылыш
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Г. Утыз Имәнинең үз кулы белән язылган хезмәтендә, шигъри
текстларында, Габделмәннан Мөслимов, Габдессәлам шигырьләрендә
күзәтелә:  – ﻘﺮﺁﻦﻨﻨﮎҚоръәннең [УИ:Инказел-һаликин.115], – ﻜﻭﺰﻨﻜﻰ
күзеңе [УИ:Инказел-һаликин.115],  – ﺁﻨﻜﺎаңа [УИ.Т132],  – ﺸﻭﻨﻜﺎшуңа
[УИ.Т132],  – ﺒﻨﻜﺎбәңа [ГМ.60б],  – ﺴﻨﻨﮎсәнең [ГМ.68б], – ﻘﻭﻠﻨﮎ ﻜﻭﺘﺎﺮ
қулың күтәр [ГМ.68б],  – ﺁﻨﻜﻼﻨﻜﺰаңлаңыз [Гс.115]. Ә бу чор эш кәгазьләре
текстларында башка төрле язылыш, ягъни кәф хәрефе ( )ﮎбелән язылу
да урын ала:  – ﺘﻳﻜﻼﺪﻳﻼﺮтыңладылар [Хисамова, 2012, c. 155], ﺪﻩ ﻳﺘﻰ ﻳﻭﺰ
 – ﺪﻩ ﻤﮎмең дә йите йөз дә [Хисамова, 2012, c. 274]. Хәтта XVIII гасыр
башы документларында тулысынча кәф хәрефе ( )ﮎбелән язылыш
күзәтелә. Кайбер аерым сүзләрнең язылышында үзенчәлекләр бар.
Мәсәлән, караңгы сүзе һәр истәлектә диярлек очрый. Мәүла Колый
хикмәтләрендә ул 7 урында килә. Язылышы:  – ﻗﺮﺍﻨﻌﻮқаранғу [МК.29].
Габдессәламдә:  – ﻗﺮﺍﻨﻐﻮқаранғу [Гс.51].
[з] авазы. Гарәп-фарсы алынмаларында [з] авазы зый ()ﻅ, зә ()ﺯ,
зад ( )ﺾхәрефләре аша бирелә:  – ﻧﻤﺎﺯнамаз [МК.14б],  – ﻓﺮﺽфарз
[МК.17],  – ﺍﻋﻀﺎәғза [МК.17б]. Күп очракта алынма чыганак телдә
ничек язылса, кулъязмада да шул бирелеш саклана. Остаз сүзе Мәүла
Колый хикмәтләренә 15 мәртәбә кулланыла һәм ул  ﺍﺳﺗﺎﺩформасында
языла, бары тик бер урында гына  ﺍﺳﺗﺎﺫварианты килә: Қоръән укыт,
уғлың-қызың остазә бер [МК.11б]. Төрки-татар сүзләрдә сүз башында
[з] авазы очрамый, сүз уртасында һәм сүз ахырында еш килә: ﺍﻴﺯﯖﻮ
– изгү [МК.42б, 44],  – ﺍﻴﺯﻠﺐизелеб [МК.13б],  – ﺍﻴﺯﻯизи [МК.14, 14]
кебек сүзләрдә күпчелек очракта зә ( )ﺯхәрефе генә килә. Изгү сүзе
хикмәтләрдә 22 тапкыр кулланыла [Кадирова, 2003, с. 41].
Т. Ялчыголның “Рисаләи Газизә” әсәрендә [з] авазының зә ()ز
хәрефе белән бирелеше, эзлекле булып төрки-татар сүзләрендә
күзәтелә: – ﺑﺯﻟﺮﻧﻧﻚ ﻜﻮﺯﻣﺯбезләрнең күземез,  – ﻳﻮﺯﻚйөзек, ﺍﻮﺯﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ
 – ﺁﭽﻟﻗﻣﺯачлықымыз озақ булды,  – ﺁﻏﺯﻧﺪﻳﻦ ﭽﻗﻣﺎﺪﻳﻦﺑﻮﺮﻮﻦағызындин
чықмаздин бурун,  – ﻜﻮﻚ ﻜﻮﺯﻠﻚ ﺴﻗﺎﻠﻠﻖ ﻘﺯﻳﻞкүк күзлек қызыл сақаллық,
 – ﻳﻮﺯﻧﺪﻜﻰ ﻫﻮﺍһаwа йөзендәге,  – ﺒﺮ ﺍﻮﻜﻮﺯ ﺍﻮﺳﺗﻧﺪﻩбер үгез өстендә. Гарәпфарсы алынмаларында [з] авазының язуда бирелеше үз чыганак теле
кагыйдәсе буенча бирелә:  – ﺯﻤﺎﻥзаман,  – ﺮﺯﻕризық,  – ﺯﻫﺮзәһәр, ﺯﺤﻤﺖ
– зәхмәт. [з] авазының сакау зәл хәрефе ( )ذбелән әйтелеше ﺗﻮﺒﻧﺪﻜﻰ ﻘﺫﻮﻍ
– қозуғ төбендәге,  – ﺍﻴﺫﻜﻮﻠﺮ ﺍﻫﻠﻳﻧﻪ ﻘﻮﺷﻗﺎﻯ ﺍﻳﺪﻯизгүләр әһленә қушқай иде
кебек төрки сүзләрдә кулланылышка ия [Заһидуллина, 2013, с. 57].
[з] һәм [й] тәңгәллегенә мисаллар бу чор кулъязмаларында очрый,
мәсәлән, Мәүла Колый хикмәтләрендә.
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Димәк, XVI гасыр истәлекләре белән чагыштырганда, бу
шагыйрь иҗатында з-вариантының кулланылышы чагыштырмача
азрак. Аларның кайберләренең кулланылу үзенчәлеген семантик яки
стилистик яктан аңлатып була. Мәсәлән, изә сүзе Алла мәгънәсендә,
ә ийә хуҗа мәгънәсендә килә, азак варианты, еш кына, әл сүзе белән
янәшә килгәндә файдаланыла.
XVIII йөз шигъриятендә дә бу тәңгәллекнең й-вариантына
мисаллар күбрәк очрый:
Ғамәлемнән сорсаң нә айурам ([ )ﺍﻴﻮﺭﺍﻡГМ.48а];
Сәне қуйуб ()ﻘﻮﻴﻮﺐ, бән кемә йалварайум [ГМ.48а];
Сөйләнүб ( )ﺴﻮﻴﻼﻨﻮﺏбәнем бетмәс wасыфым [ГМ.60а];
Телем йуқ сүзләмәгә ( )ﺴﻮﺰﻻﻤﻜﺎйарар сүз [ГМ.59б].
[й] авазы текстларда һәр позициядә урын ала:  – ﻳﺎﺯйаз [МК.14б],
 – ﻳﺎﺗﺮйатар [МК.10],  – ﻳﺎﺭﻟﻘﺎﻋﻞйарлықағыл [МК.12],  – ﺍﻮﻳﻘﻮуйқу
[МК.24б],  – ﺍﻮﻳﻨﺎﺏуйнаб [МК.10],  – ﺍﻮﻳﺎﻍуйағ [МК.13],  – ﻳﻨﻪйәнә
[ГМ.59б],  – ﻜﻳﺪﺍﻯгидай [ГМ.54б]. М. Колый хикмәтләрендә й-ләштерү
күзәтелә:  – ﻳﺘﻰйите [МК.19],  – ﻳﻞйил [МК.27б]. Соңгы мисал
хикмәтләрдә 13 мәртәбә кулланыла. Норма варианты буларак, җим
хәрефе ( )ﺝкулланылган очрагы да күзәтелә: Нәфес һәwәс җиле ()ﺠﻳﻟﻰ
берлә йарышмыш мән [МК.47б].
Аның хикмәтләрендә җуй- фигыле урын ала [МК.47б], шулай ук
хәзерге вакытта юмарт, юмартлық вариантындагы лексемалар ﺠﻮﻤﺎﺮﺕ
– җумарт һәм  – ﺠﻮﻤﺎﺮﺘﻟﻖҗумартлық формасында кулланылган [МК.66].
Ф.М. Хисамова бу күренешнең XVI–XVII гасыр эш кәгазьләре телендә
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очраганлыгын күрсәтә:  – ﺠﺎﻮﻻﺏҗаулаб,  – ﺠﻴﻰﻟﻴﺏҗыйылыб, ﺠﻮﻟﺩﺍﺸﻻﺮﻯ
– җулдашлары,  – ﺠﻴﺑﺎﺮﺩﻯҗибәрде,  – ﺠﻮﻖ ﺍﻴﺮﺩﻯҗуқ ирде [Хисамова,
2012, c. 155]. XVI-XVII гасыр Кырым дипломатик актларында җим
( )ﺝһәм чим ( )ﭺхәрефләре график яктан аерылалар:  – ﭽﺎﺒﻘﻮﻥчабқун,
 – ﺑﺎﺮﭽﻪбарча,  – ﻜﻳﭽﻳﺐкичеб,  – ﺑﻮﻠﺟﺎﻞбулҗал (вакыт аралыгы). Шул
кызыклы, бу истәлекләрдә җим хәрефе ( )ﺝсин хәрефе ( )ﺲбелән бергә
[щ] авазын белдереп килгән очрак та бар:  – ﻤﺳﺟﺎﻥмесҗан “мещан”
[Хисамова, 2012, c. 64].
XVII-XVIII гасыр эш кәгазьләрендә, халыкның сөйләү
элементларының чагылышы буларак, графикада җим ( )جхәрефенең
активлаша баруы күренә. XVIII гасырга караган Мәкъсуд Йонысовның
эш хатларында әлеге үзенчәлек чагылыш таба:  – ﺠﺎﻮҗау,  – ﺠﺎﻴﻖҖайық.
Е. Пугачев баш күтәрүе белән бәйле документларында да
бу күренеш актив:  – جيولغوﭽﻰ دوﺸمانالرҗиулғучы дошманлар, جاۋ
 – قورالالرىҗау қораллары,  – كامندا جياراوﭽونкаманда җиар өчөн, كامندا
 – جيوبкаманда җиуб,  – ممادش صالسنه جيبركاﻴمزМамадыш саласына
җибәргәйсез,  – جايوق ﻘﻟﻐﺳﻰҖайық қәлғасы,  – كيلوب جيتديالرкилеб
җитделәр,  – ﺁطمننك توﺳﻰ جيران جالى اونك ياقغه ياتقانатымның төсе җирән,
җалы уң йаққа йатқан [Хисамова, 2012, c. 303]. XVII–XVIII гасыр
язма текстларының күпчелегендә, сүз башында й-ләштерү күзәтелә
һәм [җ] авазы сүз башында бары тик гарәп фарсы алынмаларында
гына килә һәм җим хәрефе ( )ﺝбелән бирелә. XVIII гасырларда
җим хәрефе ( )ﺝсүз башында берничә авторда очрый. Габдессәләм,
Г. Мөслимов иҗатында й-ләштерү норма булса да, берничә урында
җ- ләштерүгә мисаллар бар:
Йөридер җийалмай ( )ﺠﻴﻟﻣﺎﻯкүңел тузыб [ГМ.47а].
Тал чыбық тик буйларың
Ғыйшықыда җандырыр ([ )ﺠﺎﻨﺪﺭﻴﺮГс.62].
XVIII йөз шагыйрьләренең кайберләрендә дә җ-ләштерү күзәтелә.
Димәк, диалекталь үзенчәлекләр дә урын ала.
Җим хәрефе ([ )ﺝч] тартыгын бирү өчен бу чор кулъязмаларында
кулланыла.  – ﻜﻮﺝкөч,  – ﺴيونوجсөйенеч,  – ﻘاجқач (тәре),  – اج ﻘﻼэч қала
һ.б. [Хисамова, 2012, с. 133]. Әмма бу чор истәлекләрендә чим ()ﭺ
хәрефен куллану норма вариантына әйләнә: Күрдем байның күчене
( )ﻜﻮﭽﻧﻰкүч ( )ﻜﻮﭺэчендә ( )ﺍﻳﭽﻧداйүчене ([ )ﻳﻮﭽﻧﻰГс.31б],  – ﭽﻮﻠﻌﺎﻧﻪчолғана
[ГМ.42а],  – ﻧﭽﻪﻻﺭﻧﻰничәләрне [ГМ.42б],  – ﻘﭽﺎﻥқачан [УИ.Т182], – ﺍﭽﺭﻩ
эчрә [УИ.Т182],  – ﭽﻗﺎﺭﺳﻥчықарсән [УИ.Т182],  – ﭽﻮﻕчуқ [УИ:Инказелһаликин.120].
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[w] авазы. [w] авазын язуда бирүдә XVIII йөз шагыйрьләре
текстларында түбәндәге үзенчәлекләр чагыла:  – ﺪﻴﻮﺍﻨﺎﺴﻰдиwанасы
[ГМ.38а],  – ﻮﺍﻔﺎﺴﻰwафасы [ГМ.37б],  – ﻴﺎﯟﻭﺯйаwуз [ГМ.68а], – ﻴﺎﻟﯞﺍﺮﺪﻮﻡ
йалwардум [ГМ.42а].
Габдессәләм шигырьләре кергән кулъязмада ул өстендә өч
нокталы уау ( )ﯞаша билгеләнә:
Алығың сүвекле ( )ﺴﯞﻜﻟﻰбулса, йығлай қалыр йарым һай [Гс.37а];
Түш өстендә пешеп торган қаwыныңыз ([ )ﻗﺎﯞﻨﻧﻜﺰГс.27б];
Тау ( )ﺗﺎﯞөстөндә сезнең эwеңез ([ )ﺍﻳﯞﻧﻜﺰГc.27б];
Әлеге аваз сүз яки иҗек башында килгәндә заммалы уау ( )ﯘаша
бирелә:  – قاﯘمқаwем [Хисамова, 2012, с. 91].
[ж] авазы. [ж] авазы бу чор истәлекләрендә бары тик эш
кәгазьләрендә генә очрый. Е. Пугачев документларында алынмаларда
жэ ( )ﮋхәрефенең активлашуы күренә:  – سارﮋانتсаржант, ﻜﻠﮋسكوى ﺍﺴﻳﺴﺮ
– калижскуй асисыр,  – خاروﻨﮋىхарунжи [Хисамова, 2012, с. 303].
XVII–XVIII йөз иске татар язма әдәби телендә төрки сүзләрнең һәм
алынмаларның язылышында барлык сузыкларны да язуда чагылдыру
юнәлеше – карахани-уйгыр язу традициясе алга чыга. Борынгы [ä]
авазының и авазына күчешен шулай ук язуда күзәтәбез. Сүз башында
[и] авазын бирү өчен әлиф + йай диграфы ( )ايـдиграфы, сүз уртасында
йай хәрефе ( )ﻯкулланыла. [ы] һәм [е] сузыклары бер иҗекле сүзләрдә
йай хәрефе ( )ﻯаша бирелә, ә берничә иҗекле сүзләрдә беренче
иҗектә хәреф куелмый. Сүз башында бу авазлар өчен мәдсез әлиф ()ا
куела. Шулай ук берничә истәлектә бу функциядә заммалы әлиф (ُ)ا
кулланыла. Күпчелек сүзләрдә ирен гармониясе язуда чагыла, шулай
да кушымчаларда кулланылышы кими төшә.
Тартык авазлар өлкәсендә угыз вариантларын куллану алдагы
чор белән чагыштырганда, арта, ул бигрәк тә [т] ~ [д], [б] ~ [в]
тәңгәллекләрендә күренә.
[җ] һәм [ч] авазларын җим ( )ﺝһәм чим ( )ﭺхәрефләре белән
язу нормага әйләнә. Би хәрефе ( )ﺐһаман [б], [п] авазлары өчен
кулланылуын дәвам итә.
Кыскача нәтиҗәләр. ХVII–ХVIII гасырларда сузык һәм
тартык авазларның язуда бирелү үзенчәлекләрен өйрәнү барышында
түбәндәге нәтиҗәләр ясалды.
Тикшерелгән чыганакларда сүз башы позициясендә [а] авазы
төрки-татар сүзләрендә, нигездә, мәдле әлиф ( )ﺁбелән языла һәм ул
норма булып тора, әмма, мәдсез әлиф ( )ﺍварианты булуы да күзәтелә.
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[а] авазы татар сүзләренең тамыры яки нигезе ахырында килгәндә
һаи рәсмия белән бирелә, сүзләргә кушылган кушымчалар ахырында
шулай ук әлеге билге куела, тик мәдсез әлифкә ( )ﺍдә мисаллар
табарга була.
Мәдсез әлиф ( )ﺍсүз башында [ә], [э], [ы] авазларын белдерә. Шулай
ук берничә истәлектә [э] авазы өчен заммалы әлиф (ُ )اкулланыла.
Сүзнең беренче иҗегендәге [ә] сузыгы яисә язуда күрсәтелми, яисә
мәдсез әлиф ( )اкуела. Борынгы [ä] авазының [и] авазына күчешен
шулай ук язуда күзәтәбез.
Сүзләрнең беренче иҗегендәге [е] авазының язуда күрсәтелмәве
орфографик норма булып санала. Икенче һәм өченче иҗекләрдә дә
сүз уртасында [ы] һәм [е] сузыклары өчен йай хәрефе ( )ﻯкуелышы
сирәк күренеш:  – ﻳﻜﺮﻣﻰйегерме,  – ﻘﺮﻕқырық,  – ﺑﺮﺴﻨﻰберсене һ.б. Сүз
ахырында [е], [ы] авазлары йай ( )ﻯграфемасы ярдәмендә бирелә. Сүз
башындагы [йы], [йе] дифтонгларында бер йай хәрефе ( )ﻯгенә языла:
 – ﻳﻝйил,  – ﻳﻝйыл. Эш кәгазьләрендә  – ﻳﻳﺮйир,  – ﻳﻳﻝйыл кебек язылыш
та очрый.
[и] авазын сүз башында бирү өчен әлиф + йай ( )ايـдиграфы, сүз
уртасында йай хәрефе ( )ﻯкулланыла.
[у], [ү], [о], [ө] авазларын анлаутта әлиф + уау диграфы ( )ﺍﻮһәм
сүз уртасында уау ( )ﻮхәрефләре аша язу ХVII–ХVIII гасыр язма
истәлекләренең барысында да норма булып тора. Сүз уртасында
норма булган уау графемасы ( )ﻮбелән янәшә аерым шагыйрьләрнең
кулъязмаларында  ﯘбилгесе дә кулланыла.
Ирен гармониясе язуда чагыла, шулай ук кушымчаларда да урын
ала, әмма соңгыларында кими төшә. Мөхәммәдъяр поэмаларында
күңел сүзе  ﻜﻮﻨﻜﻮﻝязылышына ия булса, ХVII-ХVIII гасыр язма
истәлекләрендә икенче иҗектә уау хәрефе ( )ﻮочрамый.
XVII–XVIII йөз язма истәлекләрендә тартык фонемаларны язуда
гарәп алфавитының түбәндәге хәрефләре кулланылган:
[б] – ب, [п] – ﭖ, [т] – ﺖ, ﻄ, [с] – ﺙ, ﺱ, ﺺ, [җ] – ﺝ, [ж] – ﮋ, [ч] – ﭺ,
[х] – ﺥ,ﺡ, [д] – ﺪ,  ﺯ,ﺫ, [з] – ﺾ, ﻅ, [р] – ﺭ, [ш] – ﺶ, [ғ] – ﻍ, ﻉ, [ф] – ﻑ,
[қ] – ﻕ, [к] – ﻙ, [г] – ﻙ, ﮒ, [л] – ﻝ, [м] – ﻡ, [н] – ﻥ, [һ] – ﻩ, [w] – ﻭ, [в] – ﯞ,
[ң] – ﯓ, ﻧﮏ.
[җ] һәм [ч] авазларын җим ( )ﺝһәм чим ( )ﭺхәрефләре белән язу
нормага әйләнә. Пи хәрефе ( )ﭖтупрақ, йапрақ, йепәк, керпек, үпкәлә-,
күпер кебек сүзләрдә, алынмаларда куелса да, кушымчаларда һаман
[б], [п] авазларын язуда бирү өчен би хәрефенең ( )ﺏкулланылуы
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дәвам итә. Жэ ( )ﮋһәм вау ( )ﯞхәрефләре, башлыча, рус һәм рус теле
аша Көнбатыш Европадан кергән алынмаларда килә. Си ()ﺙ, зәл ()ﺫ,
зад ()ﺽ, зый ( )ﻆхәрефләре гарәп-фарсы алынмаларында гына языла.
Төрки-татар сүзләрендә рәт гармониясе саклана, ирен гармониясе
кушымчаларда чагылу, алдагы чор белән чагыштырганда, кими төшә.
Тартык авазлар системасында аваз тәңгәллекләре шулай ук, Казан
ханлыгы чоры язма теле белән чагыштырганда, үзенчәлекле. Тартык
авазлар өлкәсендә угыз вариантларын куллану аеруча [т] ~ [д], [б]
~ [в], [м] ~ [б] тәңгәллекләрендә күренә. Поэзиядә, бигрәк тә XVIII
йөз шигъриятендә, Г. Утыз Имәни, Габди, Габдессәлам, Г. Мөслимов
иҗатларында угыз вариантлары нормага әйләнә.

6. ХIХ гасыр–ХХ гасыр башында
иске татар язма әдәби теленең
фонетик һәм график-орфографик үзенчәлекләре
Әдәби әсәрнең табигате һәм вазыйфасын күзаллау
нигезендә, XIX гасырда һәм ХХ йөзнең беренче унъеллыгында
дөнья күргән төрле жанр-стильдәге әсәрләр теленең фонетика,
графика, орфография мәсьәләләренең өйрәнелеше, XIII гасыр
язма истәлекләрен тикшерү ысулында бара: фонетика тармагына
мөнәсәбәтле рәвештә, хәзерге татар әдәби телендә кабул ителгән
тәртип нигезендә, сузык һәм тартык авазларның табигате һәм
вазыйфасы билгеләнә, татар авазларын хәзерге язуда белдерә
торган кирилл хәрефләре алгы планга куелып, аерым текстларда
гарәп графемалары белән, сүз башы, сүз уртасы һәм сүз ахырында
ничек итеп күрсәтелүе өйрәнелә. Бу уңайдан, язма текстларны
тикшерүдә, аеруча мөһим булган имля-орфография тармагына
караган язма традициянең ничек итеп дәвам ителүенә игътибар
бирелә. Гарәп вә фарсы алынмалары катгый рәвештә үз чыганак
теленең кагыйдәсенә туры китереп файдаланылганга күрә, төркитатар авазларының язылышын анализлау максат итеп алына.
Шуның белән бергә, гасырлар буена килгән әдәби язма
традициянең өйрәнелә торган чордагы иҗтимагый-сәяси
хәлләргә, әдәби-мәдәни таләпләргә бәйле булган үз дәверендәге
вазыйфасын төгәлрәк билгеләргә, ягъни язма норманың аерым
авторлар әсәрләрендә ничек дәвам ителүен ачыкларга кирәк була.
Бу юнәлештә язма норманың ни өчен функциональ-структур,
функциональ-социаль, функциональ-стилистик вариантлылыгына
ия булуын, ягъни язма әдәби телне хәрәкәттә яшәтә торган
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парадигмалары булуын басым ясап аңлату зарурлыгы күренә.
Өйрәнелә торган вакытта иҗат ителгән, яисә алдарак язылып
та, тикшерелә торган чорда басылган, матур әдәбият стиленең
поэзия һәм проза жанрына караган язма текстлар төп чыганак итеп
алына, чагыштыру өчен, кирәге булган очракта, башка стильдәге
текстларга да мөрәҗәгать ителә.
Фәнни хезмәтләрне язганда, кабул ителә торган таләпкә туры
китереп, чыганак итеп алына торган әдәбиятның өйрәнелешен
күзалларга тиеш булабыз. Әлеге мәсьәлә, татар әдәби теле һәм аның
тарихының эзлекле рәвештә дәвам итүен билгеләү максатыннан,
гомумтеоретик мәсьәләләр нигезендә яктыртыла барганга, яңадан
кабатланмый. Истәлек-текстлар тикшерелеп язылган хезмәтләрдә
язма традициянең эзлеклелеге ни дәрәҗәдә күрсәтелүенә игътибар
итеп, мөнәсәбәт белдерергә туры килә.
6.1. Сузык авазлар
Татар теленең арткы рәт, түбән күтәрелешле калын сузык
[а] авазының, төрки-татар сүзләренең сүз башында, гарәп
теленең мәдле әлиф ( )آграфемасы белән бирелеше. Татар теленең
арткы рәт, түбән күтәрелешле, калын сузык [а] авазы, төрки-татар
сүзләренең сүз башы позициясендә, гарәп графикасының мәдле
әлиф ( )آхәрефе белән белдерелүе, язма традицион норма буларак,
ХIХ гасырда һәм ХХ йөз башында иҗат ителгән барлык поэзия
әсәрләренең текстында да дәвам итә, шуның белән бергә, аерым
норма вариантлылыгы да күзәтелә.
Ә. Каргалыйның XIX гасырның беренче чирегендә язылган
“Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви әс-Сәгыйди” әсәре беренче
мәртәбә 1845, икенче мәртәбә 1889, өченче мәртәбә, авторның
шигырьләре белән бергә, гамәлдәге графикада 2002 елда басылып
чыга [Гайнетдин, 2002, б. 62–150]. Мисаллар 1889 елгы басмадан
китерелә. Шулай ук “Өмми Камал китабы”нда урын алган аерым
шигырьләргә [1884, б. 104–118] мөрәҗәгать ителә. Әлеге әсәрдә
төрки-татар сүзләренең сүз башында [а] авазының мәдле әлиф ()آ
белән белдерелүе эзлекле рәвештә саклана: – آنكاаңа,  – آندنандән,
 – آنىаны,  – آندكандәк,  – آيدهайда,  – آﭺач [Каргалый, 1889, б. 3],
 – آﭺач,  – آنكاаңа,  – آشمزашымыз,  – آﭼمزачмыз,  – آﭼدرачдыр, – آلدينه
алдына,  – آﭺач,  – آننكаның,  – آنىаны,  – آهаһ [Каргалый, 1889, б. 4],
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 – آدىады,  – آنكاаңа,  – آندنандән,  – آنىаны,  – آلينهалинә,  – آلورалур,
 – آنكرаңар,  – آنىаны,  – آندينандин,  – آنىаны [Каргалый, 1889, б. 5],
 – آرادهарада,  – آجوب آلدىачыб алды,  – آىай,  – آلدردىалдырды, – آراده
арада,  – آلدندىалданды,  – آلدانما يهалданмайа,  – آنكаң,  – آنكاаңа, – آرايه
арайа,  – آندهанда,  – آنىаны [Каргалый, 1889, б. 6],  – آنالرنكанларның,
 – آرظدرورمартдырурым [Каргалый, б. 9],  – آنالرهанлара, آلطمش آرشون
– алтмыш аршын [Каргалый, 1889, б. 10] һ.б. Авторның “Өмми
Камал китабы”нда басылган “Изанәмәи хаҗи мәрхүм, Мөхәммәд
бай мәрхүмгә” дигән шигырендә  – آلدانوبنалданубән һ.б.сүзләрдә [а]
авазының мәдле әлиф белән эзлекле рәвештә белдерелүе күзәтелә
[Өмми Камал, 1884, б. 118].
Вариант дигәндә, [а] авазына башланып әйтелә торган
сүзләрнең мәдсез әлиф ( )اбелән язылуы истә тотыла: – مشملا
алмышым [Каргалый, 1889, б. 2],  – اياغمайағым [Каргалый, 1889,
б. 4],  – الدانه موалданамы,  – اندنандән [Каргалый, 1889, б. 5], – اغالتمايا
ағлатмайа [Каргалый, б. 6] сүзләре мәдсез әлиф белән языла, әмма
боларның сан ягыннан аз булуы күренә.
Гарәп теле алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе буенча
языла:  – آخرахыр,  – آفتيدينафәтидин [Каргалый, б. 2, 4],  – آلаль
(гаилә),  – آيتаять,  – آخرتахирәт,  – آدمىадәми [Каргалый, б.4], آفت
– афәт,  – آلتаләт (корал) [Каргалый, б. 5],  – آخردهахырда,  – آبادабад
(мәңгелек) [Каргалый, б. 6],  – آنан (вакыт) [Каргалый, б. 7] һ.б.
Сирәк очракта аерым сүзләрдәге сүз башы [а] авазының төрлечә
язылуы күзәтелә: асылы нәдер дигәндә асылы сүзе әсәрнең 1845
елгы басмасында мәдле әлиф белән ()آصال, 1889 елгы басмасында
мәдсез әлиф белән языла ([ )اصالКаргалый, б. 4, 10]; ул типографиядә
киткән төгәлсезлек булырга да мөмкин.
Фарсы теле алынмаларында вариантлылык күзәтелми булса
кирәк:  – آزادазад [Каргалый, б.3],  – آكاهагяһ,  – آرزوسنىарзусыны
[Каргалый, б. 4],  – آبаб (сусау) [Каргалый, б. 5, 10],  – آهنينаһәнен,
 – آهنكرالرىаһәңкярләре (аваз) [Каргалый, б. 10] һ.б.
Мисаллардан аңлашылганча, төрки-татар сүзләрендә дә,
гарәп-фарсы алынмаларында да сүз башы позициясендә [а] авазы
бер үк графема белән белдерелгәнгә күрә, имляда ике норма бара
дип әйтә алмыйбыз.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856,
1900), сүз башындагы [а] авазы язылышта мәдле әлиф белән
күрсәтелә:  – آزаз,  – آنچقанчақ [Салихов, 1856, б. 2],  – آزدرаздыр,
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 – آزغانазған [Салихов, 1856, б. 3],  – آنكاаңа,  – آندينандин,  – آلوبалуб,
 – آغزينهағызына,  – آترغهатарға,  – آتدومатдым,  – آندهанда,  – آنىаны,
 – آﭼوبачуб,  – آلوب آتدمалуб атдым [Салихов, 1856, б. 4],  – آندهанда,
 – آنىаны [Салихов, 1856, б. 5],  – آالرалар [Салихов, 1856, б. 7], – آلده
алда,  – آ رتدهартда [Салихов, 1856, б. 8],  – آزаз [Салихов, 1856, б. 9],
 – آننكаның,  – آرهара [Салихов, 1856, б. 10],  – آنالرهанлара [Салихов,
1856, б. 11] һ.б.  – آشаш,  – آندينандин,  – آجيغندينачығындин, آلدى
– алды,  – آننكаның [Салихов, 1900, б. 17],  – آندهанда, – آيرولغان
айрулған,  – آنكاаңа,  – آندهанда,  –آلدانمايوبалданмайыб, – آنكالمسنك
аңламасаң [Салихов, 1900, б. 40],  – آننكаның,  – آراسندهарасында,
 – آزаз,  – آنكاаңа,  – آنىаны [Салихов, 1900, б. 62] һ.б. Вариант: انكا
– аңа,  – الدانيبалданыб [Салихов, 1856, б. 8], сүзләре мәдсез әлиф
белән дә языла,  – االرалар сүзе мәдле һәм мәдсез булып чиратлаша
[Салихов, 1856, б. 13].
Гарәп теле алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе буенча
языла:  آخرتدهахирәтдә [Салихов, 1856, б. 2],  – آباаба (ата) һ.б. Әмма
гарәп телендә  – هللاИлаһ дип языла торган Алла сүзе һәм аның белән
бәйле төшенчәләр [Алынмалар, 1965, б. 156], Илаһның күплеген
белдереп [Алынмалар, 1965, б. 17] мәдле әлиф белән башлана
һәм сүз тезмәсе рәвешендә языла:  – آلهى و آكريما و اسميعاАлаһи вә
Акримә вәс-сәмиға [Салихов, 1856, б. 3], Аллаһым ( )آلهيمдип тә
языла: җәһәннәм удына йакма Аллаһым, бер үк юлда өч мәртәбә
кабатланып бирелә:  – آللهي يا آلهي يا ألهيАллаһи йа Аллаһи йа Аллаһи
[Салихов, 1856, б. 5],  – تقبل اللهمИллаһым тәқбил [Салихов, 1856, б.
7], парланып язылганда, кәсрәле әлиф белән бирелә: خبر ويردى تعالى
 – هللاхәбәр вирде Тәғалә Илләһ [Салихов, 1856, б. 10], كرم ايت يا رسول
 – هللاкәрәм ит йа Рәсүл Илләһ,  – الوم توت يا رسول هللاәлем тот йа Рәсүл
Илләһ [Салихов, 1856, б. 12],  – آملамаль (өметләрем) [Салихов,
1856, б. 13] һ.б.
Фарсы теле алынмаларында:  – آبهаба (суга) [Салихов, 1856, б.
5],  – آبالحياتабелхәят (тереклек суы) һ.б.
Ш. Зәки шигырьләренең графо-орфографик тәртибе
Р. Фәхретдиннең “Асар” хезмәтендә [1907, б. 410–418],
Җ. Вәлиди җыентыгында [1912, б. 114–122] урын алган өзекләр
буенча анализлана. А. Йосыпов китабы [2006, б. 186–194] һәм
М. Гайнетдин басмасы [2002, б. 3–61] файдаланыла. “И дәрига!”
шигырендә:  – آنچقанчақ,  – آدад,  – آىاقدنайақдан,  – آيروقайыруқ,
 – آقزوب كوز ياشيمىақызыб күз йәшеми... [Фәхретдин, б. 186; Вәлиди,
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б. 116–117; Юсупов, с. 188]. “...Булғай, булмагай” шигырендә: – آت
ат,  – آلал,  – آتат,  – آستوكدهастыңда,  – آوالаwыла,  – آهаһ [Вәлиди, б.
118; Юсупов, с. 188]. “Гафил улма...” дип башланган шигырендә:
 – آهنىаһны,  – آهىаһы,  – آكالسه كаңласаң [Вәлиди, б. 118]. “Бән
Ходайның...” дип башланган шигырендә  – آكاаңа,  – آل قولغهал қулға,
 – بولآалыб,  – ندانآанадин [Юсупов, с. 190–192] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында: – آثرасар,  – آصالасла, عاشق آشفتنك
– ғашыйқ ашөфтәнең (сөю борчуының),  – آهىаһе,  – آهنىаһене, آفتندن
– афәтендән,  – آكاهагяһ,  – آتشىаташе (уты) һ.б.
Г. Кандалый әсәрләренең графо-орфографик тәртибе К.
Насыйринең “Фәвакиһел җөләса фил әдәбият” [1884, б. 559–583]
һәм Җ. Вәлидинең җыентыгында урын алган [1912, б. 93–98]
өзекләр буенча анализлана, Г. Кандалыйның 1988 елда басылып
чыккан китабы файдаланыла. Бу авторның әсәрләрендә дә сүз
башында мәдле әлиф эзлекле рәвештә кулланыла. “Сахибҗәмал”
поэмасында [Насыйри, б. 559–579]:  – آقақ,  – آلدنكاалдыңа, آلدى
– алды,  – آبدراغانабдыраган,  – آلتون آلماداىалтын алмадай, – آلدادى
алдады,  – آاليداалай да,  – آندهанда,  – آﭼلققهачлыққа,  – آرودمарудым,
 – طولغانده آىай тулғанда,  –آنىаны,  – آوالققهаулаққа,  – آبزتايغهабызтайға,
 – آالرنكаларның,  – آنكаның,  – آشيلرашыйлар,  – آكالаңлар, – آبصطاى
абыстай,  – آلورалур,  – اوق آتدمуқ атдым,  – آشаш,  – آتليغатлыйғ һ.б.
[Вәлиди, б. 93–98]. Авторның “Фәрхи” поэмасында [Насыйри, б.
581–583]:  – قار كبى اوك تنى بيك آقқар кеби үк тәне бик ақ,  – آقақ,
алдыңа ( )آلدنكاсәҗдә итәр, ғақлым,  – آلوبалыб,  – آلدىалды.
Ә. Каргалый, Һ. Салихов, Ш. Зәки әсәрләре белән
чагыштырганда, гарәп-фарсы алынмаларын файдалану азая, дини
тәгъбирләрдә саклана:  – هللا اكبرАллаһ әкбәр,  – هللا مه باش اورسامАллама
баш орсам [Насыйри, б. 583] һ.б.
Әдәбиятчы галим И. Гомәрев белдергәнчә, Г. Чокрыйның
“Шәмгъ-әз-зыя...” (“Шәм яктысы”) (1883) һәм “Мәдхе Казан”
(“Казанга мәдхия”) (1889) кебек әсәрләрендә ХIХ йөзнең
мәшһүр мәгариф эшлеклеләре, галим-голяма, туганнары, Болгар,
Казан, Уфа кебек шәһәрләр мактала [Гомәров, 2006, б. 64–65].
С. Бакырганиның “Ахыр заман” китабына нәзыйрә рәвешендә
язылган “Замме назыйр” (“Охшаш өстәмәләр”) китабында (1888)
надан руханилар, әхлакый бозыклыклар фаш ителә [Гомәров, 2006,
б. 71]. Әсәрләрнең эчтәлегеннән аңлашылганча, темага бәйле
булган үзенчәлекләр, асылда, сүз-лексик чараларның төрлечә
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кулланылышында чагыла, орфографик тәртип үзгәртелми: – آينى
айны,  – آندينандин,  – آرتقартық,  – آتاата,  – آناана,  – آنالرанлар, آرتق
– артық,  – آﭼقاىачқай һ.б. [Чокрый, 1888, б. 2–4] һ.б.
Вариант: бу әсәрнең ике битендә андин артық ( )آندين آرتقсүз
тезмәсе егерме өч мәртәбә мәдле әлиф белән, бер-ике мәртәбә
артық ( )ارتقдип, мәдсез әлиф белән дә күрсәтелә, әмма бу хәл
типография хатасы булырга да мөмкин [Чокрый, 1888, б. 2–3].
Гарәп-фарсы алынмалары чыганак тел кагыйдәсе буенча
языла:  – آخرتахирәт,  – آحمقахмақ,  – آخرىахыры һ.б. Вариантлылык
күзәтелә: асыл, асла сүзләре мәдсез әлиф белән языла:
 – معلمالر اصال دجال ىولمايه الر كتاب قرآن تعليمندان قالماياالرмөғалимләр
асла дәҗҗәл булмайалар Китаб Қоръән тәғлимендән қалмайалар
[Чокрый, 1888, б. 3]. “Шәмгъ эз-зыйя...” әсәрендә, әсәр сүзенең
күплеген белделә торган асар атамасы, К. Насыйридан аермалы
буларак, мәдсез әлиф белән күрсәтелә: ...– غانى لرى كوب اثر سازدر
ғаниләре күб асар саздыр [1883, б.6].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” әсәрендә [1874]:
 – آنداعандағ,  – آتا آنامنىата анамны,  – آننكанқың,  – آلمادىалмады,
 – آىرلماسаерылмас,  – آلدىалды,  – آشаш,  – آچقачық,  – آ يتماغهайтмаға,
 – آزаз,  – آرتندانартындан,  – آصراасра,  – آلمشалмыш,  – آطنатын,
 – آتىаты [б. 2–3] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, сүз башындагы [а]
авазы барлык сүзләрдә дә мәдле әлиф белән бирелә.
Шул ук авторның “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” әсәрендә (1879,
1882, 1894):  – آزаз,  – آشارашар,  – آقرنالبақрынлаб,  – آلتونالرалтунлар,
 – آلماشنورалмашынур,  – آﭼوبачуб,  – برآزбераз,  – آلتونалтун, – آط
ат,  – آغاچағач һ.б. Күренгәнчә, сүз башындагы [а] авазы барлык
сүзләрдә дә мәдле әлиф белән языла [1894, б. 2–7] һ.б.
Әлеге әсәрләрдә, Г. Кандалый иҗатындагы кебек үк, гарәпфарсы алынмаларының кулланылышы азая, асылда, кеше
исемнәрендә, дини тәгъбирләрдә генә саклана:  – عبد هللاҒабдулла
[1874. б. 3],  – آخر االمرахирел әмер (соңгы чиктә),  – هللا تعالىАлла
Тәғалә [1894, б. 2],  – آهلل تبارك و تعالىАлла Тәбарәк вә Тәгалә [1894, б.
3] һ.б., кайбер башка алынмалар файдаланыла:  – آثارасар,  – آدمадәм
[1894, б. 2],  – آوازаwаз [1894, б. 3].  – اصالасла [1894, б. 6] һ.б.
М.
Акмулланың
“Даменла
Шиһабеддин
хәзрәтнең
мәрсиясе”ндә [1892]:  – آلماسалмас,  – آغزغانағызған,  – آناوанау,
 – آلغانداىалғандай [1892, б. 2],  – آلغىалғы,  – آروقаруқ,  – آنكاаңа,
 – آياماىайамай,  – آرتوقچهартуқча,  – آرتوقартуқ,  – اال آلماىала алмай,
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 – آﭼولماغانачылмаған [1892, б. 3],  – آننكаның,  – آلمادقалмадық, آز
 – غنهаз ғына,  – آنكاليمزаңлайымыз,  – آنكاаңа,  – زكنولآалуңыз, – آقرون
ақрын,  – آقақ,  – آطساатса,  – آرطقهартқа [1892, б. 4],  – آالرنكаларның,
 – آنچهанча [1892, б. 5] һ.б.
Орфографик вариантлылык сирәк күзәтелә: атқан сүзе мәдсез
әлиф белән дә бирелә: қыйсық уқ атқан ( )اطقانменән туры китмәс
[1892, б. 12] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында: – آخوندахунд,  – آذانазан, – آصل
асыл һ.б. Асыл сүзе мәдле әлиф белән: سوز قوزغار اول اير آصل كرك
 – يردنсүз қузғар ул ир асыл кәрәк йердән [1892, б. 2], шул ук
сүзнең мәдсез әлиф белән язылышы да бирелә:  – لوصاحقايقنىасыл
хақайықны [1892, б. 9].
Шулай итеп, күрсәтелгән чорда язылган/басылган әсәрләрдәге,
төрки-татар сүзләренең сүз башында ишетелә торган [а] авазының,
иске татар телендә билгеле бер дәрәҗәдә ныгыган һәм кабул ителгән
традицион язма нормада, ягъни мәдле әлиф белән бирелеше дәвам
итә. Гарәп-фарсы алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсенә
буйсынган хәлдә языла.
Сирәк кенә күзәтелә торган кайбер тайпылышларны норма
һәм норма вариантлылыгы дип тә, техник-типографик пландагы
чиратлашулар дип тә әйтергә мөмкин. Алар, поэзия әсәрләрендәге
кебек үк, проза һәм драма әсәрләренең текстында да дәвам итә.
Мәсәлән, М. Акъегетзадәнең “Хисамеддин менла” әсәрендә адәм
сүзе мәдле ( )آدمһәм мәдсез әлиф ( )ادمбелән языла [1886, б. 6–9]. Шул
ук әсәрдә атасы сүзе ([ )اتاسىб. 2, 6, 7], Ф. Халидинең “Рәдде бичара
кыз” драмасында [1888, б. 2] ана сүзе ( )اناмәдсез әлиф белән языла.
Шуның белән бергә, Идел буе төрки-татар (иске татар)
теленең йөзен билгели торган язылыш дәвам итә. К. Насыйриның
“Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881, 1898):  – آدمننكадәмнең,  – آزаз,
 – آتاата,  – آناана,  – آوردرаwырдыр [1898, б. 3],  – آراالرندهараларында,
 – آالىалай,  – آالرغهаларға,  – آرتدرمقартдырмақ,  – اغا انىаға эне
[1898, б. 4],  – آننكаның,  – آﭼولماقىачулмақы [1898, б. 5], آنده آال بلسه آلور
– анда ала белсә алур [1898, б. 6],  – آقارақар,  – آلما سونالرалмасунлар
[1898, б. 7] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – آثارасар [3],  – آوازنىаwазны
[Насыйри, 1898, б. 5] һ.б.
К. Насыйриның “Әхляк рисаләсе”ндә [1881]:  – آتاата, – آنا
ана,  – آدمنىадәмне,  – آيوراайура,  – آشارашар,  – آقنىақны, آنكالتماغه
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– аңлатмаға,  – آغاﭺағач,  – آشاغانашаған,  – آندانандан һ.б. [Насыйри,
1881, б. 2–3] һ.б.
М. Акъегетнең “Хисамеддин менла” романында (1886): – آق
ақ,  – آتنكатың,  – آوولىаwулы,  – آكالتمقаңлатмақ,  – آدينىадыны, آنجه
 – قанҗақ,  – آعاچدنағачдан,  – آوولنهаwулына,  – آدلو آدملرадлы адәмләр
[б. 3],  – آتاسىатасы,  – آغزآچماغهағыз ачмаға [б. 7],  – آنكالمقаңламақ
[б. 12],  – آراسندهарасында [б. 27],  – آلتونалтун [б. 29],  – آناسىанасы
[б. 36]  – آقجاақҗа [б. 44] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмалары чыганак тел кагыйдәсе белән языла:
 – هللاАлла [б. 7, 20, 23],  – احشامахшам [б. 12],  – آصلасыл [б. 19], اثرى
– әсәре [б. 6].
Г. Фәизхан тәрҗемәсендәге “Тутыйнамә китабы”нда (1887,
1896), сүз башындагы [а] авазы эзлекле булып мәдле әлиф белән
белдерелә:  – آننكаның,  – آلمشلردرалмышлардыр,  – آالرنكаларның,
 – آراسندهарасында,  – آنكالوىаңлаwы [1896, б 2],  – آلسهалса,  – آندهанда,
 – آقچهақча,  – آننكаның,  – آلوبалыб,  – آرتوبартыб,  – آقتاريبақтарыб,
 – آشامقашамақ,  – آلماىалмай,  – اتآата,  – آناسىанасы [1896, б. 3] һ.б.
Бу авторда да, Ә. Уразаев-Кормаши кыйссаларындагы кебек, әйтде
дип укыла торган сүз мәдле әлиф белән башлана: [ آيتدىФәизхан,
1896, б. 3, 4 һ.б.], мәдсез әлиф белән дә чиратлаша: – طوطى ايتدى
Тутый әйтде [Фәизхан, 1896, б. 10].
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – اثارасар [Фәизхан, 1896, б. 2],
 – آدملرадәмләр,  – آشنالق قيلمغاى سنашнәлеқ қыйлмағайсән [Фәизхан,
1896, б. 6] һ.б.
З. Бигиевнең “Өлүф, йәки гүзәл кыз Хәдичә” әсәрендә (1889):
 – آطالرатлар [б. 7],  – آوولدنаwылдан [б. 10] һ.б. Вариант дип, ақ ()اق
(б.7) һәм алмаенча ( )الماينچهсүзләренең (б.13) мәдсез әлиф белән
башлануын күрсәтә алабыз.
Авторның “Гөнаһе кәбаир” романында [1890]:  – آلنمشалынмыш,
 – مدآадәм,  – آياقайақ,  – آدنىадыны,  – اتآسىатасы,  – آنچه قанчақ, آتادر
– атадыр,  – آتاسيننكатасының,  – آراسندهарасында,  – آياقندهайақында,
 – آزаз,  – آقچه لىақчалы,  – آوولداشلرمزаwылдашларымыз [б. 2–3] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – آخرينه قدرахырына қадәр, ننك
 – غفور الرحيم هللاГафурелрәхим Алланың,  – آدمадәм [1890, б.2] һ.б.
Р. Фәхретдиннең “ачык ана телемездә йазылмышдыр” дип
белдерелгән “Тәрбияле ана” әсәрендә (1898):  – آنالردرаналардыр,
 – آنالرنڭаналарның,  – آناالرаналар,  – آچقачық [б. 2],  – آورаwыр, آنالرنك
– аналарның,  – آلما آغاچلرنىалма ағачларыны,  – آنالرаналар [б. 3] һ.б.
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“Тәрбияле бала” әсәрендә (1898):  – آلتوندنалтундан,  – آتا و آنا ايچونата
вә ана ичүн,  – آقلقақлық,  – آنىаны,  – آلماشدرلمازалмашдырылмаз,
 – آتام و آنامатам вә анам,  – آڭالرسزаңларсыз,  – آنلردنанлардан, – آنڭ
аның,  – آلورалур [б. 2–4] һ.б. Шул ук авторның “хөрмәтле галимләр
әсәрендән җыелды, ...һәрбер өйдә вә һәрбер хатын кулында бу
китабдан бер данәсе булырга тиешледер”, – дип язылган “Тәрбияле
хатын” (1809) әсәрендә  – آراسندهарасында,  – آيرومайырым,  – آز غنهаз
ғына һ.б. Вариант: арасында сүзе өч мәртәбә мәдле әлиф белән,
бер мәртәбә мәдсез әлиф ( )اراسندهбелән языла [б. 2–3].
Гарәп-фарсы алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсенә буйсына:
 – آخرتدهахирәтдә,  – مدآ باالسىадәм баласы,  – آخرىахыры [1898, б. 2–4],
 – هللا تعالىАллаһы Тәгалә,  – دنيا و آخرتلرندهдөнья вә ахирәтләрендә, باالسى
 – مدآадәм баласы,  – آخرىахыры [1809, б. 2–3] һ.б.
Ф. Кәриминең “Җиһангир мәһдүмнең авыл мәктәбендә укуы.
Торналы ауылының мәктәбендә” хикәясендә (1898, 1900): – آولينڭ
аwылының,  – آره سندهарасында,  – آيرم آﭼيقайрым ачық һ.б. [1900, б.
2]. Бу әсәрдә дә, Ә. Уразаев-Кормаши, Г. Фәизханның “Тутыйнамә
китабы”ндагы кебек үк, әйтү сүзе мәдле әлиф белән күрсәтелә:
 – بونى آيته تورغان باالбуны айтә торған бала,  – آزаз,  – آندنандан, – آرتا
арта, [1900, б. 2],  – آغزندنағызындан,  – آبصطاىабыстай,  – آشقهашқа,
 – آلوبалуб [1900, б. 3].
Авторның “Бер шәкерт илә бер студент” (1898, 1899): آشغوب
 – آشغوبашығуб ашығуб,  – آرتندنартындан,  – آغزىағызы, آق بورك
– ақ бүрек,  – آيرمайрым [1899, б. 2]. “Аурупа сәяхәтнамәсе”ндә
(1902) татар сүзләре белән рәттән, рус теле аша кергән алынма
сүзләрдә дә сүз башындагы [а] авазы мәдле әлиф белән бирелә:
 – آلماشنديغىалмашындығы,  – آفريقاАфриқа,  – آسياАсия,  – آقچهақча
[1902, б.2],  – آلدقалдык,  – آوسترياАустрия,  – آكالشيلدى كهаңлашылды
ки ([ң] авазы кәфнең өстенә өч нокта куелып языла),  – آقچهақча,
 – آديالالرадияллар,  – آلدقалдық,  – آرتقартық,  – آيلرجهайларҗа, آله
 – جكалаҗәк [1902, б. 3],  – آزаз,  – آلوبалыб,  – آيريلوبаерылыб
[1902, б. 4],  – آرقه مزدهарқамызда,  – آلمانياАлмания [1902, б. 5] һ.б.
Әлеге әсәрнең текстында, башка алынмалардан аермалы буларак,
Аурупа сүзе мәдсез әлиф белән языла:  – اوروبا كبىАурупа кеби
[1902, б. 3],  – اوروبايه كيدييورزАурупая кидийүрез, – اوروباننك نهايتى
Аурупаның ниһәяте (чиге) [1902, б. 5],  – اوروبانك ترقياتАурупаның
тәрәққыяте [1902, б. 6] һ.б.
Бу әсәрдә гарәп һәм фарсы алынмалы эзлекле файдаланыла:
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 – آقشامахшам (б. 4),  – آيتаять (1902, б. 5),  – آثارасар,  – آرزوарзу,
 – آبدستخانه لرىабдәстханәләре (1902, б. 6) һ.б.
Классик әдипләрнең беренче әсәрләрендә сүз башында [а]
авазының мәдле әлиф белән язылуы эзлекле рәвештә дәвам ителә.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемә әсәрендә (1902): – آچق
ачық,  – آنكаның,  – آولаwыл [б. 2],  – آلخانалған,  – آندانандан, آلتى
– алты [б. 4] һ.б. Шул ук авторның “Бай углы” повестенда (1903,
1910):  – رلدلآينهалдыларына,  – آراسندهарасында,  – آورسه دهаwырса да
[1910, б. 165] һ.б. “Тормышмы бу?” әсәрендә (1911):  – آنكаның,
 – آنلرغهанларға,  – آقرينغنهақрын ғына,  – آلوبалуб,  – آشقغانашықған,
 – آللىаллы [1911, б. 15] һ.б.
“Капитан кызы” әсәрендә күплекне белдерә торган асар
( )آثارсүзенең мәдсез әлиф белән язылуы гарәп алынмасының
язылышындагы вариантлылык булып тора: روس لساننده بيك چوق اثرلر
 – ميدانغه كيترمشрус лисанында бик чуқ әсәрләр мәйданға китермеш
[1902, б. 3].
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә:  – آياقайақ,  – آدمадәм,  – آغزندنағызындан, – آزبارده
азбарда,  – آلوبалуб,  – آﭼلوачылу һ.б. [Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907,
№ 2]. Әсәр аерым китап булып басылганда, автор тарафыннан: “Бер
җирен үзгәртмим, бер хәреф арттырмыйм, киметмим, тик имлясын
гына бераз төзәтәм”, – дигән искәрмә бирелә [Ибраһимов, 1912,
Т.1, 1974, б. 504]. Сүз башында [а] авазының язылышына караган
төзәтү күзәтелми.
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” хикәясендә: – آرتيست
артист,  – آغر غنهағыр ғына,  – آورتقانаwыртқан [Әмирхан, Әл-Ислах,
1907, № 4] һ.б. Әдипнең “Гарәфә кич төшемдә. Хыялый хикәя” дип,
аерым китап булып дөнья күргән шул ук хикәясендә:  – ىنآ آلميمаны
алмыйм [1909, б. 3],  – آرتيستكالرىартисткалары,  – آراسندهарасында
[4],  – آرليشашыйлар [5],  – آطىаты һ.б. Шуның белән бергә, аерым
чиратлашулар да күзәтелә:  – آورتقانаwыртқан сүзе мәдле әлиф
белән башлана,  – اﭺач,  – ايىайы сүзләре мәдсез әлиф белән бирелә
[Әмирхан, 1909, б. 3–16]. Ш. Камалның “Уяну” хикәясендә آﭼلووى
– ачылуы,  – آيرайыр [Шура, 1909, № 8, б. 254] һ.б.
Китерелгән мисаллардан күренгәнчә, төрки-татар сүзләре өчен
дә, гарәп-фарсы һәм рус алынмалары өчен дә сүз башындагы [а]
авазының мәдле әлиф белән язылуы, эзлекле рәвештә, ныклы норма
буларак саклана, димәк, бу очракта параллель ике орфографик
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тәртип бара, дип әйтә алмыйбыз. Гарәп-фарсы алынмаларыннан
аермалы буларак, кайбер төрки-татар сүзләренең язылышында
вариантлылык ешрак күзәтелә, ягъни эзлекле рәвештә мәдле әлиф
белән язылып килә торган сүз берничә урында мәдсез әлиф белән
генә дә бирелә һәм, киресенчә, [ә] булып укыла торган сузыкның
мәдле әлиф белән бирелүе күренә, әмма бу хакта [ә] авазының
язылышын тикшергәндә әйтү урынлырак булачак. Гарәп һәм
фарсы алынмаларын куллану сан ягыннан азая бара.
Татар теленең арткы рәт, түбән күтәрелешле калын сузык
[а] авазының, төрки-татар сүзләренең беренче иҗегендә, гарәп
теленең мәдсез әлиф () اграфемасы белән бирелеше. Төрки-татар
сүзләренең беренче иҗегендә [а] авазының мәдсез әлиф белән
белдерелүе, алдагы дәверләрдән килә торган традицион норма
буларак, тикшерелә торган чорда язылган әсәрләрдә дә дәвам итә
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви-әлСәгыйди” сәяхәтнамәсендә (1845, 1889):  – وارورwарур (барыр)
[1889, б. 2],  – صاطماقсатмақ [б. 2; б. 62],  – باغاليوبنбағлайубән [1889,
б 3; 2002, б. 63],  – قاندة قالدىқанда қалды [б. 3; б. 63],  – داقانдақан
(таккан),  – طابدوغونтабдуғун [б. 3; б. 63],  – باشمбашым, قارشوسنده
– қаршусында,  – قانغسيلهқанғысилә [1889, б. 4] һ.б. Мисаллардан
аңлашылганча, сүзнең беренче иҗегендә әйтелә торган [а] авазы
язуда да күрсәтелә бара.
Вариант дигәндә, аерым сүзләрнең беренче иҗегендә [а]
авазының язуда чагылмыйча да:  – قبوسندنқ[а]пусындан [б. 3; б. 63],
 – قابودنқ[а]пудан [б. 3; б. 63], шул ук сүзнең беренче иҗегендәге [а]
авазының язуда күрсәтелеп тә бирелешенә игътибар итәбез: – قابونى
қапуны,  – قابوسينқапусын [1889, б. 3; 2002, б. 63] һ.б.
Гарәп теле алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе белән
языла:  – قبولқ[а]бул,  – قلبқ[а]льб (күңел),  – عالىғали, – قاارون
қарун,  – حقх[а]қ,  – طرفт[а]раф,  – مالмал,  – عكسғ[а]кес (капмакаршылык),  – ضالзалл (бозык),  – حالхаль (хәл),  – واقفwақыйф һ.б.
Бу урында искәрмә рәвешендә шуны искә төшерү мөһим:
татар әйтелешендә беренче иҗектә [а] авазы ишетелә торган
сүзләрнең гарәп теленең үз кагыйдәсенә буйсынуы сәбәпле, әлеге
фонеманың язуда күрсәтелми. Бу күренеше, гарәп теленең үз язу
нормасы булганга күрә, вариант дип санала алмый. Чыганак теленең
кагыйдәсе үзгәртелеп язылган очрак кына вариант дип санала ала.
Фарсы теле алынмалары:  – بازارهбазарә,  – بارهпарә,  – جانҗан,
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 – شادшад,  – خانهханә, [Каргалый, 1889, 2002] һ.б. Фарсы телендә
х хәрефенә башлана торган сүзләрнең язылышына карата М.И.
Мәхмүтов болай дип белдерә: “Гарәп-татар алфавиты белән
язылган әдәбиятыбызда фарсы сүзләрендә х хәрефеннән соң
килгән әлиф күбесенчә уау + әлиф белән языла (ләкин барыбер
[а] дип кенә укыла), мәсәлән, хаһ-өстә, хар – хур, хаҗә (хуҗа-ия)
һ.б. (хан-патша, ханә – йорт кебек сүзләр бүтән кагыйдә буенча
язылалар) [Мәхмүтов, 1965, б. 849]. Димәк, х хәрефеннән соң
килә торган әлифнең язылышы бер генә төрле, ягъни әлиф белән
генә бирелгән очракларны норманың вариантлылыгы дип саный
алабыз. Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних...” әсәренең
ике басмасында хуҗа сүзе ике төрле языла: 1845 елгы басмада
хуҗа сүзе х хәрефеннән соң уау белән ()حوجه, 1889 елгы басмада
исә уау + әлиф диграфы белән языла:  – خؤاجهхуҗа.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856):
 – يارلقهйарлықа,  – قابونكدنқапуындан,  – اىيلهайала,  – ىزغانйазған
[б. 3],  – تابمтабам,  – چاچاقчачақ,  – قالورمىқалурмы, – تارتوبтартуб,
 – جايقالورчайқалур,  – يابشوبйапышуб,  – صاردمсардым,  – باشىбашы,
 – قاچدىқачды [1856, б. 4],  – قالغاىқалгай,  – قاالنқалан [1856, б. 5],
 – باشمбашым,  – صانورсанур [1856, б. 8],  – طاشلرташлар һ.б.
Беренче иҗектә ишетелсә дә, язуда чагылыш тапмаган сүзләрне
вариант дип күрсәтәбез:  – قلوبқ[а]луб,  – قبونكاқ[а]пуңа һ.б., мондый
очракларның азчылыкны тәшкил итә.
Гарәп теле алынмаларында да, фарсы теле алынмаларында да,
беренче иҗектәге [а] авазының язылу-язылмавы үз чыганак теленең
кагыйдәсе таләп иткән тәртиптә бара:  – عالمғаләм,  – خاصхасс (бер
нәрсәгә билгеләнгән),  – مالмал,  – قلبمزқ[а]лебемез,  – ثابتсабит
(даими),  – قدمқ[а]дәм (адым),  – قرارқ[а]рар,  – طاقتمтақатем (көчкуәтем),  – طاعتтағать,  – قلبمқ[а]льбем,  – زمانз[а]ман,  – غضبғ[а]зыб
(ачу),  – عجيبғ[а]җиб,  – غرضғ[а]рыз,  – قاضىқазый,  – غضبانғ[а]збан
(ачулы),  – قتلқ[а]тел (үтерү),  – عدوғ[а]дү (дошман),  – قولدهқ[а]велдә
(сүздә),  – عمداғ[а]мдә (белә торып юри эшләү),  – قطعқ[а]тғый, – غنى
ғ[а]ни,  – عصاғ[а]са һ.б.
Фарсы теле алынмалары:  – نادانнадан (белемсез), – آب الحيات
абхәят,  – جاودانهҗавиданә (мәңгегә),  – ناچارначар (чарасыз), – زار
зар (елый-елый),  – جانҗан,  – قايدқаид (җитәкләүче),  – فايدهфаида
(файда),  – عاجزғаҗиз (көчсез),  – راهраһи (юл) һ.б. Гарәп теленең
сүзләре белән чагыштырганда, фарсы теле сүзләренең беренче
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иҗегендәге [а] авазының язылыштагы чагылышы, Ә. Каргалый
әсәрендәге кебек үк, эзлеклерәк булып бара [Салихов, 1856,
б. 2–11] һ. б.
Ш. Зәкинең “И дәрига...” дип башлана торган шигырендә
[Фәхретдин, Асар, 1907]:  – قالمادىқалмады,  – باتديمбатдыйм, – وارلغمه
варлығыма,  – قالمادىқалмады,  – قانيمهқаныма,  – وارمقвармақ, ياشيمى
– йашими,  – باشيمىбашими [Вәлиди, 1912, б. 116–117; Юсупов, 2006,
с. 186]. Авторның бу шигырендә унбиш мәртәбә кабатлана торган
калмады сүзенең беренче иҗегендә чиратлашулар күренми, бер генә
төрле языла. “Эстәсәм галәмдә...” дип башлана торган шигырендә:
 – يارىйари,  – قارچغهқарчыға,  – بالбал,  – واريدهварида,  – باشيمбашыми,
 – ياشيمىйашеми [Вәлиди, 1912, б. 117–118; Юсупов, 2006, с. 188–
189]. “Бән Ходаның...” дип башлана торган шигырендә:  – يابدىйабды,
 – يالونسه مйалунсам  – وارвар,  – ياره سىйарасы,  – قايغىқайғы, – قاره سى
қарасы,  – قالقانқалқан,  – واره سىварасы [Юсупов, 2006, с. 190]. “Бән
бу халкың...” дип башлана торган шигырендә:  – صانورلر كهсанурлар
ки,  – يانسامйансам [Вәлиди, 1912, б. 118; Юсупов, 2006, с. 190] һ.б.
Сүзләрнең беренче иҗегендәге [а] авазының язуда эзлекле рәвештә
белдерелүе күренә.
Гарәп теле алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе буенча
языла:  – غمғ[а]мь (кайгы-хәсрәт),  – غاريمғарем (гарьлек, оят), عاجزيم
– ғаҗизем (көчсез, зәгыйфь),  – غمكسارғ[а]мкөсәр (кайгы таратучы,
күңел юатучы),  – عالمدهғаләмдә,  – غمخوارғ[а]мхор (хәсрәт чигүче),
 – غريبғ[а]риб (зәгыйфь(,  – عاصىғасый (гөнаһ эшләүче), – عاشق
ғашыйқ,  – غوثىғ[а]усы (ярдәме),  – غافلғафил (белми калучы), عمل
– ғ[а]мәл,  – صبرمс[а]брым,  – قرارمқ[а]рарым һ.б.
Фарсы теле алынмалары:  – جانمهҗаныма,  – سانсан (охшаш,
төсле, кебек),  – جانҗан,  – باكпакь (таза, ару) һ.б. [Юсупов, 2006,
с. 186–193].
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” әсәрендә [Насыйри, 1884]:
сүзнең беренче иҗегендә ишетелә торган [а] авазы күпчелек
сүзләрдә язуда чагылыш таба:  – بارا وПарау,  – ماتورматур, بارر
– барыр,  – طارورтарыр,  – باتدمбатдым,  – ياقدهйақда,  – چاقدهчақда,
 – يازوبйазыб,  – قارқар,  – قانқан,  – ماقتاديالرмақтадылар, – قاراغانده
қарағанда,  – قاراونكқаравың,  – قاشنكкашың,  – طاماغىтамағы, صابان
– сабан,  – قارالوبқаралыб,  – صاقلسونсақласын [Насыйри; 1884,
Вәлиди, 1912, б. 93–98]. Авторның “Фәрхи” поэмасында: – ماقتاديالر
мақтадылар,  – قارқар,  – قاراغاندهқарағанда,  – كوز قاراونكкүз қарауың,
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 – قاشنكқашың,  – صاغشمсағышым,  – قاقسامқақсам,  – قابالبқаблаб
[Насыйри, 1884, б. 583] һ.б.
Гарәп һәм фарсы теле алынмалары:  – صافсаф,  – راويالرравиләр,
 – عاشقғашыйқ,  – طاقтақ (гөмбәз),  – جانمҗаным,  – حالمхалем һ.б.
Гали Чокрыйның “Шәмгъ эз-зыйа” әсәрендә: мөбәрәк
Қазанда ( )قازاندهғазизләре тулуб анда, اقاليمد ه قزان آتى كنش ديك مشنهى
 –قاتىиқалимдә Қ[а]зан аты көнеш дик мөштәһи қаты, موننك باى
 – الرى ننك حالى عجب همت عجب عالىмоның байларының хале ғаҗәб
һиммәт ғаҗәб ғали [1883, б.6] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, каты,
байлары сүзләрендә беренче иҗектә ишетелә торган [а] авазы язуда
күрсәтелә, Казан сүзе ике төрле языла. “Замме нәзыйр” китабында
(1888):  – خاتونالرхатунлар,  – ياراتديسهйаратдисә,  – تاكالرى وارтаңлары
вар,  – ياكليغ اشلرйаңлыйғ эшләр,  – يالغانйалған,  – قالغاىқалғай, – چاغر
чағыр,  – خاتونالرхатунлар,  – باالالردينбалалардин,  – يالقاوйалқау, يانار
– анар,  – تابارтабар,  – قالمغاىқалмагай [б. 2, 3] һ.б.
Гарәп теле алынмалары:  – عالملرғалимләр, – عارفالرنى
ғарифларны,  – ظلمзалим,  – صالحсалих,  – زادهзадә [б. 2, 3] һ.б.
Фарсы теле алынмалары:  – زارىзари,  – شاهшаһ һ.б. [Чокрый,
1888].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” (1874) әсәрендә
беренче иҗектәге [а] авазының мәдсез әлиф белән белдерелүе,
ныгыган тәртиптә дәвам ителә:  – وار ايردىвар ирде,  – ياتوبйатуб,
 – بارسامбарсам,  – قايسىқайсы,  – ياشينهйашинә,  – قالمشالرқалмышлар,
 – يانندهйанында,  – داملاقىқалмады,  – بارسامбарсам [1874, б. 2], آتا
 – آناسىата анасы,  – بار ايردىбар ирде,  – قالدىқалды [1874, б. 3] һ.б.
Язылышта вариант та күзәтелә:  – قچانқ[а]чан [1874, б. 2].
“Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” [1879, 1882, 1894] әсәрендә
дә сүзләрнең беренче иҗегендә ишетелә торган [а] авазы язуда
күрсәтелә бара:  – قايسىқайсы,  – قچانқачан,  – قارابқараб, ياصاتوب
– йасатып,  – طابدمтабдым,  – قالدىқалды,  – باقچه سىбақчасы, قايغولو
– қайғулу,  – قايغوالرىқайғулары,  – طارلقтарлық [1894, б. 2], باقجه غه
– бақчаға,  – باالбала,  – قالمادىқалмады,  – ياننهйанына,  – قارابқараб,
 – باقجه غهбақчаға,  – قاراماىкарамай  – يازوйазу  – يازارйазар, – ياننه
йанына,  – باربбаруб,  – باردورбардыр [1882, б. 3],  – يازصاقйазсақ,
 – ياطرйатар,  – طابدمтабдым,  – قارابқараб,  – قاتى قاتىқаты, қаты, يالغز
– йалғыз,  – باربбарыб,  – باشالدىбашлады,  – قاراماسқарамас [1882, б.
6],  – باشالدىбашлады,  – قاتىқаты,  – قاتيلقندينқатылықындин,  – بارбар
ирде,  – يانندهйанында,  – باقجه سىбақчасы,  – قارارغهқарарға, – چارالغينه
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чарлағына,  – قارشيسندهқаршысына [1894, б. 7] һ.б. сүзләрнең беренче
иҗегендә әйтелә торган [а] авазы язуда гарәп теленең мәдсез әлиф
графемасы белән эзлекле рәвештә бирелә, димәк, орфографиядә
норма саклана. Сүзнең беренче иҗегендә әйтелә һәм ишетелә
торган сузык авазның язуда күрсәтелмичә, мәсәлән,  – سراىс[а]рай
дип язылышы вариант булып кабул ителә [Кормаши, 1894, б. 7].
Гарәп һәм фарсы алынмалары үз теленең кагыйдәсе буенча
языла:  – بادشاهпадишаһ,  – طبيبтабиб,  – فايدهфайда,  – زمانаман, شادمان
– шадмән һ.б.
М. Акмулланың “Дамелла Шиһабеддин хәзрәтнең мәрсиясе”
әсәрендә (1892):  – قارانغىқараңғы,  – قابوزغانқабузған,  – قاينارқайнар,
 – صارى ماينى طامزغانсары майны тамызған,  – تاتلىтатлы, باطرلر بوال
 – قالدىбатырлар була қалды [Акмулла, 1892, б. 3] һ.б. Шуның белән
бергә, аерым сүзләрдә әйтелә торган [а] сузыгы күрсәтелмәскә
дә мөмкин. Мәсәлән, М. Акмулла әсәрендә: Қ[а]занда ( )قزاندهбер
фазыйл чықды алмас булуб [1892, б. 2], Ғатасына шарт имәс
Қошкар, Қазан ([ )قازانб. 6], Исламбул, Мисыр, Шамда нәзыйры
йуқ, Қошқар, Қ[а]зан, Дағыстан болай турсун [б. 8]. Күренгәнчә,
Қазан сүзенең беренче иҗегендә ишетелә торган сузык аваз бер
мәртәбә язуда күрсәтелә, ике мәртәбә сузыксыз языла.
XIX гасыр ахыры–ХХ йөз башында язылган шигырьләрдәге
кебек үк, проза әсәрләрендә дә сүзләрнең беренче иҗегендәге [а] сузык
авазның мәдсез әлиф белән күрсәтелүе норма буларак дәвам итә.
К. Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881, 1888,
1898):  – باالбала,  – چاباكчабақ,  – آراالرندهараларында, – ياردر
бардыр,  – آغاى انىағай эне [1898, б. 3],  – تارتولوبтартулуб, باشالديالر
– башладылар [1898, б. 4],  – ساﭺ و صاقالالرىсач вә сақаллары
[Насыйри, 1898, б.7] һ.б.
Қазан сүзенең беренче иҗегендәге сузык язуда күрсәтелми:
 – قزان اهاليسندانҚ[а]зан әһәлисендән [Насыйри, 1898, б.3] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – نادانнадан,  – باطلбатыйл, ناحق
– нахақ,  – جادوالرҗадулар [Насыйри, 1989, б. 8] һ.б.
М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” романында [1886]: – ساچى
саче [3],  – اتاسىатасы [7],  – قالينқалын [10],  – صاالمد نсаламдан, تاشدن
– ташдан [12],  – بارساقбарсақ [22],  – قاشلرқашлар [27],  – تاتارтатар
[10, 41] һ.б.
Кайбер сүзләрнең беренче иҗегендә [а] авазы язуда чагылмый:
 – قزانҚ[а]зан [9],  – قبوқ[а]пу,  – تحته دنт[а]хтадан [12],  – صقالс[а]-
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қал [27],  – قرهқ[а]ра [29] һ.б. Сирәк очракларда беренче иҗектә
ишетелә торган [а] авазы язуда әлиф белән түгел, һаи рәсмия белән
бирелә:  – آره سندهарасында [Акъегет, 1886, б. 27]. Гарәп һәм фарсы
алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе буенча языла, әмма кайбер
сүзләрдә сузык алмаштырыла, мәсәлән, фарсы алынмасы назик
сүзе ([ )نازكАлынмалар, 1965, б. 439] назук ( )نازوكдип языла: نازوك
 – بيلназук бил [Акъегет, 1886, б.9].
Г. Фәизхановның “Тутыйнамә китабы”нда (1887): – طاىشردى
табшырды [1896, б. 2],  – باال ايچونбала ичүн [3],  – آراسندهарасында
[4], һ.б. Қазан сүзенең беренче иҗегендә сузык күрсәтелми: قزا ن
 – واليتمداكىҚазан вилаятендәге [Фәизхан, 1896, б.2].
Гарәп һәм фарсы алынмаларында:  – صلواتсалаwат, عاقل و فاضل
– ғақыл вә фазыл,  – عالم و داناғалим вә дана,  – زمانзаман һ.б.
З. Бигиевнең “Өлүф, йәки гүзәл кыз Хәдичә” романында яхшы
()يحشى, язамыз ( )يزامزсүзләренең икенче иҗегендәге сузык язуда
күрсәтелми [1887, б. 2]. “Гөнаһе кәбаир” әсәрендә:  – اوالچغىулачағы,
 – باالسيدرбаласыдыр,  – آتاسى ننكатасының,  – يازماديغمязмадығым һ.б.,
әмма  – قزانҚ[а]зан [1890, б. 3], димәк, бу язылыш норма рәвешен
ала. Гарәп-фарсы алынмалары:  – نامнам,  – محكمهмәхкәмә, – مخلوق
мәхлуқ,  – كناهلىгөнаһлы һ.б.
Р. Фәхретдиннең “ачык ана телемездә йазылмышдыр” дип
белдерелгән “Тәрбияле ана” әсәрендә:  – بارچهбарча, – آنالردر
аналардыр,  – قايوسىқайусы,  – قاتوشىқатушы,  – بااللرىбалалары, يارلى
– йарлы,  – بايلردنбайлардан,  – صاناله درсаналадыр,  – يازوبйазуб,
 – آغاچلرنىағачларыны  – قارابқараб,  – باغچه ﭼيلرбақчачылар, باشچى
 – لرىбашчылары [Фәхретдин, 1898, б. 2–3] һ.б.
Р. Фәхретдиннең “ Һәрбер өйдә вә һәрбер хатын кулында бу
китабның бер данәсе булынырга тиешледер” дип санала торган
“Тәрбияле хатын” (1899) әсәрендә:  – خاتونلرхатунлар, – قاتناشوب
қатнашуб,  – باغلنمشدرбағланмышдыр,  – باالسينهбаласына, – آراسنده
арасында [Фәхретдин, 1899, б. 2] һ.б. Гарәп-фарсы алынмаларында:
 – لكنләкин,  – ادبلىәдәбле,  – بختбәхет һ.б.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә: – باشالغان
башлаған,  – باالбала,  – قارانداشلرمқарандашларым (карындашларым),
 – ماالىмалай [Исхакый, 1902, б.3] һ.б. Г. Исхакыйның “Бай углы”
әсәрендә [1903, 1910]:  – باينكбайның,  – قراننكҚ[а]занның, باالسينى
– баласыны,  – قارچقلرىқарчықлары,  – خاتونىхатуны,  – يازوبязуб
[Исхакый, 1910, б. 164] һ.б.
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Гарәп һәм фарсы алынмаларында:  – حالدهхәлдә,  – عجبғаҗәб,
 – نادانнадан һ.б.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә:  – ياقينالدىйақынлады,  – ماطورматур, – قارانغولق قابالدى
қаранғулык қаплады,  – باصارغهбасарға,  – باشالدىбашлады, – يافراقلرى
йафрақлары,  – صارغايشهсарғайыша,  – قايعولرنىқайғуларыны, – تاراته
тарата,  – صاندوعاجсандуғач,  – طاوشلرىтаушлары,  – باللرغهбалаларға,
 – ياووبйаwуб,  – باطوبбатуб,  – قارابқараб һ.б. [Ибраһимов, ӘлИслах, 1907, № 2]. Әсәр аерым китап булып басылганда, автор
тарафыннан: “Бер җирен үзгәртмим, бер хәреф арттырмыйм,
киметмим, тик имлясын гына бераз төзәтәм”, – дигән искәрмә
бирелә [Ибраһимов, 1912, Т.1, 1974, б. 504]. Сүзнең беренче
иҗегендә [а] авазының язылышына караган төзәтү күзәтелми,
мәдсез әлиф язылуы дәвам итә.
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” хикәясендә: – قارانغيلق
қаранғылық,  – تاتارтатар, ханымлары [Әмирхан, Әл-Ислах, 1907,
№ 4]. “Гарәфә кич төшемдә” хикәясендә:  – تاتارтатар [1909, б. 3],
 – قادالغانқадалған [5],  – قارانغالىқаранғалый,  – باشالدمбашладым [1909,
б. 6], “Татар кызы” хикәясендә  – تاتارтатар,  – باصولغانбасылған
[1909, б. 3],  – يانومهйанума [5],  – يارمйарым [Татар кызы, 1909, б.
10] һ.б. Аерым сүзләрдә язылмый:  – يقينйақын [5],  – يتدىйатды
[1909, б. 16] һ.б.
Ш. Камалның “Уяну” хикәясендә:  – طاوشтаwыш, قارشوسندا
– қаршусында,  – ياقاسندنйақасындан һ.б. Қапу сүзендә ишетелә
торган сузык язуда күрсәтелми:  – قپوغهқ[а]пуға бәрде,  – قپوқ[а]пу
[Камал, “Шура”, 1909, № 8].
Классикларның беренче әсәрләрендә үк гарәп-фарсы
алынмаларын куллану азая бара, асылда, халыклашкан вариантлар
файдаланыла.
Әлеге бүлекчәдән мондый нәтиҗә чыгарырга мөмки:
сүзләрнең беренче иҗегендә әйтелештә ишетелә торган [а] сузыгы
төрки-татар сүзләрендә мәдсез әлиф белән күрсәтелә, әлеге
язылыш эзлекле барганга күрә, язылыштагы орфографик норма
булып санала. Бер үк сүзләрнең әле сузыклы, әле сузыксыз булып,
яисә әлифнең һаи рәсмия белән чиратлашып язылышын, шулай ук
сузык ишетелеп тә язуда күрсәтелмичә бирелә торган очракларны
норманың варинтлылыгы дип белдерә. Әмма хәзерге әдәби телдә
сузык аваз белән әйтелә һәм языла торган бер үк сүзнең (мәсәлән,
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Казан), өйрәнелә торган чорда күпчелек авторларда да, эзлекле
рәвештә, фәкать сузыксыз язылышы кулланылганга күрә, норма
дип кабул итәргә тиеш булабыз.
Гарәп-фарсы алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе буенча
языла, димәк, язылыш ике орфографик тәртиптә бара.
Татар теленең арткы рәт, түбән күтәрелешле калын сузык
[а] авазының, төрки-татар сүзләренең сүз ахырында, гарәп
теленең һаи рәсмия [ ]هграфемасы белән бирелеше. Төркитатар сүзләренең тамырында нинди сузык ишетелүгә карамастан,
аларның ахырында [а] авазы эзлекле рәвештә, норма буларак, һаи
рәсмия белән күрсәтелә.
“Гарәпчә, татарча, русча алынмалар сүзлеге”ндә белдерелгәнчә:
һаи рәсмия ( )هсүз ахырындагы һ хәрефе [1965, б. 783]. Әлеге
хәрефнең татар телендәге укылышы турында М.И. Мәхмутов
мондый мәгълүмат бирә: “ ةхәрефе (гарәпчә тә мәрбута, татарча
түгәрәк т) гарәп телендә мөәннис (жен. род) исемнәренең азагында
языла. Ялгыз сүзләрдә бу хәреф, кагыйдә буларак, укылмый, ул
җөмлә эчендә булганда гына укыла.
Татар теленә кергән сүзләрдә ул я [т] итеп укыла, ти хәрефе
( )تбелән языла, я [ә] итеп укылып ноктасыз  هрәвешендә языла,
мәсәлән:  – ترجمةтәрҗемәтүн,  – ترجمهтәрҗемә,  – ساعةсәғәтүн, ساعت
– сәғәт һ.б. сүзләр” [Мәхмүтов, 1965, б. 810].
Гарәп телендәге һаи рәсмия ( )هхәрефенең, татар теленең
сүзләрен язганда, бер үк шәкелдә күрсәтелүе һәм бер үк вазыйфа
башкаруы аңлашыла. Әмма укылышта инде татар теленең
сингармонизм дигән канунына буйсынырга туры килә, ягъни
тамырында калын сузыклы сүзләрне әйткәндә, [ә] дип укылырга
тиешле хәрефне татар авызы [а] ясап чыгара, тамырында нечкә
сузык булырга тиеш сүзләрдә шул ук хәрефне [ә] дип укыйбыз
була. Шуның белән бергә, хәзерге татар телендә кулланыла
торган ки, гүйәки, чөнки сүзләренең ахыры иске татар телендә
 كهрәвешендә язылуы мәгълүм. Р. Әхмәтьянов “Служебные
слова арабско-персидского происхождения в татарском языке”
дигән мәкаләсендә ни өчен [кә]не [ки] итеп укырга мөмкин
булуы турында искәрмә ясап үтә: “В фонетическом отношении
в большинстве случаев арабско-персидские слова (служебные)
не претерпевали существенных изменений. Однако в тюркских
языках Поволжья звуки [у] и [ү] языка-источника почти всегда
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передаются через [о] и [ө], а арабско-персидский [ә] иногда
отражается как [и]. Эти чрезвычайно информативные с точки
зрения истории (прежде всего – татарского) языка разбираются
нами ниже”, – дип белдергәч, бәлки, бәлкем сүзләренең гарәп
телендәге бал, бәл – однако сүзенә ки кисәкчәсенең кушылуы
белән барлыкка килүен искәртә һәм болай дип дәвам итә: “Тюркифилологи зная об этом калькировали персидское слово (заменяя
персидское ки тюркским его эквивалентом кем – ким – кто?) в
виде бәлкем [Ахметьянов, 1986, с. 47–54 ].
Әйтеп үтелгәнчә, өйрәнелә торган чордагы язма истәлекләрдә
сүз ахырында әйтелә торган [а] авазы язуда һаи рәсмия хәрефе
белән күрсәтелә.
Ә.
Каргалыйның
“Тәрҗемәи
хаҗи
Әбелмәних...”
сәяхәтнамәсендә (1845) һаи рәсмия:  – قاندهқанда [1889, б. 3; 2002,
б. 63],  – آيدهайда [б. 3; б. 64],  – قارشوسندهқаршусында,  – آلدينهалдына
[1889, б. 4; 2002, б. 64],  – اويقويهуйқуйа (йокыга) [1889, б. 5; 2002,
б. 65],  – اويقوالريدهуйқуларыйда [1889, б. 6; 2002, б. 67],  – قيلهқыйла
[1889, б. 6; 2002, б. 68],  – آرايهарайа,  – آندهанда [б. 6; б. 69], اوتاسينده
– уртасында [б. 7; б. 70],  – اولسهулса [б. 8; б. 71],  – بونالرهбунлара
[Каргалый, 1889, б.11; 2002, б. 75] һ.б.
Сүз ахырында аңа дигән сүз мәдсез әлиф белән белдерелә: آنكا
– аңа [1889, б. 3; 2002, б. 63; 1889, б. 4; 2002, б. 64; 1889, б. 8; 2002,
б. 70] һ.б.
Гарәп һәм фарсы теле алынмаларына кушыла торган
кушымчалар да шулай ук һаи рәсмия белән языла, әмма укылышта
татар теле кагыйдәсе буенча, ягъни сүз тамырындагы сузыкка
ярашылып, калын яки нечкә булып әйтелә:  – دنيادهдөнйада, زمانده
– заманда,  – شهيرهшәһирә (данлыклы) [Каргалый, 1889, б. 8; 2002,
б. 70] һ.б., фарсы теле алынмаларында да:  – بازارهбазарә [б. 2;
62],  – بازردهбазардә [б. 3; 62],  – خربزهхарбызә (карбызга), – زنجيره
зәнҗирә [б. 6; б. 68],  – حدايهХодайа [Каргалый, 1889, б. 7], – دردينه
дәрдинә [Каргалый, 1845, 1889, б. 8] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, төрки-татар сүзләренең сүз
тамырында калын сузык булуга карамастан, эзлекле рәвештә, шарт
фигыль, урын-вакыт һәм юнәлеш килеше кушымчаларында (угыз
яки кыпчак төрләнеше булса да) һәм шул килештәге гарәп-фарсы
алынмаларында да һаи рәсмия языла, укыганда инде сингармонизм
сакланганы хәлдә әйтелә.
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Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” җыентыгында
(1856) сүз ахырында [а] авазының һаи рәсмия белән белдерелүе
шушы ук тәртиптә бара:  – يولينمزهйулынымыза [1856, б. 2], – اوالرغه
уларға [1856, б. 3],  – شوالرغهшуларға [3],  – قلدمسهқылдымса [3], قيلمه
– қыйлма [3],  – باشينهбашына [4],  – اندهанда [5],  – قيلماغهқыйлмаға [6],
 – اورتاسيدهуртасыда [7],  – الورسهулурсә [7],  – آلدهалда [8],  – آرتدهартда
[8],  – اوررسهурурса [9],  – اولسهулса [11],  – يالواررندهйалwарырында
[11],  – قبونكدهқ[а]пуыңда [11],  – آنالرهанлара [11],  – بونالرهбунлара
[11],  – يولينهйулына [Салихов, 1856, б. 17] һ.б.
Китерелгән мисаллардан күренгәнчә, сүз ахыры дигәндә,
күпчелек очракта, сүзнең кушымча алган, ягъни сүзформаның
ахыры күздә тотыла. Шуның белән бергә, бу авторда түбәндәге
шигъри юлларда кара дигән сүз-тамырның ахырында һаи рәсмия
билгесе куелу күренеше дә күзәтелә:
Үзем мөфлис, күзем хәйрә, йөзем қара ()قاره, сүзем тыйрә,
Ничүк лаиқ әүлям йирә ()ييره, һидаять вир бәңә йараб, ягъни
Үзем ярлы, күзем аптыраулы, йөзем қара, сүзем ачулы,
Ничек лаиқ булыйм яхшы җирә ()خيره, туры-дөрес юл бир миңа
йа Раббем [1856, б. 8] дигән ике юллыкта, қара, җирә һәм йирә
сүзләре, һаи рәсмия белән язылган.
Мәдсез әлиф белән:  – انكاаңа [4],  – بنكاбәңә [Салихов, 1856,
б. 8] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларына кушылган кушымчаларда: – آخرتده
ахирәтдә [2],  – آخرينهахырына [5],  – دعايهдоғайа [7],  – طلبدهталибдә
[Салихов, 1856, б.10] һ.б.
Ш. Зәкинең “...Гайре йарым калмады” шигырендә сүз
тамырындагы сузыкның нинди булуына карамастан, сүзформа
ахырында һаи рәсмия языла:  – قانيمهқаныма,  – وارلغمهварлығыма,
 – آيروقدهайыруқда,  – يوقسهйуқса [Фәхретдинев, Асар, 1907, б. 415;
Юсупов, 2006, с.186]. “...Булғай, булмагай “ шигырендә: – بولسه
булса,  – آستوكده درастуңдадыр,  – قارجيغه قولكده درқарчыға қулыңдадыр
[Асар, 416; Юсупов, 2006, с. 188]. Сүз тамыры дигәндә, карчыга
сүзе генә истә тотыла, башка очракларда кушымчалардагы
(сүзформа) язылышны күрәбез. Шагыйрьнең “...Бән Ходаның
бер гарибе...” дип башланган шигырендә  – قاره سىқарасы,
 – بىچاره سىбичарасы,  – ياره سىйарасы,  – واره سىварасы, قاره سى
– қарасы сүзләренең ахыры һаи рәсмиягә тәмамлана, аннан соң
III зат тартым кушымчасы кушыла, аны тезеп бирүе белән, автор
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шигъри яңгырашны барлыкка китерү максатына ирешә [Юсупов,
2006, с. 190].
Мәдсез әлиф белән:  – بكاбәңа,  – سكاсәңа,  – آوالаwыла,  – آنكاаңа һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – جانماҗаныма, – درياسنه
дәрьясына,  – هدناهجҗиһанда һ. б. [Юсупов, 2006, с. 186–193].
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасында [Насыйри, 1884]:
 – قراغاندهқараганда,  – قالمققهқалмыққа,  – آاليدهалай да, – ياصدققه
йасдыққа,  – طامورلققهтамурлыққа,  – طانسققهтансыққа,  – يوققهйуққа,
 – چرايندهчыраенда,  – آوالققهаулаққа,  – ياقدهйақда,  – صوقدهсуқда, صقده
– сақда һ.б. [Вәлиди, 1912, б. 93–98]. Мәдсез әлиф белән: – آلدنكا
алдыңа.
Гали Чокрыйның “Замме нәзыйр” китабында (1864): – قيلسه
қыйлса,  – بولسهбулса һ.б. [1888].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Бүз йегет” (1874) һәм “Таһир илә
Зөһрә” (1879, 1882) кыйссаларында да сүз  – بقجهбақча һәм сүзформа
ахырындагы [а] авазы һаи рәсмия белән языла:  – توشندهтышында,
 – يولندهйулына,  – اوينهуйына,  – طشرهтышра,  – قوانچقهқуанычқа, باقچه
 – غهбақчаға,  – بولسهбулса,  – قيلسهқыйлса,  – اولطرمغهултырмаға һ.б.
[Кормаши, 1894, б. 2–7].
Мәдле әлиф белән:  – آنكاаңа,  – آطساатса,  – ياطساятса, – نرسه كا
нәрсәгә [Кормаши, 1894, б. 2] һ. б.
М.
Акмулланың
“Даменла
Шиһабеддин
хәзрәтнең
мәрсиясе”ндә (1892): сүз һәм сүзформа ахырында [а] авазы һаи
рәсмия белән бирелә:  – قزاندهҚ[а]занда,  – قارشوغهқаршуға, قارانغيده
– қараңғыда,  – قدوغنهқодуғына,  – قولندهқулында,  – قايدهқайда, توره
– тора,  – آزغنهаз ғына,  – آرتقهартқа,  – آشصانكزدهашсаңызда, – بولسه
булса һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – ميداندهмәйданда, – مضمارده
мозмарда,  – حقلقغهхақлықға,  – مسلمانغهмөселманға,  – علماغهғолямаға
[Акмулла, 1892, б. 2 һ.б.].
Аңлашылганча, сүз тамырының нинди булуына карамастан,
барлык төрдәге кушымчалар да һаи рәсмиягә тәмамлана.
Тикшерелә торган чорда, тезмә әсәрләрдәге кебек үк, сәнгатьле
чәчмә әсәрләрдә дә сүз ахырында ишетелә торган [а] авазының
һаи рәсмия белән язылышы норма буларак, мәдсез әлиф белән
бирелеше вариант буларак дәвам ителә. Мәсәлән, К. Насыйриның
“Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881) түбәндәге сүз һәм сүзформалар
да [а] авазы һаи рәсмия белән языла:  – يلدهйылда,  – آولدهаwылда,
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 – توغاننهтуғанына,  – قرققهқырықға,  – بولسه دهбулса да, – آراالرنده
араларында,  – يوغندهйуғында,  – آستنهастына,  – اويونغهуйынға һ.б.
[Насыйри, 1889, б. 3–6].
К. Насыйриның “балаларға йауз холықдан сақланыб, изге холық
белән холықланмақ өчен” дип язылган “Әхляк рисаләсе”ндә: صونكنده
– суңында,  – باالالرغهбалаларға,  – باشقهбашқа,  – يولغهйулға [1881,
б. 2] һ.б. Гарәп-фарсы алынмаларында:  – دنياغهдөнйаға, – صفتالرده
сыйфатларда,  – وقتالرندهwақытларында,  – خلقالرغهхалықларға, عقلمزغه
– ғақылымызға  – وفاتنهwафатына,  – حقندهхақында,  – آخرندهахырында
[Насыйри, 1881, б. 2–3].
М. Акъегетзадәнең “Хисамеддин менла” әсәрендә: – صوعه
суға,  – باشليچهбашлыча,  – بشقهбашқа, [Акъегет, 1986, б. 3], بايلغنكزه
– байлығыңыза [60] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – طرفنده كىтарафындағы
[Акъегет, 1886, б. 3] һ.б.
Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887): – قيلنوركه
қыйлынурға,  – اقيوسندهқайусында,  – قيلورغهқыйлурға, – اراسنده
арасында,  – آندهанда,  – آلسهалса,  – اقچهақча,  – صوراشورغهсорашырға
[Фәизхан, 1896, б. 2–3] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында һәм аларның кушымчаларында:
 – مطالعهмоталәға,  – كتابدهкитабда,  – اطرافندهәтрафында,  – دنياغهдөнйаға
һ.б. [Фәизхан, 1896, б. 2–5].
З. Бигиевнең “Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә” романында (1889):
 – قزاندهҚ[а]занда,  – اوندهунда [1889, б. 4],  – قاطندهқатында [1889,
б. 5] һ.б. “Гөнаһе кәбаир” (1890) романында:  – باشقهбашқа, – يولنده
йулында,  – يانندهйанында,  – اويندهуйында [Бигиев, 1890] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларына кушылган кушымчалар да һаи
рәсмиягә тәмамлана:  – وقتدهwақытда,  – قاتلدهқатилдә,  – دقيقهдәқыйқа
[Бигиев, 1889, б. 4],  – نمازنكزهнамазыңыза [Бигиев, 1890] һ.б.
Ф. Кәриминең “Җиһангир мәхдүмнең ауыл мәктәбендә укуы”
хикәясендә (1898):  – باالбала,  – اوقوتاуқута,  – آره سندهарасында,
 – اوغلينهуғлына,  – بوالбула,  – بولورغهбулурға,  – طورهтора, يازغه تابا
– йазға таба,  – طانيمغهтанымаға,  – اوقوالуқула [Кәрими, 1898, б. 2]
һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, -та, -ла, -ба булып языла торган
кушымчаларда сүз ахырындагы [а] мәдсез әлиф белән күрсәтелә.
Р. Фәхретдиннең “Тәрбияле ана” әсәрендә (1898): – اولمقده
улмақда,  – بولسهбулса,  – اوز بااللرينه غنهүз балаларына ғына [1898, б.
2] һ.б. Гарәп-фарсы алынмаларында:  – دنيادهдөнйада,  – وقتدهwақытда,
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 – آخرتدهахирәтдә [Фәхретдин, 1898] һ.б. Автор үзе “ачык ана
дилемездә йазылмышдыр” дип белдергән “Тәрбияле бала” (1898)
әсәрендә:  – اولسه دهулса да,  – صوراسه دهсораса да,  – بولورغهбулурға,
 – بااللرنهбалаларына  – باالغهбалаға [Фәхретдин, 1898, б. 2–3] һ.б.
Аерым авторларда бер үк әйтелешле сүзләрнең ахырында
әлиф һәм һаи рәсмия язылышы параллель кулланыла. Мәсәлән, Ш.
Тукаевның “Тарихы Эстәрлебаш” хезмәтендә:  – يللردهйылларда, باقچه
 – لردهбақчаларда,  – قشلرداқышларда һ.б. [Тукаев, 1899, б. 2–3] һ.б.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә: – صوكنده
соңында, اويزندهөйәзендә,  – آولدهаwылда,  – طورهтора һ.б. [Исхакый,
1902, б. 4]. Г. Исхакыйның “Бай углы” әсәрендә [1903]: – آورسه ده
аwырса да,  – كيترهкитерә,  – بوندهбунда,  – بوينچهбуенча,  – دنياغهдөнйаға
һ.б. [Исхаки, 1910, б. 163–165].
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә:  – هغراصابбасарға,  – صارغايشهсарғайыша,  – تاراتهтарата,
 – باالالرينهбалаларына,  – اورامغهурамға,  – شوندهшунда, – هغامالشاط
ташламаға һ.б. Чықсалар, чықмасалар дигән сүзләрдә күплек
кушымчасыннан алда килә торган шарт фигыль кушымчасы
һаи рәсмия ( – چيقسه لرчықсалар) һәм мәдсез әлиф белән (چيقماساار
– чықмасалар) бирелә [Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907, № 2]. Сүз
ахырында [а] авазының язылышына караган аерым төзәтүләр
күзәтелә. Мәсәлән, беренче басмада чықсалар ( )چقسه لرһәм
чықмасалар ( )چقماسالرдигән сүзләрдәге шарт фигыль кушымчасында
һаи рәсмия белән мәдсез әлиф чиратлаша, китап вариантында һәр
ике сүздә (ﭼقسه لر,  )ﭼقما سه لرһаи рәсмия генә языла [Ибраһимов,
1912, б. 3], димәк әйтелеш чагылдырыла.
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” хикәясендә: – اونوته
оныта,  – غنهғына,  – اوينارغهуйнарға,  – قارهқара,  – ميكاмиңа сүзе
мәдсез әлиф белән белдерелә [Әмирхан, Әл-Ислах, 1907, № 4];
“Гарәфә кич төшемдә. Хыялый хикәя”сендә:  – كلوبندهклубында,
 – يانومهйанума,  – تاتاردهтатарда,  – آغر غنهағыр ғына,  – قارهқара, – قزانغه
Қ [а]занға һ.б. Шуның белән бергә, бу басмада оныта ( )اونوتاдигән
сүзнең ахырында һаи рәсмия мәдсез әлиф белән алмаштырыла
[Әмирхан, 1909, б. 2], “Танымаганлыкдан танышдык” хикәясендә
тойа ( )طوياсүзе мәдсез әлифкә тәмамлана [Әмирхан, 1909, б. 5]. Бу
сүзләрне автор ишетелгәнчә язарга тырышкан булса кирәк.
Ш. Камалның “Уяну” хикәясендә:  – قيلسهқыйлса, – يغالرغه
йығларға,  – صوكرهсоңра һ.б. Қаршусында ( )قارشوسنداдигән сүзгә
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кушылган кушымча мәдсез әлифкә тәмамлана [Камал, “Шура”
1909, № 8, б. 254].
Мисаллардан күренгәнчә, калын яисә нечкә сузык белән әйтелә
торган төрки-татар сүзләренең тамыр яисә нигезенә кушылган
кушымчаларның ахырындагы, әйтелештә ишетелә торган [а]
фонемасы эзлекле рәвештә һаи рәсмия белән белдерелә; бер-бер
артлы килә торган ике кушымча да һаи рәсмиягә тәмамлана. Бу
язылыш гарәп-фарсы алынмаларына кушылган кушымчаларда да
чагыла, димәк, норма буларак кабул ителә.
Калын сүзләрдә -та, -ба, -ла, -йа, -ңа кушчымасы булып языла
торган һәм нечкә сузык булган  – بنكاбәңа,  – سنكاсәңа,  – آنكاаңа, سزلركا
– сезләргә,  – ميكاмиңа,  – آدمكاадәмгә һ.б. кебек сүзформалардагы
сүз ахырындагы [а] авазының мәдсез әлиф белән язылышы, аның
алдагы тартыктан соң кулланылуына, ягъни язылыштагы штампка
да бәйле булса кирәк. Димәк, бу очракны да норма дип санарга
тиеш булабыз. Ничек кенә булса да, сүз ахыры позициясендә һаи
рәсмиянең язылуы да ныклы норма буларак дәвам итү күзәтелә.
Шулай итеп, тикшерелә торган чорда язылган (басылган) тезмә
һәм чәчмә әсәрләрдә, төрки-татар сүзләрендә татар телендәге [а]
авазы сүз башы, сүз уртасы һәм сүз ахыры позициясендә гарәп
әлифбасының мәдле әлиф, мәдсез әлиф һәм һаи рәсмия дигән
хәрефләре белән белдерелүе орфографик норма булып санала;
әлеге хәрефләрнең урыннарын алмаштырып кулланылу нигезендә,
билгеле бер дәрәҗәдә вариантлылык күзәтелүгә карамастан,
классик иске татар телендә ныгыган норма эзлекле булып дәвам
ителә. Гарәп һәм фарсы алынмалары үз чыганак телендәге
язылышны саклый, кайбер сүзләрдә генә типографик пландагы
туры килмәү, төрлелек күзәтелә.
Татар теленең алгы рәт, түбән күтәрелешле нечкә сузык [ә]
авазының, төрки-татар сүзләренең сүз башында, гарәп теленең
мәдсез әлиф [ ]اграфемасы белән белдерелүе. Татар теленең
алгы рәт, түбән күтәрелешле, нечкә сузык [ә] авазы, төрки-татар
сүзләренең сүз башы позициясендә, гарәп теленең мәдсез әлиф
графемасы белән белдерелүе тикшерелә торган чорда язылган
поэзия әсәрләрендә традицион норма буларак дәвам ителә.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви әсСәгыйди” сәяхәтнамәсендә (1845):  – النكدهәлеңдә,  – المدهәлемдә
[1889, б. 2; 2002, б. 62],  – ايلسنكәйләсәң [1889, б. 2; 2002, б. 62],
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 – ايالمادونكәйләмәдең,  – ايليوبәйләйүб,  – ايلدىәйләде [2; 62], – ايلمك
әйләмәк,  – اندكәндак [3; 63],  – ايلرسنكәйләрсәң [4; 64] һ.б.
Вариант: әл сүзе мәдсез һәм мәдле әлиф белән языла: – النكده
әлеңдә [1889, б. 2],  – آليندهалиндә [1889, б. 5], әл сүзе ил рәвешендә
дә бирелә:  – بر ايلكنكا دوتسانكбер илкеңә дотсаң [Каргалый, 1889, б. 2].
Гарәп теле алынмаларында:  – يا سرورى اهلйа соруры әһел
(куаныч иясе),  – اوالәүвәлән [1889, б. 2; 2002, б. 62],  – اهلәһле
(кешеләр) [1889, б. 3; 2002, б. 63],  – انبياالرәнбийәләр [3, 63], – اندر
әндәр (сирәк) [1889, б. 3; 2002, б. 63],  – اثرәсәр (эз, билге) [1889,
б. 3; 2002, б. 64],  – اصحابәсхабы [1889, б. 3; 2002, б. 64; 1889, б. 4;
2002, б. 65],  – اوالد صغيرәүляде сәғыйрь (җәһәннәм токымы) [1889,
б. 4; 2002, б. 64],  – امر اغالәмре әғла, [1889, б. 4; 2002, б. 64] һ.б.
Фарсы теле алынмаларында:  – اعلم ايوانيدهғаләм әйванида (дөнья
сарайында) һ.б. [Каргалый, 1889, 2002].
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” җыентыгында
(1856):  – الندنәлеңдән [1856, б. 2],  – ايلهәйлә,  – ايال كلәйләгел [3],
 – ايلدمәйләдем [4],  – الينهәлинә [1856, б. 5] һ.б.
Вариант: әл сүзе алинә ( )آلينهдип мәдле әлиф белән [1856, б. 11]
һәм әлүм ( )الومдип мәдсез әлиф белән языла:  – الوم توط يا رسول هللاәлем
тот йа рәсүл Алла [1856, б. 12] һ.б.
Гарәп теле алынмаларында:  – طاعت اهلтәғать әһле (дога
кылучылар),  – اهل سعادتәһле сәғадәт (бәхетле кешеләр) [Салихов,
1856, б. 2 һ.б. ].
Ш. Зәкинең “...И дәрига!...” дип башлана торган шигырендә
[Фәхретдин, Асар, 1907]:  – المنىәлемне,  – ايلهәйлә [Вәлиди,
1912, б. 117, Юсупов, 2006, с. 186], Бу шигырь М. Гайнетдинов
җыентыгында “...гайре йарым калмады” исеме белән “Мөнәҗәте
дигәр, И дәрига! дип башлана [Гайнетдинов, 2002, б. 40]. “...бу
ләгыйна Сам вә Рөстәм...” дип башлана торган шигырендә: – الكده
әлеңдә,  – اللرنәлләрен [Юсупов, 2006, с. 192]. Әлеге шигъри юллар
М. Гайнетдинов җыентыгында “Үз-үзен битәрләү шигыре. Суфи
хәзрәт р.г.нең “һазъме нәфс итәрәк мөнаҗәте ба дәргяһы казиел
хәҗҗ иттеке назмы” дигән аңлатма белән “Игре юлларны қуюбән,
туғры юла варасы” дип башланып, “бән Ходаның” дип дәвам ителә
торган шигыренә кушылып бирелә [Гайнетдинов, 2002, б. 32–33].
“Татар поэзиясе антологиясе”ндә дә “Игре йулллары қуйубән...”
дип башлана һәм “Бән Ходаның... ” дип дәвам ителә [1992, б. 319–
320]. “...ғашыйқ ашөфтәнең...” дип башлана торган шигырендә: عاشق
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 – شوريده نك بر كره آه ايلمه سىғашыйқ шуридәнең бер кәрә аһ әйләмәсе
[Фәхретдинев, Асар, 1907, б. 417–418, Юсупов, 2006, с. 192].
Вариант: Ш. Зәкинең “...Бән Ходаның...” дип башлана торган
шигырендә әл сүзе ил формасында языла: واه نه غارلقدر زبون اولمق
 – بو دشمن ايلكينهwаһ нә ғәрлекдер зәбун улмақ бу дошман илкинә
[Йосыпов, 2006, б. 190].
Гарәп-фарсы теле алынмаларында:  – ابدәбәд (мәңгелек), – اواره
әwәрә (мавыгу),  – اعالәғла һ.б.
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасында [Насыйри, 1884]
әйтдем ( )آيتدمсүзе, итдем ( )ايتدمсүзенең язылышыннан аерылсын
өчен, заммалы әлиф белән башлана [Вәлиди, 1912, б. 94].
Вариант: сүз башындагы [ә] авазы заммәле әлиф белән һаи
рәсмия кушмасы белән белдерелә:  – آيله نهәйләнә [Вәлиди, 1912,
б. 95]. Авторның “Фәрхи” поэмасында “Фәрхи, айгыл, ничек
итеп түзәлем”, дигән юлда, әйтче сүзе мәдле әлиф белән башлана
[Кандалый, 1988, б. 356].
Г. Чокрыйның “Замме назыйр китабы”нда [1846]: اير خاتونالر خر
 – اباتده چاغر اﭼكاىир-хатунлар һәр әбәтдә чағыр эчкәй һ.б.
Гарәп-фарсы теле алынмаларында:  – بداәдәб һ.б. [Чокрый,
1888, б. 2–3].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыссаи Бүз йегет” әсәрендә (1874):
 – ايتكانәйткән [1874, б. 2],  – ايتدىәйтде,  – ايتر ايردىәйтүр ирде [1874,
б. 3] һ.б.
“Кыйссаи Таһир илә Зөһрә”дә (1879, 1882):  – رواى ايتورРави
әйтүр [1894, б. 2],  – ياننه باروب ايتدىйанына баруб әйтде, قاتى قاتى
 – سوزالر ايتدىқаты қаты сүзләр әйтде [1894, б. 6] һ.б.
Вариант: әйткән сүзе айған дип тә языла. “Бүз йегет”
кыйссасында:  – بوز يكتكه قاراب بر شعر آيغانىБүз йегетка қараб бер
шиғыр айғаны [1874, б. 3]. “Таһир илә Зөһрә” кыйссасында: Хак
Тәгаләгә зарилық қылыб айғаны ()آيغانى, [6], – طاهركا بر بيت آيغانى
Таһиргә бер бәет айғаны [7] дип, мәдле әлиф белән языла димәк,
вариант хасил итә [Уразаев-Кормаши, 1894, б. 6–7] һ.б.
М.
Акмулланың
“Дамелла
Шиһабеддин
хәзрәтнең
мәрсиясе”ндә (1892):  – ايتورәйтүр,  – طوغرى ايتوبтуғры әйтүб, ايتكانلر
– әйткәнләр [5],  – هواده اول بر شنقار ايالنه اوچقاتһаwада ул бер шоңқар
әйләнә очқан [1892, б. 12],  – ايتسمәйтсәм [Акмулла, 1892, б. 15] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – اكثرىәксәре [5],  – البتәлбәттә
[Акмулла, 1892, б. 7] һ.б.
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М. Акъегетзадәнең “Хисамеддин менла” әсәрендә (1886):
 – ايلنوبәйләнүб [1886, б. 20] һ.б.
Вариант: Хисаметдин менла Мөхәммәт Рәсүлнең сүзен
аңлатканда, әйтде сүзе мәдле әлиф белән башлана:  – ىدتيآайтды
[1886, б. 23]. Рус теле алынмалары төрки-татар сүзләрендәге кебек
йы-йе мәд белән түгел, аерым бер мәдсез әлиф белән башлана:
 – استرخانӘстерхан,  – انبارىәнбары һ.б.
Гарәп-фарсы теле алынмалары үз кагыйдәсе белән языла:
 – اهاليسىәһалисе [2],  – اماәмма [9],  – احوال نكهәхвалеңә [11], احالقسزمن
– әхляқсызмән [26],  – ابدىәбәди [Акъегет, 1886, б. 32] һ.б.
К. Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881) сүз
башында ишетелә торган [ә] авазы мәдcез әлиф белән башлана:
 – ايتوركا ايتدى اىәйтергә [1898, б. 4],  – نى ايته سن بلميچهни әйтәсен белмичә
[Насыйри, 1898, б. 9] һ.б. Гарәп һәм фарсы теле алынмаларында:
 – احبارәхбәр,  – احوالәхwәл,  – الحمد الهәлхәмдилләһ,  – اولياالرәүлиялар,
 – القصهәлқыйсса,  – لجاәҗәл [Насыйри, 1898, б. 2–5 һ.б.].
Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887): اى طوطى ايتدى
– әй Тутый әйтде [Фәизхан, 1896, б. 10, 12, 20, 24, 25, 37, 44] һ.б.
Вариант:  – اوز اوزينه آيتدىүз-үзенә айтды дип, мәдле әлиф белән
дә языла [Фәизхан, 1896, б. 3],  – طوطى آيتدىТутый айтды [Фәизхан,
1896, б. 14, 19].
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – حق تعالى ننك امرىхақ Тәғаләнең
әмре [1896, б. 6].
З. Бигиевнең “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” әсәрендә: – اتكاسى
әткәсе,  – انكايمәнкәйем,  – افندىәфәнде [Бигиев, 1889, б. 8, 67, 68] һ.б.
Р. Фәхретдиннең “Тәрбияле бала” әсәрендә әйтеб сүзе мәдле әлиф
белән языла:  – بكا رحمت آيتوب بنى ياراتسونلرбәңә рәхмәт айтуб бәне
йаратсунлар [Фәхретдин, 1898, б. 2].
Классик әдипләрнең беренче әсәрләрендә, сүз башындагы [ә]
авазының язылышы үзгәртелә, әлеге үзенчәлек традицион язылыш
белән нәүбәтләшеп бара.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә (1902): اتى
– әти,  – انىәни һ.б. [Исхакый, 1902, б. 4]. Сүз башындагы [ә]
традицион мәдсез әлиф белән бирелә, әмма авторның “Бай углы”
әсәрендә сүз башындагы [ә] авазының язудагы тамгасы үзгәрә, ул
сүз ахырында килә торган һаи рәсмияне сүз башында бирелергә
җайлаштырылып, фәтхәи хәрфия дип исемләнгән билге белән
күрсәтелә. Бу мәсьәлә “...  أهфәтхәи хәрфиясе кәлимәләрнең фәкать
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ахырында язылырга” тиеш дип (1899), имля төзәтүгә багышланган
беренче Гыйльми мәҗлестә ассызыклана. Әмма алга таба Һади
Максуди тарафыннан: “...фәтхәи хәрфия төрки сүзләрдә кәлимәнең
ахырында истигъмал ителгән кеби, әүвәлендә вә уртасында да
истигъмал ителмәле  – ﺋﮫ يله نهәйләнә,  – ﺋﮫ ينهәйтә,  – ﺋﮫ للةәллә, – بله ك
беләк,  – تله كтеләк,  – كومه چкүмәч” [Курбатов, 1999, б. 45].
Фәтхәи хәрфия дигән билге һаи рәсмия алдыннан фәтхә
куелган рәвештә языла. Мәсәлән, “Бай углы” әсәрендә (1903): ﺋﮫ بى
– әби,  – ﺋﮫ بيلرәбиләр,  – ﺋﮫ يتهәйтә,  – ﺋﮫ يتسه لرәйтсәләр сүзләре әлеге
фәтхәи хәрфия белән бирелә [Исхаки, 1910, б. 164–165] һ.б.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкертнең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясенең беренче басмасында әллә сүзе фәтхәи хәрфия
белән языла [Әл-Ислах, 1907, № 2]. Сүз башында [ә] авазының
язылышына караган аерым төзәтүләр күзәтелә, дип әйтергә
мөмкин, мәсәлән, беренче басмада мәдсез әлиф белән башлана
торган әйдә ( )ايدهсүзе, икенчеләп басылганда, фәтхәи хәрфия ()ﺋﮫ
белән бирелә [Ибраһимов, 1912, б. 4] һ.б.
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” хикәясендә:  – ﺋﮫلل هәллә
[Әмирхан, Әл-Ислах, 1907, № 4]. “Гарәфә кич төшемдә. Хыялый
хикәя”сендә  – نه ﺋﮫ يتوركهнә әйтүргә [1909, б. 26]. “Танымаганлыкдан
таныштык” әсәрендә  – ﺋﮫ يلى شه يلىәйле шәйле,  – ﺋﮫ لىәле сүзләре
[Әмирхан, 1909, б. 5], Ш. Камалның “Уяну” хикәясендәге – ﺋﮫ لل ه
әллә сүзе [Камал, “Шура”, 1909, № 8] фәтхәи хәрфия дигән билге
белән башлана.
Мисаллардан аңлашылганча, татар телендәге [ә] авазының
сүз башы позициясендә ХХ гасырның беренче унъеллыгына кадәр
эзлекле рәвештә мәдсез әлиф белән язылуы норма буларак дәвам
ителә, аннан соң фәтхәи хәрфия белән күрсәтелә башлавы норма
варианты булып санала, әмма алга таба нәкъ әлеге вариант норма
булып күтәрелә, шул ук авазның аерым әсәрләрдә мәдле әлиф белән
чиратлаштырылуы норманың варианты булып санала башлый.
Әлеге вариантлылык төрки-татар сүзләрендә дә һәм, шулай ук,
кайбер гарәп-фарсы алынмаларының, (мәсәлән,  – آصلىасла һ.б.)
кулланылышында да чагылыш таба.
Татар теленең алгы рәт, түбән күтәрелешле нечкә сузык
[ә] авазының, төрки-татар сүзләренең беренче иҗегендә,
күрсәтелү-күрсәтелмәве. XIX гасыр башында язылган поэзия
әсәрләрендә татар теленең алгы рәт, түбән күтәрелешле, нечкә
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сузык [ә] авазының, төрки-татар сүзләренең беренче иҗегендә
белдерелмәве, иске татар теленең традицион нормасы буларак,
дәвам ителә, мәдсез әлиф графемасы белән белдерелүе норма
вариантлылыгы буларак кабул ителә.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних...” (1845)
әсәрендәге төрки-татар сүзләрендә:  – برб[е]р,  – كبندويهк[ә]ндүйә
[1889, б. 3; 2002, б. 63],  – كلورسهк[ә]лүрсә [3, 63],  – بندنб[ә]ндин [3,
63],  – سورورزсү[ә]рүрез [3, 64],  – نجهн[ә]чә [1889, б. 4; 2002, б. 64],
 – كسمكلكк[ә]смәклек,  – نتهн[ә]тә,  – كمк[е]м һ.б. [Каргалый, 1889, б.
3; 2002, б. 64] һ.б.
Гарәп теле алынмаларында:  – حضرتхәзрәт,  – محكمмәхкәм, شيخه
– ш[ә]йхә һ.б. Фарсы теле алынмаларында:  – مكرм[ә]гәр (1889) һ.б.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” җыентыгында
(1856):  – سنс[ә]н,  – سنىс[ә]не,  – سكاс[ә]ңа,  – سندينс[ә]ндин [1856,
б. 2],  – كتيلمسк[ә]телмеш [1856, б. 4],  – كلورк[ә]лүр,  – بكاб[ә]ңә
[Салихов, 1856, б. 6] һ.б.
Ш. Зәки шигырьләрендә [Фәхретдин, Асар, 1907]:  – سندينс[ә]
ндин,  – بنىб[ә]не,  – سنكاс[ә]ңа,  – سنكс[ә]нең [Асар, 1907; Юсупов,
2006] һ.б. Гарәп теле алынмаларында:  – جمالندنҗ[ә]малендән, مدد
– м[ә]д[ә]д,  – نظرн[ә]зар (караш),  – نفسمн[ә]фсем һ.б. Фарсы теле
алынмаларында:  – دريغاд[ә]рига (ни аяныч),  – كردابنهг[ә]рдабына
(упкын),  – درياسينهд[ә]рйасыға (диңгез),  – جنكҗ[ә]нк (сугыш,
тартыш),  – درگهд[ә]ргяһә (капка төбе, дәрвишләр торагы), – دمبدم
д[ә]мб[ә]д[ә]м (һәрвакыт) [Юсупов, 2006, с. 186–193] һ.б.
Ә. Уразаев-Кормашиның “Бүз йегет” кыйссасында (1874)
беренче иҗектәге [ә] авазы күпчелек очракта язуда чагылмый: ينه
– й [ә]нә,  – كلمشк [ә]лмеш,  – كتدىкәтде,  – يكتй[е]кет һ.б. Аерым
сүзләр, мәсәлән, йаш ( )ياشсүзе мәдсез әлиф белән бирелә: اون بش
 – ياشينه ايرشدىун биш йәшенә ирешде [“Бүз йегет”, 1874, б. 2].
Кил тамыры эзлекле булып  كيلшәкелендә, татар сөйләменә
туры китерелеп бирелә, димәк, бу төр язылыш норма буларак
ныгуга бара, дип әйтә алабыз:  – كيلمشкилмеш,  – كيلكانкилгән, كيلكانى
– килгәне,  – كيلتورورкилтерүр [Кормаши, 1874, б. 2–3].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Таһир илә Зөһрә” кыйссасында
[1879] да беренче иҗектәге [ә] авазының язуда күрсәтелүкүрсәтелмәве шушы тәртиптә бара, ягъни күпчелек очракта
күрсәтелми:  – نچهн[ә]чә,  – نرسه كاн[ә]рсәгә,  – منكاм[ә]ңә,  – كلديلرк[ә]
лдиләр,  – سنс[ә]н,  – منكاм[ә]ңә [1894, б. 2–3]  – ﭼﭼكلرч[ә]чәкләр һ.б.
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Аерым сүзләрдә әлиф белән бирелә: – ياشلرйәшләр [1894, б. 5]. Бер
үк сүзләрдә сузык күрсәтелә яисә күрсәтелми:  – بر نيچهбер ничә
[1894, б. 3],  – نچهн[ә]чә [1894, б. 6] һ.б.
Кил тамыры [и] белән языла:  – كيلسهкилсә [2], – كيلكاننده
килгәнендә,  – كيتوبкитеб [1894, б. 3],  – كيلوبкилеб,  – كيتدىкитде
[1894, б. 6] һ.б. Мисаллардан аңлашылганча, кыйссаларның
һәр икесендә дә кәлде, килде сүзләрендә [ә] ~ [и] авазларының
чиратлашу һәм [и] авазының язуда белдерелүенең сан ягыннан
күбрәк булуы күренә. Гарәп-фарсы алынмалары үз теле кагыйдәсе
белән языла:  – حكيمхәким,  – شهردنшәһәрдән,  – سيرсәер (гизү),
 – درويشلرдәрвишләр һ.б.
М. Акмулланың “Даменла Шиһабеддин хәзрәтнең мәрсиясе”н
дә (1892) күп очракта, беренче иҗектәге [ә] авазы язуда күрсәтелми:
 – يتيمй[ә]тим,  – منمм[ә]н[е]м [4] һ.б. Тамырында [и] булып әйтелә
торган сүздә, сузык күрсәтелмәсә, [ә] белән укырга мөмкинлек
бирә:  – رلناكتكк[и]ткәнләр [Акмулла, 1892, б. 5].
Йәш һәм чәй сүзләре мәдсез әлиф белән языла:  – ياشدهйәшдә,
 – برбер,  – مجمعمмәҗмәғым [1892, б. 3],  – هركمһ[ә]ркем [Акмулла,
1892, б. 2].
К. Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881) әйтелештә
ишетелә торган [ә] авазы күпчелек очракта язуда чагылыш тапмый:
 – سنكاс[ә]ңә,  – سننكс[ә]нең [1898, б. 4],  – نرسه درн[ә]рсәдер [5], بيالكان
 – باوالرб[ә]йләгән баулар [1898, б. 8],  – نرسهн[ә]рсә [1898, б. 9] һ.б.
Шуның белән бергә, бу әсәрдә бер үк сүзләрдә [ә]– [и]
чиратлашуы (мәсәлән, ничә сүзенең нәчә дип язылышы) күзәтелми
диярлек, беренче иҗегендә [и] сузыгы белән генә языла: – نيچوك
ничүк,  – نيچهничә [1898, б. 4],  – نيچه يردهничә й[е]рдә [1898, б. 8],
 – نيچه كونничә көн [8] һ.б.
Йәш сүзенең беренче иҗегендәге сузык аваз фәкать мәдсез
әлиф белән генә бирелә:  – سكسان بر ياشندهсәксән бер йәшендә [1898,
б. 3],  – ياشننكйәшнең [4] һ.б.
М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” романында йәш, чәй,
йәнәшә сүзләре мәдсез әлиф белән күрсәтелә: бу йекерме биш
йәшлек ( )ياشلكҗегет [1886, б. 4],  – چاى كتوردوبчәй кәтүрдүб, йәнәшә
( )ياناشهбер кечек бүлмә вар иде [Акъегет, 1886, б. 9]
Аерылып бирелә торган хәрефләр белән язылган сүзләрнең
уртасында [ә] авазы һаи рәсмия белән дә белдерелә: – عه ره به
ғәрәбә [7],  – تيره زهтирәзә [27],  – بره مه جهбәрәмәчә [1886, б. 35]
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һ.б. Бу төр язылышны да вариантлылык дип саныйбыз.
З. Бигиевнең “Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә” әсәрендә: كتديلر
– кәтдиләр [1889, б. 4], тәрәзә сүзенең беренче иҗегендә сузык
күрсәтелмичә бирә:  – تره زهт[ә]рәзә [Бигиев, 1889, б. 7]. “Гөнаһе
кәбаир” романында йәшенә ( )ياشينهсүзе мәдсез әлиф белән языла
[1890, б. 3] һ.б.
Шулай итеп, мисаллардан күренгәнчә, беренче иҗектә әйтелә
торган [ә] авазы күпчелек очракта язылышта кулланылмый, аның
урынына [и] хәрефе язылырга яисә язылмаска мөмкин, йәш ()ياش,
җәй ( )جاىкебек сүзләр мәдсез әлиф белән белдерелә.
ХХ гасырның 9–10 нчы елларында классик әдипләребезнең
беренче әсәрләре басыла башлый. Аларның иҗатында сузык
авазларны язуда чагылдыру, асылда, иске татар теленә хас булган
традицион рәвештә бара, ягъни аерым сүзләрнең беренче иҗегендә
ишетелә торган [ә] авазы язуда күрсәтелмәскә мөмкин. Мәсәлән,
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә йәш сүзе мәдсез
әлиф белән языла: биш йәшендән ()ياشندن, алты йәшенә ()ياشينه
қадәр, энҗе кебек йәшләре ([ )ياشالرИсхакый, 1902, б. 5].
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
әсәрендә:  – جاينكҗәйнең,  – ياشйәш,  – ياشلйәшел [Ибраһимов,
Әл-Ислах, 1907, № 2]. Ф. Әмирханның “Гарәфә кич төшемдә”
хикәясендә: йәш ( )ياشтатар йегетләре, татар йәшләре ()ياشلرى,
кешеләрнең йәшләре ( )ياشلرىтәгәрәп-тәгәрәб қоелырға кереште,
күзендәге йәшләрен ( )ياشلرنсөртә-сөртә [Әмирхан, 1909]. “Татар
кызы” хикәясендә: биш йәшлек ()ياشلك, алты йәшенә ()ياشينه, ун өч
йәшкә ( )ياشكهйитде [Әмирхан, 1909, б. 3].
Шуның белән бергә, бу авторларның беренче әсәрләрендә
үк [ә] авазын ишетелә торган урынында һаи рәсмия белән язарга
омтылу күзәтелә. Мәсәлән, Г. Исхакыйның “Бай углы” (1903)
әсәрендә Мәкәрҗәгә сүзендә ( )مه كه رجه گهәйтелә торган [ә]
авазының һәммәсе дә язуда да чагылыш таба, һаи рәсмия белән
күрсәтелә [Исхакый, 1910, б. 164].
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” хикәясендә – بله ن
белән,  – ﺋله گه لرэләгәләр,  – ته ﮔﮫ ره بтәгәрәб сүзләрендә ишетелә
торган сузыклар язуда күрсәтелә, әмма  – بيره ملرб[ә]йрәмләр сүзен
автор “Гарәфә кич төшемдә. Хыялый хикәя”сендә генә беренче
иҗегендәге сузыкны яза. Бу әсәрдә әлегә кадәр беренче иҗегендә
[ә] авазы күрсәтелмичә, яисә мәдсез әлиф белән языла торган
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чәчәк сүзенең, мәсәлән, Ә. Уразаев-Кормашиның “Таһир илә
Зөһрә” кыйссасында чәчәкләр ( )ﭼﭼكالرөзмәгә [1979, 1894, б. 6], Г.
Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда: гөл бақчасының чачағына
([ )چاچاغنه1887, 1896, б. 3], беренче һәм икенче иҗегендә ишетелә
торган [ә] авазы һаи рәсмия белән белдерелә: чәчләргә ()چه چلرگه
қадалған чәчәкләр ( )ﭼﮫﭼﮫكلرшикелле торалар иде [Әмирхан,
1909, б. 5]. Сүзнең икенче иҗегендәге мәдсез әлиф тә һаи рәсмия
белән күрсәтелә. “Танымаганлыкдан танышдык” хикәясендә
тәрәзәләрендән ( )ته رزه لرندنсүзе ишетелгәнчә язылырга тырышыла,
сузык аваз икенче иҗектә генә куелмый [Әмирхан, 1909, б. 8].
Шулай итеп, имля төзәтүгә караган фикерләрнең тәэсире белән
булса кирәк [Максуди, 1906, Фәхретдин, 1910 һ.б.], иске татар
телендә традиция буларак, сүзләрнең икенче иҗегендә ишетелә
торган [ә] авазының мәдсез әлиф белән белдерелүе һаи рәсмия
белән алмаштырыла башлый. Дөрес, әлеге үзенчәлек кинәт кенә
кулланылышка кереп китә дип булмый. Мәсәлән, Г. Ибраһимовның
“Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы” хикәясенең беренче
битеннән күренгәнчә, дүрт сүзнең икенче иҗегендә ишетелә торган
[ә] авазы язуда мәдсез әлиф белән бирелә:  – اوتكارگانүткәргән, كيراك
– кирәк,  – ﭘچاننىпечәнне,  – ايشدلگالىишетелгәли һәм аерым бер әллә
сүзенең генә икенче иҗегендә [ә] авазы ишетелгәнчә һаи рәсмия
белән бирелә [Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907, № 2]. Төзәтүләрнең
иң күбесе сүз уртасындагы [ә] авазының язылышына карый, дип
әйтергә мөмкин, мәсәлән, беренче басмада мәдсез әлиф белән
языла торган  – اوكتابرنكүктәбернең,  – جاينكҗәйнең,  – برالنберлән,
 – ياشلйәшел,  – ايشدلكا لىишетелгәли,  – سويال نهсөйләнә,  – ياشйәш
сүзләре икенче басмада фәтхәи хәрфия белән күрсәтелә: – اوكته بر
үктәбер,  – جه ينكҗәйнең,  – برله نберлән,  – يه شلйәшел, ايشتلكه لى
– ишетелгәли,  – سويله نهсөйләнә,  – يه شйәш һ.б. Аерым сүзләрдә
мәдсез әлифнең язылуы саклана [Ибраһимов, 1912, б. 3–4] һ.б.
Ш. Камалның “Уяну” хикәясендә белән ( )بلنсүзендә бернинди
дә сузык күрсәтелми, Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә”
хикәясендә өстәлнең дигән сүзнең икенче иҗегендәге сузык аваз
мәдсез әлиф белән белдерелә: [ اوستالنڭӘмирхан, Әл-Ислах, 1907,
№ 4, б. 12], шул ук хикәянең икенче басмасында, мәдсез әлиф һаи
рәсмия белән алмаштырыла:  – اوسته لنڭөстәленең [Әмирхан, 1909,
б. 12]. Авторның беренче хикәяләренең барысында да, шул исәптән
“Танымаганлыкдан танышдык” әсәрендә дә, белән ( )بله نсүзенең
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икенче иҗегендә ишетелә торган [ә] авазы һаи рәсмия белән
күрсәтелә. Димәк, гамәли яктан караганда, язылышны яңартырга
тырышуны гасырлар дәвамында килә торган традициянең
җимерелүе дип санарга мөмкин, әмма әлеге мәсьәлә бу вакытларда
нәзари (теоретик) нигезгә куеп аңлатыла башлый, ягъни төркитатар сүзләрен әйткәндә ишетелә торган [ә] авазының язуда
чагылу-чагылмавы, җанлы сөйләмдәге әйтелешне язуда чагылдыру
максатын тормышка ашыру өчен кузгатылган имля төзәтү белән
бәйле рәвештә карала. Бу хакта үз вакытында Г. Ибраһимов мондый
искәрмә ясый: “...Имляда иске агымның фәнни бер нәзариясе юк.
Алар фәкать иске имля белән язарга өйрәнгәнләр. ...Моның иң
ачык мисалы “Дин вә мәгыйшәт” һәм аның нәшрияты. “Шура” да
иске имля белән языла, ләкин шулай булса да, соңгы көнләрдә урта
имляга таба бераз кузгалулары сизелә. Элгәреге Блбайны Бәл[ә]бәй
дип, крк дигән сүзне кирак, хәтта кирәк дип язгалый башлаганлар.
...Кеше бик чак кына имля хакында уйласа, иске имля белән язарга
аның кулы бармый башлый” [Ибраһимов, “Аң”, 1915, 2007, б. 67–
68]. Шулай итеп, сүзләрнең беренче иҗегендә ишетелә торган [ә]
авазының язуда күрсәтелү мәсьәләсенә имля төзәтүгә бәйле булып
бара торган фикер алышуларда игътибар ителә, ишетелгәнчә язарга
кирәклек фикере өстенлек ала. Аңлашылганча, әйтелештәге сузык
авазның язуда күрсәтелүе яңа имляга, ягъни татар сөйләменә
җайлашу булып санала.
ХХ гасырның беренче унъеллыгыннан соңрак татар классик
әдипләре иҗатында, әлеге җайлашуга уңай карау белән бергә, [ә]
авазының беренче иҗектәге язылышында билгеле бер дәрәҗәдә
үзенчәлекле вариантлылык күзәтелә. Мәсәлән, югарыда әйтеп
үтелгәнчә, Ф. Әмирханның беренче хикәяләрендә йәш ()ياش
дигән сүз кешенең йәше һәм күз йәшләре дигән мәгънәләрдә
кулланылганда бер генә төрле мәдсез әлиф белән языла [Әмирхан,
1907, № 4, б. 13]. Авторның шул ук хикәясе “Гарәфә кич төшемдә.
Хыялый хикәя” дип, китап булып басылганда, күз йәшләре ()ياشلرى
дигән тезмәдәге йәш сүзендәге мәдсез әлиф һаи рәсмия белән
алмаштырыла, ягъни бер мәртәбә күз йәшләре ( )يه شلرىдигән
язылыш чагылыш таба [Әмирхан, 1909, б. 11]. Автор алга таба
ياش,  يه شдип язылышны сүзләрнең мәгънәләрен аерымлау өчен
файдаланырга тырыша: йәш сүзе әлиф белән язылганда ел (лет)
дигән мәгънәне, һаи рәсмия белән язылганда күз яшьләре һәм
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яшь (молодой, юный) дигән мәгънәне белдерергә мөмкин дип
уйлый һәм әсәрләрендә шулай куллана. Мәсәлән, “Картайдым”
хикәясендә: Миңа йекерме туқыз йәш ( )ياشтулды [1909, 1910, б.
15]. “Танымаганлыктан таныштык” хикәясендә: ...16–17 йәшәрлек
бер қызға йанындан үткән һәркемнең күзе төшә иде [1909, б. 3].
Бу җөмләләрдәге йәш сүзе мәдсез әлиф белән языла һәм ел дигән
мәгънәне белдерә. Түбәндәге җөмләләрдә яшь сүзен автор һаи
рәсмия белән яза һәм “Габделбасыйр гыйшкы” хикәясендә йәш
сүзе күз яшен һәм яшь (молодой, юный) дигән мәгънәләрне аңлата:
...күз йәшләре ( )يه شلرىбелән җылаб да алды, ...күз йәшләрен сөрте.
...Йаңа йафрақ йара башлаған ағачларның йәш ( )يه شботақлары
өстендән сайрый торған қошларның таwышлары, йәшәргән
табиғатьнең дөньяға сахыйрәнә аңқытқан хуш исенә төренеб, йәш
йөрәкләрдәге йәш мәхәббәтләргә хосусый бер шиғрият бирә иде
[Әмирхан, Габделбасыйр..., “Аң”, 1914, № 15, 9 август]. “Зәғыйфь
қарчықның қорбаны” хикәясендә: Бу суықлар, бу йилләр күзләрдән
йәшләр ағызалар иде [“Кояш”, 1914, 17 октябрь] һ.б. Әсәрләр
хәзерге графикага күчерелгәндә, бу үзенчәлекләр күрсәтелә алмый.
Шулай итеп, сүзләрнең беренче иҗегендәге мәдсез әлиф белән
һаи рәсмияне чиратлаштырып язу аерым бер әдипнең иҗатында
хасил булган норма вариантлылыгын барлыкка китерә, әмма бу
сүзләрнең мәгънәсе аерымлану башка әдипләрдә күзәтелми, Ф.
Әмирханның үз иҗатында да эзлекле рәвештә дәвам итә алмый,
гомумхалык телендә алар омоним сүзләр буларак яшәеш ала.
Ф. Әмирхан һәм башка классикларыбызның әсәрләрендә
кайбер алынма сүзләрнең дә беренче иҗегендәге [а] сузыгын [ә]
белән алмаштырып язу нәтиҗәсендә, сүзләрнең мәгънәләрен
аерымлау күзәтелә. Мәсәлән, мәгърифәтчеләр иҗатында, аерым
алганда М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” романында, нәфис һәм
нәзек дигән сүзләр бер төрле –  نازوكдип кенә языла: назүк вә зифа
буй [1886, б. 9], назлы вә назүк табиғатьле җегет иде [1886, б. 21],
назлы вә назүк садә илә сорады Хәнифә туташ [1886, б. 28]. Фарсы
теле алынмасы булган назик ( )نازكсүзенең “Гарәпчә, татарча, русча
алынмалар сүзлеге”ндә өч мәгънәсе бар дип белдерелә: 1) нәзек,
нечкә, 2) гүзәл, 3) нәфис [Алынмалар, 1965, б. 439]. Китерелгән
мисаллардан аңлашылганча, “Хисаметдин менла” романының
авторы бу сүзнең әлеге мәгънәләрен файдалана: “назүк вә зифа
буй һәм назүк садә (тавыш) ” дигәндә татар телендәге нәзек-
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нечкә дигән төшенчәне белдерә, “назлы вә назүк табигатьле җегет
иде” дигәндә, шул ук сүз нәфис-гүзәл дигән төшенчәне белдерә.
М. Акъегет бу сүзләрнең икесен дә назүк ( )نازوكдип бер төрле
генә яза, әмма автор сүзнең икенче иҗегендә сузыкны күрсәтә,
аны әйтелешкә якынайта. Фарсы телендә бу сузык белдерелми,
Ә. Уразаев-Кормашиның “Таһир илә Зөһрә кыйссасы”нда да сүз,
нәкъ шулай, чыганак телдәгечә языла: назк ( )نازكзифа һәр йирем,
гонча зифа һәр йирем [1879, 1894, б. 51], назк ( )نازكқулларын
сыйпаб... [1879, 1894, б. 48]. М. Акъегет назк сүзенең икенче
иҗегенә сузык аваз белән язып, аны татар теленең әйтелешенә
якынайта.
Шуның белән бергә, классик әдипләребез иҗатында беренче
иҗектәге [а] авазын язуда һаи рәсмия белән чиратлаштыру алымы
сүзләрнең мәгънәсен аерымлау өчен файдаланыла башлый.
Ф. Әмирхан, Г. Ибраһимов, Ш. Камал исә бу назик сүзен төрлечә
язып, мәгънәләрен аерымлап кулланалар, ягъни назик сүзе гүзәлнәфис дигән мәгънәсе белән кулланылганда үз чыганак телендәгечә,
назик ( )نازوكдип, беренче иҗегендә мәдсез әлиф белән, нечкәнәзек дигән мәгънәне белдергәндә, шул ук сүз беренче иҗектә һаи
рәсмия белән  نه زكдип языла. Дөрес, Ф. Әмирханның “Гарәфә көн
төшемдә” дигән беренче хикәясендә нәзек сүзе беренче иҗегендә
мәдсез әлиф белән язылып, нечкә мәгънәсендә кулланыла: نازك
 – خاطونلر طاوشىнәз[е]к хатунлар таwышы [Әмирхан, Әл-Ислах,
1907, № 4, б. 10]. Шул ук хикәянең икенче басмасында нәзек
сүзе нечкә сүзе белән алмаштырыла: моңлы нечкә ( )موكلى نچكهһәм
көмеш қыңғырау шикелле саф иде [Әмирхан, 1909, б. 12]. Алга
таба бу сүзнең язылышы һәм мәгънәсе аерымлана: “Картайдым”
хикәясендә: назүк ) )نازوكхисләре [1909], “Кадерле минутлар”
хикәясендә: нәз[е]к ( )نه زكиренләре [1912, б. 6], нәзек ( )نه زكкенә
ачы таwыш [Әмирхан, 1912, б. 20]. Ш. Камалның “Уяну” хикәясендә:
Менә Гафифә унбер-унике йәшләрендә назик ()نازك, гүзәл, сөемле
бер қызчық [Камал, “Шура”, 1909, № 8]. Г. Ибраһимовның “Яшь
йөрәкләр” романында (1912): Ул ғомумән табиғате белән артық
назик, артық ялқынлы хиссияткә таныш түгел [Ибраһимов, 1975,
б. 55]; Ул, анасына тартымрақ булып, озынрақ буйлы, нечкәрәк
гәүдәле, бөтен әғзаларында хатынларға махсус назиклык ()نازكلق
сизелә, ...ул назик хәтерле [Ибраһимов, 1975, б. 61]; Аның бөтен
тәнендә хатыннарға ләтафәт бирә торған назиклык бар [Ибраһимов,
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1975, б. 115]. Әдип бу сүзне кешеләргә карата гына кулланмый: “...
мин шул назик мәғнәле җырны чығарған халықның уғлымын” ди
[Ибраһимов, 1975, б. 117] һ.б.
Алынма сүзнең язылышын үзгәртеп, мәгънәсен аерымлау
күренеше тагын Ф. Әмирхан иҗатында көч, куәтне белдерә торган
халь ( )خالсүзен һаи рәсмия белән язганда, хәл итү, хәл кылу
тезмәләрендә мәсьәләне чишү мәгънәсендә файдаланыла.
Шулай итеп, классик әдипләребез үзләренең иҗатларында
гомумтел югарылыгындагы норма вариантлылыгын нигезлиләр,
әмма алга таба фарсы алынмасы булган сүзнең үзе дә, ул белдерә
торган төшенчәнең кулланылышы да юкка чыгарылганга, татар
теленең нәзек-нечкә сүзе генә активлаша. Классикларыбызның
башлангыч чор иҗатына караган әсәрләрен транскрипцияләгәндә
әлеге мәсьәләгә игътибар итәргә кирәк булачак.
Шуның белән бергә, ХХ гасырның беренче унъеллыгыннан
соң иҗат ителә торган әсәрләрдә, татар сөйләмендә сүз уртасында
ишетелә торган [ә] авазы язуда эзлекле рәвештә һаи рәсмия белән
белдерелә башлый. Мәсәлән, Г. Исхакыйның 1902 елда тәрҗемә
ителгән “Капитан кызы” әсәрендә яшь һәм чәй сүзләре фәкать
мәдсез әлиф белән белдерелә: Петрушаға ничә йаш ([ )ياش1902, б.4],
Күзләрендән инҗү кебек йашләре ( )ياشالرىтәгәри башлады [1902,
б. 5],  – يا هدتقو شйаш wақытда [1902, б. 6], чай ( )چاىқайнатар өчен
[1902, б.9], мин чай ( )چاىитдем, чай ( )چاىбезнең қазақ эчемлеге
түгел [1902, б. 10] һ.б.
Шул ук әдипнең 1915 елда язылган “Остазбикә” әсәрендә
чәй сүзе егерме мәртәбә кабатлана, ун сигез мәртәбә һаи рәсмия
белән күрсәтелә: чәй ( )ﭼﮫىэчәргә [1915, б. 8],  – ﭼﮫ ى مجلسينهчәй
мәҗлесенә [8], тутасының йасаған чәен ([ )ﭼﮫ ين10], чәй ( )ﭼﮫىэчик
әле [Исхаки, 1915, б. 18] һ.б.
Шуның фәкать ике очрагында гына чәй сүзе мәдсез әлиф белән
бирелә:  – چاى اﭼبчай эчеб [1915, б. 4], чай ( )چاىэчәргә [1915, б. 7].
Бу әсәрдә йәш сүзе эзлекле рәвештә һаи рәсмия белән күрсәтелә: يه
 – ش مالنكйәш мелланың [1915, б. 3],  – يه ش ماللرده نйәш меллалардан
[4],  – يه ش يكت دهйәш йегет дә [6] һ.б.
Һаи рәсмия дигән хәреф турында Җ. Вәлиди болай дип яза: “Һаи
рәсмия, ягъни [ هә] хәрефе иске имляда фәкать сүзнең ахырында
гына язылып, уртада язылмый. Әгәр [ә] авазы уртада ишетелсә,
анда бер хәреф тә куелмый, яисә  اәлиф языладыр. Мәсәлән, – ترزه
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т[ә]р[ә]зә,  – اتچәт[ә]ч. Бу һаи рәсмия дип атала торган [ هә] хәрефе –
ғарәпчә сүзләрнең ахырында булган тае тәэнис (тешелек-женский
род категориясе күрсәткече) ннән үзгәртелгән хәрефтер. Бара
торгач, шул хәреф татарча сүзләргә дә күчкән һәм тәрәзә ()ترزه,
пәрдә ( )به ردهшикелле сүзләрнең ахырында языла башлаган: тәрәзә,
пәрдә. Һаи рәсмия гарәпчәнең тае тәэнисеннән авышкан бер хәреф
булганлыктан, күп кешеләрнең аны Һади Максуди чыгарган хәреф
дип йөрүләре хата буладыр. Чыннан да, һаи рәсмияне Һади әфәнде
чыгармаган, бары тик ул аны сүзләрнең уртасына куеп язуны
гына башлап гамәлгә куйган. Иске имляда [ә] хәрефе бәгъзан
калын ишетелгәндә дә, ягъни [а] урынына да куеладыр. Мәсәлән,
 – باشقهбашқа,  – قصقهқысқа,  – بازارعهбазарға,  – اندهанда” [Вәлиди,
1919, 2007, б.56]. Алда әйтелгән классик әдипләребезнең беренче
әсәрләрендә менә шушы күчешне күзәтергә мөмкин булды.
Шулай итеп, сөйләмә телдәге сүз уртасы [ә] авазын язуда
чагылдыру мәсьәләсе шактый катлаулы була: күп кенә очракта язуда
күрсәтелми, йәш һәм чәй сүзләрендә мәдсез әлиф белән белдерелә,
соңга таба ул һаи рәсмия белән алмаштырыла, классикларның
башлангыч чор иҗатында, мәдсез әлиф белән һаи рәсмиянең
чиратлашуы күзәтелә, бу үзенчәлек аерым авторларда сүзләрнең
мәгънәсен аерымлау өчен дә файдаланыла, алга таба инде [ә] авазы
һаи рәсмия белән генә күрсәтелә һәм нормага әверелә, мәдсез әлиф
белән язылыш норма вариантлылыгы булып санала башлый.
Татар теленең алгы рәт, түбән күтәрелешле нечкә сузык
[ә] авазының, төрки-татар сүзләренең сүз ахырында, гарәп
теленең һаи рәсмия [ ]هграфемасы белән күрсәтелүе. Татар
теленең алгы рәт, түбән күтәрелешле, нечкә сузык [ә] авазы, төркитатар сүзләренең сүз ахырында язма традициянең дәвамы буларак,
гарәп теленең һаи рәсмия графемасы белән белдерелә.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних...”(1845)
әсәрендә:  – النكدهәлендә,  – المدهәлемдә,  – بيلهбилә [1889, б. 3; 2002,
б. 63],  – كيلهкилә [3, 63],  – نجهнәчә,  – ويرميهвирмәйә,  – كندويهкәндүйә,
 – بيلهбилә,  – ييمكدهйимәкдә,  – اوﭼيلهочилә,  – اوزكايهүзгәйә,  – ايلهилә,
[3, 63],  – ايلهилә,  – بيلهбилә,  – نچهнәчә,  – كورهкүрә [3, 64],  – نچهнәчә
[4, 64],  – كشيهкешейә [4, 64],  – اوستوندهөстендә [1889, б. 4; 2002,
б. 65],  – اوالرينهүләренә һ.б.
Мәдсез әлиф белән:  – ايلكنكاилкеңә [1889, б. 2; 2002, б. 62].
Гарәп теле алынмаларының кушымчаларында һаи рәсмия
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языла:  – ثعلبيهсәғләбийә (төлкедәй) [3, 63],  – معنادهмәғнәдә [3, 63],
Мәдсез әлиф белән:  – دنياдөнйа [1889, б. 2; 2002, б. 62], – مبتال
мөбтәлә [1889, б. 3; 2002, б. 63].
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” җыентыгында
(1856) сүз ахырындагы [ә] авазы һаи рәсмия белән белдерелә: تلمده
– телемдә,  – كونكلدهкүңелдә,  – بزهбезә [1856, б. 2],  – ايتمهитмә, ايله
– әйлә,  – اوستومدهөстемдә,  – برلهберлә [3],  – ا چمهэчмә,  – يردهйердә,
 – ايشلرهэшләрә [1856, б. 4–5] һ.б.
Гарәп теле алынмаларында:  – اسمنكاهисемеңә,  – آخرتدهахирәтдә һ.б.
Мәдсез әлиф белән бирелә:  – سنكاс[ә]ңә,  – بنكاб[ә]ңә һ.б.
Ш. Зәки шигырьләрендә [Фәхретдин, Асар, 1907] сүз
ахырындагы [ә] авазы һаи рәсмия белән языла:  – اوزكهүзгә, – كوكلمده
күңлемдә,  – كيمسه كهкемсәгә,  – كوكليمهкүңлемә,  – نسه يهнәсәйә, اوزكه
– үзгә,  – اويودهөйдә,  – ايودهиүдә,  – بر بركهбер-береңә,  – اچرهэчрә, نيته
– нитә,  – نهнә,  – اونداوكه كلسه شويله سويلهөндәүгә кәлсә, шуйлә сөйлә
[Юсупов, 2006, с. 186–193] һ.б.
Гарәп теле алынмаларына кушылган төрки-татар теленең
кушымчалары да һаи рәсмия белән языла:  – اضطرارهизтыйрарә
(чарасызга),  – عالمدهғаләмдә,  – حصرتدهхәсрәтдә,  – دنيادهдөнйада һ.б.
Фарсы теле алынмаларындагы төрки-татар теленең
кушымчаларында да һаи рәсмия кулланыла:  – غمخوارهғамхорә
(хәсрәт чигүчегә),  – بنده كهбәндәгә һ.б. [Юсупов, 2006, с. 186–193].
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасында [Насыйри, 1884]
сүз ахырындагы [ә] сузыгы һаи рәсмия белән языла:  – ايلهилә, نيچه
 – نيچهничә ничә,  – اوزيمهүземә,  – ايلندهилендә,  – دييهдийә,  – كويهкөйә,
 – سويهсөйә,  – ييركهйиргә,  – كيتهкитә,  – اوزهүзә,  – اچه لر دهэчәләр дә,
 – ايلندهилендә,  – آش اوتميچهаш үтмичә һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, сүз тамырындагы нечкә сузыклы
барлык сүзләрнең ахырында да [ә] авазы һаи рәсмия белән
белдерелә. Шуның белән бергә, югарыда [а] авазының язылышы
турында әйтеп үтелгәнчә, сүз тамырында калын сузык булса да, сүз
ахыры шулай ук һаи рәсмиягә тәмамлана. Түбәндәге сүзләрдә сүз
ахырында мәдсез әлиф языла:  – سنكاсәңә,  – بنكاбәңә  – منكاмәңә һ.б.
Аерым сүзләргә кушымча кушылудан алда да һаи рәсмия күрсәтелә:
 – ترزه دينт[ә]р[ә]зәдин [Кандалый, “Фәрхи”; Насыйри, 1984, б. 583].
Г. Кандалый поэмаларында да дә гарәп һәм фарсы теле
алынмаларындагы төрки-татар кушымчалары һаи рәсмиягә
тәмамлана:  – عشقيلهғыйшық илә,  – نظملرينهнәзымләренә, – نظرده
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нәзардә [Вәлиди 1912, б. 93–100 һ.б.].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” (1874) һәм
“Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” (1879, 1882) кыйссаларында да
сүз ахырындагы [ә] авазы һаи рәсмия белән белдерелә: – ياشينه
йәшенә,  – توشندهтөшендә,  – بركهбергә,  – كونللردهкүңелләрдә, كونكلنده
– күңелендә,  – نيچهничә,  – كرسهкерсә,  – برلهберлә,  – بركهбергә, كوجه
– күчә,  – نچهнәчә [1894, б. 2–7] һ.б. Мәдсез әлиф белән языла: نرسه
 – كاнәрсәгә һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларындагы төрки-татар кушымчаларында
сүзләрнең ахырындагы сузык аваз рәттән һаи рәсмия белән языла:
 – هكرههشшәһәргә,  – طرفينهтарафына,  – شهرندهшәһәрендә, – واليتده
вилайатдә,  – دنيادهдөнйада,  – وقتدهwақытда [Кормаши, 1894, б. 2–7].
М.
Акмулланың
“Даменла
Шиһабеддин
хәзрәтнең
мәрсиясе”ндә (1892) сүз ахырындагы [ә] сузыгы һаи рәсмия белән
языла:  – كورسهкүрсә,  – دينكزندهдиңгезендә,  – اوتهүтә,  – ديسهдисә,
 – سوتكاсөткә,  – توشهтөшә,  – كيلسهкилсә,  – چايغهчәйгә,  – كويكهкөйгә,
 – يردهйердә,  – ايلهилә,  – سوزينهсүзенә,  – كوككهкүккә,  – ايجندهэчендә,
 – كيتهкитә,  – كورهкүрә,  – سورهсөрә,  – اوستومدهөстемдә һ.б. сүзләрнең
ахырындагы [ә] сузыгы эзлекле рәвештә һаи рәсмия белән бирелә
[1892, б. 2–15]. Бер үк сезләргә сүзендә мәдсез әлиф белән һаи
рәсмия чиратлаша:  – سزلركاсезләргә,  – سزلركهсезләргә [1892, б. 6].
Гарәп-фарсы алынмаларындагы төрки-татар кушымчаларында
да сүз ахырында [ә] авазы һаи рәсмия белән күрсәтелә: – وحشةده
wәхшәтдә,  – ميدان دهмәйданда,  – علماغهғаләмғә һ.б.
Тезмә әсәрләрдәге кебек үк, чәчмә әсәрләрдә дә, сүз
ахырындагы [ә] авазы һаи рәсмия белән күрсәтелә. К. Насыйриның
“Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881):  – ايكنچيسنهикенчесенә, – ياشنده
йәшендә,  – ايلكاركيچهэлгәргечә,  – ديسهдисә,  – ايداننهидәненә, توشامنه
– түшәменә,  – مكتبدهмәктәбдә,  – ياشنهйәшенә,  – اشدهэшдә, – قبرينه
қаберенә һ.б. сүзләрнең ахырында әйтелә торган [ә] авазы эзлекле
булып һаи рәсмия белән белдерелә [Насыйри, 1898, б. 2–10 һ.б.].
Шуның белән бергә, “Әбүгалисина кыйссасы”нда юнәлеш килеш
кушымчасындагы [ә] авазы фәкать мәдсез әлиф белән языла:
 – منكاмәңә,  – سنكاсәңә,  – مكتبكاмәктәбкә,  – ايتركاитәргә, – ايرته كا
иртәгә,  – يوروركاйөрергә  – شهركاшәһәргә,  – علمكاғыйлемгә, بيرلوركا
– бирелергә һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, кәф әлиф кушмасы
кабатланып, язылышта аерым шәкел хасил итә, төрки-татар
сүзләре белән рәттән алынмаларның кушымчаларында да шул ук
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форма саклана. Әлеге формага туры килмәгән очракларда, гарәп
һәм фарсы алынмаларында, төрки-татар кушымчаларына хас
булганча, сүзформа һаи рәсмиягә тәмамлана:  – واليتندهвилаятендә,
 – مجلسلردهмәҗлесләрдә,  – حالدهхалдә [Насыйри, 1898, б. 2–5] һ.б.
Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда да (1887): сүз
ахырындагы [ә] авазы һаи рәсмия белән языла:  – نچهн[ә]чә, ايجنده
– эч[е]ндә,  – تلندهтелендә,  – كشيسينهкешесенә,  – اوينهөйенә, – يتكانده
йеткәндә,  – كيلكاندهкилгәндә [Фәизхан, 1896, б. 2–3] һ.б.
Сүз ахырында -гә/-кә кушымчаларына тәмамлана торган
сүзләр мәдсез әлиф белән языла:  – ايتركاәйтергә,  – اكزماتтелемезгә,
 – كسبكاкәсебкә һ.б.
Гарәп һәм фарсы алынмаларындагы төрки-татар кушымчалары
да, шулай ук, һаи рәсмия белән языла:  – شهردهшәһәрдә; -гә/-кә
кушымчасы бу очракта да мәдсез әлиф ала:  – ساعدكاСәғыйдкә
[Фәизхан, 1896, б. 3].
З. Бигиевнең “Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә” әсәрендә сүз
ахырындагы [ә] авазы һаи рәсмия белән бирелә:  – نه يردهнә йердә
[1889, б. 4], аерым очракта һаи рәсмия йай белән чиратлаша: نى
 – بولسهни булса [1889, б. 5]. “Гөнаһе кәбаир” романында [1890] сүз
ахырындагы [ә] авазы эзлекле рәвештә һаи рәсмия белән бирелә:
 – ايوندهөйендә,  – كمسنهкемсәнә,  – ايسه دهисә дә,  – بويلهбуйлә, – برنده
берендә [1890, б. 2–3] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларындагы төрки-татар кушымчаларында
да шушы ук тәртип саклана:  – حيكايه مزهхикәямезә,  – مسجدهмәсҗедә,
 – سفرهсәфәрә,  – نمازهнамаза,  – فقيرلردهфәқыйрьләрә һ.б. [Бигиев,
1890, б. 2–3].
Р. Фәхретдиннең дини-дидактик “Тәрбияле ана” һәм
“Тәрбияле бала” китабында (1898):  – اوى لردهөйләрдә,  – اويدهөйдә,
 – كورلمكده درкүрелмәкдәдер,  – اﭼندهэчендә,  – نرسهнәрсә, – يوزكه
йөзгә,  – ايلهилә,  – كشيدهкешедә,  – ايرتهиртә,  – اوستينهөстенә, سوزله
 – سونلرсүзләсүнләр һ.б. сүз һәм сүзформаларның ахырында һаи
рәсмия языла [Фәхретдин, 1898]. “Тәрбияле хатын” әсәрендә дә
шушы ук хәл күзәтелә:  – اوزينهүзенә,  – بر برينهбер беренә, – توزكلكينه
төзеклегенә,  – نرسه دهнәрсәдә,  – سويلركهсөйелергә һ.б. [Фәхретдин,
1899]. Игътибар итик, йөзгә һәм сөелергә дигән сүзләрдәге
-кә кушымчасы традиция булып килә торган  – كاшәкелендә
мәдсез әлиф белән түгел, һаи рәсмия белән бирелә. Авторның
әлеге әсәрләрендә гарәп-фарсы алынмаларына кушыла торган
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кушымчалар да һаи рәсмиягә тәмамлана:  – درجه سندهдәрәҗәсендә,
 – هدايندдөнйада,  – هغناجҗанға,  – آخرتدهахирәтдә [1898, б. 2], – وقتلرده
wақытларда [1898, б. 3] һ.б.
Классик әдипләрнең беренче әсәрләрендә дә сүз ахырындагы
[ә] авазының язылышында традиция дәвам ителә.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә (1902): اويزنده
– өязендә,  – بتكانچهбеткәнчә,  – كچكنهкечкенә,  – كونندهкөнендә, مينده
– миндә,  – ترازهт[ә]рәзә,  – نيجهничә,  – ييد نچيچهйиденчигә, – بيرورگه
бирергә,  – برلهберлә,  – انيگهәнигә,  – ايتاكهиртәгә,  – عمرمدهғомремдә,
 – مينغهминға,  – بردهбердә,  – كونمدهкөнемдә,  – انيگهәнигә,  – ميندهминдә,
 – برلهберлә,  – كوندهкөндә,  – ياشنهйәшенә,  – جيربزكهҗиребезгә, انيگه
– әнигә сүзләренең ахырында һаи рәсмия языла [Исхакый, 1902,
б. 2–3] һ.б. Аерым сүзләрнең тамырында, калын сузык булса
да, нечкә сузык булса да, икенче иҗектә һаи рәсмия языла: بولسه
 – قدهбулсәқ дә,  – باشقه ردىбашқәрде,  – قاينه تهқайнәтә, – پتروشه غه
Питрушәғә [Исхакый, 1902, б. 4]
Гарәп-фарсы алынмаларының кушымчалары да һаи рәсмиягә
тәмамлана:  – وقتدهwақытда, рус алынмаларында:  – وارينيهвариниә
[1902, б. 4]. Г. Исхакыйның “Бай углы” романында (1903): – بيكه
бикә,  – يبه رهйибәрә,  – مه كه رجه كهМәкәрҗәгә һ.б. [Исхакый, 1910,
б. 163]. Р. Фәхретдин әсәрендәге кебек үк, бу авторда да, юнәлеш
килеше кушымчасы, -кә (كا-) шәкеле мәдсез әлиф белән түгел, һаи
рәсмия (كه-) белән языла.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә традицион язылыш саклана, әмма  – قويالқоела дигән
сүз генә мәдсез әлифкә тәмамлана [Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907,
№ 2], Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” хикәясендә: – منه
м[е]нә,  – أهللәллә,  – نرسهнәрсә,  – ايچيمهэчемә,  – كركانمدهкергәнемдә,
 – برلهберлә,  – اوسته لكهөстәлгә һ.б. [Әмирхан, Әл-Ислах, 1907, № 4].
Сүз уртасында -кә (كا-) һәм ахырдагы -кә ( )كهнәүбәтләштерелә.
“Гарәфә кич төшемдә” хикәясендә дә сүз ахырындагы [ә] авазының
һаи рәсмия язылу тәртибе дәвам ителә [Әмирхан, 1909].
Мисаллардан күренгәнчә, төрки-татар сүзләренең тамыры
калын сузык белән әйтелергә тиеш булса да, нечкә сузык белән булса
да, сүз яисә шул сүзгә кушылган кушымча ахырында [ә] авазының
һаи рәсмия белән белдерелүе, гарәп-фарсы алынмаларындагы
төрки-татар кушымчаларының шул ук билге белән күрсәтелүе
эзлекле рәвештә кулланыла, димәк, норма буларак кабул ителә;
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әлеге нормага туры килми торган язылышны вариантлылык дип
карарга тиеш булабыз (мәсәлән,  – دنياداдөнйада). Әмма вариант дип
танырга мөмкин булган билгеле бер үзенчәлекнең, мәсәлән, [ә]
авазының сүз ахырында мәдсез әлиф белән белдерелүнең язмада
 –كاбулып ныгыган шәкелен, язма традициянең дәвам ителүе
дип кабул итәргә тиеш булабыз, классик әдипләр иҗатында –كه
рәвешендә, һаи рәсмия белән алмаштырыла, дөрес, болай итеп
язылышның  – سوز يكهсүзигә дип, һәм тагын берничә очракта, Һ.
Салихов әсәрендә (1856) файдаланылуы да очрады:  – چونكهчөнкә,
 – بلكهбәлки сүзләренең ахырында һаи рәсмия язылса да, ул чөнки,
бәлки дип [и] авазы булып укыла.
Шулай итеп, тикшерелә торган чорда язылган (басылган)
тезмә һәм чәчмә әсәрләрдә, татар телендәге [ә] авазы сүз башы,
беренче иҗек, икенче иҗек һәм сүз ахыры позициясендә гарәп
әлифбасының мәдсез әлиф һәм һаи рәсмия дигән хәрефләре
белән белдерелә, гарәп һәм фарсы алынмаларына ялгана торган
кушымчалар да әлеге тәртипкә буйсындырыла, язылышта билгеле
бер дәрәҗәдә вариантлылык күзәтелүгә карамастан, классик
иске татар теленең йөзен билгеләр дәрәҗәдә ныгыган графоорфографик норма эзлекле булып дәвам ителә. Сүз башы һәм
сүз ахыры позициясендә мәдсез әлиф һаи рәсмия һәм, бик сирәк,
фәтхәи хәрфия дигән билге белән белдерелә башлый, әмма алга
таба бу язылыш норма буларак ныгый.
Татар теленең арткы рәт, югары күтәрелеш иренләшкән
[у] авазы һәм аның алгы рәт, нечкә пары булган [ү] авазының,
төрки-татар сүзләренең сүз башында, гарәп теленең вауе-мәд
( )اوкушма графемасы белән белдерелүе. Татар теленең арткы рәт,
югары күтәрелеш иренләшкән [у] авазы һәм аның алгы рәт, нечкә
пары булган [ү] авазының кыпчак-татар сүзләрендә дә, угыз-төрек
сүзләренең дә сүз башы позициясендә Идел буе регионындагы иске
татар теленең үзенчәлеге булып санала торган нормада, ягъни вауемәд ( )اوбелән языла; гарәп һәм фарсы сүзләренең сүз башында уау
белән тартык ирен-ирен (теш) [в] авазы белдерелә; шушы ук аваз,
угыз-төрек төркеме телләрендәге сүз башы позициясендә, кыпчактатарлардагы [б] тартыгы урынына кулланыла.
Сүз башында [а], [ә] авазларының язылышын тикшергәндәге
кебек, бу авазның да, язудагы чагылышын гомумән күзаллау
максатыннан, текстның берничә битеннән мисаллар туплап
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бирелә. Шуның белән бергә, [у], [ү] авазының язылышы турында
фикер әйтелгәндә, [а], [ә] авазларыннан аермалы булган түбәндәге
мәсьәләргә игътибар итәргә кирәк була: а) сүз башында кулланыла
торган [у], [ү] авазының, аерым сүзләрнең икенче иҗегендә дә
дәвам ителеп, традиция булып килә торган ирен гармониянең
сакланышын билгеләргә мөмкин булу; ә) сүз башында, мәсәлән,
ул– тамыры һәм аның сүзформаларын, угыз формасы буларак,
кыпчак төркеме телләрендәге, мәсәлән, бул- тамыры һәм аның
сүзформаларына каршы куеп, аларның берсен икенчесенә вариант
дип карарга мөмкин булу. Әмма угыз-кыпчак мәсьәләсе, теоретик
күзаллаулар нигезендә, аерым бүлек итеп тикшерелгәнгә күрә, бу
урында мисалларга анализ бирелми.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви-әс
Сәгыйди” әсәрендә (1889):  – كوب اولورкүб улур,  – منكوبмәнкүб
улур,  – اولул [1889, б. 2, 2002; б. 62],  – اوزوبузуб [2, 62],  – اولورулур
[2, 62],  – باى اولدىбай улды [1889, б. 3; 2002, б. 63],  – اوزونىүзүне [3,
63], – اوقورуқур [3, 63],  – اوزكايهүзгәйә [3, 63],  – اوالجقулачақ [3, 63],
 – اوليمازوزулимазуз [3, 64],  – اولدىулды,  – اوليماززулимаз[у]з, اولوبن
– улубән [3, 64],  – اولسهулса,  – اولورулур [5, 67], – اوزرهүзрә [5, 67],
уйқуйа,  – اولул [5, 67],  – اويانوب اويقوسندنуйануб уйқусындан [6, 68],
 – اولنمازулынмаз [7, 69]  – اولمازулмаз [8, 70],  – اونكارلوردىүнкәрлүрде
[8, 70],  – اويغانوبنуйғанубән,  – اوسدوكچهүсдүкчә [1889, б. 8; 2002,
б. 71],  – اولوبنулубән [1889, б. 10] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, улур, узуб, үзүне, укур, улубән, улуб,
үсдүкчә кебек сүзләрдә сүз башындагы [у], [ү] авазы, икенче
иҗектә дә ишетелгәнчә язуда чагылыш таба, димәк, сүзнең
язылышында традиция булып килә торган ирен гармониясе
чагылыш таба, дип әйтә алабыз; бер үк улимазуз сүзенең, өченче
иҗегендә ишетелә торган сузык, кабатланып бирелгәндә, язуда
күрсәтелми [Каргалый, 1889, б. 3].
Ә. Каргалыйның тикшерелә торган әсәрендә сүз башында [у]
языла торган сүзләрнең варианты дигәндә,  – بولدىбулды [1889,
б. 3],  – ره بونالбунлара,  – بولدىбулды [10],  – يونالرهбунлара, بونالرنك
– бунларның [1889, б. 11] һәм авторның “Өмми Камал китабы”нда
басылган “Мөнәҗәт әл-Хаҗи Әбү әл-Мәних Каргалый” әсәрендәге
улмазга каршы куелып бирелә торган булмаз сүзен – بولماز
булмаз [Каргалый, 1884, б. 108] күрсәтә алабыз. Аңлашылганча,
эзлекле рәвештә норма булып языла торган ул– формасына бул–
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күрсәткеченең вариант буларак кулланылуы күренә.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856): اولدر
– улдыр,  – اولورулур,  – اوالنلرуланлар,  – اولورулур,  – اولمياулмайа, – اول
ул [1856, б. 2],  – اوالرغهуларға [1856, б. 3],  – اوتут,  – اولبулдым, اولوبن
– улубән,  – اولул,  – اولدىулды,  – اولوبمنулубмән,  – اولدىулды, اوشال
– ушал [1856, б. 4],  – اوتدىүтде [1856, б. 5],  – اورتاسيدهуртасидә [1856,
б. 7],  – اولورسهулурсә,  – اوу (ул) [Салихов, 1856, б. 7] һ.б. Мисаллардан
күренгәнчә, улур һәм улубән, улубмән, улурсә фигыльләре традициягә
буйсына, ирен гармониясе сакланып языла.
Сүз башында [у], [б] нәүбәтләшүенә нигезләнгән вариантлылык
та күзәтелә:  – بولنمادىбулынмады [1856, б. 7], буларға ()بوالرغه
нидәим бән ғаса [8], булынмаз ( )بولنمزһич сезә шафи, Һидаять вир
бәңә, Йарабб [1856, б. 9]. булур ( )بولورирсә... [10], булур ()بولور
нәзил фәсади... [1856, б. 11],  – بولور اورنىбулур урны... [1856,
б. 12]  – بولسهбулса һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, угыз-төрки
ул- шәкеленең вариантын хасил итә торган кыпчак-татар булформасы, Ә. Каргалый әсәренә караганда, ешрак кабатлана; улур
формасы кебек үк булур да ирен гармониясен саклап языла.
Ш. Зәкинең “…И дәрига!” дигән шигырендә [Фәхретдин, Асар,
1907]:  – اولدرулдыр,  – اوزگهүзгә,  – اولул,  – اولمشدرулмышдыр, اولغل
– улғыл,  – اوالنلرуланлар,  – اوزگهүзгә,  – اولدرسه مүлдерсәм, – اولمشدر
үлмешдер,  – اولمش كوﯕليمهүлмеш күңлемә. “Эстәсәм галәмдә” дип
башланган шигырендә:  – اولمүлем  – اوزگهүзгә [Юсупов, 2006, с.
188]. “Бән Ходаның” дип башлана торган шигырендә: – وار اولورمى
вар улурмы,  – حسرت اودىхәсрәт уды,  – اولمازулмаз,  – اولورулур, اولدى
– улды,  – اولمقулмақ [Юсупов, 2006, с. 190]. “Гашикъ ашөфтәнең”
дип башлана торган шигырьдә: Дәрде дил илә уланлар ()اوالنلر
булдылар ( )بولديلرул шаһине һ.б. [Фәхретдин, Асар, 1907, б. 415–
419; Юсупов, 2006, с. 186–195].
Мисаллардан күренгәнчә, сүз башы язылышында традиция
буларак, угыз формасы дәвам ителә. Ирен гармониясе улур сүзендә
генә саклана. Вариант дигәндә, югарыдагы мисалда уланларбулдылар һәм булалидән ( )بوالليدنсүзен [Юсупов, 2006, с. 186] һәм
авторның “..Эстәсәм галәмдә...” дип башлана торган шигырендә
булғай-булмағай парының биш мәртәбә кабатлануына игътибар
итәбез [Юсупов, 2006, с. 188].
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасында [Насыйри, 1884]:
 – اولوبулуб,  – اوقуқ,  – اوزىүзе,  – اوزنكүзең,  – اونكуң, – اويغاتوب
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уйғатыб,  – مدلاوواуалдым,  – بوبواүбүб һ.б. [Вәлиди, 1912, б. 93–99].
Авторның “Фәрхи” поэмасында:  – اوقуқ,  – اوزىүзе,  – اولوبулуб
[Насыйри, 1884, б. 583].
Г. Чокрыйның “Замме назыйр” әсәрендә (1864):  – اولدررулдырур,
 – اولغلулғыл,  – هكزواүзгә,  – شملواулмыш һ.б [Чокрый, 1888].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” әсәрендә (1874):
 – اوينهуйына,  – اولул,  – ماسلواулсам,  – اوغلىуғлы,  – زواىүзе, اويالب
 – طورسام يكتالرуйлаб торсам йекетләр һ.б. [Кормаши, 1874, б. 3].
“Кыйссаи Таһир илә Зөһрә”дә [1879, 1882]:  – اولسه لرулсалар, دعاالر
 – اوقبдоғалар уқыб [Кормаши, 1894, б. 2–3] һ.б. Традиция булып
килә торган улуб сүзендә ирен гармониясе саклана, әмма уқыб сүзе
әйтелештәгечә языла.
М.
Акмулланың
“Дамелла
Шиһабетдин
хәзрәтнең
мәрсиясе”ндә (1892):  – اولул,  – اورصурыс,  – اوزغانузған,  – اوتهүтә,
 – من اوزمмән үзем,  – اويالماكزуйламаңыз,  – زواүз,  – اوزنكزدنүзеңездән,
[Акмулла, 1892, б. 2] һ.б. Барлык төр сүзформаларында да бултамыры кулланыла:  – بولوبбулуб,  – بوال قالدىбула қалды [Акмулла,
892, б.2],  – بولغاندهбулғанда [Акмулла, 1892, б. 4],  – بولسهбулса, بولماى
– булмай [Акмулла, 1892, б. 4] һ.б.
Чәчмә әсәрләрдә дә сүз башында [у], [ү] авазларының вауе-мәд
( )اوбелән язылышы норма буларак дәвам ителә.
К. Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881): اوتورغان
– утурған,  – اوزүз [1898, б. 2],  – اوقيالرуқыйлар,  – اوزرهүзрә [1898,
б. 3],  – اوكرانماكاүгрәнмәгә,  – اوتكونүткүн,  – اوتكونلكىүткүнлеге, اوزى
– үзе,  – اروتواутура,  – اونун,  – اويونغهуйунға,  – اوتوبүтүб [Насыйри,
1898, б. 4] һ.б. Сүз башындагы бу сузыкларның, утур, үткүн, уйун,
үтүб сүзләрендә, икенче иҗектә дә язылышы күрсәтелгәнгә, әлеге
сүзләрдә ирен гармониясе хасил була дип әйтәбез.
М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” романы (1886) болай дип
башлана:  – روسيه اورته سنده اديل نهروندن اوزاق دكل بر تاتار آوولى موجوددرРусийә
уртасында Идел нәһерендән озақ дәгел бер татар аwулы мәүҗүддер.
Шушы ук биттә тагын түбәндәге сүзләрдә [у] һәм [ү] авазлары гарәп
графикасының вауе-мәд кушмасы белән бирелә:  – اوقуқ,  – بولواулуб,
 – اوراملوурамлу,  – ىمارواурамы,  – وارتهурта,  – اوزىүзе,  – نزاكواىуқазын,
 – اول اوترانул утыран,  – شموقواуқумыш,  – اونун һ.б. [Акъегет, 1886,
б. 2–8]. Мисаллардан күренгәнчә, улуб, уқумыш сүзләре белән рәттән,
урамлу сүзенең өченче иҗегенә кадәр ирен гармониясе күрсәтелә,
әмма К. Насыйри әсәрендә утур дип языла торган сүз, бу авторда
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ут[ы]ран формасында, ягъни гармония сакланмыйча бирелә. Өй,
үләнү, үләнмәк сүзләре, аерым бер [ү] белән, мишәр әйтелешендә
языла:  – عباس اغانك اوندهҒаббас ағаның үендә [Акъегет, 1887, б.34] һ.б.
бул тамыры вариант буларак кына файдаланыла:  – بولوبбулуб, بولسه د
 – هбулса да [Акъегет, 1886, б. 2] һ.б.
Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887):  – اوتكانүткән,
 – اوقوبуқуб,  – اوزىүзе һ.б. [1896, б. 2],  – اوزيننكүзенең [1896, б. 3],
 – اوغلينهуғылына,  – اون ايكىун ике,  – اوتكاﭺүткәч [1896, б. 4], اوقوسه
– уқуса [Фәизхан, 1896, б. 5],  – اوزنكүзең [Фәизхан, 1896, б. 6] һ.б.
Бу авторда да уқуб сүзенең гармония саклап язылышы дәвам ителә.
З. Бигиевнең “Өлүф, йәки гүзәл кыз Хәдичә” романында
(1887):  – اوقولبуқулыб,  – اولدغنىулдығыны,  – اولمشулмыш, – اونده
унда,  – نه اولسوнә улсу,  – اولورулур,  – اولул,  – اولورулур һ.б. Вариант:
 – بولوبбулуб [1887, б.2] һ.б.
Авторның “Гөнаһе кәбаир” романында [1890]:  – اولوبулуб, اوالن
– улан,  – اوالچغىулачағы,  – اولدقلرىулдуқлары,  – اولديغنىулдығыны,
 – اولسه دهулса да,  – اولوبулуб һ.б. Вариант:  – بولندقلرىбулындықлары
[Бигиев, 1890, б. 2–3 һ.б.].
Р. Фәхретдиннең “ачык ана телемездә йазылмышдыр” дип
белдерелгән “Тәрбияле ана”әсәрендә (1898):  – اوزكزүзеңез, لاصوا
– усал,  – ردرل هدقملواулмақдалардыр.
تربيه لى آنالر اوز باال لرينه غنه انا اولماى بلكه مسلمانلرنڭ بارﭼه سينه حرمتلو آنا
.اولمقده لردر اوشانداق يخشى باالر اوسدرگان يتشدرگان آنا لرنى هر كم مدح ايده در
Тәрбияле аналар үз балаларына ғына ана улмай, бәлки
мөселманларның барчасына хөрмәтле ана улмағдалардыр.
...ушандақ йахшы бала үсдергән, й[е]тешдергән аналарны һәм
һәркем мәдех идәдер [Фәхретдин, 1898, б. 2–3].
Авторның “Тәрбияле бала” әсәрендә:  – اولمازулмаз, – اولسه ده
улса да,  – اولمقدهулмақда,  – اولورулур,  – اورندهурында,  – اوقوبуқуб,
 – اولورулур,  – اورنغهурынға,  – اوشنداقушандақ һ.б. Вариант: بولورغه
– булурға [Фәхретдин, 1898, б. 2–3] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә,
улур, уқуб, булур сүзләрендә гармония саклана. Сүз башында [у]
авазының кулланылышы, асылда, угыз формасына карый, ягъни
ул– тамырында языла.
Ф. Кәриминең “Җиһангир мәхдүмнең ауыл мәктәбендә укуы”
хикәясендә:  – اوز اوغلى درүз уғлыдыр,  – اوز اوغلنه دهүз уғлына,
 – اوقوتماقجىуқытмақчы,  – اوزﯕزүзеңез,  – اوقيدرуқыйдыр,  – اوقوالуқула
[Кәрими, 1898, б. 2],  – اولسه دهүлсә дә,  – اورنينهурынына, – اوزينك
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үзинең [Кәрими, 1898, б. 3] һ.б. Авторның “Бер шәкерт илә бер
студент” хикәясендә:  – اورنغهурынға,  – اوطورمقутырмақ, – اوزلرى
үзләре [Кәрими, 1900, б. 2–3] һ.б.
Авторның “Аурупа сәяхәтнамәсе” әсәрендә угыз язылышы
өстенлек ала:  – اولديغىулдығы,  – اولنمغىулынмағы,  – اورته لرىурталары,
 – اوالنулан,  – اولوبулуб,  – اولسه دهулса да [Кәрими, 1902, б. 2] һ.б.
Классик әдипләрнең беренче хикәяләрендә язма традиция
дәвам ителгәне хәлдә, татар сөйләмә формаларының язылышта
чагылыш табуы норма буларак ныгый башлый.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә (1902): – اولمشدر
улмышдыр,  – اولوينه دهүлүенә дә [1902, б. 2–3],  – اوطردمут[ы]рдым,
 – اوز اورنينه اوطروبүз урынына утруб [Исхакый, 1902, б. 6–7] һ.б. Г.
Исхакыйның “Бай углы” әсәрендә:  – اوطورتقانلرутуртканлар, – اوسوى
үсүе,  – هسوقوا دهуқуса да [Исхакый, 1903]. Утыру сүзенең язылышы
игътибарны җәлеп итә, бу сүз К. Насыйри әсәрендә утур дип
гармония саклап языла, М. Акъегет романында утран рәвешендә,
икенче иҗектәге сузык күрсәтелми, ягъни гармония сакланмыйча
бирелә, Г. Исхакый әсәрендә бу сүз ике төрле языла: утуртканлар
сүзендә икенче иҗектә [у] саклана, утруы дигәндә, [у] сузыгы
өченче иҗеккә күчерелә, бу язылышта сөйләмә үзенчәлек чагылыш
таба дип әйтергә мөмкин.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә:  – اولنلرүләнләр,  – اوترغانутырған,  – اورامدهурамда, اويناب
– уйнаб,  – اوتكاركانүткәргән,  – اوسكانүскән,  – اوزنكүзенең, اورناشترغان
– урнаштырған,  – اويالبуйлаб,  – اويولبуйулыб,  – اوغلومуғлум һ.б.
[Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907, № 2]. Әсәрнең китап булып басылган
вариантында да [у], [ү] авазларының язылышы шушы тәртиптә
бара. Күренгәнчә, утырган сүзе, сөйләмдә әйтелгәнчә, гармония
югалып языла.
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” (1907) һәм “Гарәфә
кич төшемдә” хикәясендә [1909] [у] һәм [ү] авазларының сүз
башы язылышында норма саклана:  – اورته ده غىуртадағы, – اوينارغه
уйнарға,  – اوقولبуқулыб,  – اوطراالرутыралар һ.б. Утралар сүзенең
әйтелештәгечә язылуы белән, ирен гармониясе саклана алмый,
сөйләмдәгечә әйтелешкә нигезләнгән яңа орфографик тәртипнорма ныгый бара.
Әсәр икенче мәртәбә басылганда, автор үзе “...бу табгысында
мин хикәяне бик аз төзәттем” дип белдерә. Сүз башындагы [у], [ү]
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язылышына караган төзәтүләр дә күзәтелә: беренче басмадагы اوله
 – رقуларақ дигән угыз формасы [Әмирхан, 1907, б. 13], икенче
басмада  – بولوبбулуб дип алмаштырыла [Әмирхан, 1909, б. 13].
Икенче басмада [ү] авазының имлясы аерымлана:  – اوتوى ايله نүтүе
илән дигән сүзтезмәдәге үтүе сүзе беренче басмада вауе-мәд
белән, икенче басмада  ﺋوتو بله نдип, фәтхәи уау белән башлана
[Әмирхан, 1909, б. 10],  – ﺋوكүк һәм  – ﺋولد ىүлде дигән сүзләр дә
шул рәвешле языла [16], әмма бу язылышны эзлекле дәвам итә дип
әйтеп булмый, мәсәлән,  – اوبه لرүбәләр дигән сүз вауе-мәд белән
башлана [Әмирхан, 1909, б. 5].
Ш. Камалның “Уяну” хикәясендә [ү] авазы вауе-мәд белән
языла:  – تلواولرүлт[е]р[е]лү [Камал, “Шура”, 1909, № 8] һ.б. Икенче
һәм өченче иҗектә сузык күрсәтелми, сүз ахырына күчерелә.
Мисаллардан күренгәнчә, К. Насыйри озын уау дип атаган [у]
һәм [ү] авазлары сүз башында, эзлекле рәвештә, вауе-мәд белән
белдерелә. Бу галим әлеге авазны әйтелештәгечә калын һәм нечкә
булу халәтен язуда чагылдыру максатын күздә тотып, аларның өстенә
мәд ()ۉ, [ү] авазын белдергәндә астына тагын нокта куеп (ۉ.) язарга
кирәклеген искәртеп үтә, әмма бу үзенчәлек ул вакытта гамәлгә куела
алмый [Насыйри, 1895, б. 3–5]. ХХ гасырның беренче унъеллыгында
иҗат итә башлаган классик әдипләребезнең беренче хикәяләрендә,
шул вакытларда имля төзәтүләргә багышланган фикерләр тәэсире
белән, [ә] авазының язылышы кебек үк, [ү] авазы да, сирәк булса
да, фәтхәи уау булып языла башлый. Шулай итеп, әлегә кадәр
сүзләрне калын яки нечкә итеп укырга кирәклек, гарәп теленең каты
әйтелешле сүзләрдә сад ()ص, тый ()ط, гайн ()غ, каф ( )قхәрефләре
белән белдерелә торган каты тартыклар һәм нечкә әйтелешле
сүзләрдә, бу тартыкларның ти ()ت, син ()س, кәф ( )كхәрефләре
белән белдерелә торган йомшак әйтелешле парлары куллануга,
ягъни тартык авазларга нигезләнеп барган булса, моннан соң, әлеге
вазыйфа татар әйтелешенә буйсындырылып, алгы рәт һәм арткы
рәт сузыкларга күчерелә башлый. Бу уңайдан ирен гармониясенең
югала баруы, әмма рәт гармониясенең яшәеш алуы да күзәтелә.
Тартыкларның язылышында да тотрыклануга йөз тотыла: фарсы
кяфе нечкә [г] авазын да белдерә, алга таба бу авазны белдерү өчен,
кәф өстенә ике сызык, яисә өч нокта куела башлый. Төрки-кыпчактатар телләрендә бул- тамырының, төрки-угыз төркеме телләрендә
ул- дип язылышы вариантлылык хасил итә. Бу төркемдәге телләр
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мөнәсәбәтенә караган мәсьәләләр аерым бүлекчәдә яктыртыла.
Татар теленең арткы рәт, югары күтәрелеш, иренләшкән
[у] авазы һәм аның алгы рәт, нечкә пары булган [ү] авазының,
төрки-татар сүзләренең беренче, икенче иҗегендә һәм
ахырында, гарәп теленең уау графемасы [ ]وбелән белдерелүе.
Сүзләрнең беренче иҗегендә [у] һәм [ү] сузыклары төрки-татар
сүзләрендә дә, гарәп-фарсы алынмаларында да бер үк хәреф –
уау ( )وбелән белдерелә. Язма истәлекләрнең телен тикшерүче
галимнәр ассызыклаганча, [у], [ү] сузыкларының сүз башында,
сүз уртасында һәм сүз ахырында язылу-язылмау мәсьәләсе
ирен гармониясе дигән күренешне билгеләргә мөмкинлек бирә:
ирен гармониясенең саклануы язылыштагы традицияне саклау,
сакланмау күренешенең язуда чагылуы дип карала [Ахметгалеева,
1979, б. 61–62]. Мисалларны транскрипцияләү барышында
сүзләрдәге бу үзенчәлекне саклап бирү зарурлыгы күренә.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви әлСәгыйди” әсәрендә (1845):  – اوزوبузуб,  – اولورулур,  – اولورулур,
[Каргалый, 1889, б. 2],  – كوزالرنكىкүзләреңе,  – كورкүр [1889, б.
3; 2002, б. 64],  – كوره كوزمزкүрә күземез [3, 64],  – كورنкүрән, شول
– шул  – دولوдулу (тулы),  – سوندراسنсүндерәсән [1889, б. 4; 2002,
б. 64],  – كوستاربкүстәреб [1889, б. 5; 2002, б. 66] һ.б. Гарәп теле
алынмаларында:  – دورд[ә]үрә (әйләнеш),  – توفيقт[ә]үфикъ һ.б.
Фарсы теле алынмаларында:  – نوروزн[ә]үрүз (яңа, яшь көн),
 – روزى جزاрузи җәза (язмыш җәзасы) [1889, б. 4; 2002, б. 66], рузи
кыйл (ризык кыл),  – نوн[ә]ү (яшь) [1889, б. 5, 2002, б. 66], – خوش
хуш (гүзәл, күркәм) [1889, б. 5; 2002, б. 67],  – جوش ايليوبҗүш иелүб
(кайнап) [Каргалый, 1889, б. 7; 2002, б. 69] һ.б. Аңлашылганча, бу
төрдәге сүзләр гарәп теленең үз кагыйдәсенә буйсынып языла.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856):
 – كونكلدهкүңелдә,  – كورкүр [1856, б. 2],  – شوالرغهшуларға [1856,
б. 3],  – كوروبкүрүб [1856, б. 4],  – كوروبنкүрүбән,  – بوالرىбулары,
 – كوتاريبкүтәреб,  – كوراريمкүрәрем [1856, б. 4],  – كوندرкүндер [6],
 – كوتررسمкүтәрерсәм [7],  – بوбу,  – بولنماد ىбулынмады,  – كونكلкүңел,
 – بوالغهбуларға,  – بولنمزбулынмаз һ.б. [Салихов, 1856, б. 9] һ.б.
Гарәп теле алынмаларында:  – توفيقنكтәүфиқың [1856, б. 2],
 – روان اولدومрәван улдым (юнәлдем) [Салихов, 1856, б. 4], – دوستونكى
дустуңы [Салихов, 1856, б. 4] һ.б.
Ш. Зәки шигырьләрендә [Фәхретдин, Асар 1907]: – كوﯕلمده
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күңлемдә,  – صوصامشمсусамышым,  – بوالليدنбулалидин, – قورقولردن
қурқулардан,  – بولغاى بولمغاىбулғай булмағай,  – يوقسهйуқса, كوﯕلم
– күңлем,  – كوﯕلم ڭ كوز ينىкүңлемең күзене,  – دلوطىтулды, – قوج
чуқ,  – كوسه رسىкүстәрәсе,  – قولغهқулға,  – دامغوطىтуғмады [Юсупов,
2006, с. 186–193] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – جوسلر مҗүсләрем (гөнаһларым),
 – عاشق شوريده نكғашыйқ шуридәнең (мәхәббәт шаукымы) һ. б.
[Юсупов, 2006].
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасында [Насыйри, 1884]:
 – كونڭلمкүңлем,  – كوبкүб,  – يوقйуқ,  – كوردمкүрдем,  – كوزкүз, سوزن
– сүзең,  – كوكلم هкүңлемә,  – كوزه لسكгүзәлсәң,  – ر هزوتтүзәр, بويالى
– буйлай,  – طويماىтуймай,  – قولڭدينқулыңдин,  – اقوصсука, كوتى
 – يووشкүте йүеш,  – طوزان طوفراقтузан туфрақ,  – طولغاندهтулғанда,
 – يوققهйуққа һ.б. [Вәлиди, 1912, б. 94–95]. Авторның “Фәрхи”
поэмасында:  – شوقلغى يوقшуқлығы йуқ,  – كوردمкүрдем, – كوركينى
күркине,  – كوزкүз,  – بويونكбуйуң,  – بوالسىбуласы,  – توالسىтуласы,
 – كورنкүрән  – كشىкеше,  – كونكلمهкүңлемә,  – توالدرтуладыр, بوونالرم
 – دهбуунларымда,  – قوناقқунақ,  – بوбу,  – كونكلمىкүңлеми, – يارا درله
йарадырлә  – يارادرйарадыр [Насыйри, 1884, б. 583].
Г. Чокрыйның “Замме назыйр” шигырендә (1864): – كوكنى
күкне,  – بولسهбулса,  – بولغاىбулғай,  – تولغاىтулғай,  – بولوبбулуб,
 – سوزالرсүзләр  – طولغاىтулғай һ.б. [Чокрый, 1888].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйсси Бүз йегет” әсәрендә: دروكى
– күрде,  – داملوبىбулмады,  – كندروكкүрдең,  – قوشلورқушылыр, عادنوش
– шундағ,  – ماسروكкүрсәм һ.б. [Кормаши, 1874, б. 2–3]. Авторның
бу әсәрендә тау, җауга һ.б. сүзләрдәге [у] һәм [ү] авазлары өстенә
куелган өч нокталы вау ( )ۋбелән языла.
Авторның “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” әсәрендә [1879]: – شول
шул,  – كوندربкүндереб,  – كونكلىкүңле,  – شونداينшундаин, – كونكينه
күңленә,  – كوچ كوچه لرنىкүч күчәләрне,  – دروكيلرкүрдиләр,  – كوبкүб
һ.б. [Кормаши, 1894, б. 2–3].
М. Акмулланың “Даменла Шиһабеддин хәзрәтнең
мәрсиясе”ндә (1892):  – بولوبбулуб,  – كوبيدىкүбәйде,  – قولغهқулга,
 – يوللرйуллар,  – سوزсүз  – قوزغارқузғар,  – چولالكنلرчүлләгәннәр,
 – قوانغانداىқуанғандай,  – صونىсуны,  – كوركانкүргән,  – آدمадәм,
 – قوانغانداىқуанғандай,  – توغان يوقтуған йуқ,  – يوانйуан, – كولمك
күлмәк,  – كورهкүрә һ.б. [Акмулла, 1892, б. 2–3]. Авторның бу
әсәрендә қауғамыз [3], қарау, җәйәүләтеп [4], сау [7], берәүне
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[Акмулла, 1892, б. 10], буйау сүзендәге [у] һәм [ү] авазлары өстенә
куелган өч нокталы уау белән языла [Акмулла, 1892, б. 12].
К. Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881): قويديالر
– қуйдылар,  – توغاننهтуғанына,  – رولوبбулур,  – لوشшул, – هسلوب ده
булса да,  – يوغندهйуғында,  – قويارالرқуйарлар,  – طوباسтупас, – كورديلر
күрделәр,  – توقتاتوبтуқтатуб,  – بوشوغوصсугышуб,  – بوكкүб, دتاروكى
– күрсәтде,  – قويديالرқуйдылар һ.б. [Насыйри, 1898, б. 3–5].
М. Акъегетнең “Хисамеддин менла” әсәрендә (1886): – سورهي
Русия,  – اولوبулуб,  – بولوبбулуб,  – يولйул,  – قوجчуқ, رلرورتسوك
– күстәрүрләр,  – بولمهбүлмә һ.б. [Акъегет, 1886, б. 2–3]. Бу
авторның әлеге әсәрендә қырмалау, қыңғырау, һ.б. сүзләрдәге [у]
һәм [ү] авазлары өстендә өч нокта куелган уау белән языла: – قرمالۋ
қырмалау [1886, б. 16],  – قوكغراۋқыңғырау [1886, б. 52].
З. Бигиевнең “Гөнаһе кәбаир” романында [1890]:  – ظورзур,
 – توفراقنىтуфрақны,  – كوروشجيلرкүрүшчил[ә]р һ.б. [1890, б. 2–3].
Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887):  – بولسونбулсун,
 – اغلوبىىбулғай,  – لوشшул,  – هلناللوقқулланыла,  – كوروبкүрүб, – كوب
күб һ.б. [Фәизхан, 1896]. Аерым сүзләрдә ирен гармониясе саклана.
Бу әсәрдә ауыл ( )آۋللرсүзе уау өстенә өч нокта куеп языла, шулай
итеп, ауыл сүзенең өч әдиптә өч төрле язылуын күрәбез: М. Акъегет
әлеге сүзне куш уау белән ()آوول, К. Насыйри бер уау белән ()آول,
Г. Фәизхан исә өч нокталы уау белән белдерә, димәк, аерым бер
ауыл сүзен язуда әлеге авазның вариантлылык хасил итүе күренә. Бу
сүзнең бер үк авторның бер үк әсәрендә дә да ике төрле язылышы
күзәтелә. Мәсәлән, Гарифулла Чокрый әтисе турында язылган “Гайн
әр-риза китабы: Хәзрәт чишмәсе йәки Күрдем чишмәсе” дигән
китабында бер-бер артлы килә торган ике җөмләдә бер үк ауыл
сүзе ноктасыз һәм өч нокталы уау белән белдерелә: Бер көн мәзкүр
шәехемез мәрхүм Гали Чокрый Рәхмәтулла гали үзенең мәзкүр
урманга ун биш чакрым йергә күчүб ултурган Күрдем исемле
ауылдагы каумләренә бер духавный хезмәт илә китмеш... Күрдем
ауулының ( )آۋلينكбасу артына җитәрдә...” [Чокрый, 1900].
З. Бигиевнең “Өлүф, йәки гүзәл кыз Хәдичә” әсәрендә (1889),
шул ук авторның “Гөнаһе кәбәир” [1890] романыннан аермалы
буларак, күп кенә сүзләрдәге [у], [ү] авазлары өстендәге өч ноктасы
белән бирелә:  – سودكارсәүдәгәр [1889, б. 8],  – ايۋندهиүвендә, – ايۋده
иүведә,  – ايۋمزكاийүмезгә,  – بولوۋنىбулуыны,  – كياۋكاкияүгә, بولوۋنى
– булуыны [1889, б. 9].
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Р. Фәхретдиннең аналарга, аталарга, балаларга, хатынларга
багышлап язган дини-дидактик әсәрләрендә уау өстенә өч нокта
куелып язу очрагы күзәтелми. “Тәрбияле ана” әсәрендә: كيتروجيلر
– китерүчеләр,  – قايوسىқайусы,  – بلوجىб[е]лүче, – كورلمكده در
күрелмәкдәдер [Фәхретдин, 1898, б. 2–3] һ.б.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә: – آلباوتنك
алпауытның,  – اولوبүлүб,  – شولшул,  – طورغانторған,  – روسجهрусча
 – اوقورغهуқурға,  – بولوبбулуб,  – قووبқууб [Исхакый, 1902, б. 4] һ.б.
Аерым сүзләрдә ирен гармониясе саклана.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә:  – تورغاىтурғай,  – طاوشلرىтаушлары,  – شوندهшунда,
 – سوزلرсүзләр,  – كورمكانкүрмәгән,  – شوالىшулай  – بولسه دهбулса да,
 – يولدهйулда һ.б. Аерым сүзләрдә иренләшү саклана:  – اوغلومуғлум
[Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907, № 2] һ.б. Әсәрнең китап вариантында
бу үзенчәлек сакланмый, язуда сөйләмә әйтелеш чагылыш таба:
 – اوغلمуғлым [Ибраһимов, 1912, б. 4].
Ф. Әмирханның “Гарәфә кич төшемдә” хикәясендә сүзләрнең
беренче һәм икенче иҗекләрендә ишетелә торган [у] һәм [ү]
авазларының язуда күрсәтелүе кабул ителгән тәртиптә бара: – كلوبنده
клубында,  – استودينتыстудент,  – كروومк[е]рүем,  – يوقйуқ,  – ظورзур,
 – جويالوبҗуйалыб,  – كورهкүрә һ.б. ягъни сүзләрне әйткәндә ишетелә
торган [у], [ү] сузыклары язуда чагылыш таба. Аерым сүзләрнең
беренче һәм икенче иҗекләрендә ирен гармониясе саклана: بولو
– булу,  – اوقولبуқулыб,  – بولوبбулуб [Әмирхан, 1909, б. 13] һ.б.
Хуҗа дигән сүзнең татарча әйтелешендә ишетелә торган [у] авазы,
хикәянең һәр ике басмасында да, фарсыча хаҗә язылышындагыча
[Мәхмүтов, 1965, б. 849], уау әлиф диграфы белән бирелә: хуҗасы
да ( )خواجه سى دهйуқ булды [Әмирхан, 1907, № 4, б. 13, 1909, б. 13].
Йаурупа ( )ياوروباсүзе хикәянең икенче басмасында вау ( )ۋхәрефе
белән күрсәтелә ([ )ياۋروباӘмирхан, 1909, б. 3].
Китерелгән мисаллардан аңлашылганча, гарәп теленең уау дип
атала торган хәрефе, мәдсез әлиф белән бергә кушылып, төркитатар сүзләренең сүз башы позициясендә сузык [у], [ү] авазларын
белдерә. Шушы ук авазлар сүз уртасында һәм сүз ахырында
әлифтән башка гына да бирелә һәм, сүз башы позициясеннән
аермалы буларак, имляда вариантлылык хасил итә, ягъни аерым
әдипләрнең кайбер әсәрләрендә өстенә өч нокта куелып та бирелә.
Бер үк сүзнең (ауыл) төрлечә язылуыннан, бу хәреф белән белдерелә
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торган авазларның фонематик вазыйфалары булмавы аңлашыла.
Уау ( )وхәрефенең гарәп һәм фарсы сүзләрендә иренирен (теш) [w] хәзерге орфографиядә [в] тартык авазын язуда
чагылдыруы мәгълүм.
Тарихка күз салсак, М. Кашгарыйның “Диване лөгатет-төрк”
хезмәтендә сүзбашы позициясендә әлиф белән языла торган уау,
эзлекле рәвештә диярлек, өстенә өч нокта куелып языла:  – آۋав
(охота),  – اۋав (дом) [Кашгарый, 2005, с. 113]. Сүз башында әлиф уау
белән [ноктасыз] язылган сүзләрнең кайберләренә, мәсәлән, – توآ
әвәт (то же что и ават, т.е. “да”), аерым искәрмә бирелә: “Дело в том,
что любой [ва], произносимый между двумя артикуляционными
позициями, может чередоваться с [вав]. Так, посланника называют
и йалауаж и йалаваж (растение); турсус называют и йауа и
йава, т.е. с [в] [Кашгарый, 2005, с. 115]. Автор үзенең “Кереш
сүзе”ндә төрки сүзләрне гарәп хәрефләре белән ничек итеп
язуына, шул исәптән [в] тартыгына карата, мондый аңлатма бирә:
”Основным правилом этой орфографии является то, что каждый
[а] на письме обозначается алифом, даже там, где произнесение
его необоснованно (т.е. и там, где нет долгого звука); каждый [у]
передается при помощи [в], даже там, где нет оснований для его
произнесения; каждый [и] передается при помощи [й], даже там,
где это представляется необоснованным [Кашгарый, 2005, с. 58].
Димәк, ноктасыз һәм өч нокта белән языла торган уауның аермасы
шактый шартлы дип билгеләнелә.
Я. Әхмәтгалиева “Кисекбаш китабы”ның бер кулъязмасында
уауның өч нокталы булып язылышын, А.М. Щербак хезмәтенә
[1961, с. 47] нигезләнеп, диалектлардагы фонетик төсмернең
сакланышы булырга мөмкин дип белдерә [Ахметгалеева, 1979,
с. 65]. Ф.Ш. Нуриева исә М. Болгариның “Нәһҗел фарадис”
хезмәтендә, [w] авазының бер үк сүзләрдә нокталы һәм ноктасыз
язылуы күзәтелгәнгә күрә, әлеге аерымлануның шартлы булуын
искәртә [Нуриева, 1999, б. 49, 2004, б. 104]. Бу әсәрләрдә уауның
ике төрле язылышы хакында әлеге графеманың тартык [в] авазын
чагылдыруына мөнәсәбәте белдерелә.
Шулай итеп, өйрәнелә торган чордагы әсәрләрдә дә, китерелгән
мисаллардан аңлашылганча, уау билгесенең ике төрле язылышы
катгый рәвештә билгеле бер вазыйфа үти, дип әйтү шактый читен,
диалекталь әйтелешне чагылдыру максаты да күздә тотыла, дип тә
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әйтә алмыйбыз. Мишәр вәкиле булган З. Бигиевнең ике әсәрендә
бер үк сүзләрдәге [w] авазының төрлечә язылышы болай дип
уйларга урын калдырмый. Уауның тартык авазны белдергәндә
генә түгел, сузык авазны белдергәндә дә төрлечә язылуы очраганга,
әлеге язылыш хакында бу урында да искә алып үтү урынлы булыр.
Сүз башы һәм сүз уртасында уау хәрефенең язылу-язылмавы
сүзләрдәге ирен гармониясенең саклану-сакланмавын белдерә.
Әлеге үзенчәлек, үз чиратында, язма традициянең сөйләмә телдәге
әйтелеше белән алмаштырыла баруын күрергә мөмкинлек бирә.
Татар теленең арткы рәт, урта күтәрелеш, иренләшкән [о]
авазы һәм аның алгы рәт, нечкә пары булган [ө] сузыгының,
төрки-татар сүзләренең сүз башында, гарәп теленең вауе-мәд
( )اوкушма графемасы белән белдерелүе. Төрки-татар сүзләренең
сүз башы позициясендә арткы рәт, урта күтәрелеш, иренләшкән [о]
авазы һәм аның алгы рәт, нечкә пары булган [ө] сузыгының төркитатар сүзләренең сүз башында белдерелүе Идел буе регионындагы
иске татар имлясының үзенчәлеге булып санала торган нормада,
ягъни вауе-мәд формасында языла; гарәп һәм фарсы сүзләрендә [о],
[ө] авазлары ялгыз әлиф белән белдерелә, ягъни әлеге авазларның
сүз башындагы язылышында, параллель рәвештә ике язма норма
дәвам ителә.
Шуның белән бергә, төрки-татар сүзләрендәге [о], [ө]
авазларының язылышы турында фикер әйтелгәндә, аларга гына хас
булган, түбәндәге мәсьәләргә игътибар итәргә кирәк була: а) сүз
башында кулланыла торган [о], [ө] авазларының, [у], [ү] авазлары
кебек үк, аерым сүзләрнең икенче иҗегендә дә дәвам ителеп,
традиция булып килә торган ирен гармониясенең сакланышын
билгеләргә мөмкин булу; ә) сүз башындагы [ө] сузыгы, кыпчак
төркеме телләренә хас булган вауе-мәд белән генә түгел, угыз
төркеме телләренә хас булган йы-йе мәд рәвешендә дә язылганга
күрә, аларның берсен икенчесенә вариант дип карарга мөмкин булу.
Әмма угыз-кыпчак мәсьәләсе, теоретик күзаллаулар нигезендә,
аерым бүлек итеп тикшерелгәнгә күрә, бу урында мисалларга
анализ бирелми.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних...” әсәрендә
(1889):  – اوشبوошбу [1889, б. 2; 2002, б. 62],  – اوﭼونөчүн [1889,
б. 3; 2002, б. 63] (бу сүз еш кына чөн формасында да языла: آنى
 – ﭼونаны чөн [1889, б. 3; 2002, б. 63]),  – اوﭼيلهочилә [3, 63], اوترى
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– отры [1889, б. 3; 2002, б. 64],  – اوستوندهөстүндә [1889, б. 4; 2002,
б. 64],  – اوﭼونөчен [1889, б. 4; 2002, б. 65],  – اوزولدىөзүлде [1889,
б. 6; 2002, б. 68],  – اوشبوошбу,  – اوﭼونچىөчүнче [1889, б. 8; 2002, б.
70],  – اوستنكز هөстеңезә [1889, б. 9; 2002, б. 73],  – اوشيوошбу [10],
 – اوشبوошбу [11] һ.б. Мисалларның күбесендә ирен гармониясенең
саклануы күзәтелә.
Сүз башында [ө] авазының аерым бер мәдсез әлиф ( )اбелән
генә белдерелүе вариант булып санала:  – استنكزهөстеңезә [1898, б. 9,
2002, б. 72]. Бу сүзнең ике төрле язылышында да ирен гармониясе
сакланмый.
Гарәп-фарсы алынмалары чыганак теленең кагыйдәсе буенча
мәдсез әлиф белән башлана:  – اميدөмид,  – امتөммәт [Каргалый,
1889, б. 7; 2002, б. 69] һ.б.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856):
 – اوستومدهөстүмдә [3],  – بر اوﭼن الده توتوبбер очын әлдә тотуб [5],
 – اوقورلر اوشبو ايتنى تون كوتуқурлар ошбу аятьне төн-көн [11], دخى
 – ﭼوقدر مونكه اوخشاش حدىثلراдәхи чуқдыр моңа охшаш хәдисләр [14],
 – اوينهөйенә,  – اوندهүендә,  – اويورойур,  – اوررорыр,  – اويادىойыды,
 – اولوغолуг [1856, б. 17–18] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – استادостаз [1856, б. 9] һ.б.
Ш. Зәки шигырьләрендә [Фәхретдин, Асар, 1907; Вәлиди,
1912, б. 116–119]:  – وبشواошбу, [ – ﭼونө]чөн,  – اوچالى كوكلر ياكاочәле
күкләр йаңа,  – اونداوكهөндәүгә,  – اويو دهөйүдә,  – ايودهиүдә дигән
сүзләрнең ике төрле язылышын типографик ялгышу дип әйтергә
мөмкин булса кирәк, башка сүзләрдә [о], [ө] сузыклары вауе-мәд
белән бирелә [Юсупов, 2006, с. 186–192] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – اميدمөмидем,  – استادостазың һ.б.
Вариант дигәндә, авторның “Әй дәрига!...” шигырендә өчен
сүзенең вауе-мәд белән түгел, бәлки йы-йе мәд белән бирелеше
күздә тотыла:
جنك قيلوب نفسمى اولدرسه م سكه وارمق ايچون
Җәнк кыйлуб (сугышып) нәфсемне үлдерсәм сәңә вармақ ичүн
[Фәхретдин, Асар, 1907, б. 416; Юсупов, 2006, с. 188].
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасында [Насыйри, 1884]:
 – اويوسا بولماس اويغاتوبойуса булмас уйғатыб [Вәлиди, 1912, б. 94],
 – باراو ايلنده بر ماتور اوﭼون اويقو منى يوغالتدمПарау илендә бер матур өчен
ойқуымны йуғалтдым [Вәлиди, 1912, б. 97].  – اوخشاب قارا قبلمققهохшаб
қара қалмыққа [94],  – اوست باشنөст башын [Вәлиди, 1912, б. 95].
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Авторның “Фәрхи” поэмасында:  – هللا مه باش اورسام ايدى بو قادرАллама
баш орсам иде бу қадәр [Насыйри, 1884, б. 589] һ.б.
Г. Чокрыйның “Замме назыйр” китабында (1864): – اوﭼون
өчен һ.б. Гарәп-фарсы алынмаларында:  – استدينهостазинә, – نمتماى
өммәтемне һ.б.
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” әсәрендә:
 – بيك اولوغ سرايدهбик олуғ сарайда [1874, б. 2], – دنيادين اميد اوزماكيل
дөнйадин өмид өзмәгел [44].  – اوزعنجى كيسدىөзгәнче кисде [24] һ.б.
Оста сүзе мәдсез әлиф белән башлана торган остаздан аермалы
буларак, төрки-татарга хас булганча, вауе-мәд белән языла: اولوع
 – اوستاالرолуғ осталар [42]. “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә”дә: بر اولوغ
– бер олуғ [1882, 1894, б. 2],  – دعاالر اوقب اوردىдоғалар уқыб өрде,
 – اوشبو قلمنى توتبошбу қаләмене тотыб [1894, б. 4], – چچاكلر اوزماكا
чәчәкләр өзмәгә,  – رالشاوا كنتي ملكويتэшләрең ойат түкелме [6], صنامق
 – اوﭼونсынамақ өчен [1894, б. 7] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә,
татар сүзләрендәге [о], [ө] авазлары вауе-мәд белән, гарәп-фарсы
алынмалары мәдсез әлиф белән күрсәтелә.
М.
Акмулланың
“Даменла
Шиһабеддин
хәзрәтнең
мәрсиясе”ндә:  – اوﭼونөчен [1892, б. 3], بر شريك قالين كتاب اوستاب
 – تورسهбер шәрик қалын китаб остаб торса [1892, б. 4], – هدموتسوا
өстүмдә [4],  – هر قوش اوﭼب الجين بولملىһәр қош очыб лачын булмай
[1892, б. 6],  – اومورقانك اوزولسهумурқаң өзүлсә [7],  – باش اوﭼونهбаш
очуна [18926, б. 9],  – اتصواоста [1892, б. 10, 11],  – اﭼقانочқан,
 – اوركانمنانөргәнменән [12],  – حقدن اويالхақдан ойал [1892, б. 14] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, сүз башындагы [о], [ө] икенче иҗектә дә
дәвам ителеп языла торган өчүн, өстүмдә, өзүлсә сүзләрендә ирен
гармониясе саклана.
К. Насыйри тупа, ягъни кыска уау дип атаган [о] һәм [ө]
авазларының язылышын [у] һәм [ү] авазларының язылышыннан
аерымлау өчен, уау хәрефенең өстенә өтер, берсен икенченнән
аерымлау өчен, [ү]не белдерә торган билгегә нокта куеп язып
күрсәтсә дә [Насыйри, 1895, б. 3–5], әлеге язылыш ул вакытта
гамәлгә куела алмый.
Шуның белән бергә, татар теле сүзләренең сүз башында
[о], [ө] авазларының бирелешендә, төрки-татар сүзләре белән
гарәп-фарсы алынмаларының язылышындагы аерымлану белән
бергә, тагын төрки-угыз традицион язылыш белән төрки-кыпчактатар сөйләм үзенчәлеге мөнәсәбәте нигезендә дә вариантлылык
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хасил итә: мәсәлән, өчен дигән сүзнең сүз башы позициясендә
[ө] авазының традицион язма йы-йе мәд белән сөйләмә формасы
булган вауе-мәд башлануында чиратлашу күзәтелә.
К. Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881) өчен сүзе
эзлекле рәвештә вауе-мәд белән башлана:  – تجربه اوﭼونтәҗрибә
өчен,  – تماشا قيلمق اوچونтамаша қыйлмақ өчен... [Насыйри, 1898, б. 4],
 – آلماسونالر اوﭼونалмасынлар өчен... [7],  – قوتقارمق اوﭼوندرқотқармақ
өчендер [Насыйри, 1898, б. 8] һ.б. Авторның “Фәвакиһел җөләса
фил әдәбият” әсәрендә дә (1884) шундый ук язылыш күзәтелә:
 – قارةينلر اوﭼونқартинләр өчен,  – هركم اوزيننك عملى اوﭼونһәркем үзенең
ғамәле өчен [Насыйри, 1884, б. 3–5].
М. Акъегетнең “Хисамеддин менла” романында (1886) өчен
сүзе рәттән йы-йе мәд белән башлана:  – قمتالكا ايچونаңлатмақ ичүн,
 – مغيشت ايچونмәғыйшәт ичүн,  – ايش و تجارت ايچونэш вә тиҗарәт ичүн
[1886, б. 2] һ.б. Башка сүзләрнең сүз башында [о], [ө] авазларының
язылышы кабул ителгән тәртиптә дәвам итә:  – اوزونозун, – اوزاق
озак,  – اولوغолуғ,  – اويوقойук,  – اوستوندهөстендә һ.б. [1886, б. 2–10].
Сүзләрнең күбесендә ирен гармониясе сакланып языла.  – ولوолы
сүзенең мәдсез уау белән башлануы вариант булып санала. Сүзнең
тамыры [и] авазына тәмамланса, ярдәмлек сүз кушылып языла:
ничүн ( )نيچونбу диле җаһилә балаларыңызы вирәсез [1886, б. 3] һ.б.
Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887), шулай ук,
эзлекле рәвештә өчен сүзе йы-йе мәд белән башлана: اوقوب فايده
 – لنسونلر ايچونуқуб файдалансунлар ичүн [1896, б. 2],  – باال ايچونбала
ичүн [3],  – سودا ايچونсәүдә ичүн [4],  – سرمايه ايچونсәрмәйә ичүн,
 – يواطور ايچونйуатур ичүн [Фәизхан, 1896, б. 6] һ.б.
З. Бигиевнең “Өлүф, йәки гүзәл кыз Хәдичә” әсәрендә (1887)
өчен сүзе вауе-мәд белән языла: аңлатмак өчен ()اوﭼون, тәфтиш
өчен ( ;)اوﭼونолуғ сүзе мәдсез әлиф ( )الوغһәм вауе-мәд ( )اولوغбелән
башланып, ике төрле күрсәтелә;  – ايونيدهөйүинә,  – ايودهөйүвдә
сүзләрендә [ө] авазы йы-йе мәд булып языла;  – اوﭺөч сүзе вауемәд белән бирелә [Бигиев, 1889]. Авторның “Гөнаһе кәбаир”
романында [1890] өчен сүзе йы-йе мәд белән башланып, ичүн
( )ايچونдип языла:  – اولديغيچونулдығичүн, К кариясе әһалисенең
мәғыйшәт ичүн ( )ايچونхезмәте игенчелек улса да әксәрисе башка
шәһәрләрә... тиҗәрәт ичүн ( )ايچونкидәйүрләр [1890, б. 2] һ.б.
Аңлашылганча, бу әдипнең әсәрләрендә бер үк сүзләрдәге сүз
башы [о], [ө] авазларының төрлечә язылышы күренә.
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Р. Фәхретдиннең “ачык ана дилемездә йазылмышдыр” дип
белдергән “Тәрбияле бала” һәм “Тәрбияле ана” әсәрләрендә (1898)
өчен сүзе йы-йе мәд белән, олуғ сүзе мәдсез әлиф белән башлана:
Ата вә ана ичүн ( )ايچونтәрбийәле бала дәрәҗәсендәге олуғ ()الوغ
байлық һич улмаз [1898, б. 2]. Әдипнең “һәрбер өйдә вә һәрбер
хатын кулында бу китабдан бер данәсе булынурга тиешледер
” дип белдергән “Тәрбияле хатын” китабында да өчен һәм олуғ
сүзләренең язылышы шушы ук тәртиптә бара: Аллаһы Тәгалә
хазрәте үзенең олуғлығыны белдермәк ичүн ( )ايچونошбу ғаләмне
йарадырыб... [1899, б. 2], ирләр илә хатынлар ичүн ( )ايچونшәригать
вә ғакыл тарафындан билгеләнгән вазыйфалар вардыр ки... [1899,
б. 3]. Ошбуның ичүн ( )ايچونғақыллы вә тәрбияле ирләр вә хатунлар
хәсән мәғашәрәтне олуғ бер ниғмәт белүрләр... [1899, б. 3] һ.б.
Ф. Кәриминең “Бер шәкерт илә бер студент” хикәясендә
өчен сүзе вауе-мәд белән  – باراخودقه اولكرمك اوﭼونпароходқа
өлгермәк өчен [1899, б. 2] языла. Шул ук авторның “Җиһангир
мәхдүмнең ауыл мәдрәсәсендә укуы” хикәясендә, Торналы авылы
мәдрәсәсенең мулласы булган хәзрәт авызыннан әйтелгәндә, йыйе мәд белән языла: шуның ичүн дә ( )ايچوندهмулла булуб йетәр
йетмәс ауылындағы мәктәбкә балалар җыеб уқытмаға башлады
[1900, б.2]. “Йаурупа сәяхәтнамәсендә” (1902) шул ук сүз йы-йе
мәд белән языла: озын сәфәрләр ичүн ()ايچون, يول ايچون حضراقار كورمك
– йул ичүн хәзерлекләр күрмәк, [1902, б.2],  – كزمك ايچونгәзмәк
ичүн, нәрсәләре багажа вирмәк ичүн ([ )ايچونКәрими, 1902, б.3],
 – اوطورمق ايچونутырмақ ичүн [Кәрими, 1902, б. 4] һ.б. Мисаллардан
күренгәнчә, әлеге сүзләрнең төрлечә язылышы, адресатка бәйле
булган иҗтимагый-стилистик-функциональ аерымлану буларак,
язма телнең структур-вариантын барлыкка китерә: татар укучы
укып аңласын дигән максат белән язылган хикәядә өчен сүзе
халыкның җанлы сөйләмендәге яңгырашында бирелә, укымышлы
кешенең сөйләмендә яисә төрки гаиләдәге күпчелек халык укып
аңласын дигән максаттан чыгып язылган сәяхәтнамәдә шул ук
ук сүз угыз-төрек телендә кулланылганча ичүн дип күрсәтелә.
Ф.Кәримнең “Җиһангир мәһдүмнең...” хикәясендә олуг сүзе,
Р. Фәхретдин иҗатындагы кебек үк, мәдсез әлиф белән башлана:
 – اك الوغ باالسىиң олуғ баласы [Җиһангир мәһдүмнең...1890, б. 3].
“Йаурупа сәяхәтнамәсендә” озын сүзе вауе-мәд белән башлана:
 – اوزون سفرلر ايچونозун сәфәрләр ичүн, кидиләчәк йулның
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озунлығына ()اوزونلغينه. Очсуз ( )اوﭼسوزһәм орулуб ( )اورولوبсүзләре
дә шулай ук языла, бу сүзләрнең язылышында гармония саклана
[Кәрими, 1902, б. 2] һ.б.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә өчен сүзе вауемәд белән языла:  – خدمت اوﭼونхезмәт өчен [Исхакый, 1902, б. 5] һ.б.
“Бай углы” әсәрендә (1903):  – اوﭺөч,  – اويدهөйдә,  – اوشكرتوөшкертү,
 – اوزونозун,  – اوزاقозақ һ.б. сүзләр рәттән,  – اوجونөчен сүзе кебек
вауе-мәд белән языла һ.б. [Исхакый, 1910].
Драма әсәрләрендә дә өчен формасы сөйләмдәгечә. Мәсәлән,
Г. Ильясиның “Бичара кыз”ында:  – كشى اوﭼونкеше өчен, – ارال اوﭼون
алар өчен [Ильяси, 1887, 1957, б.559]. Ф. Халидинең “Рәдде бичара
кыз” ында: чәч тәңкәсе өчен ([ )اوﭼون1888, б. 3],  – آننك اوجونаның
өчен,  – آلور اوﭼونалыр өчен [Халиди, 1888, б. 6] һ.б. Г. Камалның
“Бәхетсез йекет” драмасында да минем өчен, атасы өчен, буның
өчен һ.б. өчен вауе-мәд белән языла [Камал, 1890].
ХХ гасырның беренче унъеллыгында иҗат итә башлаган
классикларның беренче хикәяләрендә, асылда, традицион
язылыш дәвам ителә: төрки-татар сүзләренең сүз башында [о],
[ө] авазлары вауе-мәд белән белдерелә. Г. Ибраһимовның “Зәки
шәкерднең мәдрәсәдән куылуы” хикәясендә:  – اوستلينهөстләренә,
 – اويالورلقоялурлық,  – اوزاقозақ,  – اويولكانөйүлгән,  – اوستندهөстендә
һ.б. Г. Ибраһимов бу әсәрендә зур, зурлык мәгънәсен белдерү
өчен, татар телендә беренче мәртәбә өлкән сүзен куллана, бу сүз
еш кабатлана һәм фәкать бер генә төрле булып мәдсез әлиф белән
башлана ()الكان. Өй сүзе, өйләр, өйләргә һ.б. сүзформаларында [ө]
авазы йы-йе мәдкә уау кушылып башлана:  – ايوөйү,  – بر ايوбер өйү,
 – ايولركهөйүләргә,  – ايولرنىөйүләрне һ.б. [Ибраһимов, Әл-Ислах,
1907, № 2]. Китап булып басылган вариантта өй сүзе вауе-мәд
белән генә башлана ()اوينى, өй булып укыла, ягъни язуда әйтелеш
чагыла [Ибраһимов, 1912, б. 3].
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” хикәясендә: – هدننوأ
өнендә,  – اونوتهоныта,  – اوزاقозақ,  – اوستالكهөстәлгә,  – اوستالنكөстәлнең,
 – اويومهөйемә [Әмирхан, Әл-Ислах, 1907, № 4]. Әлеге хикәя икенче
мәртәбә басылганда, [о], [ө] авазларының сүз башында бирелешендә
кайбер үзгәрешләр күзәтелә: беренче басмада олуг сүзе вауе-мәд
белән ()اولوغ, икенче басмада фәтхәле әлиф белән башлана ()ألوغ
[Әмирхан, 1909, б. 9], өчен сүзе беренче басмада язма традиция
сакланып, өч мәртәбә  – ايچونичүн дип, икенче басмада, бу сүз ике
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мәртәбә  اجونдип ике мәртәбә мәдсез әлиф белән, бер мәртәбә اوﭼون
– өчен дип, вауе-мәд белән күрсәтелә, ягъни сөйләмә форманың
язылышы төрлечә күзаллана [Әмирхан, 1909, б. 12]. Әмма өлгергән
сүзе беренче басмада да [1907, б. 12], икенчесендә дә фәтхәле уау
белән языла ([ )أولكركان1909, б. 8]. Авторның “Танымаганлыкдан
танышдык” хикәясендә өй сүзе фәтхәле уау белән башлана ()أوى
[Әмирхан, 1909, б. 21] һ.б.
Шулай итеп, татар теленең [о], [ө] авазлары сүз башы
позициясендә иске татар телендә норма булып санала торган
ысулда, ягъни вауе-мәд рәвешендә бирелә; өчен сүзендә [ө]
авазының йы-йе мәд булып язылышы, гомумтөрки-угыз телләре
традициясенең сакланышы буларак, бу чор өчен функциональструктур вариант буларак кабул ителә, әлеге вариант адресатка
карап, яисә персонаж сөйләмен күрсәтү өчен аерымлану
вазыйфасын үти; өчен сүзенең -чөн/-чүн рәвешендә кушымча
буларак язылышын да вариант дип саный алабыз: Ә. Каргалый
да:  – انى ﭼونаны чөн [1845, 1889, б. 3]; Һ. Салиховта: كلوب ﭼون
– кәлүб чөн [1856, б. 4]; Ш. Зәки шигырьләрендә: изтыйрарә
дөшмешем чөн ( )چونихтиярым калмады (чарасыз хәлгә төшәр
өчен теләгем-иркем калмады). Бу шагыйрьнең “И дәрига!” дип
башланган шигырендә, “...баштагы сузыгын югалтып, кушымча
булып файдаланыла торган төрки чыгышлы – [ө]чөн бәйлеге”
[Әхмәтьянов, 1987, б. 75] гарәп графикасында чүн булып языла
һәм фарсы теленең “чүн (ки) теркәгече белән” [Әхмәтьянов, 2001,
б. 237] омоним булып чагылыш таба: Чөн диларем улдыр анчақ
үзгә йары нидәрем? (...чөнки күңелем йуанычы улдыр, бу очракта
башка ярлар нәрсәгә?) [Юсупов, 2006, с. 186].
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасында тулы булып
язылган өчен бәйлеге белән рәттән [1988, б. 396, 397, 405], аның
кыска варианты да кулланыла: Сәнеңчөн сәнең артындин Парау
иленә бардым мин [Кандалый, 1988, б. 390], Ходачөн җанны
қыйнама [402], Сәнеңчөн кеше үкенмәс [1988, б. 403] һ.б.
Аңлашылганча, -чүн (-чөн) күпчелек очракта бәйлек вазыйфасында
ешрак кабатлана.
Г. Чокрыйның поэмаларында өчен бәйлегенең тулы һәм
кушымча булып язылышы һәм [ө]чөн, чөн [ки] сүзләреннән чүн
формасының ике вазыйфасы да тар контекстта файдаланылуы
түбәндәге дүртюллыкта ачык күренә:

450

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

Ғали мискин бу әбйатың қачан кем әзкийә күрсә,
Дийәрләр: “Чүб-саламдыр бу! Ничөн йазған ушал бәндә?!”
Җаwабында дийәр дуслар: “Чөн андан сордылар – дуслар
Халенчә әйләде иншад, йанында нә булур исә” [Чокрый, 1957,
б.250]. Аңлашылганча, ничөн ( )نيچونдигәндә, эшнең максатын
белдерә торган бәйлек, чөн ( )ﭼونдигәндә, чөнки теркәгече булуы
күренә. Авторның “Шәмгъ эз-зыя...” китабында шундый ук
параллель кулланылыш күзәтелә:  – بلغارجونболғарчөн [1883: 3],
 – ﭼون اول شيح على اكرمчөн ул Ғали шәех әкрам [1883, б. 5]. “Мәдхе
Казан” китабында Болгар шәһәрен тупка тотуга караган юлларда
да чүн шундый ук вазыйфа үти:
Чөн ул шайтан эшен итмам итеп қыйлган сөрүрен тамь...
(Чөн [ки] ул шайтан эшен тәмам итеп, тәмам шатланган) [1889,
1957, б. 249]. Шушы ук юлларда өчен ярдәмлеге дә урын ала:
Сөреп қуйған йырақ йиргә мәқаме өчен харам саздыр [Чокрый,
1957, б. 249].
Чөнки, өчен, чүн, чүнки сүзләренең килеп чыгышы хакында
Р.Г. Әхмәтьяновның “Служебные слова арабско-персидского
происхождения в татарском языке” дигән мәкаләсендә аңлатыла
[Ахметьянов, 1986, с. 47–54].
Сүз башындагы [ө]авазы кебек үк, [о] авазы язылышында да
вариантлылык күзәтелә. Бу вариантлылык ирен гармониясенең
саклану-сакланмавына, ягъни [о] авазының ишетелгән урында
язылу-язылмавына нигезләнеп барлыкка килә. Әлеге үзенчәлек
олуг сүзенең язылышында ачык чагылыш таба. Югарыда
китерелгән мисаллардан күренгәнчә, Һ. Салихов, Ә. УразаевКормаши, К. Насыйри әсәрләрендә олуғ сүзе  اولوغрәвешендә,
ягъни ирен гармониясе сакланган хәлдә, Г. Фәизхан, Р. Фәхретдин,
Ф. Кәриминең аерым әсәрләрендә олуг сүзе  الوغбулып, әлеге
гармония сакланмаган хәлдә языла, әмма “Тутыйнамә китабы” нда
әлеге язылышның чиратлашуы да күзәтелә: [ الوغ1896, б. 2], اولوغ
[5].. Г. Чокрыйның “Шәмгъ эз-зыя...” әсәрендә бу сүзнең  – اولوقолук
дип язылышы типографик төгәлсезлек булса кирәк. Сирәк кенә
булса да ошбу сүзенең дә  وبشواһәм  وبشاбулып язылышы күзәтелә.
Өйрәнелә торган барлык әсәрләрдә дә эзлекле рәвештә  وبشواбулып
языла торган сүз, М. Акъегетнең “Хисамеддин менла” әсәрендә,
“Тәрҗеман” газетасының сүзе буларак бирелә һәм  اشبوдип языла
[1886, б. 5]. Шулай итеп, татар телендәге [о], [ө] авазларының сүз
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башы позициясендә вауе-мәд белән, мәсәлән,  اوﭼونформасында
бирелеше, норма буларак эзлекле рәвештә дәвам ителә, ичүн ()ايچون
формасының традицион язма норманың структур варианты буларак,
дәвам итүе булып аңлашыла. Классикларның беренче хикәяләрендә
[ө] авазы фәтхәле уау белән белдерелә башлый, әмма аерым
сүзләрнең мәдсез әлиф һәм йы-йе- мәд рәвешендә дә башлануы
күзәтелә. Гомумән алганда, гарәп телендә [о] һәм [ө] сузыкларына
башлана торган сүзләрнең шактый чикле булуы, тикшерелә торган
текстларда да аларның сирәк кулланылуы күренә.
Татар теленең арткы рәт, урта күтәрелеш, иренләшкән [о]
авазы һәм аның алгы рәт, нечкә пары булган [ө] сузыгының,
төрки-татар сүзләренең беренче иҗегендә, гарәп теленең уау
графемасы белән белдерелүе. Төрки-татар сүзләренең беренче
иҗегендә, [о], [ө] сузыкларының, [у], [ү] сузыклары кебек үк, уау
билгесе белән күрсәтелүе норма булып, күрсәтелмәгән очрагы
вариант булып санала, әлеге сузыкның икенче иҗектә дә язылышы
сүздәге гармониянең саклануын белдерә.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних” әсәрендә (1845):
 – دوتوبдотуб,  – دوتماقنكдотмақ[ы]ң [1889, б. 2; 2002, б. 62], – يوزوبن
бозубән [1889, б. 3; 2002, б. 63],  – دوزاترдөзәтер [1889, б. 3; 2002,
б. 63],  – بونكاбоңа [1889, б. 4; 2002, б. 64],  – يوررйөрүр [4, 64], كونالر
– көнләр,  – بوالرболар [4, 64],  – دزوبд[ө]зүб,  – دورديالرдордылар,
 – بونالرنكбонларның [1889, б. 4, 65],  – دورلوдөрлү,  – كنوبбуның,
 – دوتاردىдотарде [5],  – دوشبд[ө]шеб [6],  – بونىбоны,  – ﭼونكهчөнки,
 – طروبт[о]руб,  – بوالنكболарның,  – د ررд[о]рур,  – يورتمزйөретәмез
[6],  – مونىмоны,  – تركويهт[ө]ркүйә [7],  – تورلوтөрлү, – دوتماديالر
дотмадылар,  – قلليقқ[о]ллык,  – دوررдурыр [9],  – قورشونهқоршуына
[Каргалый, 1889, б. 10] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, бер үк дор-/
тор- һәм дөз- тамырларының сүзнең беренче иҗегендәге [о], [ө]
авазлары белән һәм аңардан башка, ягъни ирен гармониясенең
сакланып һәм сакланмыйча язылышы күзәтелә.
Аерым сүзләрнең беренче иҗегендә [о], [ө] күрсәтелми.
Ә. Каргалыйның әлеге сәяхәтнамәсендә: “Хак өчен вирмәйә коруғ
наныны”, – дигән юлдагы қоруғ – қоры һәм қоллык сүзләренең
беренче иҗегендә сузык аваз белдерелми; урыны белән шундый
ук позициядә [ө] сузыгы да язылмый: бер к[ө]нне, әмма рифмага
туры килергә кирәк булганда, языла: ...әйләде бер көнне... [3], تورلو
– төрлү дигәндә [ө] языла,  – درلوд[ө]рлү формасында язылмый,
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 – قارشدربқаршы д[о]рыб тезмәсе кушылып языла [10], қояш сүзе
йы-йе мәд белән бирелә:  – سياه اولور قياشدك راى تدبيرсияһ улур киашдик
раи тәдбир [Каргалый, 1845, 1889; б. 6, 2002, б. 68] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында язылыш чыганак теленең имлясы
буенча бара, катгый норма саклана:  – نقرهн[о]қрә (эретелгән көмеш
кисәге),  – درд[ө]ррә (энҗе),  – سرورىс[ө]руре (шатлык, куаныч),
 – دنياд[ө]нья,  – تخمنىт[о]хым (орлык),  – ﭘرп[ө]р,  – محبالرм[ө]хиб
(яратучы),  – مبتالмөбтәля (бәхетсез булу),  – رسول محترمрәсүл
мөхтәрәм,  – مهاجرмөхаҗир,  – سفر هينهс[ө]фрәйә (табынга), وجودنك
 – حرمتينهвөҗүдең хөрмәтенә,  – كنا هгөнаһ,  – جملهҗөмлә, دخترى دوشيز
 – هдөхтәри дүшизә (гыйффәтле кыз),  – سنتنىс[ө]ннәте,  – ربعр[о]бгъ
(чирек) [Каргалый, 1889,б.2–5] һ.б.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856):
 – توتاشدىтоташды,  – توشтөш,  – اوررор[а]р,  – توتديمтотдым [1856, б. 4],
 – توتوىтотуб,  – قوتلوқ[о]тлу [5],  – قورتارқортар [6],  – يوزمйөзем, يورمز
– йөрмәз [7],  – تورلكтөрлек,  – دوتدىдотди,  – دوشوبدرдөшүбдер, يوراكى
– йөрәке [8],  – توتديمтотдим [10],  – يوزمйөзем,  – دوسالمдөшәлем [10],
 – دوتانىдотаны [12]  – قوروغқоруғ [13],  – قوالقқолақ  – توتمسтотмас, يورر
– йөрер [14, 15],  – توتارغهтотарға,  – بروتторыб [16],  – صوردمсордым
[17] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, беренче иҗектәге [о]– [ө]сузыгы
сирәк очракларда гына (тотуб, дөшүбдер) икенче иҗектә дә бирелә,
күпчелек очракта бу күчеш сакланмый. Аерым сүзләрнең беренче
иҗегендә язылмаска мөмкин: қ[о]руғ, д[ө]рлү, әмма күпчелек
очракта соңгы иҗектә шул ук сузык күрсәтелә:  – درلوд[ө]рлү [1865,
б. 14], әмма күрсәтелмәскә дә мөмкин:  – بطб[ө]т[е]н.
Гарәп-фарсы алынмаларында әлеге сузык әйтелештә ишетелсә
дә язуда чагылыш тапмый:  – كناهг[ө]наһ,  – عمرومғ[о]м[е]р, مسلمين
 – و مسلمتىм[ө]сл[и]мин вә м[ө]слимәти, ғ[о]бар (тузан), з[ө]баба
(чебен), м[о]рад (максат), ф[о]рсат, н[о]қсан, м[ө]бтәля (дучар
булучы), х[о]сусән (аеруча), х[о]зурында (күз алдында), х[ө]кемен
(карарын), м[ө]мкин (булуы тыелмаган) һ.б. [Салихов, 1856].
Ш. Зәкинең “И дәрига...” дигән шигырендә:  – دوشمشمдөшмешем,
 – ﭼونчөн,  – دوشدىдөшде,  – دوشدمдөшдем,  – طوتтот,  – دشمنдошман,
 – سورسه مсөрсәм [Фәхретдин, 1907, б. 415; Вәлиди, 1912, б. 116–
117; Йосыпов, 2006, б. 186]. “Эстәсәм галәмдә...” дип башлана
торган шигырендә:  – يوركيلйөргел,  – سويلهсөйлә [Фәхретдин, 1907,
б. 416; Вәлиди, 1912, б. 117–118; Йосыпов, 2006, б. 188]. “Бән
Ходаның...” дип башлана торган шигырендә:  – قليى يمқ[о]лыйым

6. XIX гасыр – ХХ гасыр башында...

453

(колымын мәгънәсендә),  – ﭼونكهчөнки,  – دوشدىдөшде, – درلو درلو
д[ө]рлү д[ө]рлү,  – قلنكқ[о]лның,  – يوزйөз,  – دشمنдошман, قورتاراسى
– қортарасы  – يوراكينйөрәген,  – قلқ[о]л [Фәхретдин, 1907, б. 417;
Йосыпов, 2006, б. 190]. “Гашикъ ашөфтәнең...” дип башлана
торган шигырендә:  – يومشاد رйомшадыр,  – طوررторыр [Фәхретдин,
1907, б. 418; Вәлиди, 1912, б. 118–119; Йосыпов, 2006, б. 192] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, аерым сүзләрнең беренче иҗегендә дә
[ө], [о] авазлары язуда күрсәтелми, беренче иҗектә күрсәтелеп
тә, икенче иҗектә бирелмәсә, сүздәге гармониянең сакланмавын
белдерә. Мондый язылыш шигырьнең ритмына туры килү белән
бәйле дип уйларга мөмкин.
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасында [Насыйри, 1884]:
 – سويه رملهсөйәремлә,  – كويهкөйә,  – سويهсөя,  – يورورسكйөрүрсәң,
 – بورونغيلرборонғылар,  – طوتوشтотош,  – يورسه دهйөрсә дә, سوروب
– сөрөб,  – يوروبйөрүб,  – بولغاتوبболғатуб,  – سويمه ككهсөймәккә,
 – سويله سه كсөйләсәң,  – قوجوبқочуб,  – كويله سه كкөйләсәң, – يورومه
йөремә,  – يوقلىйоқлый,  – سويمه سсөймәс,  – توشтөш,  – قوشқош, طوتدم
– тотдым,  – كونкөн,  – سويوبсөеб  – قوﭼوبқочоб,  – موكاليوبмоңлайыб
[Вәлиди, 1912, б. 93–97]. Авторның “Фәрхи” поэмасында: – توتوب
тотоб,  – كونкөн  – كوزкөз,  – كونيندهкөнендә  – توراسنторасән – توتوب
тотоб,  – توتمهтотма,  – قوﭼوبқочоб,  – كوتمكкөтмәк,  – يوزيننكйөзенең
[Насыйри, 1884]. Мисаллардан аңлашылганча, авторның бу
әсәрләрендә, беренче иҗектә [о], [ө] авазлары күрсәтелә торган
сүзләрнең, әлеге авазларның сүз башында языла торган сүзләргә
караганда, сан ягыннан күбрәк булуы, беренче иҗектәге сузыкның
икенче иҗектә дә белдерелүе нәтиҗәсендә, эзлекле рәвештә ирен
гармониясенең саклануы күзәтелә.
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” әсәрендә (1874):
 – يورطىйорты,  – كونкөн,  – توشтөш,  – توشندهтөшендә,  – يوزالرىйөзләре,
 – توشندهтөшендә,  – كوننان كونكهкөннән көнгә [Кормаши, 1874, б. 2–3]
һ.б. “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” (1879, 1882) әсәрендә: تورلو تورلو
– төрлү-төрлү [1894, б. 2],  – كونلر ده بر كونкөнләрдә бер көн, يوروب
– йөрөб,  – تورلىтөрле [1894, б. 3],  – كوندان كونهкөндән көнә, – تورمش
тормыш,  – كوندزкөндез [1894, б. 6],  – كوندين كونكاкөндин көнгә, يوركان
 – و طورغانйөргән вә торған,  – طويمشтоймыш һ.б. Аерым сүзләрдә
язылмый:  – بتونб[ө]түн [1894, б. 3] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә,
бер үк төрле сүзе, гармонияне саклаган хәлдә дә, сакламаган хәлдә
дә белдерелә.
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Гарәп-фарсы алынмалары чыганак телендәгечә языла: – هنرالرم
һ[ө]нәрләрем  – هز رهЗ[ө]һрә [Кормаши, 1894, б. 2–7] һ.б.
М.
Акмулланың
“Даменла
Шиһабеддин
хәзрәтнең
мәрсиясе”ндә (1892):  – سوتكاсөткә,  – يوراكйөрәк,  – سوتكهсөткә,
 – ﭼوبالغداىчобалғадай,  – توتنماسтотынмас [1892, б. 2],  – توروبтороб,
 – بيش يوزбиш йөз,  – يوراكنйөрәген,  – كونداىкөндәй  – صونكсоң, يوركان
– йөргән,  – تولكىтөлке,  – توشماىтөшмәй [1892, б. 3] һ.б. Кайбер
сүзләрнең тамырында сузыкның язылмавы вариант булып санала:
 – قدوغنهқ[о]дығына [Акмулла, 1892, б. 3].
Гарәп-фарсы алынмаларында: д[ө]ррәсендән, ғ[о]ляма
(галимнәр), м[ө]бариз (пәһлеван), м[ө]селманға, м[ө]җаһид
(тырышучы), м[о]ғанидләр (дошманлар) һ.б. [Акмулла, 1892].
Чәчмә әсәрләрдә дә [о], [ө] авазларының язылышында
шушы ук тәртип-норма саклана, ягъни сүзнең беренче иҗегендә
әйтелә торган әлеге авазлар язуда уау хәрефе белән күрсәтелә.
К. Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881): سويالكانلكنه كوره
– сөйләгәнлегенә күрә [1898, б. 3],  – تورلو فنلردنтөрле фәнләрдән,
 – توب دنيانىбөтүн дөньяны [Насыйри, 1898, б. 4] һ.б.
М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” әсәрендә дә (1886) сүз
уртасында [о] – [ө] авазлары, эзлекле рәвештә диярлек, язуда
күрсәтелә:  – روسيهРусия,  – قامروصсурмақ,  – بوروتтороб, – نوك
көн,  – وسليبсөйләб һ.б. Әлеге авазларның язуда күрсәтелмәгән
очраклары да бар:  – قداسينكқодасының,  – صكرهсоңра,  – تشدىтөшде
сүзләре беренче иҗегендәге [о] – [ө] сузыгы язуда аерым хәрефе
белән бирелмичә языла [Акъегет, 1886, б. 59–60].
З. Бигиевнең “Өлүф, йәки гүзәл кыз Хәдичә” әсәрендә (1887):
 – يوركйөрәк,  – تركيچهт[ө]ркичә [1889, б. 68]. Авторның “Гөнаһе
кәбаир” романында:  – قومغاتىқомғаны,  – خداى يولتده جوركانХодай
йулында җөргән,  – رلنوبбонлар,  – ناكروج ريزكنرلҗөргән й[е]рләреңез
һ.б. [Бигиев, 1890, б. 2–3].
Р. Фәхретдиннең “Тәрбияле ана” әсәрендә (1898) сүзләрнең
беренче иҗегендәге [о], [ө] авазлары язуда чагыш таба: – بونى
боны,  – بوزوقбозуқ,  –توكنمازтөкәнмәз һ.б. [Фәхретдин, 1898, б.
2–3]. “Тәрбияле бала” китабында:  – يوزگهйөзгә,  – بومشйомыш,
 – بتماز و توكنمازбетмәз вә төкәнмәз,  – كوﭼكيкөчең,  – طورورторур
һ.б. “Тәрбияле хатын” әсәрендә:  – طوردقلرىтордықлары, – هنيزوي
йөзенә,  – بونى بوزاﭼقбоны бозачақ һ.б. [Фәхретдин, 1899, б. 2–3].
Йоқысындан дигән сүзнең беренче иҗегендә ишетелә торган
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аваз язуда күрсәтелми: [ يقوسندن1898, б. 2–3]. Авторның “Асар”
әсәрендә төбәгендә дигән сүзнең беренче иҗегендәге [ө] авазы сүз
башындагы кебек вауе-мәд белән языла:  – اوفا توابعندهУфа төбәгендә
[Фәхретдин, 1909, б. 504].
Ф. Кәриминең “Җиһангир мәхдүм...” хикәясендә (1898) сүзнең
беренче иҗегендә [о], [ө] авазлары язуда күрсәтелә: сабағыны
тәкрар идеб тора ()طوره, хәзрәтнең сөенече ( )سوينجىарта бара, بو قون
– бу көн, Һәфтияк иҗегенә дә төшәр ()توشار, сүрәгә төшеб ()توشوب,
 – اوقوال تورغانуқула торган, андан соң сарыфқа төшәр ([ )توشار1898,
б. 2], абыстай да мәхдүмне пәк сүәдер ()سوه در, берничә қоймақ
()قويماق,  – قايتا تورغانқайта торған,  – جونكهчүнки,  – بونلرбунлар,
Торналы ( )طورنالىаwылына [Кәрими, 1898, б. 3] һ.б.
Классик әдипләрнең беренче әсәрләрендә үк сүзнең беренче
иҗегендәге [о], [ө] авазлары, кагыйдә буларак, язуда белдерелә.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә: قووشوب يورولرى
– қуушуб йөрүләре [1902, б.4],  – بو بولوتбу болут [6], توتون ايسى
– төтөн исе [Исхакый, 1902, б. 8] һ.б. Г. Исхакыйның “Бай углы”
әсәрендә (1903):
 – هر كوننى تورلو قارﭼق تورلى توش كيلوب سويله دكى كبىһәр көнне төрле
қарчық төрле төш килеб сөйләдеге кеби [Исхакый, 1910] һ.б.
Күренгәнчә, йөрү, болот, төтөн сүзләрендә гармония саклана,
төрле сүзе төрлү һәм төрле дип, ике төрле языла.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә беренче иҗектә ишетелә торган [о], [ө] авазлары
шулай ук уау хәрефе белән бирелә:  – صوكغىсоңғы – كونلرى
көнләре,  – قوياشلىқояшлы,  – قويالқойыла,  – طورغانторған, – توشكانلر
төшкәнләр,  – سويالنهсөйләнә,  – موكار چهмоңарча,  – يومشاقйомшақ,
 – يورطلرйортлар,  – طوراﭼقторачақ һ.б. Аерым сүзләрдә иренләшү
саклана:  – طولوبболот; кайбер сүзләрдә сакланмый  – تورلىтөрле
һ.б; бөтен сүзе  بتونдип беренче иҗегендә сузыксыз языла
[Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907, № 2].
Ф. Әмирханның “Гарәфә кич төшемдә” хикәясендә әйтелештә
ишетелә торган [ө] авазы язуда эзлекле булып бирелә дип әйтергә
мөмкин:  – كونкөн,  – كولته سىкөлтәсе,  – موكلىмоңлы, – تورمه دن
төрмәдән,  – يوره كلرйөрәкләр,  – يورتйорт [Әмирхан, 1909] һ.б.,
әмма бу авторда да бөтен сүзенең беренче иҗегендәге сузык аваз
күрсәтелми: [ بتون1909, б. 4–5]. Икенче иҗектә [о], [ө] авазлары
язылган күп кенә сүзләрдә, ирен гармониясе саклана:  – اونوتاонута,
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 – اولوغолуғ,  – اويومهөйүмә,  – طوتوبтотуб,  – طوروبторуб, – يوقوسينى
йоқусыны,  – اوروشорош,  – تولوبтолуб һ.б.
Ф. Әмирханның “Танымаганлыкдан танышдык” хикәясендә
көймә сүзе бер мәртәбә  – كويمه لردهкөймәләрдә дип [1909, б. 8], ике
мәртәбә  – كيمهкимә,  – كيمه دهкимәдә дип языла [Әмирхан, 1909,
б. 9]. Һ. Салихов иҗатында бу сүзнең беренче иҗегендә сузык
күрсәтелмәсә дә, сүзне кәмә дип укырга мөмкин дип искәрткән
идек:  – كمه نىкәмәне ул тишәргә... [Салихов, 1856, б. 16] Шул ук
сүзнең Г. Исхакыйның тәрҗемә әсәрендә [и] авазы белән дә язылуы
күренә: Пауска дулкынлы диңгездәге кимә ( )كيمهйөрүе шикелле...
бара башлады [Исхакый, 1902, б. 8]. Шулай итеп, бүгенге көндә
көймә сүзе үз вакытында к[ә]мә, кимә, көймә язылышларында
күрсәтелеп килә.
Классикларның башлангыч чор иҗатында да, билгеле
булганча, гарәп-фарсы алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсенә
туры китерелеп языла.
Шулай итеп, XIX гасырда һәм ХХ йөзнең беренче чирегендә
басылган текстларда, башка сузык авазларның язылышындагы
кебек үк, [о], [ө] авазларының бирелешендә дә ике орфографик
норманың дәвам ителеше күзәтелә: гарәп һәм фарсы алынмалары
үз чыганак теленең кагыйдәләре буенча, төрки-татар сүзләре
иске татар телендә билгеле бер дәрәҗәдә калыплашкан нигездә
бара. Төрки-татар сүзләренең сүз башында [о], [ө] авазлары кабул
ителгән тәртиптә, ягъни вауе-мәд белән, сүзнең беренче, икенче
иҗекләрендә уау белән языла, асылда, сүзнең беренче иҗегендә,
эзлекле дип әйтерлек дәрәҗәдә, язуда чагылыш таба, әлеге нигездә,
төрле авторның төрле әсәрендә төрле дәрәҗәдә ирен гармониясе
саклана. Әмма аерым сүзләрдә, бу авазлар язуда күрсәтелмәскә
мөмкин. Бу күренешне гарәп теле кагыйдәсенә буйсыну дип аңлата
алабыз. Аерым очракларда беренче иҗектә күрсәтелмәгән сузык,
сүзнең икенче яисә өченче иҗегендә урын алырга мөмкин. Әлеге
юнәлештә тагын традицион язылыш һәм сөйләмә әйтелешнең
язуда бирелеше нигезендә (төрлү-төрле) чиратлашуы да күзәтелә.
Шуның белән бергә, сүз башындагы [у], [ү] сузыкларындагы
кебек үк, [о], [ө] авазларының сүз башы позициясендәге
язылышында да, К. Насыйри тарафыннан чыгтай әдәби теле
язылышы дип белдерелгән, угыз-уйгыр нигезле традицион язылыш
белән кыпчак-татар сөйләм үзенчәлегенең язудагы чагылышы
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мөнәсәбәте нигезендәге вариантлылык та хасил була: өчен, өй
дигән сүзләрнең сүз башы позициясендә [ө] авазының вауе-мәд
һәм йы-йе мәд белән чиратлашуы күзәтелә; кабатлану ешлыгы
ягыннан караганда, вауе-мәд язылышы үз вакытының нормасы
булып, йы-йе мәд белән язылыш традициянең дәвам ителеше
нигезендәге варианты дип кабул ителгән булса кирәк. Әлеге
мәсьәлә, ягъни XIX гасыр ахыры–ХХ йөз татар теле белемендә,
[у], [ү], [о], [ө] сузыкларының төрки-татар сүзләрендә ничек итеп
язылырга тиешлеге хакындагы фикер, К. Насыйриның “Әнмүзәҗ”
хезмәтеннән башланып, Һ. Максуди, Җ. Вәлиди, Г. Нугайбәк,
М. Корбангалиев, Г. Алпаров, Г. Ибраһимов һ.б. галимнәрнең
хезмәтләрендә, һәр галимнең үзенчә яктыртылуы мәгълүм. Хәзерге
язма әдәби теленең нормасы кабул ителү дә шушы өйрәтүләргә
нигезләнә. ХХ гасырның беренче унъеллыгында языла башлаган
классикларның беренче хикәяләрендә сүзләрнең һәр позициясендә
ишетелә торган [о], [ө] авазларын, кайбер чиратлашулар сакланганы
хәлдә, язуда күрсәтергә омтылу күзәтелә.
Татар теленең арткы рәт, урта күтәрелеш, иренләшмәгән
[ы] авазы һәм аның алгы рәт, нечкә пары булган [э] сузыгының,
төрки-татар сүзләренең сүз башында, гарәп теленең мәдсез
әлиф, сүз ахырында йай графемасы ( )ىбелән белдерелүе. Бу төр
язылышның Идел буе регионындагы иске татар имлясының билгеле
бер дәрәҗәдә ныгыган нормасы булып саналуы мәгълүм [Фасеев,
1982, с. 51]. Сүз башында языла торган [э] сузыгын К. Насыйри,
заммалы хәмзә, дип атый [Әнмүзәҗ, 1895, б. 4], Ф. Фасеев әлиф дип
бирә: “...В старотатарском тюрки редуцируемые краткие гласные
ы-е или в транскрипции ы-е внутри слов никак не отмечались.
Например, слова кырык сорок, кызыл красный, белем знание,
кебек подобно, как, писались  قرقкрк,  قزلкзл,  بلمблм,  كبكкбк и т.п.
Примечание. В абсолютном начале они обозначались через алиф
ا ا أ, أ, а в конце через йа [ ىФасеев, 1982, с. 51]. (Автор [ы], [е]
авазларының кыскалыгын күрсәтү өчен, авазларны белдерә торган
хәрефләрнең өстенә өтер куеп яза.) Бу очракта терминнар Ф. Фасеев
хезмәтендәгечә файдаланыла, ягъни сүз башындагы [э] сузыгын
заммалы хәмзә дип түгел, бәлки мәдсез әлиф дип кулланабыз. Сүз
башындагы [э] сузыгы, кыпчак төркеме телләренә хас булган вауемәд белән генә түгел, угыз төркеме телләренә хас булган мәдсез
әлиф һәм аерым сүзләрдә йай белән дә язылганга күрә, аларның
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берсен икенчесенә вариант дип карарга мөмкин дип санала.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви
әс-Сәгыйди...” әсәрендә (1845) сүз башындагы [э] авазы рәттән
диярлек мәдсез әлиф белән языла:  – اشىэше [1889, б. 3; 2002, б.
63],  – اچندةэчендә [1889, б. 3; 2002, б. 63],  – استيوэстәйү [1889, б. 3;
2002, б. 63],  – استدكندنэстәдикендин [1889, б. 3; 2002, б. 63], – اشده
эшдә [1889, б. 4; 2002, б. 64],  – اشىэше [1889, б. 5; 2002, б. 65; 1889,
б. 9; 2002, б. 72],  – اﭼبэчеб [1889, б. 9; 2002, б. 73] һ.б.
Бу әсәрдә Хәлил Алла эше һәм Хақ эше дигән сүз тезмәләрендә
эше сүзе йы-йе мәд белән белдерелә:  – خليل هللا ايشىХәлил Алла эше
[3, 63]  – حق ايشه انكار ايدر ايرمش يمانхақ эшә инкяр идән ирмеш йаман,
 – اويله اولسه حق ايشه منكر كشىУйла улса хақ эшә мөнкяр кеше, اونكماز
 – ايرمش ايكى عالمده ايشىУңмас ирмеш ике ғаләмдә эше [1889, б. 11;
2002, б. 75].
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856) сүз
башындагы [э] авазы мәдсез әлиф белән белдерелә:  – استرمэстәрем
[1856, б. 2],  – اﭼمهэчемә,  – اشمэшем,  – اﭼمэчем [1856, б. 7], – استرسه
эстәрсә [11],  – اﭼرهэчрә [1856, б. 13] һ.б. Әмма бу авторда шул ук
сүзләрнең күбесе йы-йе мәд белән дә башлана:  – ايستايورمزэстәйүрмез
[1856, б. 3],  – ايچرهэчрә [5],  – ايچمدهэчемдә,  – ايشэш [1856, б. 6], اى ﭼمده
– эчемдә, [7],  – ايشلر ىэшләре [1856, б. 12],  – ايچرهэчрә [13], – ايشى كا
эшигә,  – ايشى كاэшигә [14],  – ايشى كاэшигә [Салихов, 1856, б. 15] һ.б.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәренең унбиш битеннән
алынган мисалларда эш һәм эч сүзләренең мәдсез әлиф һәм йы-йе
мәд белән башлануының бер үк санда икәнлеге күренә, димәк, һәр
ике төрдәге язылышны традициянең дәвам ителүенә нигезләнгән
норма дип саный алабыз. Сүз башында [э] авазы бер мәртәбә вауемәд белән языла: Күрәрим бер кәтелмеш дәвер эченә дигән җөмләдә
эченә ( )اوچنهсүзе вауе-мәд белән белдерелә [1856, б. 4].
Ш. Зәкинең төрле вакытта басылган бер үк “Бән бу халқың
рәсеме илә и [э]ш қыйлмазам...” дип башлана торган шигырендәге
эш сүзе Р. Фәхретдиннең “Асар” хезмәтендә йы-йе мәд белән:
 ايشдип языла [Фәхретдин, Асар, 2007; Юсупов, 2006, с. 190], Җ.
Вәлидинең “Татар әдәбиятының барышы”нда ялгыз мәдсез әлиф
белән бирелә: [ شاВәлиди, 1912, б. 118]. “...Эстәсәм галәмдә...” дип
башлана торган шигырендә, эстәсәм сүзенең һәр ике басмада да
йы-йе мәд белән язылуы күзәтелә: ايسته سم عالمده سندك يارى بولغاى بولمغاى
– эстәсәм ғаләмдә сәндик йари булғай булмағай; бу шигырьдә эчәр
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сүзе йы-йе мәд белән языла: [ ايجارЮсупов, 2006, с. 188; Вәлиди,
1912, б. 117]; шагыйрьнең “...Бән Ходаның” дип башлана торган
шигырендә эчрә ( )ايچرهһәм эчәле ( )ايچالىсүзләре дә шул ук йы-йе
мәд белән бирелә [Асар, 1907; Юсупов, 2006, с. 190]. Димәк, бу
шагыйрьнең иҗатында да сүз башы позициясендәге [э] авазының
белдерелүе традицион язма нигездә бара дип әйтә алабыз.
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасында:  – اشلرىэшләре,
 – اﭼوبэчүб,  – اﭼقناычқына,  – ارلدابырылдаб,  – اچه لردهэчәрләр дә
сүзләре мәдсез әлиф белән языла [Насыйри, 1884; Вәлиди, 1912, б.
94, 95]; энҗе сүзе йенҗү ( )ينجولرдип, йай ( )ىхәрефе белән башлана.
Авторның “Фәтхи” поэмасында:  – اشانوجسزلقهышанычсызлықа, نمى
 – اشا سنышанмыйсән [Насыйри, 1884, б. 583] һ.б. Аңлашылганча,
Г. Кандалыйның К. Насыйри күчермәсендә бирелә торган һәр ике
поэмасында да сүз башындагы [э] һәм [ы] авазлары мәдсез әлиф
белән языла.
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” әсәрендә (1874)
эш сүзе мәдсез әлиф белән башлана:  – اش بتماسэш бетмәс [1874,
б. 2], Габдулла хан әйде: тәкъдир Алладан, сәбәб сездән булса, эш
( )اشүткәндер. Эшеңезне таң илә мәшхәр көнендә Алла Тәгалә
тиргәсен, – диде [1878, б. 60]. Бу әсәрдә эч сүзе дә мәдсез әлиф
белән бирелә:  – اﭼندين صوالر آقزوبэчендин сулар ақызыб,... اكراجينه
 – كروبәгәр эченә кереб [1874, б. 42]. Бу сүзләр “Кыссаи Таһир илә
Зөһрә” дә дә шулай ук языла [1879, 1882]:  – باقچه اﭼندهбақча эчендә
[1894, б. 3, 7],  – بوقيلغان اشالرنكбу кыйлган эшләрең,  – شآ اﭼمىаш
эчмәй [Кормаши, 1894, б. 6] һ.б.
М. Акмулланының “Дамелла Шиһабетдин хәзрәтнең
мәрсиясе” (1892) әсәрендә сүз башы позициясендә [э] авазы төрле
сүздә төрлечә языла. Мәсәлән, эт сүзендә рәттән мәдсез әлиф:
 – قتورغان ات هوا قاراب اوركان منانқотырған эт һаваға қарап өргән менән
[Акмулла, 1892, б. 12],  – اتدن يمانэтдән яман [1892, б. 14], әмма
бер мәртәбә йы-йе мәд:  – من بر تاز ايتмин бер таз эт [1892, б. 6].
Эрбет, энем сүзләре мәдсез әлиф белән языла:  – تبراэрбет [1892,
б. 3],  – انمэнем [1892, б. 14]. Эт сүзеннән аермалы буларак, эш
сүзенең язылышында [э] авазы мәдсез әлиф һәм йы-йе мәд белән
чиратлашып кулланыла:  – اشم طاقرэшем тақыр [б. 3.],  – ش آﭼوقэше
ачық [1894, б. 5],  – اشنكزэшеңез [1892, б. 6]. Эш сүзе шулай рәттән
диярлек мәдсез әлиф белән язылып килә дә, йы-йе мәд язылышы
белән алмашына:  – آنك ايشن سز ده ايشالنكزаның эшен сез дә эшләңез
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[1892, б. 7]. Яисә:  – ايشى يوحتهэше йухта,  – اشكه بوركэшкә керүб
[1892, б. 12]. Аннан соң яңадан әлиф белән генә язылып китә: اشن
 – كورэшен күр,  – قاى اشىқай эше,  – اشمزэшемез,  – اشنكэшең, – اشم
эшем һ.б. [1892, б. 7 һ.б.].
Әлеге әсәрдә  – االيكانэлгән [1892, б. 2],  – ايزندنэзендән, – ايلوب
элеб [1892, б. 3],  – ايچونكэчең [1892, б. 7],  – ايلنماىэленмәй [1892,
б. 9],  – ايچمدهэчемдә [1892, б. 15] сүзләре йы-йе мәд рәвешендә
языла. Элгән, эленмәй сүзләренең болай итеп язылышы әсәрне
транскрипцияләгәндә [ә] дип укылган. Мәғани җәваһирен
қулға элгән дигән сүз [1892, б. 2] қолға әйләнгән дип [Татар
мәгърифәтчелек...1979, б. 389], Шифаи садыр андан хасил
итдек эленмәй хаситләрнең қармағына дигәндәге [1892, б. 9]
эленмәй сүзе әйләнмәй дип [Татар мәгърифәтчелек..., 1979, б.
395] транскрипцияләнә. Соңгы басмаларда бу хәл төзәтелә [М.
Акмулла, Шигырьләр, 2001, б. 9, 23].
“Әбүгалисина кыйссасы”нда элгәре сүзе, шулай ук, йы-йе мәд
белән бирелә: [ ايلكارىНасыйри, 1881, 1898, б. 2, 4], әмма эш сүзе
ялгыз мәд белән языла: [ اشده5 б.], эне сүзе дә ялгыз мәд белән бирелә:
 – آغاى انىағай эне [1898, б. 4]. Бу авазның язудагы чагылышына
карата К. Насыйри болай дип аңлатма бирә: “...Э, ы хәрфедер ки
кәлимәнең ибтидасында заммалы һәмзә кебек ишетелер, мәсәлән,
кәлб мәгънәсендә булгучы [ اتэт] ләфзының әлифе кебек... Әмма
мондайын кәлимәләр чыгтай телендә әлифдан соң [и] йазыладыр,
мәсәлән,  اتурнына [ ايتит],  اشурнына [ ايشиш] диб йазыладыр”
[Насыйри, 1895, б. 4]. Димәк, сузык авазның йы-йе мәд булып
язылышы, асылда, язма традицияне саклау булып аңлашыла.
М. Акъегетнең “Хисамеддин менла” әсәрендә дә бу традиция
дәвам ителә: эш сүзе йы-йе мәд белән языла: – ايش و تجارت ايچون
эш вә тиҗарәт өчен... [1886, б. 2], ...йаз wақыты иген эшендә
( )ايشندهбашқа хезмәтчеләр йалласа, әксәре үзе дә қара иген эшендә
эшләйүр ( )ايشله يورиде [1886, б. 4], энҗе сүзе, эч– тамыры йы-йе
мәд белән башлана:  – اينچو ديشلرىинҗү дешләре,  – ايچمكهэчемгә,
 – ايچوندهэчендә [1886, б. 19]. Бу әсәрдә эстәр сүзе мәдсез әлиф белән
языла: күрмәк эстәб ()استاب. Әлеге тәртип рус теле алынмаларын
язганда да дәвам итә, ягъни тартык аваз белән башлана торган рус
сүзләре татар әйтелешендә [ы], [э] өстәлеп, язмада мәдсез әлиф
белән күрсәтелә:  – اشلباэшләпә,  – اشباليرышпалир [1886, б. 10], اسكله
 – دىысклады [Акъегет, 1886, б. 19] һ.б.
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Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887): эчендә сүзендә
[э] авазы йы-йе мәд рәвешендә бирелә:  – ايچن هدэчендә [1896, б. 2],
[ы] авазы вауе-мәд белән языла:  – منم سوزيمه اوشانماسانكмәнем сүземә
ышанмасаң [Фәизхан, 1896, б. 5].
Сүз башында [э] авазының язылышындагы мәдсез әлиф һәм
йы-йе мәд язылышына нигезләнгән вариантлылык дәвам ителә.
Мәсәлән, З. Бигиевның “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” әсәрендә
(1887)  – اشэш,  – اچندهэчендә,  – اچروэчрү,  – اچييورичийур сүзләре
мәдсез әлиф белән башлана һ.б.
“Гөнаһе кәбаир” әсәрендә бер үк эш сүзе мәдсез әлиф белән
дә, йы-йе мәд белән дә башлана:  – ايشمز يوقэшемез йуқ [1890, б. 2],
 – اشنكэшнең [Бигиев, 1890, б. 28–29] һ.б.
Р. Фәхретдиннең “Тәрбияле ана” һәм “Тәрбияле бала” дигән
дидактик әсәрләрендә (1898) [э] авазы язылышта мәдсез әлиф
белән күрсәтелә:  – الكэлек,  – اچندهэчендә,  – اشلكان اشلرىэшләгән
эшләре [Фәхретдин, 1898, б. 2]. Авторның “олуглар вә бөекләр өчен
“дип язылган “Нәсыйхәт” хезмәтендә, эчендә сүзе йы-йе мәд белән
языла: – خصوصا خانه ايچندهхосуса ханә эчендә [Фәхретдин, 1911, б. 5]
һ.б. Авторның “Асар” хезмәтендә эш тамырының төрлечә язылуы
күзәтелә:  – اشله وجيلرэшләүчеләр,  – اشلرэшләр дигәндә аерым әлиф,
 – ايشلمكده لرэшләмәкдәләр,  – ايشچىэшче дигәндә, йы-йе мәд белән
күрсәтелә, эчмәк сүзе дә шулай ук йы-йе мәд белән башлана: ايچمك
[Фәхретдин, 1909, б. 506].
Ф. Кәриминең “Җиһангир мәһдүм...” хикәясендә сүз
башындагы [э] авазы эзлекле булып, йы-йе мәд белән башлана:
эш ( )ايشсарыфка төшәргә генә кала [Кәрими, 1900, б. 2]. “Аурупа
сәяхәтнамәсе”ндә эче сүзе дә йы-йе мәд белән башлана: آسيا ايچرولرى
– Асия эчрүләре [1902, б.2],  – بونك ايچندهбуның эчендә [1902, б.3], بر
 – دقيقه ايچندهбер дәқыйқә эчендә [1902, б.4] һ.б.
Драма әсәрләрендә эш сүзе вауе-мәд белән языла. Ф.Халидинең
“Рәдде бичара кыз” драмасында: Туй итәргә байтақ эш кирәк
()ا ش كيراك, бер матурлық белән эш бетми ()اش بتمى,  – انجى دشلىэнҗе
дешле [Халидов, 1888, б. 5]. Бу әсәрдә [ы] авазы да язуда мәдсез
әлиф белән күрсәтелә:  – اشاتميمышанмыйм [Халидов, 1888, б. 4]
һ.б. Г. Камалның “Бәхетсез йегет” драмасында (1890): Үзе теләсә
ни эшләсен иде, ...бер эшне дә эшли белмисез (( )اشلى بلميسز1907)
һ.б., [ы] авазы да мәдсез әлиф белән белдерелә:  – مه ﭼى ارغتقانмәче
ырғытқан [Камал, Бәхетсез, 1910, б.10].
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Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә (1902): ايتكان
 – اشينәйткән эшен,  – انجوэнҗе [Исхакый, 1902, б. 5],  – اﭼوبэчеб
[10],  – نى اشليسينни эшлисең [11],  – اچارمنمىэчәрменме [1902, б. 11],
 – اشين اشلى اشلىэшен эшли-эшли [Исхакый, 1902, б. 14] һ.б.
Рус теле алынмаларында тартык аваз алдыннан кушыла торган
[э], [ы] авазлары да мәдсез әлиф белән бирелә:  – استينسنهэстинәсенә
[9],  – استاقانыстақан [1902, б.10].
ХХ гасырның беренче унъеллыгында яза башлаган
классикларыбызның беренче хикәяләрендә дә сүз башындагы
[э] авазының мәдсез әлиф һәм йы-йе мәд белән нәүбәтләшеп
белдерелүе дәвам ителә.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә:  – اچهэчә,  – اشلوэшләү,  – ايچينهэченә һ.б. Алынма сүзләр
мәдсез әлиф белән башлана:  – استينه سينهэстинасына, – اشقاطورلرى
ышқатурлары [Ибраһимов, Әл-Ислах, № 2].
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” хикәясендә: ايچيمه
– ичемә,  – ايچيندهичендә,  – اىﭺ بوشوич пошу [Әл-Ислах, 1907,
№ 4]. Әлеге әсәр икенче тапкыр басылганда,  – اچيمهэчемә, اچه
 – لرэчәләр,  – اچيندهэчендә,  – اچبэчеб,  – اﭺэч сүзләре йы-йе мәд
белән түгел, мәдсез әлиф белән башлана,  – اﭼيندهичендә сүзе шул
килеш калдырыла, ягъни сөйләмә норма язылышта киңрәк урын
ала бара [Әмирхан, 1909, б. 16] һ.б. Авторның “Танымаганлыкдан
таныштык” хикәясендә  – ايرله ندررگهэреләндерергә сүзе йы-йе мәд
белән башланып языла [Әмирхан, 1909, б. 21], ягъни язма традиция
дәвам ителә.
Рус теле алынмалары мәдсез әлиф белән башлана: – اسكريبكا
эскрипка,  – استودينتыстудент,  – ازوانوكызванук һ.б
Ш. Камалның “Уяну” хикәясендә:  – ايستدىэстәдике,  – ايچمهэчмә,
 – ايچدنэчдән йы-йе мәд белән,  – اشدنэшдән,  – اشندنэшендән сүзе
мәдсез әлиф белән,  – أله كتروبэләктереб һәм  – ألكچىэлгече сүзләре
фәтхия хәрфия белән башлана [Камал, Уяну, “Шура”, 1909, № 8].
Мисаллардан күренгәнчә, төрки-татар сүзләренең сүз башы
позициясендә [э] авазы мәдсез әлиф белән һәм йы-йе мәд хәрефләре
белән белдерелә, ягъни төрки-татар сүзләренең язылышында,
гарәп теленең кагыйдәсе белән бәйләнмәгән, бәлки угыз-уйгырдан
килә торган әдәби традициянең, татар сөйләмә теленең язуда
чагылышы буларак барлыкка килә торган кыпчак-татар төркеменә
караган, ике параллель орфографик норма күзәтелә. Шуның белән
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бергә, әлеге норманың вариантлары да бар. Классик әдипләр
беренче хикәяләрендә үк татар халкының сөйләмә тел үзенчәлеген
чагылдырырга, ягъни сүз башындагы [э] авазын йы-йе мәд белән
түгел, бәлки мәдсез әлиф белән күрсәтергә тырышалар.
Сөйләү барышында төрки-татар сүзләрен әйткәндә, сүзнең
беренче иҗегендә ишетелә торган [е], [ы] авазлары, укылышта
күз алдында тотылса да, иске татар теле орфографиясенең бер
үзенчәлеге буларак, язуда күрсәтелми, дип аңлатыла [Фасеев,
1982, б. 60].
XIX гасыр һәм ХХ йөзнең беренче чирегендә басыла торган
текстларда да, әлеге авазлар күпчелек очракта язуда белдерелми,
ягъни бер ()بر, кем ()كم, без ()بز, тел / дел ()دل, бел ()بل, кеше ()كشى,
кемсә ()كمسه, тереклек ()تركلك, кеби ()كبى, йегет ()يكت, йел ()يل, йер
()ير, бең ()بنك, мең ( )منكһ.б. сүзләрнең тамырында әйтелә торган [е]
авазының, өйрәнелә торган барлык әсәрләрдә дә диярлек, эзлекле
булып язуда чагылмавы, әлеге чорда да орфографик норма буларак
кабул ителә.
Әмма чиратлашулар да күзәтелә. Мәсәлән, Ә. Каргалыйның
“Тәрҗемани хаҗи Әбелмәних...” сәяхәтнамәсендә (1845): – بيله سن
биләсән,  – بلكلб[е]лгел,  – كمк[е]м,  – بلб[е]л  – بلورسنбелүрсән, [1889,
б. 2],  – تيلمزтилемез,  – ديلمزдилемез [4],  – برلكنكنكб[е]рлекеңнең [4],
 – بزالرهб[е]зләрә,  – بزدنб [е]здән,  – بنكбең,  – بر كشىбер кеше,  – كمкем
[5],  – كمىкеми,  – بنكбең,  – برбер,  – بلدردىбелдерде,  – كشىкеше, – بر
бер [6],  – دللرд[е]лләре,  – كمسهкемсә,  – بزهбезә,  – بزالردنбезләрдән
 – برينهберинә [7],  – يل الرىй[е]лләре,  – كمкем,  – ديلر سهдиләрсә, دالرسه
– д[е]ләрсә [8] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, бел-бил, тил-дил-дел,
диләр-деләр сүзләренең беренче иҗегендә ишетелә торган [е] авазы
язуда чиратлаштырыла, башка сүзләрдә бу аваз язуда белдерелми.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адаб” (1856) әсәрендә: تلمده
– т[е]лемдә [1856, б. 2],  – برбер,  – ير دهй[е]рдә [4],  – كروركاк[е]рүргә
[5],  – دلمд[е]лем [6],  – تلمт[е]лем,  – تالر ايرديمт[е]ләр ирдем, – طشم
т[ы]шым [7],  – تلم تبرار ذكر برلهт[е]лем тибрәр зикер берлә [8], دلدن
 – انانيبд[е]лдән инаныб [11],  – فقيرم بن دلى داغلوфәқыйрем бән д[е]ле
дағлы [Салихов, 1856, б. 12] һ.б.
Г. Кандалыйның поэмаларында:  – بلمه دمб[е]лмәдем, – بلمس
б[е]лмәс [Насыйри, 1884; Вәлиди, 1912, б. 93–97] һ б.
Сүзнең беренче иҗегендә [е] сузыгының язуда күрсәтелмәве
турында К. Насыйриның махсус искәрмәсе бар: “...Мондайын
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әлифне кәлимә уртасында йазмак рәсме хатда йукдыр, мәсәлән,
( برбер), ( كرкер), ( كرانкерән), ( كرمكкермәк), ( تكمكтекмәк), تلمك
(телмәк), ( تтел). Бу кәлимәләр кәзәлик чыгтай лөгатендә يا
(йа) хәрфе белән:  بير كيرمك تيلйазыладыр” [Насыйри, 1895, б. 4].
Тарихи нигездә караганда, К. Насыйриның “чыгтай лөгатенчә”
дип белдергән язылышы борынгы төрки телдәге хезмәтләрнең
барысында да чагылыш таба. Мәсәлән, “Борынгы төрки сүзлек”
дигән хезмәттә bil – знать, ведать, bildur, bildurucusi вестник, bijig
– знание кебек сүзләрдә бил тамырының “Кодадгу белек” (1069),
“Диване лөгатет-төрек” (1074) дигән әсәрләрдә, Ә. Йүгнәки
хезмәтендә һәм уйгыр язмаларында бил (бел) тамырының сузык
белән язылышы күрсәтелә [Древнетюркский словарь, 1969, с.
98]. Димәк, сүз тамырында сузык авазның күрсәтелеп язылышын,
аерым бер чыгтайга гына нисбәтләмичә, гомумтөрки дип әйтә
алабыз була.
Тикшерлә торган әсәрләрдә дә аерым сүзләрнең “чыгтай
лөгатенчә йа хәрефе белән” белдерелү очраклары күренә. Мәсәлән,
Ә. Каргалый сәяхәтнамәсендә:  – بيله سنбиләсән [1889, б. 2], تيلمز
– тилемез (телемез); ихтимал, бу сүз, фарсы телендә күңелебез
 – ديلمزдилемез сүзенә рифмадаш булсын өчен әлеге шәкелдә
языладыр [1889, б. 4]. Теләр сүзе диләр булып языла: – هر نه ديلرسه
һәр нә диләрсә [1845, б. 3, 4, 8]. Бел сүзе бил булып языла: بيل كالمنده
 – بيورمشدور خدا عز و جلБел, каләмендә боермышдыр Хода гыйззе вә
җәл [Өмми Камал, 1884, б. 108].
Ш. Зәкинең “И дәрига...” дип башлана торган Шигыренең
беренче иҗегендә [е] авазы ишетелә торган сүзләрнең барысы да
йай хәрефе белән белдерелә:  – بيلدم اول جانبدن آيروق ده كذاريم قالمادىбелдем
ул җәнибдән айыруқ да гөзарем калмады, бел тамыры тагын – بيلدر
белдер,  – بيله مбеләм сүзформаларында да йай хәрефе белән языла.
Ике мәртәбә кабатлана торган кем ( )كيمсүзенең тамырындагы [е]
сузыгы да  – كيمسه دهкемсәдә һәм  – كيمسه كهкемсәгә формаларында
да йай хәрефе белән языла [Асар, 1907, Юсупов, 2006, с. 186].
Җ. Вәлидинең “Татар әдәбияты барышы” җыентыгында урын
алган бу шигырьдә  – كمкем,  – كمسه دهкемсәдә,  – كمسه كهкемсәгә
сүзләренең беренче иҗегендәге [е] сузыгы язуда күрсәтелми, белтамыры булган өч сүзнең  – بيلدمбелдем  – بيله مбеләм дигән икесендә
йай хәрефе языла,  – بلدربكهбелдер бәңа дигәндә, сузык күрсәтелми
[Вәлиди, 1912, б. 116–117]. Һәр ике басмада да [г] авазы кәфнең
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өстенә ике сызык сызылып, [ң] авазы кәфнең өстенә өч нокта
куелып күрсәтелә.
Ш. Зәкинең “Эстәсәм галәмдә...” дип башлана торган
шигырендә, һәм “Асар”дагы, һәм Җ. Вәлиди китабында тел
сүзенең беренче иҗегендәге сузык йай хәрефе белән бирелә: تيلكنك
– тилеңнең,  – تيلтил [Фәхретдин, Асар, 1907, б. 416; Юсупов, 2006,
с. 188; Вәлиди, 1912, б. 118]. Һәр ике басмада да  – كبىкеби һәм يرنك
– йернең сүзләрендәге сузык аваз язуда күрсәтелми.
Акмулланың “Даменла Шиһабетдин хәзрәт мәрсиясе”ндә
(1892) тел сүзе ике төрле языла, беренче иҗектәге сузык
күрсәтелмичә:  – تليم چوالقтелем чулақ [1892, б. 8], беренче иҗектә
[и] сузыгы белән:  – تيل اوزاتقانтил озатқан [Акмулла 1892, б. 9].
К. Насыйриның “Әбугалисина кыйссасы”нда (1881):  – بلكانمб[е]
лгәнем,  – بلوچيلردنб[е]лүчеләрдән,  – كركانк[е]ргән,  – برб[е]р, – كشيلر
к[е]шеләр,  – بالنб[е]лән,  – بلكانб[е]лгән,  – تلنهт[е]л[е]нә [Насыйри,
1898, б. 3] һ.б. Аңлашылганча, бу галим үзенең нәзари (теоретик)
карашын гамәлдә дә күз уңында тотып, сүзнең тамырында сузык
авазны файдаланмый.
М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” романында:  – ديلдил, – كيم
ким (кем),  – بيكбиң (мең) булып, сүз тамырындагы сузык аваз йай
хәрефе белән белдерелә [Акъегет, 1886] һ.б.
Г. Фәизхановың “Тутыйнамә китабы”нда (1887):  – تلندهт[е]
лендә,  – تلمزكاт[е]лемезгә [1896, б. 2],  – كشى سندنк[е]шесендән, بر
– б[е]р,  – بلمه سб[е]лмәс,  – تالسنكт[е]ләсәң,  – منكм[е]ң,  – بلهб[е]
лә,  – بلعوچى لرб[е]лгүчеләр,  – يتكاندهй[е]ткәндә; кертделәр ()كيرتديلر
сүзенең беренче иҗегендәге сузык йай хәрефе белән белдерелә
[Фәизхан, 1896, б. 3] һ.б. Күренгәнчә, белү, белгүче сүзе бу әсәрдә
сузыксыз языла.
Р. Фәхретдиннең әсәрләрендә белү сүзенең беренче иҗектә
сузык һәм сузыксыз язылуы функциональ вариантлылык хасил итә.
“Тәрбияле ана” әсәрендә:  – زسملب ىسوياق ىجولب ىسوياقқайусы белүче,
қайусы белемсез,  – بله سزб[е]ләсез [1898, б. 2] һ.б. сузыксыз языла
торган сүз, гыйлемле кешеләргә дип языла торган “Тәрбияле хатын”
әсәрендә сузыклы итеп языла:  – بيلدرمكбилдермәк, әмма монда كمجيلك
– кәмчелек,  – كتورمازكهкәтүрмәзкә дип, беренче иҗектәге сузык
белдерелми [Фәхретдин, 1899, б. 3]. “Нәсыйхәт” әсәрендә дә белү
сүзенең беренче иҗегендәге сузык язуда чагылыш таба:.. بو شيلرنى
 – يالكز بن كنه بيلور مбу шәйләрне йалгыз бән генә билүрем [1911, б. 2].
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Шундый ук язылыш авторның “Асар” хезмәтендә дә дәвам ителә:
 – دولت تيلنى بيلمكдәүләт телене белмәк [Фәхретдин, 1909, б. 504] һ.б.
Ф. Кәриминең “Аурупа сәяхәтнамәсе”ендә дә бел сүзе сузык
белән языла:  – بيلممбилмәм [Кәрими, 1902, б. 4] һ.б.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә бел тамыры
сузыксыз языла: Минем бик беләсем ( )بله سمкилде [Исхакый, 1902,
б. 5]; бу болот буран буласыны белгертә ([ )بلكرته1902, б.7]; йул қайа
белмимсин ([ )بلميم سينИсхакый, 1902, б. 7],  – بلميمбелмим [Исхакый,
1902, б. 8] һ.б. Авторның “Бай углы” әсәрендә:  – حال بلورگهхаль
белергә, ул қайдан белсен ( )بلسونул [Исхакый, 1903, 1910, б. 164]
һ.б. Класссик әдипләребез, беренче хикәяләрендә үк, сөйләмә телдә
ишетелә торган сузык авазларны язуда чагылдырырга тырышалар,
әмма сүзләрнең беренче иҗегендә ишетелә торган [е] авазы,
еш кына, күрсәтелми. Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә”
хикәясе беренче мәртәбә басылганда да [Әл-Ислах, 1907, № 4],
икенче мәртәбә басылганда да түбәндәге сүзләрнең беренче иҗеге
сузыксыз языла:  – يكتالىйегетләр,  – بله نбелән,  – كشيلرкешеләр,
 – كركانمدهкергәнемдә,  – برلهберлә,  – تلده كىтелдәге,  – بلشلرб[е]лешләр
һ.б. [Әмирхан, 1909]. Икенче басмада йир сүзе, беренче басмада й[е]
р ( )بر يردهдип бирелүдән аермалы буларак, сузык белән языла: بر ييرده.
Китерелә торган мисаллардагы биләсән (беләсең), тел, дил
(тел), диләр (теләр), бил (бел), ким (кем), биң (мең) кебек сүзләр,
шул ук текстларда сүз тамырында ишетелә торган сузыкның язуда
күрсәтелмичә бирелә торган норманың традиция булып килә торган
вариантлары булып кабул ителә. Димәк, хәзерге әдәби телдә [е]
авазы белән әйтелә һәм языла торган аерым сүзләрнең, өйрәнелә
торган текстларда [и] сузыгы белән белдерелүен язма традициянең
дәвам ителеше, ягъни норма вариантлылыгы дип саный алабыз.
Шулай итеп, өйрәнелә торган чорда язылган (басылган)
тезмә һәм чәчмә әсәрләрдә татар теленең [ы], [э] авазлары сүз
башында гарәп әлифбасының заммалы хәмзә-мәдсез әлиф белән
дә, йы-йе мәд белән дә белдерелә. Әлеге үзенчәлек, [о], [ө]
авазларының бирелешендәге кебек үк, угыз-уйгыр нигезендәге
гомумтөрки (чыгтай) традицион язылыш белән кыпчак-татар
сөйләмә формасының мөнәсәбәтенә нигезләнә һәм бу очракта
алар параллель бара, димәк, ике төрле язылышыны да норма дип
саный алабыз. Сүзнең беренче иҗегендәге [е] авазының язуда
күрсәтелмәве орфографик норма булып, йы-йе мәд йай хәрефе
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белән белдерелүен язма традициянең дәвам ителеше дип тә,
шул ук вакытта, кыпчак-татар әйтелешенең язуда чагылышына
нигезләнгән норма варианты дип тә әйтә алабыз. ХХ гасыр башына
кадәр диярлек килә торган әлеге вариантлылыкның алга таба татар
язма әдәби теленең нормасы булып кабул ителүе мәгълүм.
Татар теленең алгы рәт, югары күтәрелешле, иренләшмәгән
[и] сузык авазының, төрки-татар сүзләренең сүз башында,
гарәп теленең йы-йе мәд ( )اىкушмасы белән, сүз ахырында
йай графемасы белән белдерелүе.
Төрки-татар сүзләренең сүз башы позициясендә алгы
рәт, югары күтәрелешле, иренләшмәгән [и] авазы Идел буе
регионындагы иске татар имлясының үзенчәлеге булып санала
торган нормада, ягъни йы – йы-йе мәд ( )اىформасында бирелә.
Гарәп-фарсы алынмаларында сүз башындагы [и], күпчелек очракта
кәсрә билгесе күрсәтелмичә, кәсрәле итеп укый торган әлиф белән
генә языла, димәк, ике орфографик норма параллель бара.
Ә. Каргалыйның ”Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних...” сәяхәтнамәсендә
(1845) сүз башындагы [и] авазы эзлекле рәвештә йы-йе мәд белән
күрсәтелә:  – ايكىике [1889, б. 2, 2002, б. 62],  – ايرانالرирәнләр [1889,
б. 2, 2002, б. 62],  – ايرماسирмәс [1889, б. 2, 2002, б. 62],  – ايدوبидеб
[1889, б. 2, 2002, б. 62],  – ايبلكиблек [1889, б. 2, 2002, б. 62], – ايلكنكا
илкеңә (әлкеңә-кулыңа) [1889, б. 2, 202, б. 62, 1889, б. 6, 2002, б. 68],
 – ايكيسينикесен [2, 62],  – ايرسمирсәм [2, 62],  – ايدوبидеб [1889, б. 3, 62],
 – ايردىирде [3, 63],  – ايكىике [3, 63],  – ايلهилә [3, 63],  – ايكىике [3, 63] һ.б.
Вариант дигәндә, түбәндәге үзенчәлекләр истә тотыла: илә
сүзе үзеннән алдагы сүз белән кушылып язылганда, аларның
бергә әйтелүе күздә тотылганга булса кирәк, әлифтән башка гына
бирелә:  – بريلهберилә [2, 62],  – كوز اوجيلهкүз очилә [Каргалый, 1889,
б. 3, 2002, б. 63], итмеш сүзе мәдсез әлиф белән күрсәтелә: اتمش
[1889, б. 6, 2002, б. 68] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе буенча
кәсрәсе күстәрелмәсә шулай дип укыла торган әлиф белән языла:
 – احتياطىихтыяты (саклык),  – انفاقинфақ (файда) [Каргалый, 1889,
б. 3] һ.б., әмма иман, исар сүзләре төрки-татар сүзләре язылган
кебек йы-йе мәд формасында бирелә:  – اىثرисар (хөрмәтләү), ايماندين
– имандин [1889, б. 3],  – ايمانمزиманымыз [1889, б. 4, 2002, б. 65]
һ.б. “Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге”ннән күренгәнчә,
гарәп телендә иман, исар сүзләре кебек тагын исалә (агызу),
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исаэ (васыять әйтү) сүзләре дә йы-йе мәд белән башлана икән
[Алынмалар, 1965, б. 171], ихтимал, бу сүзләрнең төрки-татарча
язылышын вариант дип әйтергә ярамый кебек.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856):
 – ايرورسنирүрсән,  – ايدرمزидәрмез [1856, б. 2],  – ايدوبидеб, ايدركا
– идәргә [3],  – ايماسمنимәсмән,  – اروريمنирүрмән [6],  – ليرسهирсә
[7],  – ايرديمирдем [8],  – ايشتدمишетдем [12],  – ايدلرидәрләр, – ايشركا
ишәргә [16],  – ايدلسهиделсә [17] һ.б.
Вариантлык күзәтелә: итмеш сүзе, Ә. Каргалыйның
сәяхәтнамәсендәге кебек, гарәп сүзләрендәгечә бер әлиф белән
генә языла:  – اتمشитмеш [1856, б. 3]; бу әсәрдә шулай ук тагын – اتدم
итдем,  – اتديسهитдисә [12],  – هكمتاитмәгә сүзләре дә мәдсез әлиф белән
башлана. Гарәп теле алынмасы иман сүзе төрки сүзләре кебек тә
формалаша: [ ايمان4], шул ук вакытта бер әлиф белән язылган очрак та
күзәтелә:[ امانىСалихов, 1856, б. 5], димәк, вариантлылык күзәтелә.
Ш. Зәкинең “...И дәрига!” дип башлана торган шигырендә
[Фәхретдин, Асар, 1907]:  – ايدرمидәрем,  – ايسركبисергәб
(кызганып) [Әхмәтҗанов, 2005, б. 222],  – ايتسه كитсәң; гарәпфарсы алынмаларында:  – اختيارمихтиярым,  – التفاتилтифат, مراظتنا
– интизарым [Вәлиди, 1912, Юсупов, 2006, с. 186].
“...Эстәсәм галәмдә” дип башлана торган шигырендә:
 – جان ايله ايمان ايكاوالن بر اويوده بال ايجارҗан илә иман икәүлән бер
өйдә бал эчәр.
Мисаллардан күренгәнчә, төрки-татар икәүлән һәм алынма
иман сүзләре бер үк йы-йе мәд белән языла [Вәлиди, 1912, б. 118;
Юсупов, 2006, с. 188].
“...Гашыйкы ашөфтәнең...” дип башлана торган шигырьдә:
 – ايرشورирешер,  – ايركزиргәз,  – ايركزدىиргәзде,  – ايلهилә [Вәлиди,
1912, б. 118, Юсупов, 2006, с. 192] һ.б.
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасында [Насыйри, 1884]:
 – ايتدمитдем,  – ايلهилә,  – اىи,  – ايتدمитдем,  – ايمشимеш,  – ايزوبизүб,
 – ايرﯕирең,  – ايتكانىиткәне,  – ايلندهилендә,  – ايكيسيدهикесе дә, – ايكنچيسى
икенчесе,  – ايشتوبишетеб,  – ايتمه سونитмәсүн,  – ايسهисә,  – ايسه رисәр
һ.б.;  – ايمانиман сүзе йы-йе мәд белән башлана [Вәлиди, 1912, б.
93–98] һ.б. Авторның “Фәрхи” поэмасында:  – ايتيمитим,  – ايكانикән,
 – ايكىике,  – ايكانикән,  – ايتارитәр [Насыйри, 1884, б. 583].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” әсәрендә (1874)
сүз башында [и] авазының язылышында традицион нормалар
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саклана, ягъни төрки-татар сүзләре йы-йе мәд белән: – ايتور ايردى
итүр ирде,  – ايرسهирсә,  – ايكىике һ.б.; гарәп-фарсы алынмалары
кәсрәле йай ( )ئбелән языла:  – اسمىисме [1874, б. 2, 54]. Бу хәл
“Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” әсәрендә дә төрки-татар сүзләрендә
дәвам ителә:  – ايالنилән,  – ايشتسهишетсә,  – ايلجىилче, гарәп теле
сүзе  – احتياجىихтыяҗы (гарәп алынмасы) [1882, 1894, б. 2] һ.б.
М.
Акмулланың
“Дамелла
Шиһабеддин
хәзрәтнең
мәрсиясе”ндә (1892):  – رياир,  – ايمسимәс [2],  – ايتانغانداىинангандай
[3],  – ايلهилә,  – ايكاننكزикәнеңез [4],  – ايسمزدهисемездә [4], – ايسنكزكا
исеңезгә [4],  – ايرونكирүнең [4],  – ايرلركاирләргә [4],  – ايالرىийәләре
[5],  – ايشتكانишеткән [5],  – ايكانикән [6],  – ايمكانوبимгәнеб [6],
 – ايرانلرنىирәнләрне [6],  – ايشاككهишәккә [6] һ.б. Әсәрдә исемездә
һәм исегезгә дигән сүзләр бу урында хәтеребездә дигән мәгънәдә
татарның үз сүзе белән белдерелә:  – دامال ايكاننكز ايسمزدهДамелла
икәнеңез исемездә,  – فقيرنى ده آلونكز ايسنكزكاфәқыйрьне дә алыңыз
исеңезгә (гарәп телендәге  – اسمисем сүзеннән аерымланып языла).
Гарәп-фарсы сүзләре кәсрәле итеп укылырга тиеш булган
әлиф белән языла:  – انصافلىинсафлы [3],  – اجتهاددانиҗтиһаддан [3],
 – اسمىисме [6] һ.б. [Акмулла, 1892].
Сәнгатьле чәчмә әсәрләрдә дә сүз башы позициясендә [и]
авазының язылышында ике норма дәвам ителә: гарәп-фарсы сүзләре
үз чыганак телендәгечә, төрки-татар сүзләре иске татар телендә
кабул ителгән шәкелдә языла. К. Насыйриның “Әбүгалисина
кыйссасы”нда (1881):  – اسملىисемле,  – ايتماكاитмәгә,  – اياسىиясе,
 – ايشتوبишетүб,  – ايڭزигез,  – ايكىике,  – اسمисем,  – ايللىилле, – ايرته كه
иртәгә һ.б. [Насыйри, 1898, б. 2–5].
М. Акъегетнең “Хисамеддин менла” романында (1886): – ايكى
ике,  – ايتمكدنитмәкдән,  – ايده مزидәмез,  – ايشتهиштә,  – ايدكنىидекене,
 – ايدىиде һ.б. Идел һәм игенчелек сүзләренең гарәп-фарсы сүзләре
языла торган рәвештә, кәсрәле итеп укыла торган әлиф белән бирелүе
вариантлылык хасил итә:  – اديلИдел,  – اكينجيلكدرигенчелекдер. Бу
әсәрдә яңгырау өрелмәле, тел уртасы [й] тартыгының йы-йе мәд
белән башлануын да вариант дип санарга мөмкин булса кирәк – ايراق
ирақ (йырак) [Акъегет, 1886, б. 2].
Гарәп-фарсы алынмалары үз теленең кануннары буенча,
билгесе күрсәтелмәсә дә, кәсрәле итеп укыла торган әлиф белән
бирелә:  – اشارةишарәт,  – اجتهادلىиҗтиһадлы,  – احتياجسزихтияҗсыз һ.б.
[Акъегет, 1886].
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Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887):  – ايمدىимде,
 – ايتلورителүр,  – ايشترишетер,  – ايشكنишекен,  – ايكسنىикесене, ايسكان
– искән,  – ايتوبитүб һ.б. [Фәизхан, 1887, 1896, б. 2–6].
З. Бигиевның “Өлүф, йәки гүзәл кыз Хәдичә” (1887) әсәрендә
дә шушы ук тәртип саклана, ягъни төрки-татар сүзләрендәге [и]
авазы йы-йе мәд белән башлана:  – ايدلومидәлүм,  – ايدنидән [1889,
б. 7] һ.б. Ишеделүр ( )اشدلورсүзе мәдсез әлиф белән башланып,
вариантлылык хасил итә. Авторның “Гөнаһе кәбаир” (1890)
романында:  – ايدمزидәмез,  – ايكنچليكигенчелек [1890, б. 2], بارايسه ده
– бар исә дә,  – ايكى كمسنهике кемсәнә,  – ايده چكمزидәчәкемез [Бигиев,
1890, б. 3] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмалары үз кагыйдәсе буенча языла – مال امام
мелла-имам,  – اسمنىисмене,  – اشارةишарәт [Бигиев, 1890, б. 2–3] һ.б.
Р. Фәхретдиннең “Тәрбияле хатын” әсәрендә:  – ايلهилә, – اير
ир,  – ايتمشدرитмешдер,  – ايمشимеш,  – ايدوبидүб,  – ايمدىимди һ.б.,
 – انسانلرىинсанларны,  – ناسحاихсан һ.б. [1898, б. 2–3].
Ф. Кәриминең “Торналы ауылының мәктәбендә” хикәясендә:
 – ايشتله درишетеләдер,  – ايشته سزишетәсез,  – ايسنисән,  – ايجكىиҗеге
[1889, б. 2],  – ايدىиде,  – ايلهилә,  – ايكىике,  – ايتكانиткән [1889, б. 3]
һ.б. Иң сүзе мәдсез әлиф белән генә башлана, димәк, вариантлык
хасил итә [1889, б. 3].
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – احالصىихласы, اكمال علوم
– икмале ғолум һ.б.  – ايمانиман сүзе йы-йе мәд белән башлана
[Кәрими, 1889, б. 2–3]. Авторның “Бер шәкерт илә бер студент”
хикәясендә сүз башында [и] авазының килүе шушы тәртиптә бара,
ягъни төрки-татар сүзләре йы-йе мәд белән:  – ايرتهиртә, – ايتركه
итәргә,  – ايكسنكикесенең,  – ايسابالدمисәпләдем һ.б.; гарәп-фарсы
алынмалары кәсрәле итеп укыла торган әлиф белән башлана: اسمنده
 – كىисемендәге [Кәрими, 1900, б. 2–3 һ.б.].
Ф. Кәриминең “Аурупа сәяхәтнамәсе”ндә: – ايدلمشدر
иделмешдер,  – اسكىиске сүзе, авторның хикәяләрендәге кебек
үк [1898, б. 3], гарәп-фарсы алынмалары языла торган тәртиптә,
ягъни кәсрәле итеп укыла торган әлиф белән башлана [Кәрими,
1902, б. 2].
Классик әдипләребезнең беренче хикәяләрендә төрки-татар
сүзләре сүз башындагы [и] авазы йы-йе мәд белән языла.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә:  – ايدىиде, ايكى
– ике [1902, б.4],  – ايسينهисенә,  – ايتدروبитдерүб,  – ايسكىиске, ايكنجى
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– икенче,  – ايرتهиртә,  – ايشكишек,  – ايركه لولرиркәлүләр,  – ايتدكитдең
[Исхакый, 1902, б. 5] һ.б. Авторның “Бай углы” әсәрендә (1903):
 – ايدىиде,  – ايرتهиртә,  – ايتوده ايديلرитүдә иделәр [Исхакый, 1910, б.
164] һ.б.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә:  – ايلتوبилтүб,  – ايكمكикмәк,  – ايشتلگا لىишетелгәли, – ايندى
инде,  – ايكننىигенне,  – ايلهилә [Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907, № 2] һ.б.
Ф. Әмирханның “Гарәфә кич төшемдә” хикәясендә: – ايكانچلكى
икәнчелеге,  – ايتوشركهитешергә,  – ايدكидек,  – ايرته نиртән,  – ايكиң
[Әмирхан, 1909, б. 2–3] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, сәнгатьле чәчмә әсәрләрдә дә сүз
башы позициясендә [и] авазының язылышында, башка барлык
сузык авазларның язылышындагы кебек үк, ике параллель норма
дәвам ителә: гарәп-фарсы сүзләре үз чыганак телендәгечә, ягъни
билгесе күрсәтелмәсә дә, кәсрәле итеп укый торган әлиф белән,
төрки-татар сүзләре, иске татар телендә билгеле бер дәрәҗәдә
ныгыган шәкелдә, ягъни йы-йе мәд кушмасы белән языла. Сирәк
дип әйтер дәрәҗәдә мәдсез әлиф белән бирелеп, вариантлылык
хасил ителә. Бу тәртиптәге язылыш классикларның беренче
әсәрләрендә дә дәвам ителә.
Татар теленең алгы рәт, югары күтәрелешле, иренләшмәгән
[и] сузык авазының, төрки-татар сүзләренең беренче иҗегендә
һәм сүз ахырында, гарәп теленең йай ( )ىграфемасы белән
белдерелүе. Сөйләү барышында татар сүзләрен әйткәндә, сүзнең
беренче иҗегендә ишетелә торган [и] авазы, Идел буендагы төркидәиске татар телендә язылган истәлекләрдә, гадәттә, язуда да чагылыш
таба, әмма язылмаска да мөмкин дип санала [Фасеев, 1982, б. 60].
XIX гасыр һәм ХХ йөзнең беренче чирегендә басыла торган
текстларда да әлеге үзенчәлек саклана, ягъни сүзнең беренче
иҗегендә ишетелә торган [и] авазы аерым сүзләрдә язылырга,
башкаларда язуда күрсәтелмәскә мөмкин.
Алда, [е] авазының сүзләрнең беренче иҗегендә язылуязылмавы хакында сүз барганда, күп кенә очракта хәзерге телдә
[е] авазының ишетелә һәм языла торган сүзләрдә [и] авазы белән
белдерелүе күздә тотыла.
Бу урында тагын аерым сүзләрнең беренче иҗегендә [ы]
ишетелгәндә дә, аның [и] белән бирелешен искәртеп үтә алабыз.
Бу хәл бигрәк тә кыйл сүзенең язылышында чагыла. Әлеге сүз قيل
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булып язылганда кыйл дип укыла, ягъни сүз башындагы каф хәрефе
сузыкның укылышын билгели, кәф белән язылганда, кил ( )كيلдип
укыйбыз, димәк, сүзләрнең мәгънәсен аерымлау тартык авазларны
белдерүче хәрефләр белән башкарыла. Шулай итеп, К. Насыйри
тарафыннан татар телендәге унынчы сузык дип санала торган [ый]
авазы, язылышта сүз башындагы тартыкка бәйле булган йай [и]
булып чагылыш таба.
Өйрәнелә торган әсәрләрдә хәзерге әдәби телдә [и] авазы белән
әйтелә һәм языла торган ничә, китү, килә һ.б. сүзләренең беренче
иҗегендәге сузыктан башка гына язылуы да күзәтелә һәм аларны
нәчә, кәтмәк, кәлүр дип укырга һәм траскрипцияләргә мөмкинлек
бирә, йир, йил сүзләренең сузыктан башка язылышын йер һәм йел
дип укырга мөмкинлек бирә.
Ә. Каргалыйның ”Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних...” сәяхәт
намәсендә (1845):  – كننكامتكк[и]тмәкнең [1889, б. 2],  – نچهн[и]чә,
 – كلورк[и]лүр [1889, б. 3],  – كلورسهк[и]лүрсә [1889, б. 4], نيدالم بو اشده
 – تدبيروك ندرнидәлем бу эшдә тәдбирең н[и]дер [4],  – كلمزк[и]лмәз
[Каргалый, 1889, б. 5] һ.б. Йир, йил сүзләре сузык белән языла:
виреб халенчә шаб һәм йир ([ )يير1889, б. 5], җәннәтнең әрзындан
итмешдер йирен ()ييرين, исдерерде өстенә җәннәт йилин ()ييلين
[1889, б. 7], улды дүзах һәр бересенең йире ([ )ييرىКаргалый, 1889,
б. 11] һ.б. Йил сүзе сузыктан башка да языла: зирә җәннәт й[и]лләре
( )يلالرىисәр иде [Каргалый, 1889, б. 8], йир сүзе дә сузыктан башка
гына языла: й[и]р йөзендә ( )ير يوزندهкүкләрдән сулары, кальганың
йүксәк й[и]ренә ( )يرينهашдилар [Каргалый, 1889, б. 10].
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856)
әлеге сүзләр шул ук тәртиптә бирелә:  – كلوبк[и]лүб [1856, б. 4],
 – كلديمк[и]лдим [5],  – كلورلرк[и]лүрләр [16] һ.б. Йир сүзе сузыксыз
языла:  – يردهй[и]рдә,  – بر يردهбер й[и]рдә [Салихов, 1956, б. 4] һ.б.
Ш. Зәкинең “...Эстәсәм галәмдә” дип башлана торган
шигырендә бер үк килгәй ()كيلكاى, килмәгәй ( )كيلمكاىсүзләренең
тамырындагы сузык аваз күрсәтелеп һәм күрсәтелмичә, к[и]лгәй
( )كلكاىк[и]лмәгәй ( )كلمكاىдип языла [Асар, 1907; Юсупов, 2006, с.
188]. Йир сүзе сузыксыз языла: бу й[и]рнең ([ )يرنكВәлиди, 1912, б.
118; Юсупов, 2006, с. 188].
Г. Чокрыйның “Замме назыйр” әсәрендә (1864):  – كلمزк[и]лмәз,
 – كيره كкирәк [1888, б. 2–3] һ.б., димәк, аерым сүзләрнең беренче
иҗегендә сузык аваз язуда белдерелә, башкаларында күрсәтелми.
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Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасында [Насыйри, 1884]
килеб, йир, кил, ничә, кемсә сүзләре беренче иҗегендә [и] авазы
белән языла:  – كيلوب كروبкилеб кереб [Вәлиди, 1912, б. 94], قاتى
 – ييركهқаты йиргә [95],  – نيجه كيمسهничә кимсә [Вәлиди, 1912, б. 97].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” әсәрендә
(1874):  – شملكк[и]лмеш,  – كيلمشкилмеш,  – كيلكانкилгән, – كيلكنى
килгәне,  – كراكتىк[и]рәкте,  – قرقқ[ы]р[ы]қ,  – كيلسهкилсә, – كيراك
кирәк һ.б. [1874, б. 2–3]. Мисаллардан күренгәнчә, бер үк сүзнең
беренче иҗегендә ишетелә торган сузык аваз язуда күрсәтелергә
дә, күрсәтелмәскә дә мөмкин.
М. Акмулланың “Дамелла Шиһабетдин хәзрәт мәрсиясе”
(1892) әсәрендә дә шушы ук тәртип дәвам ителә:  – كرك يردنк[и]
рәк й[и]рдән [1892, б. 2],  – نيك كركник к[и]рәк [12],  – كيلكانкилгән,
 – كيتهкитә [3],  – كيلكانкилгән [4],  – كيلкил [7], әмма китмәс сүзе,
биш мәртәбә кабатланса да, бер генә төрле итеп, сузыксыз к[ә]тмәс
шәкелендә языла:
يجشى نى سوككان ايالن آطى كتماس يمان سوزننك كونكلدن ذاتى كتماس
Йахшыны сүккән илән аты к[и]тмәс йаман сүзнең күңелдән
заты к[ә]тмәс
صاف آلتون نى نجسكه بوياو ايالن نجس كتار آلتون ننك ذاتى كتمس
Саф алтынны нәҗескә буйау илән н[ә]җес к[ә]тәр алтынның
заты к[и]тмәс
قيشوق اوق اطقان منان تورى كتماس كونكلدن يمان سوزنك قورى كتماس
Қыйшық уқ атқан менән туры к[и]тмәс күңелдән йаман сүзнең
қуры к[и]тмәс [Акмулла, 1892, б. 12].
Бу әсәрдә кыл сүзенең дә сузык авазы күрсәтелеп һәм
күрсәтелмичә языла:  – صبر قلوبсабыр қ[ы]луб [4], انصاف قيل حقدن
 – اويالинсаф қыйл Хакъдән ойал [12],  – انصاف قيلوبинсаф қыйлуб
[Акмулла, 1892, б. 15].
Мисаллардан күренгәнчә, М. Акмулланың мәрсиясендә, Казан
университетының типо-литографиясендә басылган башка әсәрләрдәге
кебек үк, бер үк сүзләрнең беренче иҗегендә ишетелә торган [и], [ы]
авазлары язуда күрсәтелергә дә, күрсәтелмәскә дә мөмкин.
Сәнгатьле чәчмә әсәрләрдә дә бер үк сүзләрнең төрлечә язылышы
күзәтелә. Мәсәлән, М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” романында
бер, без кебек сүзләр иске татар телендә кабул ителгәнчә, ягъни сузык
авазы күрсәтелмичә генә язылса да, башка авторларда еш кына д[и]
л, к[и]м, м[и]ң һ.б. дип, шулай ук сузык авазы белдерелмичә язылган
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сүзләр, асылда, сузык авазы язуда чагылдырылып бирелә: ديل, كيم, بيك
һ.б. Шулай ук бу авторда тагын тәрәзә сүзенең дә беренче иҗегендә
ишетелә торган [ә] сузыгы язуда йай хәрефе ( )ىбелән күрсәтелә: تيره
 – زهтирәзә [Акъегет, 1886, б. 20].
З. Бигиевнең “Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә” романында исә
шул ук сүзнең беренче иҗегендәге [ә] авазы язуда күрсәтелми:
 – تره زهт[ә]рәзә [Бигиев, 1889, б. 5, 7]. Әдипнең әлеге әсәрендә
кил, кит сүзләренең тамырында ишетелә торган [и] авазы язуда
белдерелми, димәк, бу авазны [ә] дип укырга мөмкин:  – كله لرк[и]
ләләр [1889, б. 4],  – كليورلرк[и]лийүрләр,  – كلوجيلرк[и]лүҗиләр, كتديلر
– к[и]тдиләр [1889, б. 4],  – كلروندهк[и]лүрендә [1889, б. 5] һ.б.
Шулай итеп, К. Насыйри тарафыннан “...тасниф вә имля
кагыйдәләрен бәйән қылғучы яңа бер фән” буларак тәкъдим ителә
торган “Кавагыйде китабәт” кулланмасында (1892): “...кәлде диб
йазма, килде диб йаз, кәтде диб йазма, китде диб йаз һ.б. ”, дип,
ягъни халык сөйләгәнчә язарга тырыш, язу язмак кагыйдәләренә
төшенгән кешенең сөйләгәндә дә (ифадәи шифаһия дә) һәм язганда
да (ифадәи тәхририядә) хата ясамаячагын ассызыклап белдерүе,
язудагы төрлелекне бер эзгә төшерү өчен мөһим бер өндәү була,
язуда сөйләмә телнең үзенчәлеген чагылдыру алга таба шушы
юнәлештә дәвам ителә. К. Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда
сүзләрнең беренче иҗегендә ишетелә торган [ы], [е] авазлары язуда
белдерелми, әмма [и] авазы язуда эзлекле рәвештә күрсәтелә: – نيچه
ничә,  – كيلورкилүр [Насыйри, 1881, 1898, б. 2],  – ديكانдигән, كيلوب
– килүб [Насыйри, 1898, б. 3],  – زيراكзирәк,  – كيلماسкилмәс, سيزار
– сизәр,  – بيرورбирүр,  – كيم ﭼيلكкимчелек [Насыйри, 1898, б. 3] һ.б.
Р. Фәхретдиннең “Тәрбияле ана” әсәрендә: – كيتروﭼيلر
китерүчеләр,  – بيكбик [1898, б. 2]. “Тәрбияле бала” әсәрендә: كيترور
– китерүр,  – ويرلمازвирелмәз,  – نينداىниндәй,  – كيمسوترلرкимсүтерләр,
 – كيلورкилүр,  – بيلورلرбилүрләр. “Тәрбияле хатын” әсәрендә: ويردوكى
– вирдүке,  – جييلولرينهҗыелуларына дигән сүздә беренче иҗектәге
[ы] авазы йай белән күрсәтелә [Фәхретдин, 1911, б. 2–3] һ.б.
Ф. Кәриминең “Торналы ауыл мәктәбендә” хикәясендә аерым
сүзләрнең тамырындагы [и] авазы язуда күрсәтелә, мәсәлән, – كيسك
кисәк,  – نيجهничә,  – بيرلىбирлә яисә күрсәтелми:  – كراكк[и]рәк يتر
 – يتمزй[и]т[ә]р й[и]тм[ә]з [Кәрими, 1898, б. 2–3]. Авторның “Бер
шәкерд илә бер студент” хикәяседә китү, килү сүзләре сузык белән
языла:  – كيتمكкитмәк,  – كيلهкилә,  – كيلوبкилүб,  – كيتهкитә [Кәрими,
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1900, б. 2–3] һ.б.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә дә сүзләрнең
беренче иҗегендә [и] авазы, асылда, күрсәтелә:  – كيلمشدرкилмешдер,
 – كيترمشкитермеш [1902, б.2],  – مينмин [3],  – كيتاسىкитәсе [4],
 – كيلكانкилгән,  – كيتدمкитдем [1902, б.6–8] һ.б. “Бай углы” (1903)
әсәрендә:  – كيترهкитерә,  – كيلكانкилгән [Исхакый, 1910] һ.б.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясенең беренче басмасында да [Әл-Ислах, 1907, № 2], өченче
басмасында да сүзләрнең беренче иҗегендә ишетелә торган [и] авазы
язуда чагылыш таба:  – نيندىнинди,  – كيتدىкитде,  – كيره كкирәк, كيتردك
– китердек  – جيرنىҗирне [Ибраһимов, 1912, б. 2] һ.б. [ы] авазының
бирелешендә төрлелек күренә, мәсәлән, аерым сүзләрдә язылмый:
 – ﭼقسه لرч[ы]ксалар,  – ﭼقماسه لرч[ы]қмасалар, йауыб сүзе беренче
басмада ике уау ()ياووب, икенче басмада бер уау ( )ياوبбелән күрсәтелә,
беренче басмада җыйылу сүзе, йай һәмуау хәрефләре белән бирелә:
 – جيولوҗиулу; икенче басмада икеләтелгән йай белән языла جييلو
– җиилу [Ибраһимов, 1912, б. 2] һ.б. Ф. Әмирханның “Гарәфә кич
төшемдә” хикәясендә дә сүзләрнең беренче иҗегендә ишетелә торган
[и] авазы язуда эзлекле булып күрсәтелә:  – مينمминем,  – كيلوبкилүб,
 – سيكرهсикерә [Әмирхан, 1909, б. 2–14] һ.б., [ы] авазының язылышта
йай белән бирелүе тотрыклылана:  – جييلغانҗиилган,  – جييلغانҗиилған,
 – جييلغانҗиилған, кайбер сүзләрдә язылмый:  – طنт[ы]н  – غنهғ[ы]на
 – صزغرتوبс[ы]зғырыб [Әмирхан, 1909, б. 14] һ.б.
Аңлашылганча, өйрәнелә торган чорда, сүзнең башында һәм
беренче иҗегендә ишетелә торган [и] авазының язуда күрсәтелүе
эзлекле рәвештә ныгый бара, иске татар телендә традиция булып
килә торган юнәлеш дәвам ителә, ягъни Идел буе төркисенең йөзе
билгеләнерлек тотрыклану – норма хасил була.
Татар телендәге тугыз сузык авазның гарәп графемалары белән
сүз башында, сүз уртасында, сүз ахырында язылышын күзәтүдән
соң, сүз ахыры мәсьәләсе турында махсус рәвештә бер фикер әйтү
сорала кебек. Танылган этимолог Р. Әхмәтҗанов сузык авазларның
сүздәге иҗекләрдә ничек итеп кулланылуы хакында болай дип
белдерә: “... беренче иҗектә барча сузыклар кулланылса, икенче
иҗектә шуларның өч пары гына кала (е, ә, ө; ы, а, о), ә өченче һәм
арытабандагы иҗекләрдә е, ә һәм ы, а авазлары гына кулланыла.
Шуңа күрә дә татар теле кушымчаларында тик е, ә һәм ы, а авазлары
гына гына кулланыла. Дөрес, язуда исем фигыль кушымчасы
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-у/-ү һәм хәзерге заман хикәя фигыль кушымчасы -и рәвешендә
языла. Ләкин, асылда, кадимчә бу кушымчалар -ыw/еw һәм -ей,
бу хәл бу кушымчаларга тартым кушымчалары ялганганда ачык
күренә: баруы дип языла, бары-wы дип әйтелә, шулай ук киле-wе,
эшле-йә-чәк һ.б. [Әхмәтҗанов, 2005, б. 20–21]. Язма текстларны
тикшергәндә, сүз ахырында языла торган сузыкларны укылышта
[а], [ә], [у], [ү], [е], [ы] дип әйтергә мөмкин булу һәм [а], [ә]
авазларының язуда һаи рәсмия һәм мәдсез әлиф белән күрсәтелүе,
[у], [ү], [е], [ы] авазларының гарәп теленең уау графемасы белән
белдерелә алуы билгеләнде.
6.2.Тартык авазлар
6.2.1. Бер үк тартык авазның берничә хәреф белән күрсәтелүе
Мәсьәләнең тарихи нигезе. Билгеле булганча, татар тел
белемендә гарәп әлифбасындагы тартык авазларны белдерүче
хәрефләрнең дә, төрки-татар телендәге тартык авазларның да
төрле аспекттан чыгып өйрәнелүе мәгълүм.
Хәзерге татар әдәби телендә кулланышта булган гарәп
теле алынмаларында тартык авазларның язылышы академик
М.И. Мәхмүтовның “Татар әдәби теленә кергән гарәп-фарсы
элементлары (грамматик белешмә) ” дигән хезмәтендә җентекләп
аңлатыла. Бу күләмле мәкалә “Гарәпчә-татарча-русча алынмалар
сүзлеге”ндә урын ала [Мәхмүтов, 1965, б. 809–811]. Гомумтөрки
һәм төрки-татар теленә хас булган тартык авазларның табигате
турында гомумтөркигә караган татар теле тарихы, татар әдәби
теле тарихы һәм аерым язма истәлекләрнең теле турында язылган
хезмәтләрдә мәгълүмат бирелә.
Әлеге мәгълүмат-өйрәтүләрне истә тотып, күрсәтелгән
чорда язылган (басылган) текстларда татар әдәби теленең
үзенчәлеген, тартык авазларның язылышындагы норма һәм аның
вариантлылыгын билгеләү безнең максат булып тора.
М.И. Мәхмүтов болай дип яза: “Татар теленә кергән гарәп
сүзләрендә тартык авазлар түбәндәге татар авазлары (хәрефләре)
белән алмаштырылалар: а) калын әйтелешле [ خх] һәм нечкә
әйтелешле [ حх] бер үк калын тартык х белән белдерелә: ( خبرхабәр)
– хәбәр, ( خظхатт) – хат, ( حربىхарбий) – хәрби, ( حيلةхилә) – хәйлә
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һ.б. сүзләр; б) калын әйтелешле [ طт] һәм нечкә әйтелешле [ تт] бер
үк т белән бирелә: ( طاهرТаһир) – Таһир, ( تاريخтәрих) – тарих, مفتوحه
(Мәфтуха) – Мәфтүхә һ.б. сүзләр; в) калын әйтелешле [ ضд], [ ظз],
сакау [ ذз] һәм нечкә [ زз] – дүртесе дә бер з авазы (хәрефе) белән
белдереләләр: ( رامضانрамадан) – рамазан, ( ضررдарар) – зарар, زنيب
(Зәйнәб) – Зәйнәп, ( تاذзат) – зат, ( ملظзулм) – золым, ( ذاكرЗакир) –
Закир һ.б. сүзләр; г) калын әйтелешле [ صс], сакау [ ثс] һәм нечкә
[ سс] бер үк с белән бирелә: ( ةنحصсахнә) – сәхнә, ( ساعتсагат) –
сәгәт, ( حسابхисаб) – хисап, ( ثانيهСәния) – Сания, ( مثالنмәсәлән)
– мәсәлән һ.б. сүзләр; д) калын әйтелешле ( غгайн) белән нечкә
әйтелешле ( عайн) татар телендә бер үк г авазы белән белдерәләр:
( غيرгайр) – гайре, ( عالمгалим) – ғалим, ( معا رفмәгариф) – мәгариф
һ.б.; е) калын тартык [ قқ] белән нечкә тартык [ كк] татар телендәге
шундый ук тартыкларга туры киләләр. Мәсәлән: ( قلمкъәләм), كتاب
(китаб) һ.б. сүзләр [Мәхмүтов, 1965, б. 809].
Аңлашылганча, М.И. Мәхмүтов йә калын гына, йә нечкә генә
булып әйтелә һәм язуда аерым хәрефләр белән белдерелә торган
гарәп тартыкларының хәзерге татар әдәби телендә, шул ук гарәп
сүзләрен язганда, ничек итеп кулланылуы турында мәгълүмат
бирә, аваз һәм төшенчә-терминнары хәзерге тел белемендә кабул
ителгән дәрәҗәдә тәгаенләнмичә файдаланыла.
Өйрәнелә торган XIX гасырда һәм ХХ йөз башында иҗат
ителгән (басылган) матур әдәбият әсәрләре текстларында гарәп,
фарсы сүзләре, фәкать үз чыганак телендәге орфография белән
генә язылып, ныклы нормасын саклап файдаланылганга күрә,
гарәп-фарсы алынмаларының хәзерге татар әдәби телендәгечә
язылышына хас булган үзгәртелеше тулысынча күзәтелә алмый,
аларның вариант буларак кына чагылыш табуы мөмкин.
Иске татар телендәге текстларда гарәп теленә хас булган
барлык тартык авазларны белдерүче хәрефләр дә, гарәп-фарсы
сүзләрен язганда гына түгел, төрки-татар теленең сүзләрен язганда
да эзлекле рәвештә файдаланыла, ягъни [г], [ғ], [к], [қ], [х], [т]
тартыкларын гарәп теленең ике, [с] авазының – өч, [з] авазының –
дүрт төрле хәрефе белән белдерелергә мөмкин була. Тикшерүләр
күрсәткәнчә, әлеге мөмкинлек – татар телендәге тартык авазлар
әйтелешенең гарәп графемасы белән язуда чагылышы мөнәсәбәтенә
нигезләнгән норма һәм норма вариантлылыгын барлыкка китерүдә
төп үзенчәлек була.
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Билгеле булганча, “Гарәп телендә булмаган авазларны белдерер
өчен, фарсыча яки татарча язар өчен, гарәп әлифбасына түбәндәге
хәрефләр өстәлгән: [ ﭘп], [ ﭼч], [ ﮋж], [ ۋв], [ ﮔг], [ ﯕң]” [Мәхмүтов,
1965, б. 803]. Язма норманы билгеләү максатыннан, татар
авазларын белдерә торган бу хәрефләргә дә гарәп графемалары
яссылыгында игътибар ителә.
Шуның белән бергә, XIX гасыр һәм ХХ йөз башындагы
текстларда тартык авазларның язылышындагы норма һәм норма
вариантлылыгын, сузык авазларның язылышындагы кебек үк,
“Борынгы төрки телләр сүзлеге”ндә (1969) теркәлгән мисалларда
чагылыш тапкан гомумтөрки традицион нигездә һәм татар
телендәге авазларның әйтелешен язуда күзәтергә була.
Бу очракта, түбәндәге үзенчәлекләргә аерып алып игътибар
итәргә тиеш булабыз: а) гомумтөрки язма традицияенең угыз һәм
кыпчак төркеменә караган телләрнең язма күрсәткече буларак
аерымлана алуы: ағлау – йығлау – йылау – җылау, ағыз – ауыз,
ағыр – ауыр, анлар – алар, бән – мән, вар – бар, улса – булса, илә –
белә, тағ – тау, тулқын – дулқын, тупрақ – туфрақ, чықар – чығар
һ.б.; ә) гомумтөрки язма традициянең, бер үк төркемдәге телләренә
хас сөйләм үзенчәлегенең язуда чагылуы буларак, аерымлана алуы:
ағач – ағас, бозау – посау, белән – менән, чәй – сәй, су – һыу һ.б.
Әлеге бүленешне бер үк телнең язма традициясе һәм аның төрле
диалектларына хас булган үзенчәлекләрнең чагылышы буларак
дип, тагын да ваклабрак та карарга мөмкин: йиләк – җиләк, сач –
чәч – цәц, сачәк – чәчәк һ.б.
Шулай итеп, сузык авазларның язылышындагы кебек үк,
тартык авазларга хас булган норма һәм вариантлылык мәсьәләсенең
катлаулы булуы күренә: тартык авазлар өлкәсендә норма һәм норма
вариантлылыгы, сузык авазлардагы кебек, а) татар авазының
әйтелешен язуда чагылдыра торган гарәп графемасы мөнәсәбәтенә
нигезләнгән хәлдә (бер аваз – төрле хәреф белән); ә) гомумтөркидән
килә торган, ягъни татар теленең үз гаиләсенә караган (угызкыпчак, кыпчак-татар-башкорт-казакъ һ.б.) телләрдәге аваз-хәреф
аерымлануының шул ук графикада чагылышы буларак, белдерелә
ала. Бу бүленештәге аерым сүзләрне бер үк телнең язма һәм сөйләмә
формаларының нәүбәтләшүе дип тә карарга мөмкин. Әлеге нигездә,
төрки-кыпчак-татар сүзләрендә тартык авазларның язуда чагылышы
язма телдәге структур-функциональ, иҗтимагый-функциональ
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вариантлылык белән бергә, авторның максатына карап, теге яки
бу үзенчәлекне сайлап файдалануына нигезләнә, функциональстилистик вариантлылык та хасил була [Бәширова, 1999, б. 530–532].
XIX–ХХ йөздә иҗат ителгән поэзия һәм проза әсәрләрендә
тартык авазларның язылышын шушы үзенчәлекләргә, аларның
кабатлану ешлыгына нигезләп аңлата бару әдәби норма һәм
норма вариантлылыгының бу тармактагы тарихи үсеш-үзгәрешен
күрсәтергә мөмкинлек бирә.
Димәк, беренчедән, татар телендәге кайбер тартык
авазларның гарәп телендәге берничә графема белән ничек итеп
белдерелүе нәтиҗәсендә барлыкка килә торган норма һәм норма
вариантлылыклары күзәтеләчәк.
Икенчедән, гомумтөрки язма традициянең угыз һәм кыпчак
телләре төркеменә караган телләрнең күрсәткечен, аларның
аерымлана алуының язмада чагылуы, нигездә, норма һәм норма
вариантлылыкның хасил булуы тәшкил итә.
Өченчедән, татар язма әдәби телнең гомумсөйләмә һәм
аерым төбәк сөйләшләре белән булган мөнәсәбәтенә, ягъни төрле
төбәктәге сөйләмә тел берәмлегенең язуда чагылуына нигезләнеп
барлыкка килә торган норма вариантлылыгына аерым игътибар
итү максатка ярашлы булачак. Әмма бу үзенчәлек, билгеле
бер дәрәҗәдә, угыз-кыпчак бүленешен анализлаганда әйтелә
барганга, әлеге аспектны тулаем алып тикшерүне киләчәкка
калдырырга туры килә. Шунысы да бар: төрле төбәктәге сөйләмә
тел берәмлекләренең язуда чагылышын күзәтү эше, сузык һәм
тартык авазларның табигатен билгеләү белән генә чикләнмичә,
аларның лексик-семантик мәгънәләре турындагы фикерләр тууга
сәбәп була һәм графо-орфографик дигән теманы киңәйтеп җибәрә.
Санап бирелә торган мәсьәләләрне тикшерү барышында аларның
берсе икенчесенә керешеп китү очраклары булуын да истә тотарга
тиеш булабыз.
XIX гасыр һәм ХХ йөзнең беренче чирегендә язылган
(басылган) текстларда, татар телендәге саф йомык тел арты
яңгырау [г], саңгырау [к] кәф ( )كһәм өрелмәле кече тел (увуляр)
[ғ],[қ] тартык авазларының төрки-татар сүзләрен язган вакытта,
гарәп әлифбасындагы каты гайн ()غ, йомшак айн ( )عһәм каф ()ق
хәрефләре белән белдерелүе [Алынмалар, 1965, б. 62].
Язылышның гамәлдә ничек булуын белер өчен текстларга
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мөрәҗәгать итәбез. Максат: XIX гасырда һәм ХХ йөзнең беренче
унъеллыгында иҗат ителгән тезмә һәм чәчмә әсәрләрдә әлеге
үзенчәлекнең ничек итеп чагылуын күзәтү.
Әбелмәних Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әлБистәви әс-Сәгыйди” (1845) шигъри әсәрендә гарәп теленең каты
гайн һәм кәф графемаларының актив кулланылуы күренә: حق اوﭼون
 – ويرميه قروغ تاننىхақ өчен вирмәйә қоруғ наныны, باغاليوبن ايشكنى برك ايدر
– бағлайүбән ишекне бәрек идәр, بندن اوزكايه محبت ميلنى قيلدوغك ﭼون مبتال
 – ايدم سنىбәндин үзгәйә мәхәббәт мәйлене қыйлдуғың чөн мөбтәля
идәм сәне,  – طابدوغون ا ىثر ايدرالر دى همنтабдуғын исар идәрләрде
һәмин [1889, б. 3];  – دين دنياده اياغم خوار منдин дөньядә айағым хур мән,
 – هم ﭼراغى سوندروبنһәм чырағы сүндерүбән, طابدوغمزى ييارمز خر مثال
– табдығымызы йиәрмез хәр мисал [1889, б. 4], سرى كفاره ياغدروردى
 – آفتсәри коффәрә йағдырырды афәт [5], كم آندين باغالداالر آنى فى الحال
– кем андин бағлаталар аны филхаль [1889, б. 5]; – كمى اغالتمادى بو
кеми ағлатмади бу,  – هاكنآ باغال د ى محكم بغ ايتаныңлә бағлады мәхкәм
биғаять,  – آنكله باغليوبن اللرينىаныңлә бағлайубән әлләрене [1889, б. 6];
 – باغشالنه كناهى بو غريبكбағышлана гөнаһы бу ғарибең [7]; اويغانوبن كوزنى
 – آﭼقان زمانуйғанубән күзене ачқан заман [8] – بركدب باغالديالر قابوالى
беркетеб бағладыйлар қапулари [1889, б. 10], ﭼاغروبن باغر وبن خر مثال
– чағырубән бағырубән хәр мисал [1889, б. 11] һ.б.
Мисаллардан аңлашылганча, Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи
хаҗи Әбелмәних...” әсәренең Казан университеты табгыханәсендә
басылган 1845 һәм 1889 елгы басмаларында, төрки-татар сүзләрен
калын итеп укырга кирәклекне белдерү өчен, гарәп әлифбасының
каты гайны ( )غкулланыла. Әлеге хәрефне куллану сүзләрнең
кушымчаларында да дәвам ителә:  – شهر دن جقماغه قيلدى عزمنىшәһәрдән
чықмаға қыйлды ғазмыны [1889, б. 9] һ.б.
Сүзләрне нечкә итеп укырга кирәклек кәф графемасы ()ك
белән белдерелә, бу хәреф әйтелештә нечкә [г] авазы ишетелә
торган сүзләрне язганда да, тел арты нечкә [к] авазын белдерү өчен
дә файдаланыла:  – اوزكايهүзгәйә,  – بلكلбелгел һ.б. кәф графемасы
( )كнун хәрефе ( )نбелән бергә кушылып [ң] авазын белдерә: ايلسنك
 – بر ايلكنكا دوتسانكәйләсәң бер илкеңә дотсаң,  – نته فه م ايالمادونكнәтә
фәһем әйләмәдүң,  – بى ايمان كتماكننك آخر آفتىби иман кәтмәкнең ахыр
афәте [1889, б. 2] һ.б.
Димәк, эзлекле бара торган әлеге язылышны ныклы
орфографик норма дип саный алабыз. Сағ сүзендә йомшак гайн
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язылуы вариант буларак кабул ителә: – شول زمانده اولور ايردى صاع ايسان
шул заманда улур ирде сағ исән [1889, б. 8].
Шуның белән бергә, Ә. Каргалыйның “Өмми Камал
китабы”нда басылган аерым шигырьләрендә, нечкә [г] авазы, фарсы
алынмаларының язылышындагы кебек, кәф хәрефе өстенә өч нокта
куелып белдерелә:  – ﯕلгөл,  – ڭورليوب آقانгөрләйеб акан [1884, б.
112], әмма эзлекле рәвештә бара дип әйтеп булмый: اىلكال ايذكو عمل
– әйләгел изгү гамәл,  – كيزدوروب ويرامгиздереб вирәм [Өмми Камал,
1884, б. 108]. Күренгәнчә, гөл, гөрләйеб, изге сүзләре өч нокталы кәф
белән, әйләгел, гиздерү сүзләре гадәти кәф белән языла.
Төрки-татар сүзләрендәге сузыкны калын итеп укырга кирәк
булса, гарәп әлифбасының каты гайн ()غ, нечкә итеп укырга
кирәклек, йомшак [г] авазын белдерә торган кәф ( )كбелән язылуы
Һибәтулла Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856)
дәвам ителә:  – جماعت يوليدين يازغان قولونكنىҗәмәғать йулидин йазған
қолыңны [1856, б. 3],  – آكا اوغراب ايرشدومаңа уғраб ирешдем, انكا سفينم
 – رغواا ىуғрады аңа сәфинә,  – نهنك آغزينه جمع ايدوب آترغهнәһинең
ағызына җәмиғ идеб атарға,  – آغزينه آتدومағызына атдым [1856, б. 4],
 – باغالбағла [1856, б. 8],  – بنم قوروغ نياز تيلدهбәнем қоруғ нияз тилдә
[Салихов, 1856, б. 13] һ.б.
Әлеге тәртип сүзнең төрле кушымчаларында да саклана:
 – اولرغهуларға [1856, б. 3],  – آتر غهатарға,  – آنى توتغيلаны тотғыл,
 – اغاملوبىбулмағай [5],  – قيلماغهқыйлмаға [6],  – قوروغغه الدانوبқоруғға
алданыб [7],  – بوالرغهбуларға [8],  – صاقالب توتارغهсақлаб тотарға
[1856, б. 16] һ.б.
Билгеле булганча, Һ. Салиховның бу китабында “...башта
нинди дә булса дини яки әхлакый бер фикер әйтелә. Мәсәлән,
Аллага буйсыну, кешеләргә яхшылык итү, сабыр булу һ.б. Шул
фикерне раслау өчен, бер хикәя китерелә” [Гайнуллин, 1957, б.
52]. Әсәрнең төзелешендәге үзенчәлек аның телендә чагыла:
дини мәсьәләгә караган өлешендә гарәп һәм фарсы алынмалары
активлаша, хикәя итеп бирелгән өлешендә төрки-татар теленә
якынаю сизелә. Бу хәл юнәлеш килеше кушымчаларын
файдалануда ачык күренә. Ә. Каргалыйның юнәлеш килеше угыз
төрленешендә генә бирелә торган “Сәяхатнамәсе”ннән аермалы
буларак, Һ. Салиховның хикәяләрендә исә угыз төрләнеше дәвам
иткәне хәлдә (آنالره, )بونالره, кыпчак төрләнешенең дә эзлекле
булып баруы күренә. Аңлашылганча, бу кушымча калын сузыклы
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сүзләргә гарәп теленең каты әйтелешле гайн ()غ, нечкә әйтелешле
сүзләргә кәф ( )كхәрефе белән башлана:  – شوالرغهшуларға [1856, б.
4],  – بوالرغهбуларға [1856, б. 8],  – توبانلركاтүбәнләргә [1856, б. 13],
 – سوز يكهсүзигә,  – وزى كهүзигә [1856, б. 14, 17],  – كشى كاкешегә [14],
 – اوز ايشى كاүз эшегә [14],  – بزكاбезгә [1856, б. 15],  – اشى كاэшигә,
 – اكيشكкешигә [1856, б. 17] һ.б. Юнәлеш килеше кушымчасы
гарәп һәм фарсы алынмаларына кушылганда, бу тәртип саклана
дип әйтеп булмый:  – متاع غهмәтағға (сатыла торган кыйммәмле
әйбергә) [1856, б. 4],  – حقغهхақға [14],  – نمازغهнамазға [1856, б.
14],  – قرعهқоргә (шобага) [16],  – سفركاсәфәргә [17],  – خطركاхатәргә
[1856, б. 17] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, нечкә әйтелешле [г]
гә тәмамланган сүзгә калын әйтелешле [ғ] белән башлана торган
кушымча, калын әйтелешле [қ] белән башлана торган сүзгә, нечкә
әйтелешле [г] белән башлана торган кушымча да кушыла.
Китерелгән мисаллардан аңлашылганча, һәр ике авторның
әсәрләрендә дә йомшак [г] авазының кәф хәрефе белән белдерелүе
күренә. Шул ук кәф тел арты нечкә [к] авазын белдерү өчен дә
файдаланыла. Шул ук кәф хәрефе нун хәрефе белән берлектә
[ң] авазын белдерә:  – سننك اسمنكсәнең исмең,  – رحمتنكрәхмәтең
[1856, б. 2],  – بنكاбәңә,  – غضبنكاғазабыңа, – عنايت برله توفيقنك رفيق ايت
ғыйнаять берлә тәүфиқың рәфиқ ит [3],  – سالسنكсалсаң [Салихов,
1856, б. 5] һ.б.
Гарәп-фарсы сүзләре үз чыганак теле кагыйдәсе буенча языла:
 – جميعҗәмиғ,  – كنملاعғаләмнең,  – كناطعғатаң,  – عبادتғыйбадәт, غضب
 – قيلماىғазаб қыйлмай [1856, б. 2–3]. Димәк, ике орфографик норма
дәвам ителә.
Р. Фәхретдин “Асар” дигән био-библиографик җыентыгында
Ш. Зәки турында мәгълүмат бирә һәм аның биш шигырен бастыра
[Фәхретдин, 1907, б. 413–422]. Шул ук шигырьләрне Җ. Вәлиди
“Татар әдәби теленең барышы” дигән хезмәтендә анализлый
[Вәлиди, 1912, б. 114–122]. Менә шушы шигырьләрдән күренгәнчә,
төрки-татар сүзләрендә каты [ғ] авазының язудагы бирелеше Ә.
Каргалый һәм Һ. Салиховның әсәрләрендәге кебек бара, ягъни
тамырында калын сузык әйтелергә тиеш сүзләр каты әйтелешле
гайн ( )غбелән языла. Бу үзенчәлек кушымчаларда да саклана:
“И дәрига” шигырендә:  – اولغلулғыл,  – وارلغ مهварлыгыма, – قيلغل
қыйлғыл һ.б. “Эстәсәм галәмдә...” дип башлана торган шигырендә:
 – ايسته سم عالمده سندك يارى بولغاى بولمعاىэстәсәм ғаләмдә сәндик йари
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булғай булмағай [Асар, 1907, б. 416; Юсупов, 2006, с. 188–192].
Нечкә сузык белән әйтелергә тиешле сүзләрдә кяфнең тамгасы
үзгәрә: фарсы алынмалары да, төрки-татар сүзләре дәөстенә ике
сузык сызылган кәф ( )ﮔбелән языла: “...Бән ходайның” шигырендә:
 – ايزﮔولرﯔ اللرن آلوب طوغرى يوله واره سىизгеләрнең әлләрен алуб туғры
йулә варасы,  – طوغمادى هر ﮔيز آنادن بن كبى بيجاره قلтуғмады һәр гиз
анадән бән кеби бичара қол,  – باغله بيلكбағла билең,  – ﭼوق ﮔنا ايتدمчуқ
гөнаһ итдем [Юсупов, 2006, с. 190–192].
Ш. Зәкинең “Асар” да басылган шигырьләрендә йомшак [г]
авазы фарсы сүзләрендә дә, төрки-татар сүзләрендә дә өстенә ике
сызык сызылган кәф белән языла: “...И дәрига” шигырендә: – اوزﮔه
үзгә,  – ايسرﮔبисәргәб,  – اوزﮔﮫүзгә,  – ﮔذاريمгөзәрем (үтәчәк юлым),
 – هر ﮔيزһәрwақыт,  – كيمسهﮔهкемсәгә [Фәхретдинев, Асар, б. 1907;
Юсупов, 2006, с. 186]. “...Булғай, булмагай” шигырендә: – نا ﮔهان
нагяһан (көтелмәгәндә),  – يورﮔيلйөргел,  – اوند او ﮔﮫ كل ﮔاى كلم ﮔاىөндәүгә
кәлгәй кәлмәгәй,  – آه بو اولم اوزكه دم ناكاهه كيلگاى كيلمگاىаһ бу үлем үзгә
дәм накәһә килгәй килмәгәй, – ناكاهان كالسه تيل سوزﮔﮫ كيلگاى كيلمگاى
нагяһан кәлсә тил сүзгә килгәй килмәгәй [Асар, 1907; Юсупов, 2006,
с. 188]. Мисаллардан күренгәнчә, биш мәртәбә кабатлана торган
нагяһан сүзенең дүртесендә [г] тартыгы өстенә ике сызык сызылып,
нагяһә дип бирелгәндә кәф белән күрсәтелә. Шулай итеп, тел арты
яңгырау [г] тартыгының язылышы, үзенең саңгырау пары булган
[к] тартыгының язылышыннан аерымлана кебек. Әлеге аерымлану
эзлекле булып дәвам ителмәгән очракларда, хәзерге татар телендә
[г] авазы белән әйтелә торган сүзне, өстенә ике сызык куелмаган кәф
язылса – [к] авазы дип укырга тиеш булабыз кебек: ﭼيقروبن شول عدونك
 – يوراكين قوباره سىчықарубән шул ғодванның йөрәкен қупарасы [Асар,
1907, б. 418; Юсупов, 2006, с. 192].
[ң] авазы бу авторның шигырьләрендә кяфнең өстенә өч нокта
куелган билге белән белдерелә:  – كوﯕلمدهкүңлемдә,  – كوﯕلم هкүңлимә
[Юсупов, 2006, с. 186],  – آت سنك آستوكده در يور كيل بو يرنك حدين آلат сәнең
астыңдадыр йөргел бу йирнең хәддин ал,  – قولڭ ده درқулыңдадыр
[Юсупов, 2006, с. 188–192] һ.б.
Димәк, Ш. Зәки шигырьләрендә [г] авазының ике сызык куелган
кәф белән, [ң] авазының кәф өстенә өч нокта куелган хәрефләр
белән язылышындагы үзенчәлекне санамаганда, бу шигырьләрдә
калын [ғ] һәм нечкә [г] авазларының язуда чагылышы, Ә. Каргалый,
Һ. Салихов әсәрләрендәге кебек үк, дәвам ителә, ягъни сүздәге
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сузыкларны калын итеп әйтергә кирәк булганны белдерү өчен, каты
[ғ]ны белдерә торган гайн ()غ, нечкә итеп әйтелешне белдерү өчен,
нечкә [г] ны белдерә торган кәф ( )كкулланыла, иске татар телендә
кабул ителгән орфографик норма саклана, төрки-татар сүзләрендә
гарәп теленең гайн ( )عкулланылмый. Гарәп-фарсы сүзләре үз
теленең кагыйдәсе буенча языла:  – دريغاдәриға (үкенеч),  – غمғәм,
 – اعتيبارمиғтибарым һ.б., димәк, ике орфографик норма саклана.
Язудагы әлеге тәртип Г. Кандалый иҗатында да дәвам ителә.
Шагыйрьнең “Сахибҗәмал” поэмасында тамырында калын
сузык белән әйтелергә тиеш сүзләрдә гарәп әлифбасының каты
әйтелешле гайн ( )غхәрефе, нечкә сузык белән әйтелергә тиешле
сүзләрдә, йомшак әйтелешле кәф ( )كхәрефе языла, кәф белән
нун хәрефенең кушмасы [ң] авазын белдерә:  – سينكاсиңа, – صونكى
соңы,  – صاغشنكنىсағышыңны,  – تورغونچهторғунча,  – آغزدينағыздин,
 – كونكلкүңел,  – كوزال سنгүзәлсән,  – كونكللركاкүңелләргә [Насыйри,
1884, б. 559]. “Фәвакиһел җөләса фил әдәбият” җыентыгында
(1884) урын алган “Фәрхи” поэмасында да шундый ук язылыш
дәвам итә, ягъни тамырында калын сузык белән әйтелергә тиеш
сүзләрдә гарәп әлифбасының каты әйтелешле гайн ( )غхәрефе,
нечкә сузыклы сүзләрдә, йомшак әйтелешле кәф ( )كхәрефе языла:
 – شوقلغىшуқлығы,  – اراق دناغқарағанда,  – قوچاقغهқочақға, كونده صاغش
 – تونده صاغشنك توتوبкөндә сағыш, төндә сағышың тотыб, – صاغشالب
сағышлаб,  – نا سال م بيركونچه اى فرحى سرورта сәлам биргүнчә и Фәрхисөрур,  – يوراكمنىйөрәгемне. Йомшак [г] авазы кәф белән, [ң] авазы
нун һәм кәф кушылмасы булып языла [Насыйри, 1884, б. 583] һ.б.
Җ. Вәлиди үзенең “Татар әдәбиятының барышы” хезмәтендә
(1912), К. Насыйриның “Фәвакиһел җөләса фил әдәбият” (1884)
әсәреннән алдым, дип “Сахибҗәмал” поэмасының аерым өзекләрен
бирә һәм анализ ясый. Бу басмада калын [ғ] авазының язылышы
кабул ителгән тәртиптә, гарәп теленең каты әйтелешле гайн ()غ
хәрефе белән языла. Нечкә [г] авазының рәсеме үзгәртелә, ул
өстенә ике сызык сызылган кәф белән күрсәтелеп, саңгырау пары
булган [к]дан аерымлана, [ң] авазы, өстенә өч нокта куелган кәф
белән бирелә:  – سيڭلсиңа,  – صوڭىсоңы,  – صاغشڭنىсағышыңны, گوزه
 – لسك آلتون آلماداىгүзәлсәң алтын алмадай,  – يوروسڭйөрерсәң, طاماغڭ
– тамағың,  – طاماغى اﭺ بولورтамағы ач булур,  – بولغاتوبболғатыб,
 – واغياتوبуйғатуб [Вәлиди, 1912, б. 94],  – ييرگهйиргә,  – ايرﯔирең,
 – رب ىآ طولغان دهбер ай тулғанда,  – ياتورغهйатурға,  – ايرﯔирең, سويمه
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 – ككهсөймәккә  – تله سڭтеләсәң,  – كيلкил [95],  – يوغالتدمйуғалтдым,
 – يغالغانйығлаған,  – اغلوبىбулғай [Вәлиди, 1912, б. 97]. Шулай итеп,
бу текстта, [г], [ғ] һәм [к], [қ] тартыкларын ишетелгәнчә укырга
һичнинди искәрмәсез мөмкинлек ачыла.
Гали Чокрыйның “Замме назыйр” (“Заман ахры бәянында”)
дигән китабында (1846) да гарәп әлифбасының каты әйтелешле
һәм йомшак әйтелешле [г] авазларының язылышы татар теленең
сузык авазларын дөрес әйтергә бәйле рәвештә кулланыла: – بولغاى
булғай,  – قيلغاىқыйлғай,  – كوكسن كيرگاىкүксен киергәй, – چاغر اﭼكاى
чағыр эчкәй,  – ديگاىдигәй,  – قيلماغاىқыйлмағай. وعظ قيلغاى عارفالرنى
 – يالغان ديكاىвәғазь қыйлғай ғарифләрне йалған дигәй, باشيغه اجل اوتى
 – كلمز صانغاىбашиға әҗәл уқы кәлмәз санғай,  – قروغ قالغاىқоруғ
қалғай,  – بيرمگاىбирмәгәй,  – بولغانالر ده اچاغن اﭼكاىбулғанлар да
ачығын эчкәй,  – بال قبوغن تمام آچقاىбалә капуғын тәмам ачқай, ايناغل
– йалған,  – اوغل قزالر اولوغالر نى ادا قيلغاىуғыл қызлар олуғларны әдә
қылғай,  – ادب انضاف قيلور يركه جفا قيلغاىәдәб инсаф қыйлур й[е]ргә
җәфа қыйлғай,  – بلكانلرى مسكين كبى جيران بولغاىбелгәнләре мескин кеби
хәйран булғай,  – من من تيكاىмән мән тигәй,  – ظلم طولغاىзолым тулғай
һ.б. [Чокрый, 1888, б. 2]. Күренгәнчә, тамырында калын сузык
булырга тиеш сүзләр гарәп әлифбасының каты әйтелешле гайн ()غ
хәрефе белән, тамырында нечкә сузык булырга тиеш сүзләр гарәп
әлифбасының йомшак әйтелешле кәф ( )كхәрефе белән языла. Бу
тәртип кушымчаларда да саклана. Нечкә [г] авазы кяфнең өстенә
ике сызык куелган билге белән языла. [ң] авазы өстенә өч нокта
куеп языла:  – ناكالرى وارтаңлары вар [Чокрый, 1888, б. 2–3] һ.б.
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” (1874) әсәрендә
дә калын һәм нечкә [г] авазы һәрберсе үзенең хәрефе белән языла,
әмма кайбер сүзләрдә эзлеклелек саклана алмый. Мәсәлән, андағ
( )آنداعһәм олуғ ( )غولواсүзләре икесе дә калын сузыклы булса да,
беренчесе айнга ()ع, икенчесе калын гайнга ( )غтәмамлана. Әмма бу
язылыш башка сүзләрдә күзәтелмәгәнгә күрә, бу урында типография
хатасы булырга да мөмкин дип уйланыла. Әлеге кыйссада һич
кемгә күрсәтмәй асрар иде дигән җөмләдәге  – كمڭهкемгә сүзендәге
[г] авазы өстенә өч нокта куела,  – كورورﯕهкүрүргә сүзе дә шулай
ук языла, әмма  – كوركونچهкүргүнчә сүзендәге [г] авазы кәф белән
күрсәтелә һәм еш кабатлана торган  – يكتйегет сүзе фәкать кәф белән
генә бирелә, [ң] авазы нун + кәф диграфы белән күрсәтелә: – آننك
аның,  – صورت ننكсурәтнең [Кормаши, 1874, б. 2–3] һ.б.
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Авторның “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә”дә (1879) -гә кушымчасы
фәкать кәф белән اك-,  –هكформасында языла:  – ايتوركهәйтүргә, – كمكا
кемгә,  – سوزكاсүзгә һ.б.,  – كيلكانن دهкилгәнендә; [ң] авазы нун + кәф
диграфы белән күрсәтелә:  – كونكلينهкүңеленә,  – بادشاه ننكпадишаһның,
 – منكا منكмәңә мең,  – كمسه ننكкемсәнең [Кормаши, 1894, б. 2–3] һ.б.
М.
Акмулланың
“Дамелла
Шиһабеддин
хәзрәтнең
мәрсиясе”ндә (1892) дә татар телендәге [г] авазының язылышы
кабул ителгән тәртиптә бара, ягъни әйтелештә сүз тамырында
калын сузык булырга тиеш сүзләргә гарәп теленең каты әйтелешле
гайн ( )غхәрефе, тамырында нечкә сузык булырга тиеш сүзләргә
йомшак әйтелешле кәф ( )كхәрефе белән языла:  – قولغه ايلكانқулға
элгән,  – دينكزندهдиңгезендә,  – قارانغى ده قابوزغان طامزغان اولқаранғыда
қабузған, тамызған ул,  – آغزغانағызған,  – سوز راغزوقсүз қузғар,
 – خدايم فراستلى يورك بيركانХодайым фирасәтле йөрәк биргән һ.б.
[Акмулла, 1892, б. 2]. Бу төрдәге мисалларны бер өзлексез дәвам
итәргә мөмкин.
Кайбер үзенчәлекләр дә күренә, мәсәлән, чәйгә дигән сүздә
кушымча каты әйтелешле [ғ] белән язылган: بوالغى صاف چا يغه هر
 – كم صو آلغاندا ىбулағы саф чайға һәркем су алғандай [1892, б. 2].
Йомшак әйтелешле [г] авазы эзлекле рәвештә кәф белән күрсәтелә,
әмма аерым сүзләрдә кяфнең өстенә өч нокта куелган билге белән
дә бирелә:  – اوڭاى آناүгәй ана,  – مرﯕن لرنىмәргәнләрне [1892, б. 4].
Нун + кәф диграфы ([ )نكң] авазын белдерә:  – آنكناوسزаңнаусыз,
 – آنكاаңа [2],  – آننك اوجونаның өчен [Акмулла, 1892, б. 3] һ.б.
Сәнгатьле чәчмә әсәрләрдә дә калын гайн ( )غһәм нечкә кәф
( )كхәрефләренең кулланылышы, асылда, тезмә әсәрләрдәгечә
дәвам итә. Мәсәлән, К. Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда
(1881) дә шундый ук орфографик норма дәвам ителә, ягъни калын
сузыклы сүзләр белән укылырга тиешлек гарәп теленең каты
әйтелешле гайн ( )غхәрефе белән, тамырында нечкә сузыклы
сүзләр белән укылырга тиешлек гарәп телендәге фарсы кәф ()ك
хәрефе белән языла:  – ايتمكه ويازماغهитмәгә вә йазмаға [1898, б. 2],
 – سويالكانلكنهсөйләгәнлегенә [1898, б. 3],  – اوكرانمكاүгрәнмәгә, يولالرى
 – بر بازارغه توغرى كيلوبйуллары бер базарға туғры килеб [4], كروب
 – قارارغهкереб карарға [Насыйри, 1898, б. 5] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, “Әбүгалисина кыйссасы”нда тел
арты нечкә [к] авазы да, нечкә [г] авазы, асылда, кәф белән белдерелә:
 – اكامناركواүгрәнмәгә [1898, б. 4] һ.б., әмма кайбер сүзләрдә кяфнең
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өстенә өч нокта куелган билге белән дә белдерелә:  – ايڭز ايكى باالигез
ике бала [3],  – ﯕيزماكاгизмәгә дигән сүз өстенә өч нокта куелган кәф
белән башлана, гади кәф белән тәмамлана [1898, б. 4],  – كوزالгүзәл
[1898, б. 9]; алынма сүзләр дә шушы билге белән языла: – ﯕناه سز
гөнаһсыз,  – ﯕواهيزгүәһсез һ.б. Нун + кәф диграфы [ң] авазын белдерә:
 – كتاب ننكкитабның,  – افندى ننكәфәнденең [Насыйри, 1898, б. 8] һ.б.
М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” романында (1886) иске
татар телендә кабул ителгән тәртип дәвам ителә, ягъни калын
сүзләрдә каты [ғ], нечкә сүзләрдә, кәф белән белдерелә торган
нечкә [г] языла, шул ук билге тел арты нечкә [к] авазын да
күрсәтә:  – دكلдәгел,  – كﭼوكкечек,  – ايدكنىидегене,  – ياغمشйағмыш
[1886, б. 7],  – رغآағыр,  – زغأағыз [1886, б. 8] һ.б.  – ل زوكгүзәл [9],
 – كللرгөлләр [42],  – كورلتىгөрелте [34],  – يكيتйегет һ.б. Нун + кәф
диграфы [ң] авазын белдерә:  – قريه نكқарйәнең,  – ينكلйеңел, قرى
 – ه سينكқариясенең,  – كينك درкиңдер,  – اهاليسى نكәһалисенең, منال
 – حسنامالديننكменла Хисамеддиннең [Акъегет, 1886, б. 2–54] һ.б.
Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887):  – بولغاىбулғай,
 – لغواىуғлы,  – واليتمزداكىвилайәтемездәге,  – تورغانторған, – الوغ
олуғ,  – قيلورغهқыйлурға [Фәизхан, 1896, б. 2],  – بيلكولىбилгеле,
 – كيلماكانلكدنкилмәгәнлекдән,  – ايذكوизгү,  – اوكراتوىүгрәтүе, بولغانده
– булғанда,  – بلعوﭼى لرбелгүчеләр,  – اوعراتدردى لرүгрәтдерделәр, كل
– гөл [Фәизхан, 1896, б. 3] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, калын
сүзләрдә каты [ғ], нечкә сүзләрдә, кәф белән белдерелә торган нечкә
[г] языла, шул ук билге тел арты нечкә [к] авазын да күрсәтә: – تلمزكا
телемезгә,  – مشكلмөшкел,  – عثمانلى ترك لرىғосманлы төрекләре һ.б.
Нун + кәф диграфы [ң] авазын белдерә:  – آالرننكаларның,
 – صونكсоң,  – يوزى ننكйөзенең,  – بزننكбезнең,  – شهرننكшәһәрнең,
 – منكмең һ.б.
Гарәп һәм фарсы алынмалары үз чыганак теле орфографиясе
белән языла:  – عثمانىғосмани,  – عالمارғалимләр,  – طالعينталиғын,
 – استاذغهостазға [Фәизхан, 1896, б. 2–3] һ.б.
Ф. Кәриминең “Җиһангир мәхдүмнең ауыл мәктәбендә укуы”
хикәясендә:  – تورغانторған,  – اوغليدرуғлыдыр,  – بولورغهбулурға, يازغه
– язға,  – ايجكىиҗеге,  – توشارﯕﮫ ﯕنهтөшәргә генә,  – الوغолуғ [Кәрими,
1898, б. 2–3] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, увуляр тартык [ғ]
эзлекле рәвештә каты гайн графемасы белән белдерелә, тел арты
[г] авазының белдерелүендә эзлеклелек күзәтелми, иҗеге дигән
сүздә фарсы кяфы белән, генә сүзендә шул ук хәрефнең өстенә
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өч нокта куелып, түгел сүзендә ( )توﮔلөстенә ике сызык белән
бирелә. Гарәп-фарсы алынмалары үз чыганак теленең кагыйдәсе
буенча языла, әмма кушымчаларда, татар теле сүзләрендәге кебек,
төрлелек күзәтелә:  – علمگهғыйлемгә,  – مدرسه كهмәдрәсәгә, – سباغنى
сабағыны,  – سورهﯕﮫсүрәгә [Кәрими, 1898, б. 2] һ.б. Ғыйлемгә дигән
сүздәге кушымчада [г] авазы өстенә ике сызык сызылып языла,
мәдрәсәгә дигән сүздә шул ук аваз фарсы кяфе белән күрсәтелә,
сүрәгә сүзендә өстенә өч нокта куеп языла. Нун + кәф диграфы [ң]
авазын белдерә:  – حضرتنﮐхәзрәтнең,  – حضرتنڭхәзрәтнең, حضرننك
– хәзрәтнең әмма бер үк әлеге сүзнең кушымчасындагы кяф,
сүз уртасындагы һәм сүз ахырындагы кәф рәвешендә һәм шул
ук билгенең өстенә өч нокта куелып, өч төрле языла,  – صوﮐсоң
сүзендә, соңгы аваз аерым кәф белән бирелә [1889, б. 2] һ.б.
Авторның “Бер шәкерт илә бер студент” хикәясендә увуляр
тартык [ғ] каты гайн графемасы белән бирелә:  – باغالغانбағлаған,
 – قوزغا لهқузғала һ.б., тел арты [г] авазы, [к] авазы белән бер үк
төрле, ягъни фарсы кяфы белән языла:  – كينمﮐкитмәк, – اسمنده كى
исемендәге,  – ايتركهитәргә,  – اولكرمﮐөлгермәк,  – كشيلرкешеләр, كيله
 – لرкиләләр,  – كوكره كندهкүкрәгендә һ.б.
Нун + кәф диграфы [ң] авазын белдерә, аерым очракта
кәф графемасының өстенә өч нокта куеп языла: – قومبانيه سنڭ
қомпаниясенең,  – باراخودنڭпароходның,  – كانتورنڭқантурның, االرنڭ
– аларның,  – جيالن نكҗиләннең [Кәрими, 1900, б. 2–3] һ.б.
Ф. Кәрими, әлеге хикәяләреннән аермалы буларак,
“Аурупа сәяхәтнамәсе”ндә угыз төркеме телләренә хас булган
үзенчәлекләрне киң файдалана, бу хәл орфографиядә дә чагылыш
таба. Шуларның берсе – тартык авазга тәмамлана торган -ның
кушымчасының ялгыз кәф белән белдерелүе:  – يولڭйулң, وقنڭ
– wақытң,  – حياتڭхәятң,  – سياحڭсәяхң,  – بونڭбуның,  – كندڭкәндң
һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, кәф төрле рәвешле итеп белдерелә,
сузык авазга тәмамлана торган сүзләрдә нун + кәф диграфы
файдаланыла:  – شاكر افندينﮐШакир әфәнденең һ.б..
Әсәрдә, билгеле бер дәрәҗәдә, [г] һәм [к] тартыкларының
язылышы аерымлана:  – اسكىиске,  – ﯕزه جكىгизәчәк, – اوﯕره نوب
үгрәнеб,  – كلкәл,  – قراﯕلقқарангылык, һәм алар аерымланмыйча
да биреләләр:  – يالكزйалғыз,  – كوزкүз,  – كوره جكкүрәҗәк, – كجوب
кәчүб,  – دكلدرдәгелдер һ.б. Аңлашылганча, калын булып укылырга
тиешле сүзләр каты әйтелешле гайн хәрефе белән күрсәтелә: باغاﮋه
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– бағажа һ.б. [Кәрими, 1902, б. 2–5] һ.б.
Классик әдипләрнең беренче әсәрләрендә үк аерым авазларны
мөмкин булган дәрәҗәдә бер төрле итеп язарга тырышу күренә.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә: – باشالغان
башлаған,  – آلغانалған,  – توﮔلтүгел,  – طورغانторған, – كوﮔارجين
күгәрчен [Исхакый, 1902, б. 4] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, кече
тел (увуляр) тартык [ғ] гарәп графикасының каты гайн хәрефе
белән белән белдерелә, тел арты [г] авазы, саңгырау парыннан
аермалы буларак, өстенә ике сызык сызылган фарсы кяфы белән
күрсәтелә һәм бу язылыш эзлекле булып дәвам итә:  – كجكنهкечкенә,
 – ايكىике,  – اوزگارتدىүзгәртде,  – تگارىтәгәри,  – ديگانдигән, جيگلگان
– җигелгән,  – اينارﮔهитәргә,  – بيلگلندىбилгеләнде,  – كوكگهкүкгә,
 – اوزگارتدىүзгәртде,  – تگارىтәгәри һ.б.
Тамырында калын сузык булырга тиеш сүзләргә каты гайн
белән башланган, нечкә сузык булырга тиеш сүзләргә өстенә ике
сызык сызылган кәф белән башланган кушымча ялгана: ارينبورغغه
– Оренбурғға [5],  – ايشتكه له گانишеткәләгән [6], – مسافر خانه ﮔﮫ
мосафирханәгә,  – دوورغهдворға, [Исхакый, 1902, б. 8] һ.б. Бу әсәрдә
татар сүзләрендәге кебек үк, алынмаларның кушымчаларында да
[г] авазы өстенә ике сызык сызылган кәф белән белдерелә: فقيرلنگان
– фәқыйрләнгән,  – خدمت ﮔﮫхезмәткә,  – بيرورﮔﮫбирүргә [Исхакый,
1902, б. 4],  – انى ﮔﮫәнигә,  – پاكيت ﮔﮫпакитка,  – كوزلگينкүзлеген,
[Исхакый, 1902, б. 5–6] һ.б.
Нун + кәф диграфы ([ )نكң] авазын белдерә:  – بزنكбезнең, شونك
– шуның [4],  – اوزينكүзенең,  – اتى نكәтинең [5] һ.б., [ң] авазы аерым
язылганда кәф белән күрсәтелә:  – صوكندهсоңында, – اسمكنى صاقله
исемеңне сақла [1902, б. 6] һ.б. Гарәп һәм фарсы алынмалары үз
чыганак теле буенча языла:  – عمرمدهғөмремдә [Исхакый, 1902, б.
4–10] һ.б.
Г. Исхакыйның “Бай углы” әсәрендә (1903) дә шундый ук
язылыш күзәтелә:  – اوغنىуғлы,  – يوغالتاسمйуғалтасым, – يازديغم
йаздығым,  – بتمه گانﮔﮫбетмәгәнгә,  – ديكانдигән,  – بلورﮔﮫбелүргә, انيگه
– әнигә [Исхакый, 1910, б.162–164] һ.б.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә әйтелештә калын сузык ишетелергә тиеш сүзләр
каты гаен белән күрсәтелә, шундый ук язылыш кушымчаларда
да саклана:  – صارغايشهсарғаеша,  – باصارغهбасарға,  – صوكغىсоңғы,
 – يورطده غىйортдағы,  – طوغاردىтуғарды,  – يازلغانйазылған һ.б. Сүз
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тамырында нечкә сузык булырга тиеш сүзләрдәге [г] авазы, эзлекле
рәвештә, өстенә ике сызык сызылган кәф белән бирелә: اوتكارگان
– үткәргән,  – مدرسه ﮔﮫмәдрәсәгә,  – ايشتلگالىишетелгәли, كورمگان
– күрмәгән,  – شهرﮔﮫшәһәргә,  – اويولگانөелгән һ.б. [Ибраһимов,
Әл-Ислах, 1907, № 2]. Әсәрнең беренче басмасыннан аермалы
буларак, икенче басмасында шәкерт сүзе фарсы телендәгечә شاﮔرد
дип түгел,  شاكردдип, кәф белән языла.
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” дигән беренче
хикәясендә йегетләре сүзе  يكتلرىдип фарсы кяфы белән языла [ӘлИслах, 1907, № 4, б. 10], икенче мәртәбә “Гарәфә кич төшемдә.
Хыялый хикәя” дип, аерым китап булып басылганда, кяфнең
өстенә ике сызык куелып, [к] һәм [г] авазларының язылышы
аерымлана:  – كشيلرкешеләр,  – كرﮔنمدهкергәнемдә,  – ﺋله ﮔﮫ لرэләгәләр,
 – ﺋولكرگانөлгергән,  – ايته رﮔاитәргә [Әмирхан, 1909, б. 10–13] һ.б.
Ш. Камалның “Уяну” хикәясендә дә тел арты [г] авазы өстенә ике
сызык сызылган кәф белән бирелә:  – ايشك ﮔﮫишекгә,  – ايياﮔنهийәгенә,
 – قپو ﺋلگچىқапу элгече һ.б. [Камал, “Шура”, 1909, № 8].
Шулай итеп, мисаллардан күренгәнчә, калын сузык белән
әйтелергә тиешле сүзләрдә ишетелә торган [ғ] авазы өйрәнелә
торган чорда язылган текстларда, эзлекле рәвештә, гарәп теленең
каты гайн хәрефе ( )غбелән языла. Тамырында нечкә сузык булырга
тиеш сүзләрдә ишетелә торган [г] авазы, сүзләрнең барлык
позицияләрендә дә, XIX гасырның соңгы чирегенә кадәр (К.
Насыйри прозасы, Акмулла иҗаты) фарсы кәф ( )كбелән бирелә,
аннан соң [к] һәм [г] авазларының язылышы аерымлана, [г] авазы
белдерелә торган кяфнең өстенә ике сызык сызып, яисә өч нокта
куеп күрсәтелә, өч нокта куелген билге [ң] авазын белдерү өчен
ныгый, кабер авторларда ул аерым кәф белән дә белдерелә.
Нечкә айн графемасы ( )عтөрки-татар сүзләрендә файда
ланылмый диярлек. Ә. Каргалыйның Сәяхәтнамәсендә сағ ()صاع
сүзенең айн белән белдерелүе типография хатасы булу ихтималы
бар. Башка авторларда бу сүз каты гайн белән бирелә: صاغ
[Бигиев, 1890, б. 3] һ.б.
Язма текстларда [ғ], [г] авазлары аерымланган кебек үк, [қ], [к]
авазлары да ике төрле хәреф белән күрсәтелә, сүзләрнең калын яки
нечкә булып укылырга тиешлеген белдерә. Югарыда әйтелгәнчә,
тел арты нечкә [к] авазы, фарсы кәф ( )كхәрефе белән, увуляр (кече
тел) [қ] авазы каф ( )قграфемасы белән белдерелә. Татар теленең
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үзендә дә әлеге авазларның тел арты (нечкә) [г], [к] һәм кече телувуляр (калын) [ғ], [қ] булып әйтелү һәм латинга күчкәнчегә кадәр
икесе ике хәреф белән белдерелүе, бу төр орфографик тәртипнең
эзлекле рәвештә дәвам ителүен дәлилли. [с] һәм [т] авазларының
бирелешендәге кебек чиратлашулар күренми. Хәзерге татар
телендә әлеге ике төрле әйтелә торган авазларның бер генә хәреф
белән белдерелүе, гарәп графикасында язылган текстларны
транскрипцияләгәндә дә, татар телен рус телле укучыларга
өйрәткән вакытта да аңлашылмаучылык һәм читенлек тудыра.
Бу хакта татар галимнәре һәр даим язып тора [Зәкиев, 1954, б. 2;
Асылгәрәев, 2012, б. 40–41] һ.б.
Мисаллар алынган барлык текстларда да гарәп-фарсы
алынмалары катгый рәвештә ныгыган үз кагыйдәсенә буйсынып
бара, димәк, татар сүзләренең язылышы белән чагыштырганда,
ике орфографик нормадагы язу тәртибе саклана.
Татар телендәге өрелмәле, тел алды, тел-теш [с] тартык
авазы, төрки-татар сүзләрен язганда гарәп әлифбасының сакау
әйтелешле си ()ث, нечкә әйтелешле ( )سһәм калын әйтелешле
сад ( )صхәрефләре белән белдерелүе [Алынмалар, 1965, б.
492]. Язылышның гамәлдә ничек булуын белер өчен текстларга
мөрәҗәгать итәбез. Максат: XIX гасырда һәм ХХ йөзнең беренче
унъеллыгында иҗат ителгән тезмә һәм чәчмә әсәрләрдә әлеге
үзенчәлекнең ничек итеп чагылуын күзәтү.
Әбелмәних Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әлБистәви әс-Сәгыйди” (1845) шигъри әсәрендә, әйтелештә калын
сузык авазны белдергән сүзләр гарәп әлифбасының калын
әйтелешле сад ( )صхәрефе белән башлана: – خربزه صاطماق ايدى
харбызә сатмақ иде [1889, б. 2],  – صاغ و سليمсағ у сәлим [1889,
б. 3],  – قيلب قيلب من صونامقﭼون حضرتنكىқыйлыб мән сынамақчөн
хәзрәтеңи,  – صانوب دوست انى آلد ند ى خصومهсаныб дуст аны алданды
хосумә [1889, б. 6],  – هم آنك صاغ جانيندنһәм аның сағ җанындин...,
 – آنك صوليندنаның сулындин [7],  – حاجت اولور ايرسه صالقينليق اكرхаҗәт
улур ирсә салкынлык әгәр [1889, б. 8], – ير يوزنده كوكالرندن صوالرى
йир йөзендә күкләрендән сулары [1889, б. 10] һ.б. “Өмми Камал
(китабы) ”нда басылган сүзләр дә шушы тәртиптә башлана:
“Мөнәҗәт...” ендә:  – منكو قاالممى صانورسنмәңге каламмы санырсән
[1884, б. 108]. “Изанамәи хаҗи мәрхүм, Мөхәммәд бай мәрхүмгә”
шигырендә:  – طابونكا سننك واروبن اذن رخصت صورماقمтапуңа сәнең
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варубән изне рөхсат сормақым,  – حمامى صوردقدهхаммамы сордықда
[1884, б. 109] һ.б.
Сач сүзенең гомумтөркидән килә торган саҗ ( )جسрәвеше
[Кашгарый, 2005, с. 316], ягъни нечкә әйтелешле [с] графемасы
белән язылышы дәвам ителә:  – كندو ساﭼملهкәндү сачымлә [1845, б. 6].
Калын әйтелешле сүзләрнең беренче иҗегендә дә калын
әйтелешле [с] языла:  – بوصابбасыб [1845, б. 6],  – كنودصابбасдуң
[Өмми Камал, 1884, б. 108] һ.б., ягъни [к], [г] авазларының
язылышындагы кебек ныклы эзлеклелек сакланмый.
Ә. Каргалыйның шушы ук әсәрләрендә тамырында нечкә
сузык булган сүзләр эзлекле рәвештә гарәп әлифбасының нечкә
әйтелешле син ( )سхәрефе белән башлана: سندين اوشبو سوزنى ايلرمن
 – عجبсәндин ошбу сүзне әйләрмән ғаҗәб [1889, б. 2], سوندراسن هم
 – سراجى آل ايلهсүндерәсән һәм сираҗи ал илә [4], ﭼراغى سوندروبن راييله
 – مهһәм чырағы сүндерүбән рай илә [1889, б. 4],  – سوروزсәүүрез
[1889, б. 3] һ.б.
Бу төрдәге сүзләрнең тамырындагы [с] авазы да нечкә
әйтелешле син белән бирелә:  – باشم اوستوتده نه ايلرسنكбашым өстендә
нә әйләрсәң [4],  – كوستاربкүстәреб,  – اوسبүсеб [5],  – استدوэстәдү,
 – استدكندنэстәдекендән [3],  – استه ينэстәйән [8],  – اوسوبүсеб, اوسدوﭼكه
– үсдекчә [1889, б. 8] һ.б.
Сүзнең тамырында нечкә сузык булса да, калын сузык булса
да кушымчалар нечкә әйтелешле [с] хәрефе белән языла: – ايرماس
ирмәс,  – بيله سنбеләсән,  – ايلسنكәйләсәң,  – رب الياكنك دوتسانكбер илкеңә
дотсаң,  – ايلرستكәйләрсәң [1889, б. 2],  – بلورسنбелүрсән [2], يوخسه
– йухсә,  – قانقسيلهқанқысилә [1889, б. 4],  – اولسهулсә,  – هسراوварсә
[5],  – اويانوب اويقوسندنуйаныб уйкқсиндин [6],  – اورتاسيدهуртасидә
[7],  – اولسهулсә [8]  – تلرسهтеләрсә,  – دالرسهделәрсә [1889, б. 8] һ.б.
Махсус хезмәтләрдә ассызыкланганча, гадәти хәзерге (хәзергекиләчәк) заман -р/-мас кушымчалы фигыль төрки телләрнең иң
борынгы формаларыннан берсе булуы мәгълүм [Татар, 2002,
б. 138]. Өйрәнелә торган әсәрдә -мас кушымчасы -м(а)з (مز-)
формасында, уртада сузык күрсәтелмичә, [с] авазының яңгырау
пары белән языла: җәмғ улмаз ( )اولمزбәһәм,  – اوليماززулымазыз
[Каргалый, 1889, б. 3–18], хали ирмәз ( )ايرمزхалемез [4], боның
мәкер илә аленә ирүрмәз ( )ايرورمزфикре фазыйльләр,  – كلمزкәлмәз
[Каргалый, 1889, б. 5] һ.б.
Гарәп теленең үз сүзләрендә кулланыла торган си ()ث
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хәрефенең төрки-татар сүзләрендә файдалануы күзәтелми. Гарәпфарсы алынмалары үз чыганак телендәгечә языла:  – اصلىаслы,
 – تسبيع رسمنىтәсбиг рәсмене,  – اسمنىисемене,  – عالى بشنғали нәсәб
[1889, б. 2] һ.б.
Татар телендәге [с] авазының гарәп әлифбасындагы калын
(сад) һәм нечкә (син) әйтелешле хәрефе белән белдерүендәге әлеге
тәртип, Һибәтулла Салиховның 1856 елда Казан университеты
табгыханәсендә басылган “Китабе мәҗмәгыл адәб” әсәрендә
дә дәвам итә, ягъни калын әйтелешле сүзләрдә сад ( )صбелән,
тамырында нечкә әйтелешле сузык булган сүзләр йомшак
әйтелешле син ( )سхәрефе белән башлана: يابشوب صارديم بيلومه
– йабшуб сардым билемә [1856, б. 4],  – سوينور دوشماننكсөенер
дошманың [5],  – سنى ذكر ايتمكهсәне зикер итмәгә,  – نفسم صالوبнәфсем
салыб [6],  – سوزىсүзе,  – روناصالرсанурлар,  – سوزىсүзи [8], صاتوب
– сатыб,  – سزهсезә,  – سزكا نه در چارهсезгә нәдер чара, صغنوب عالى
 – دركاههсығыныб ғали дәргяһә [10],  – جميع خلق عالم سنكا محتاجҗәмиғ
халқы ғалим сәңа мохтаҗ... [1856, б. 12],  – اوزنى صاقالمق الزمүзене
сақламақ лязем [1856, б. 15] һ.б. Сүз уртасында, гадәттә, йомшак
әйтелешле син языла:  – اوستومدهөстемдә [1856, 3], دخى بر نسنه استرسه
 – كمسهдәхи бер нәснә эстәрсә кемсә [1856, б. 11] һ.б.
Сүзнең тамыры калын сузык белән әйтелсә дә, нечкә сузык
белән әйтелсә дә, кушымчада син языла:  – اولسونулсун, – ايقاسن
йансақ,  – ايرورسنирүрсән,  – اورورسهорурса [1856, б. 9] һ.б. Гарәпфарсы алынмалары үз теленең кагыйдәсенә буйсына: – ثبت قدم قيل
сәбат қадәм қыл (аяк атлауыбызда ныклык кыл),  – نصيب ايتнасыйб
ит [3],  – نفس تارتوبнәфес тартыб [Салихов, 1856, б. 4] һ.б.
Хәзерге киләчәк заманны белдерә торган -мас кушымчасы
-м(а)з (مز-) рәвешендә языла:  – چاقارمى ياكه چاقمزمى ديرчақармы йәки
чақмазмы дир,  – جاقمز ايسهчақмаз исә [Салихов, 1856, б. 10–16] һ.б.
Ш. Зәки иҗатында да каты сад ( )صһәм йомшак син ()س
хәрефләренең язылышы алдагы авторларның әсәрләрендәге кебек
үк, дәвам ителә, -мас кушымчасы -маз шәкелендә, сузык белән языла.
“Бән ходаның...” дип башлана торган шигырендә: ...зәил улмаз ()اولماز
күңлемең бимарасы, һәргиз иксилмаз ( )اكسيلمازмөдәм артур бу күңлем
йарасы [Фәхретдин, Асар, 1907; Юсупов, 2006, с. 190] һ.б.
Г. Кандалыйның әсәрләрендә дә [с] авазының язуда чагылышы
алдагы әсәрләрдә ныгыган тәртиптә бара. Мәсәлән, К. Насыйриның
“Фәвакиһел-җөләса фил әдәбият” (1884) китабында урын алган
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“Фәрхи” поэмасында:  – سن فرحى ابصطايغهсән Фәрхи абыстайға,
 – سالم صوكсәлям соң,  – صبرنك بولسهсабрың булса, ышанычсызлықа
( )اشانوﭼسزلقهқалған,  – هواسندانһаwасындан,  – دواسندانдәwасындан,
 – صندرغلсындырғыл,  – بو سوزلرنى بليم ديسنكбу сүзләрне белим
дисәң,  – كناسامباتтабмасаң,  – ايسارىйарасы,  – صلو ياش چاقالرىсылу
йәш чақлары [Насыйри, 1884, б. 581],  – سنىсәне,  – سيمزсимез,
 – سويكملى بوالسىсөйкемле буласы, – كونده صاغش نونده صاغشنك توتوب
көн дә сағыш, төн дә сағышың тотыб [Насыйри, 1884, б. 583].
Мисаллардан күренгәнчә, тамырында калын сузык булган сүзләр
гарәп теленең каты әйтелешле сад хәрефе ( )صбелән, нечкә сузык
булган сүзләр гарәп теленең йомшак әйтелешле син хәрефе ()س
белән башлана, кушымчаларда фәкать йомшак әйтелешле син
хәрефе генә языла.
Г. Кандалыйның Җ. Вәлиди тарафыннан тикшерелгән
“Сахибҗәмал” поэмасының аерым өзекләрендә дә [с] тартыгы
сүзнең әйтелешенә карап языла: калын укылышлы сүзләрдә
калын [с], нечкә әйтелешле сүзләрдә йомшак [с] күрсәтелә. Калын
әйтелешле сүзләрдә:  – صوكىсоңы,  – صوقا بله ن صابان سوروبсуқа
белән сабан сөреб,  – صاغشكنىсағышыңны,  – صوقاالدمсуқаладым
[Вәлиди, 1912, б. 94],  – صاروتلقсарутлық [95], برى صوقده برى صاقده
– бере суқда бере сақда,  – صاق ديوبن صزوبсақ дийүбән сызыб,
 – صوزوبсузуб,  – خدايم صاقالسونХодайым сақласын [Вәлиди, 1912,
б. 97]. Нечкә әйтелешле сүзләрдә:  – سيكاсиңа,  – سويه رملهсөяремлә,
 – سوزنсүзен,  – سويمه سсөймәс һ.б. Сүз тамырында калын сузык
булса да, нечкә сузык булса да, алынма сүзләрдә дә кушымча
нечкә [с] белән башлана:  – كوزه لسكгүзәлсең,  – بلمه سбелмәс,
 – باررسكбарырсың,  – يوررسكйөрерсең,  – قويسهқуйса [Вәлиди,
1912, б. 9 4–97] һ.б. Алдагы шагыйрьләрдән аермалы буларак,
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасында гадәти хәзерге заман
-мас кушымчасы-мәс (مه س-) рәвешле, ягъни ахырында [с] белән,
хәзерге әдәби телдәге кебек языла: Иман сүзен дийә белмәс (بلمه
)س, Дине сартын көйә белмәс ()بلمه س, Бикәч диеб сөйә белмәс (بلمه
[ )سВәлиди, 1912, б. 94] һ.б.
М. Акмулланың “Дамелла Шиһабетдин хәзрәтнең мәрсиясе”
(1892) әсәрендә дә төрки-татар сүзләрендәге [с] тартыгының гарәп
графемалары белән язылышы шушы ук тәртиптә дәвам ителә:
 – قاينار سوتكا صارى ماينى طامزغان اولқайнар сөткә сары майны
тамызған ул,  – زوسсүз,  – سيزمكا نсизмәгән,  – توس كهсөткә, صو آلغانداى
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– су алғандай [1892, б. 2],  – سوندوراсүндерә,  – زوسينهсүзенә, سيزوب
– сизеб [3] һ.б. Нечкә әйтелешле сүзләрнең уртасында, гадәттә,
нечкә әйтелешле [с] хәрефе языла:  – ايسنисен [3],  – اوستابөстәб, ه
 – دموتسواөстемдә һ.б.
Калын әйтелешле сүзләрнең башында кебек үк – صيراقدن
сыйрақдан,  – صالсал [6] һ.б., уртасында һәм ахырында да калын
[с] күрсәтелә:  – بصابбасыб,  – قارصاقқарсақ,  – آقصاقақсақ, – صلآ
алыс [3],  – قاصارقқарасақ [5],  – آشصانكز دهашсаңыз да [Акмулла,
1892, б. 6] һ.б. Вариант күзәтелә:  – قمرسقهқымрысқа [4], – آرسالن
арыслан [7] һ.б.
Сүз тамырында калын сузык булса да, нечкә сузык булса да,
алынма сүзләрдә дә кушымча йомшак [с] хәрефе белән башлана:
 – تورسهторса,  – بوهسلбулса,  – عطاسنهғатасына,  – بالسزمىбеләсезме [4]
һ.б. Вариант күзәтелә:  – قالصهқалса [7] һ.б.
Әсәрдә төрле сүзләр белән кабатлана торган -мас кушымчасы,
сүз калын булып укылырга тиеш булса да, нечкә булып укылырга
тиеш булса да -мас (- )ماسбулып языла: мотлақа мәнгы қылмақ уңай
булмас ([ )اونكاى بولماس5],  – باقر جقماس اورندنбақыр чықмас урындан
[6], файда бирмәс ( )بيرماسтақылдық тил [7],  – قالدورماسқалдурмас
[Акмулла, 1892, б. 8] һ.б.; имәс сүзе бу кагыйдәгә буйсына, тик
сузык авазы күрсәтелми:  – كشى ايمسкеше имәс [1892, б. 2], اليق ايمس
– лаеқ имәс [1892, б. 3]
К. Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881) да сүз
тамырында калын сузык булган сүзләр гарәп теленең каты сад ()ص
хәрефе белән башлана:  – صونكсоң [1898, б. 4],  – صوراديالرсорадылар
[5],  – صو ايجارالرсу эчәрләр,  – بروله صوغالбәрелә суғыла [6], صوغان
 – صوىсуган суы,  – صاقالالرىсақаллары,  – صزوبсызыб, [7], صاروب
– сарыб [8],  – صورادمсорадым [10],  – صالوبсалыб, – نكمم قماروص
сорамақ мөмкин,  – واقاصсақау [1898, б. 11] һ.б.
Бу төрдәге кайбер сүзләрнең уртасында да калын сад хәрефе
саклана:  – باورصاق ياصاديالرбаурсақ йасадылар [6], әмма күпчелек
очракта сүз уртасында нечкә син хәрефе языла:  – آستنهастына [4],
 – الماسونالرалмасынлар [7],  – دستمالдәстемал [8],  – اوستندهөстендә [9],
 – آتاسندانатасындан [10],  – قاراسامқарасам [12],
Нечкә сузык белән әйтелә торган сүзләр йомшак син хәрефе ()س
белән башлана:  – سوزلرىсүзләре [1898, б. 3],  – سزلركاсезләргә [5], سوكوب
– сүгеб [8],  – سوز سويالميجهсүз сөйләмичә [9],  – سزدنсездән [11] һ.б.
Бу әсәрдә дә, Ә. Каргалыйның сәяхәтнамәсендәге кебек үк, сач
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сүзе йомшак әйтелешле син белән башлана:  – ساﭺ و صاقاالرىсач вә
сақаллары [1899, б. 7],  – ساچين كيتاروبсачен китәреб [1898, б. 17].
Сүз тамырында калын сузык булса да, нечкә сузык булса да,
алынма сүзләрдә дә кушымча йомшак [с] белән башлана: قبةسى
– қапусы,  – هسلوبбулса,  – هسلبбелсә [4],  – جوابسزҗаwабсыз [8], نى
 – ايته سنни итәсен,  – زوري سارزوىвәзир вөзарасы, – بارچه سى ده تلسز
барчасы да телсез [Насыйри, 1898, б. 9]. Хәзерге-киләчәк заманмас кушымчасы  –ماسрәвешендә языла: тәкрар нида қылынмас
()قيلنماس,  – بلماسلرбелмәсләр [1898, б. 5],  – بولماسسونالرбулмасунлар,
бу мәғарәгә бу йыл керүб булмас ([ )بولماسНасыйри, 1896, б. 6] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмалары үз кагыйдәсе буенча языла: س هصقى
– қыйссасы,  – اسملىисемле,  – سببсәбәб,  – سردдәрес,  – سلطانсолтан
[Насыйри, 1898, б. 2],  – تصنىفтасниф (язу),  – سراف بريعғарәб фарси,
 – آثارасар [Насыйри, 1898, б. 3],  – مجلسلرده و صحبتلردهмәҗлесләрдә вә
сохбәтләрдә [Насыйри, 1898, б. 4].
М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” романында (1886):
 – صاالمدنсаламдан,  – وصعهсуға,  – بولسه دهбулса да, – سراى الرى
сарайлары,  – سونсүән,  – رلرورتسوكкүстәрүрләр [1886, б. 2], صقلى
– сақалы [Акъегет, 1886, б. 4] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә,
тамырында калын сузык булган сүз гарәп графикасының каты
әйтелешле сад белән, нечкә сузыклы сүзләр йомшак әйтелешле
син белән башлана; -мас/-мәс кушымчасы [з] белән языла: سومزلر
 – ايدىсәүмәзләр иде,  – ايزوك اوكرتمزиҗек үгрәтмәз [Акъегет, 1886,
б. 3],  – آغز آچماغه ده ويرمزағыз ачмаға да вирмәз [7], هيچ يوله چقماز ايدوم
– һич йула чықмаз идем [8],  – سزه آوول قزى ياقشمزсезә аwыл қызы
йақышмаз [13],  – يرامازلق ايتمش شهردهйарамазлық итмеш шәһәрдә
[14],  – حبس ايتدورمزхәбес итдермәз,  – انكار ايتمزمنинкяр итмәзмән
[Акъегет, 1886, б. 16] һ.б.
Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887): – صاقلسون
сақласун,  – صونكсоң,  – صوراشورغهсорашырға,  – سندنсәндән
[Фәизхан, 1896, б. 3],  – سنсән,  – صارغايدىсарғайды,  – سنكاсәңә,
 – سكسانсәксән  – صونىсуны,  – صاتورсатур, [Фәизхан, 1896, б. 4],
 – صاتوب آلسونсатыб алсун [Фәизхан, 1896, б. 5] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, тамырында калын сузык булган сүз
гарәп графикасының каты әйтелешле сад белән, нечкә сузыклы
сүзләр йомшак әйтелешле син белән башлана.
Калын сузык белән әйтелә торган сүзләрнең уртасында да
каты әйтелешле сад ( )صязыла:  – ياصابйасаб, [Фәизхан, 1896,
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б. 3] һ.б. Кушымчаларда, сүзнең тамырында нинди сузык булуга
карамастан, нечкә әйтелешле син ( )سязыла:  – آتاسىатасы, – بولسام
булсам [Фәизхан, 1896, б. 3],  – آراسندهарасында,  – قاراسه لرқарасалар
[Фәизхан, 1896, б. 4] һ.б. Калын итеп укыла торган сүзләрдә дә,
нечкә итеп укыла торган сүзләрдә дә -мас кушымчасы сузыксыз
языла, син белән  مسрәвешендә бирелә: ...малының хисабыны
үзе һәм белмәс ( )بلمسиде, бармас ( )بارمسбулды [1896, б. 3],
җәмиғ ғөмерне хатынның йанында утырмақ лаеқ имәсдер ()ايمسدر
[Фәизхан, 1896, б. 4] һ.б. Гарәп-фарсы алынмалары үз теленең
кагыйдәсе буенча языла:  – آثارасар,  – سلطانсолтан,  – عثمانىғосмани,
 – خصوصيةхосусият [Фәизхан, 1896, б. 2] һ.б.
З. Бигиевнең “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” (1887) әсәрендә
калын сузык белән әйтелә торган сүзләр, каты әйтелешле сад ()ص
белән башлана:  – صاروсары  – صقاللىсақаллы [1889, б. 6], صمۋار
– сам[а]вар [1889, б. 10], әлеге язылыш рус теле алынмалары да
саклана:  – صوديبنىсудебный [1889, б. 2] һ.б. Бу төрдәге сүзләрнең
уртасында йомшак әйтелә торган син ( )سязыла: – قراسه لر
қарасалар,  – اورتاسينهуртасина [1889, б. 6–7] һ.б. Нечкә сузык белән
әйтелә торган сүзләр йомшак син ( )سбелән башлана:  – سوزсүз,
 – سوزلرсүзләр,  – سليدواتيلنىследуватилне [Бигиев, 1889, б. 2] һ.б. -мас
кушымчасы  –مسрәвешендә языла:  – يغالماسموйығъламасму [1889,
б. 14], бер нәрсә дә  – بولمسбулмас, бер нәрсә дә улмас ()اولمس, улмас
( )اولمسдисә дә [1889, б. 15] һ.б.
Авторның “Гөнаһе кәбәир” романында [с] авазының язуда
чагылышы шушы тәртиптә бара:  – بر صاووتله صو كلتروبбер саwытла
су кәлтереб,  – هسمكкемсә,  – زسومغاصсагмусез [1890, б. 2–3] һ.б.
Р. Фәхретдиннең “Тәрбияле ана” әсәрендә: бик йарлы булған
өйләр эчендә тәрбияле ана булса ()بولسه, ул өй олуғ байлардан
саналынадыр ([ )صانالنه در1898, б. 3]; аналарның хедмәтләрене
йазыб бетерерлек, тел илә сүзләб ( )سوزلبбәян қыйлурлық дәгелдер;
тәрбияле аналар дөньяның иң кадерле, иң хөрмәтле кемсәнәләредер
([ )كمسنه لريدرФәхретдин, 1898, б. 2–3].
“Тәрбияле бала” әсәрендә: ماقتاب سوزلرلر نيندا ى يومش غنه صورا
 – سه ده ويرورلرмақтаб сүзләрләр, ниндәй йомыш гына сораса да
вирерләр [1898, б. 2],  – سوزلب سزكه بيلدره مزсүзләб сезгә билдерәмез,
 – صوكغه قالمازсоңға қалмаз, – هوا صالقون وقتلر ده اوستينه كييارһаwа
салқын wақытларда өстенә кииәр, صالقون اورنغه باصمق ضرررلى بولور
– салқын урынға басмақ зарарлы булур, صالقونراق صو ايله طهارت آلور
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– салқынрақ су илә тәһарәт алур [1898, б. 3].
“Тәрбияле хатын” әсәрендә:  – سويلركهсөйләргә, هر ايكسينك اوستلرينه
– һәр икесенең өстләренә,  – كمسه ننكкемсәнәнең [1898, б. 2–3].
Мисаллардан күренгәнчә, Р. Фәхретдиннең аналарга, балаларга
дип язылган дидактик чәчмә әсәрләрендә кулланыла торган төркитатар сүзләрендә [с] авазы гарәп әлифбасының ике төрле хәрефе
белән белдерелә: калын әйтелешле сүзләр каты сад ( )صбелән,
нечкә әйтелешлеләр йомшак син ( )سбелән башлана. Бу кагыйдә,
асылда, сүз уртасы язылышына да туры килә:  – اوصالусал [1898, б.
2],  – اوسدركانүсдергән,  – كمسه لريدرкемсәләредер [1898, б. 3], – هسرن
нәрсә,  – باصمقбасмақ [1898, б. 3],  – رل هسرنнәрсәләр [1898, б. 2] һ.б.
Әлеге язылыш авторның “Асар” хезмәтендә дә саклана: سكسان
– сәксән,  – سويله دمсөйләдем, кайбер нәүбәтләшүләр күзәтелә, ягъни
калын булып укылырга тиешле сүз, нечкә син ( )سбелән башлана:
 – سزغانغانсызғанған [Фәхретдин, 1909, б. 504–506] һ.б.
Кушымчаларда фәкать йомшак әйтелешле син файдаланыла:
 – قايوسىқайусы, [1898, б. 2],  – طوغروسندهтуғрысында [3], درجه سنده
– дәрәҗәсендә [1898, б. 2],  – ياراتسونلرйаратсунлар [1898, б. 2],
 – تربيه سزтәрбиясез,  – س لوбулса,  – اولسه دهулса да, – س هل زوسرلنو
сүзләсүнләр [Тәрбияле хатын, 1899, б. 2],  – آراسندهарасында [1899,
б. 2],  – سالابنيهбаласына [1899, б. 2] һ.б. -мас кушымчасы, калын
әйтелешле сүзләрдә дә, нечкә әйтелешле сүзләрдә дә, -маз булып
языла: бетмәз ( )بتمازвә төкәнмәз ([ )توكنكاز1898, б. 2], – كتورمازگه
кәтүрмәзкә [1899, б. 3], монафиқларда диндә иқтибарлы улмақ
һәм дә күркәм холықлы улмақ һич күрелмәз ([ )كورلمازФәхретдин,
Нәсыйхат, 1911, б. 38] һ.б.
Ф. Кәриминең әсәрләрендә дә [с] авазының язылышы шушы
ук тәртиптә бара. “Торналы ауылының мәктәбендә” хикәясендә:
 – سلكنوبселкенеб,  – صوكсоң,  – صاوсау,  – ايسنисән,  – صوالرсулар,
 – سو ه درсүәдер,  – صالتغانсылатған [Кәрими, 1898, б. 2–3] һ.б. Сүз
уртасында һәм ахырында алынма сүзләрдә дә эзлекле булып нечкә
[с] языла:  – كيسكкисәк һ.б.
Гарәп һәм фарсы алынмалары үз теленең кагыйдәсе буенча
бирелә:  – سباقсабақ,  – سورهсүрә,  – درسдәрс,  – صرفсарыф [Кәрими,
1898, б. 2–3] һ.б. “Бер шәкерд илә бер студент” хикәясендә калын
әйтелергә тиешле сүз каты сад белән башлана:  – صاناсата, нечкә
әйтелергә тиешле сүзләр йомшак әйтелә торган син белән башлана:
 – سوتсөт,  – سويلدكمزсөйләдегемез, нечкә әйтелә тоган сүзләрнең
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уртасында да син кулланыла:  – نرسه لر يمىнәрсәләреми, – اوستنه
өстенә,  – ايكسنكикесенең,  – نرسه لرىнәрсәләре һ.б.
Рус теле алынмаларының уртасындагы язылышта да
калынлыкны һәм нечкәлекне сакларга омтылыш сизелә, әмма
ешрак нечкә әйтелешле [с] файдаланыла: – كامينسكوس قومبانيه سنك
қаменский компаниясенең,  – كالصقهклассқа,  – بريستانпристань,
 – روسلرруслар,  – باالسلرغهпаласларға [Кәрими, 1900, б. 2-3] һ.б.
Ф. Кәриминең “Аурупа сәяхәтнамәсе” әсәрендә төрле илләрнең
исемнәрен язганда [с] авазы төрлечә бирелә:  – آوسترياАустрия, صربيه
– Сербия дигән, асылда, яңгырашы бер үк булган сүзләрдәге төрле
позициядә [с] авазы гарәп теленең ике төрле графемасы белән
бирелә [Кәрими, 1902, б. 2–3] һ.б. -мас кушымчасы -маз булып
языла:  – سفره چقمازدنсәфәрә чықмаздан [1902, б.2] һ.б.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә (1902) калын
әйтелешле сүзләрдә [с] авазы гарәп теленең калын сад ( )صхәрефе
белән бирелә:  – صوكсоң,  – صالداتсолдат [1902, б.4],  – صندقсандық
[5],  – صاقلهсақла,  – صوقماقсуқмақ,  – صالنغانсалынған [6], – صقاللى
сақаллы [9],  – صولشсулыш [10],  – صوقرсуқыр,  – اصيجсачы [10, 12],
 – صوىсуы,  – داروصىсорады,  – صوغشсуғыш,  – مالاصсалам, – كنوص
соң,  – صالنغانсалынған,  – صاوتсаут [1902, б. 13] һ.б.
Сач сүзе, “Әбүгалисина кыйссасы”ннан аермалы буларак, сад
( )صбелән языла:  – صاجى توكاركلب قرقعان ايدىсачы түгәрәкләб қырықған
иде [10],  – رلجاصى نوزواозын сачләре [Исхакый, 1902, б. 12].
Нечкә әйтелешле сүзләрдә [с] авазы йомшак син ( )سхәрефе
белән күрсәтелә:  – سبرهсеберә [6],  – سوزلرсүзләр [6], سيكرتوب سيكرتوب
– сикертеб сикертеб [7],  – سويلىсөйли [7],  – سكى كهсәкегә [10], سندره
 – دنсәндерәдән [1902, б. 9] һ.б.
Вариант: бер үк соң сүзе сад белән дә ([ )صوك4, 10, 13] һәм син
([ )سوك1902, б. 7, 10] белән дә башлана.
Калын әйтелешле сүзләрнең каты [с] белән, нечкә әйтелешле
сүзләрнең йомшак [с] белән язылышы, асылда, сүз уртасында да
урын ала:  – كورساتوبкүрсәтеб [6]  – وصاببбасыб [11],  – اوستالكهөстәлгә
[13],  – آصلغانасылған [13], әмма төрлечә язылыш та күзәтелә: جيركه
– басқан [7],  – آستندهастында,  – آصلغانасылған [5, 11, 12, 13] һ.б.
Кушымчаларда фәкать нечкә әйтелешле [с] файдаланыла: سين
 – كيتهкитәсин [5],  – تورورسينторурсин [5],  – هسلاقқалса [6], كوراسن
– күрәсән,  – اينسرازйазарсан [8],  – بولماسقهбулмасқа [8], – باصلسه ده
басылса да [9],  – صالمى سينсалмыйсин [11] һ.б. -мас кушымчасы
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әйтелгәнчә языла:  – آول يراق بولماسقه كيراكаwыл йырақ булмасқа
кирәк [Исхакый, 1902, б. 8] һ.б.
Рус теле алынмаларының күбесе нечкә [с] белән языла: روسجه
– русча,  – استانسه غهыстансаға [6],  – ساولويچСавелич [7], – استاقان
ыстақан [10],  – روسلرруслар [12],  – سيمونوفسكىСеменовский, افيتسار
– афитсар,  – بيالعورسقىБелогорский [Исхакый, 1902, б. 12] һ.б.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә:  – صوكغىсоңғы,  – صايونсайын,  – صوراشهсораша, صالنوب
– салыныб,  – صولىсулы,  – صالوبсалуб,  – صارىсары һ.б. Сүз
тамырында калын сузык булган сүзләрнең башында гына түгел,
уртасында да каты әйтелешле [с] языла:  – قارصاقқарсақ, – قصقه شى
қысқасы,  – اقصاقақсақ,  – توقصاقтуқсақ һ.б. Нечкә сузык белән әйтелә
торган сүзләрдә [с] авазы йомшак әйтелешле [с] белән күрсәтелә:
 – يامسرйәмсез,  – اوسكانүскән,  – اوستلرينهөстләренә,  – استينه سينهэстинәсе,
 – اوستندهөстендә һ.б. [Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907, № 2].
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” хикәясендә:  – زوسсүз,
 – صيمىсыймый,  – قصاқыса,  – ياصابйасаб,  – صايالوсайлау, – صاقال
сақал,  – سورهсөрә,  – صوزلدىсузылды,  – صزغاالبсызғалаб, ياصاب
– йасаб,  – سمرتهсөртә,  – كانسيرتкәнсирт һ.б. [Әмирхан, Әл-Ислах,
1907, № 4]. “Гарәфә кич төшемдә. Хыялый хикәя.” дип аерым
китап булып басылган вариантында да [с] авазының язылышы
шушы ук тәртиптә бара, ягъни, сүзнең каты әйтелешле икәнен
белдерү өчен, гарәп теленең каты әйтелешле сад хәрефе ( )صбелән,
нечкә әйтелешне белдерергә кирәк булганда, йомшак әйтелешле
син графемасы ( )سбелән башлана, сүзләрнең беренче иҗегендә
дә әлеге аерымлану саклана, әмма кушымчаларда һәрдаим йомшак
әйтелешле син хәрефе генә файдаланыла.
Шулай итеп, татар телендәге өрелмәле, тел алды, тел-теш [с]
тартык авазы иске татар телендә төрки-татар сүзләрен язганда,
билгеле бер тәртипне саклап, гарәп әлифбасының нечкә әйтелешле
син ( )سһәм калын әйтелешле сад ( )صхәрефләре белән белдерелә
алган. Норма буларак, калын әйтелешле сүзләрдә сүз башында,
сүз уртасында, сүз ахырында да калын сад языла, әмма вариант
буларак, сүз уртасында ул нечкә син белән чиратлаша башлый:
 – قمرسقهқымрысқа,  – آرسالنарыслан,  – قراسه لرқарасалар, – باسقان
басқан, сүз башында да чиратлашу күзәтелә башлый: – سزغانغان
сызғанған,  – صاجىсачы. Нечкә әйтелешле сүзләрдә сүз башында
да, сүз уртасында да йомшак әйтелешле син язылган. Төрки-татар
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сүзләренең дә, гарәп-фарсы алынмаларының кушымчалары да
йомшак әйтелешле син белән белдерелә, аерым очракта вариант
күзәтелә:  – قالصهқалса һ.б.
Аңлашылганча, [қ], [ғ], [к], [г] авазларының язылышындагы
кебек ныклык сакланмый. Ныклы тәртипнең сакланмавы -мас
кушымчасының язылышында да чагыла: гомумтөркигә каратып
язылган әсәрләрдә әлеге кушымча -м[а]з, -маз рәвешендә, татар
укучысына нисбәтән язылган әсәрләрдә -мас булып күрсәтелә һәм
классикларның беренче хикәяләрендә ныгый. Саңгырау си ()ث
хәрефенең төрки-татар сүзләрен язганда кулланылуы күзәтелми.
Гарәп-фарсы алынмалары фәкать үз чыганак тел кагыйдәсенә
буйсынып языла. Ике орфографик норма дәвам ителә.
Татар телендәге саф йомык тел алды тел-теш саңгырау
[т] тартык авазы төрки-татар сүзләрен язган вакытта гарәп
әлифбасындагы йомшак әйтелешле ти (ت,  )ةһәм калын
әйтелешле тый ( )طхәрефе белән белдерергә мөмкин булу.
Язылышның гамәлдә ничек булуын белер өчен текстларга
мөрәҗәгать итәбез. Максат: XIX гасырда һәм ХХ йөзнең беренче
унъеллыгында иҗат ителгән тезмә һәм чәчмә әсәрләрдә әлеге
үзенчәлекнең ничек итеп чагылуын күзәтү.
Әбелмәних Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әлБистәви әс-Сәгыйди” (1845) шигъри әсәрендә, кыпчак-татар
телләрендә [т] авазына башланып әйтелә торган сүзләрнең күбесе
угыз төркеме телләренең күрсәткече булган [д] хәрефе белән башлана:
 – دوتوبдотуб,  – دوتساكдотсаң,  – د وتماقنكдотмақың,  – داقانдаккан [3],
 – دولوдулу,  – دزوبд[ө]зеб [4], – дотарде [5] һ.б. Бу мәсьәлә махсус
бүлектә тикшерелгәнгә, бу урында аерым мисаллар гына китерелә.
Шуның белән бергә, таб- тамыры белән ясалган сүзформалар
ишетелгәнчә языла, ягъни [т] авазы тый хәрефе белән белдерелә:
 – طابدوغمزىтабдығымызы [4],  – طابوبтабыб [5],  – طابمايوبтабмайыб
[1889, б. 7],  – طابار ايردىтабар ирде [Каргалый, 1889, б. 8] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, татар телендә калын сузык белән
әйтелә торган таб- (тап-) тамыры, эзлекле рәвештә, гарәп
графикасының калын әйтелешле тый ( )طхәрефе белән башлана,
шул ук графема бу төрдәге сүзләрнең уртасында да языла: صاطماق
– сатмақ,  – اطاата [4] һ.б., сүз ахырында каты тый хәрефенең
файдаланылуы күзәтелми.
Йомшак әйтелешле ти ( )تсүзләрнең барлык позициясендә
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дә кулланыла: нечкә сузык белән әйтелә һәм языла торган – تيلمز
тилемез [4],  – تورلوтүрлү,  – تر كويهт[ө]ркүиә [7],  – تيكرтикер [9]
сүзләренең сүз башында;  – نتهнәтә  – استيورэстәйер [2], – استدكندن
эстәдекендән [3],  – اوستوندهөстендә,  – كلتورورкәлтүрүр [4], كوستارب
 – ايتدىкүстәреб итде,  – يورتمزйүртмәз [6],  – اوستنكزهөстеңезә [9] кебек
сүзләрнең уртасында; калын сузык белән әйтелә торган – دوتماقنك
дотсаң,  – دوتوبдотыб,  – اوتورديالرутурдилар [4], әлеге сүзнең калын
әйтелешле икәнлеген белдерә торган билге булмаганга, үтерделәр
дип тә укырга мөмкин, әмма контекст ярдәмгә килә, – آغالتمادى
ағлатмады [6],  – اورتاسيدهуртасида [7] һ.б.
Ә. Каргалыйның “Өмми Камал китабы” җыентыгында урын
алган “Мөнәҗәт”ендә (1884) тамырында калын сузык булган
торыр сүзе гарәп теленең йомшак әйтелешле ти ( )تхәрефе белән
күрсәтелә:  – غافل اولمه باشنك اوستونده تورور تيغ اجلғафил улма башың
өстендә торур тиғы әҗәл. Торур сүзе кабатланганда дәл хәрефе
белән башлана:  – يوق دورورйуқ дурур [108]. Калын сузыклы тулғайде
сүзе дә йомшак әйтелешле [т] белән башлана: [ تولغايدى109]. Шул
ук әсәрдә табмады һәм эч-тышыңы дигәндәге тышыңы сүзләре
каты әйтелешле тый ( )طбелән башлана:  – طابمادىтабмады, ايچ طاشنكى
– эч тышыңы [Өмми Камал, 1884, б. 108–109]. Аңлашылганча,
сүз башы позициясендә каты һәм йомшак [т] хәрефләренең
кулланылышында билгеле бер эзлеклелек күзәтелсә дә, чиратлашу
да күзәтелә, [қ], [ғ], [к], [г] авазларының язылышындагы кебек
ныклык саклана алмый.
Гарәп-фарсы алынмалары үз теленең кагыйдәсе белән языла:
 – قطعқатыйғ (кисеб),  – تاجىтаҗы [3],  – تركтәрк (ташлау) [3], طرفدن
– тарафдан [1889, б. 3] һ.б.
Һибәтулла Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә
(1856) сүз башында ти хәрефе ( )تязыла торган сүзләр эзлеклерәк
булып бара:  – تلمدهтелемдә [2]  – توتاشدىтоташды,  – تابامтабам, – تاقيالم
тақыйлам,  – ت وشтөш,  – تار توبтартыб,  – توتديمтотдым,  – تترارтетрәр,
 – توشтөш [4],  – توتوبтотыб,  – توتغيلтотғыл [5],  – طشمтышым, تلده
 – يورتدمтелдә йөретдем,  – توتدمтотдым [7],  – تلم تبرارтелем тибрәр,
 – طاشمشташмыш [8],  – طالبталыб [10],  – تابمازسنكزтабмазсыңыз
[10],  – راباتтабар [11],  – قوالق طوتқолақ тот [14],  – توتارغهтотарға,
 – توربторыб  – تيشرтишәр [16] һ.б.
Cүз уртасында:  – اتدونكитдүң,  – ايشتا يورمزиштәйүрмез, кабул
ит ()ايت, итмә ( )ايتمهмәхрүм,  – يوكلتدىйуғалтды,  – استومدةөстемдә [3],
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 – ايتركاитәргә,  – كيتركاкитәргә,  – آترغهатарға,  – كوتاريبкүтәриб, – بطن
б[ө]тен [4],  – اوتدوكجهүтдүкчә,  – آرتدهартда,  – اورتاسيدةуртасида [7] һ.б.
Калын әйтелешле һәм нечкә әйтелешле сүзләрнең уртасында бер
үк тартыклар белән йомшак әйтелешле [т] язылганда, сүзләрнең
мәгънәсен аерымлау кыенлаша:  – اولتروبултруб, – اولتورمه كيت
ултурма кит,  – اولتوران آدميالرүлтүрән адәмиләр дигән сүзләрнең
кайсы утыру, кайсы үтерү икәнлеге сүзләр бәйләнешеннән генә
беленә [Салихов, 1856, б. 18] һ.б.
Сүз ахырында:  – اوتут [4],  – ايتит [7-8] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә,  – طشمтышым,  – طاشمشташмыш,
 – طالبталыб,  – طوتтот кебек калын сузык белән әйтелергә тиеш
сүзләр калын әйтелешле тый хәрефе белән башлана, әмма шундый
ук яңгырашлы табам, тартуб, табыр, табмаз, тотар кебек
кебек сүзләрнең барысы да, нечкә әйтелешле сүзләрдәге кебек үк,
йомшак әйтелешле ти хәрефе башлана, сүзләрнең уртасында да,
ахырында да нечкә ти язылуы күзәтелә.
Бу әсәрдә, Ә. Каргалыйның сәяхатнамәсенә караганда азрак
булып, [т] белән башлана торган сүзнең [д] белән чиратлашып
кулланыла алуы күренә:  – دوتدىдотды [8],  – ردبوشودдөшебдер [8], دلى
 – داغلوделе дағлы,  – يوزم كوزم سنكا دوتدمйөзем күзем сәңә дотдым [12],
 – درلوдөрле [14] һ.б. Шулай итеп, бу авторда гарәп графемалары
белән бәйле булган вариантлылык та, угыз-кыпчак белән бәйле
булган норма вариантлылыгы да тотрыклылыгын югалта башлый,
ягъни сөйләмә телгә якынайтыла, дип әйтергә мөмкин. Гарәп һәм
фарсы алынмалары үз теленең кагыйдәсе буенча языла: – طاليبلر
талиблар [10] һ.б.
Шәмсетдин Зәки шигырьләрендә төрки-татар телендәге [т]
тартыгының гарәп телендәге ике төрле әйтелә торган хәреф белән
язылышында билгеле бер дәрәҗәдәге ныклык күзәтелә.
Мисаллардан күренгәнчә, бу авторның шигырьләрендә татар
телендә калын сузык белән әйтелә һәм языла торган  – طولدىтулды,
 – طوتтот,  – طوررторыр,  – طوغرىтуғры сүзләре калын әйтелешле
тый белән башлана; татар телендә нечкә сузык белән әйтелә
торган  – تيلكنكтеләгең,  – تيلтел,  – تيلكنكтелеңнең сүзләре йомшак
әйтелешле ти белән башлана, шулай ук калын сузыклар белән
әйтелә торган  – آتат,  – باتديمбатдым,  – آستكدةدرастыңда, جان قورتاراسى
– җан қортарасы кебек сүзләр сүз уртасы һәм ахырында йомшак
әйтелешле ти хәрефе белән языла, татар телендә нечкә сузыклар
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белән әйтелә һәм языла торган  – استسمэстәсәм,  – نيتةнитә, – ايتدم
итдем,  – كوسترةسوкүстәрәсе сүзләре йомшак әйтелешле ти белән
языла [Фәхретдин, 1907; Юсупов, 2006, с. 186–192].
Г. Кандалыйның шигырьләрендә татар телендәге [т]
тартыгының гарәп теленең кайсы хәрефе белән белдерелүен
билгеләү өчен, К. Насыйри һәм Җ. Вәлидинең хезмәтләренә
мөрәҗәгать итәбез.
К. Насыйриның “Фәвакиһел җөләса фил әдәбият” әсәрендә
урын алган “Фәрхи” поэмасында, калын әйтелә торган сүзләрнең
күбесе гарәп әлифбасының нечкә ти ( )تхәрефе белән башлана:
 – ايكى بيتى توالن آيغهике бите тулан айға,  – بوتوت قشعғыйшық тотыб,
 – نيكاﭼﮫ توراسنнигәчә торасән,  – تاتوبтатуб,  – توتمهтотма, – تابارسن
табарсән,  – كناسامباتтабмасаң һ.б. [1884, б. 581], ايكى قاشنك كويا ايكى
 – طاق ايكانике қашың гүя ике тақ икән,  – بر قوجاقغه توالسىбер қочақа
туласы,  – صاغشنك توتوبсағышың тотыб [Насыйри, 1884, б. 583].
Калын әйтелешле сүзнең каты әйтелешле тый ( )طхәрефе
белән белдерелүе сирәк булганга күрә, ул вариант буларак кабул
ителә:  – جانمنى طندرغلҗанымны тындырғыл,  – طوطانكنىтутаңны
[1884, б. 581]. “Фәрхи” поэмасында нечкә әйтелешле сүзләр дә,
башка шагыйрьләрдәге кебек үк, гарәп графикасының йомшак
әйтелешле ти хәрефе белән башлана:  – تنىтәне,  – ترزه دينтәрәзәдән,
 – بوشوت نوكкөн төшеб,  – كونده صاغش تونده صاغشنك توتوىкөндә сағыш
төн дә сағышың тотыб [Насыйри, 1884, б. 583]. Сүз уртасында
һәм ахырында да йомшак әйтелешле ти хәрефе языла: – يكتلك كيته در
йекетлек китәдер,  – كمتوكкөтмәк,  – اوتدى كيتدىүтди китди [Насыйри,
1884, б. 581–583].
Җ. Вәлиди үзенең “Татар әдәбиятының барышы” хезмәтендә
(1912) К. Насыйриның “Фәвакиһел җөләса фил әдәбият” (1884)
әсәреннән алдым, дип, “Сахибҗәмал” поэмасының аерым
өзекләренә анализ ясый. Бу басмада татар телендә калын сузык
белән әйтелә торган күп кенә сүзләрнең каты тый хәрефе ( )طбелән
башлануы күренә: калын сузык белән әйтелә торган  – طوزانтузан,
 – طوفراقтуфрақ,  – طاماغىтамағы,  – طويماىтуймай,  – طاماغكтамағың,
 – طارودمтарыдым,  – طانسققةтансыққа,  – طولغان دهтулмағанда, طامورلققة
– тамурлыққа,  – طاررтарыр,  – طوتدمтутдым,  – طوتوشтутыш
сүзләре калын тый хәрефе белән башлана. Шундый ук сүзләрнең
уртасында:  – ماتورمматурым,  – آلتونалтын,  – بولغاتوبбулғатуб, يوغالتدم
– йуғалтдым,  – اتدمатдым,  – قاتىқаты,  – ياتدمйатдым һ.б., нечкә сузык
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белән әйтелә торган:  – توزه رтүзәр,  – توزوبтүзүб,  – تيزوكтиз үк,
 – تلةسةكтеләсәң,  – تيكركايسكтигергәйсәң сүзләрнең сүз башында һәм
уртасында:  – ايتدمәйтдем йомшак әйтелешле ти хәрефе кулланыла.
Әсәрдә төрлечә әйтелешле [т] авазын язудагы камил эзлеклелек
– әлеге шигырьләрнең башта К. Насыйри, аннан соң Җ. Вәлиди кебек
галимнәрнең каләме белән күчерелүе нәтиҗәседер, дип уйларга нигез
бар. Шуның белән бергә, академик М. Госманов: “Кулъязмадагы
беренче хатт (почерк) белән ясалган өлешнең, Ш. Абилов фаразы
буенча, Габделҗаббар Кандалыйның үзе тарафыннан төзелгән
булуы ихтимал... Ш. Абилов күчермәсенең гомум грамоталык
дәрәҗәсе югары, имля-орфографиясенең тотрыклы булуы да аны
башкарган каләм иясенең белемле, зәвекъле кеше икәнлеген раслый.
...К. Насыйриның “Фәвакиһел җөләса фил әдәбият” тагы текстны
икенче этап редакциясе, ихтимал, соңгы редакция дип исәпләү
ягындамын”, – дип, язудагы камиллекнең Г. Кандалыйның үз
үзенчәлеге булуын аңлата [Госманов, 1988, б. 500, 526].
Әдәбиятчы галим М. Гайнетдинов белдергәнчә, “...Г. Чокрый
ның “Замме нәзыйр” китабында (“Охшашын өстәү”, 1864)
Сөләйман Бакырганигә (1186 елда үлә) нисбәт ителә торган “Ахыр
заман” (“Тәкый гаҗәб”) китабы бәетләренә охшатып, үз заманы
турындагы строфаларны өсти. Конкрет социаль гаделсезлекләрне
ул халыкчан һәм традицион әдәби формада фаш итә” [Татар, 1985,
б. 377]. Халыкчанлык әсәрнең телендә дә, бу очракта имляда да
чагылыш таба, дип уйларга мөмкин.
Мисаллардан күренгәнчә,  – نيتاكнитәк,  – ايت سامитсәм, تورلك
– төрлек,  – تيوтиү,  – توزبтөзәб,  – ايتكانиткән,  – ايتدىитде кебек
нечкә сузык белән әйтелә торган төрки-татар сүзләрендәге [т]
авазы сүз башында да, сүз уртасында да, сүз ахырында да гарәп
теленең йомшак әйтелешле ти хәрефе белән, шул ук хәреф тагын
 – آرتقартық,  – تكالروтаңлары,  – خاتونالرхатынлар,  – آتاата, تاشالر
– ташлар,  – تابارтабар,  – آلتنچىалтынчы кебек калын сузык белән
әйтелә торган сүзләрнең уртасында һәм ахырында файдаланыла.
Калын әйтелешле  – طلغاىтулғай,  – طشىтышы сүзләре калын
тый ( )طхәрефе белән языла, әмма  – تولغاىтулғай сүзе икенче
урында нечкә ти хәрефе белән дә бирелә. Димәк, әлеге авторның бу
әсәрендә татар теленең [т] авазы бер үк сүздә гарәпнең ике төрле
хәрефе белән бирелүе дәвам итә, әмма әлеге язылыштагы билгеле
бер тотрыклыкның зәгыйфьләнә баруы, ягъни сөйләмә форманың
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язуда өстенлек ала баруы күзәтелә.
Шушы ук хәл Ә. Уразаев-Кормашиның кыйссаларында да
күзәтелә. Мәсәлән, “Бүз йегет” кыйссасында (1874) бер үк ат
сүзендәге [т] авазы  آطһәм  آتдип төрлечә языла: بوز يكتننك آطن اونوتقانى
 – يوق ايردىБүз йегетнең атын онытқаны йуқ ирде. آتى بوز يكت ايردى
– аты Бүз йегет ирде,  – آ تى طابى ايردى آتى كمن ايردىаты Табил ирде,
аты Кәмән ирде [Кормаши, 1874, б. 3]. Кыйссаның бер битендә ат
дигән сүз дүрт мәртәбә кулланыла, шуларның берсе калын тый,
өчесе нечкә ти белән языла.
Ә. Уразаев-Кормашиның “Таһир илә Зөһрә” кыйссасында
(1879, 1882) нечкә сузык белән әйтелә торган сүзләр гарәп
әлифбасының нечкә ти хәрефе белән башлана:  – تورلو تورلوтөрлетөрле [1894, б. 2],  – توكلтүгел [3],  – تورلىтөрле [3],  – تيزماكاтезмәгә,
 – توكلمىтүгелме [6],  – تلالرтелләре [7] һ.б. Бу төрдәге сүзләрнең
уртасында да нечкә [т] языла:  – كيتارкитәр [3] һ.б.
Калын сүзләрнең уртасында да йомшак ти языла: – آلتونالر
алтынлар [2],  – قاتى قاتى سوزالر ايتدىқаты-қаты сүзләр әйтде [6], әмма
кайбер сүзләрдә каты тый да саклана:  – طاهر اويقوده ياطر ايكانТаһир
уйқуда йатыр. Күренгәнчә,  – ياطرйатыр сүзендәге [т] авазы калын
тый хәрефе белән белдерелә [6].
Калын сузык белән әйтелә торган сүзләр гарәп әлифбасының
каты тый хәрефе белән башлана:  – طارلقтарлық,  – طشرهтышра,
 – طابمغاجтапмағач [1894, б. 2],  – قارشيسينده طورماغهқаршысында
тормаға [3],  – آط سيكرتوبат сикертеб [3],  – طابدمтабдым [6], طورغان
 – يرنторған йерен [7],  – طويمشтоймыш [Кормаши, 1894, б. 7] һ.б.
Кайбер вариантлылыклар да күзәтелә: – دعاسى قبول بوال تورغان
доғасы қабул була торған [1894, б. 3],  – كيلوب تورمشкилүб тормыш
[6],  – تنوجلقтынычлық [6] һ.б. Күренгәнчә, вариантлылык дигәндә,
калын сузыклы сүзләрнең нечкә ти белән башлануы истә тотыла.
Бу юнәлештә тагын бер үк сүзләрнең уртасында тый һәм ти
хәрефләре язылуын да карый алабыз. Мәсәлән, “Таһир илә Зөһрә”
кыйссасында: – كونكلينه باال سوداسى كيلوب اولطرمغه و طورماغه طاقتى قالمادى
күңленә бала сәүдәсе килеб ултырмаға вә тормақа тақәте қалмады
[Кормаши, 1894, б. 3],  – بر درويش اوتوررбер дәрвиш утурыр [3],
 – زه ره ننك قارشيسينه اوتوردىЗөһрәнең қаршысына утырды [1894, б. 7]
һ.б. Бер үк утырыр сүзенең бер мәртәбә калын тый ике мәртәбә
нечкә ти белән язылуы күренә.
Мисаллардан аңлашылганча, бу әсәрдә татар телендәге [т]
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авазы, кабул ителгән тәртиптә, гарәп әлифбасының һәм каты тый
()ط, һәм нечкә ти ( )تхәрефе белән белдерелә, шуның белән бергә,
нечкә ти графемасы ешрак кабатлана.
М. Акмулланың “Дамелла Шиһабеддин хәзрәтнең мәрсиясе”
әсәрендә дә, башка авторлардагы кебек үк, төрки-татар телендә
калын сузык белән әйтелә торган  – طامزغانтамызған,  – طوту, طويب
– туйыб,  – طالدرغانталдырған,  – طابدانтабтан,  – طانكтаң, – طابماى
табмай,  – طاشبташыб,  – طاقرтақыр,  – طانورلقтанырлық, – طاقلطاق
тақылтақ һ.б. сүзләрнең сүз башында гарәп әлифбасының калын
әйтелешле тый хәрефе ( )طязыла.
Әмма башка авторлардан аермалы буларак, калын әйтелешле
тый хәрефе ( )طсүзләрнең уртасында да еш кабатлана. Мәсәлән,
 – باطرلرбатырлар,  – آرطقةартқа,  – آطقاатқа,  – ياطساйатса,  – آطقانатқан,
 – بولوطداىболотдай һ.б.  – اطат сүзенең ахырында да кулланыла.
Шуның белән бергә, калын сузык белән әйтелә торган аерым
сүзләрнең йомшак әйтелешле ти белән башлануы да күзәтелә
 – توروبторыб,  – تاتلىтатлы,  – توتنماسтотынмас,  – تورسةторса,
 – تورةтора,  – توغانтуған,  – تولوтулу,  – توقتاماىтуқтамай, – توتمانكز
тотмаңыз,  – تورغان تازтурған таз,  – تولماىтулмай һ.б. Г. Чокрыйның
“Замме нәзыйр” китабының беренче битендә ун мәртәбә кабатлана
торган  – تاﯕالرىтаңлары сүзе йомшак әйтелешле ти белән башлана
[Чокрый, 1864, 1888, б. 2], М. Акмулла мәрсиясендә таң сүзе бер
мәртәбә калын әйтелешле тый белән:  – سزلركه طانك قاالمنсезләргә
таң қаламын [1892, б. 6], икенче мәртәбә нечкә әйтелешле ти белән
башлана:  – قاى اشى اول فاضلنك تانك قالماسداىқай эше ул фазыйлның таң
калмасдай [Акмулла, 1892, б. 10] һ.б.
Нечкә булып әйтелә торган сүзләрнең барысы да йомшак ти
хәрефе ( )تбелән башлана:  – تيرانтирән,  – تيمرтимер,  – تيزтиз, – تولكى
төлке һ.б., бу сүзләрнең уртасында да шушы ук хәреф языла: – سوتكا
сөткә,  – يتيمятим,  – ايتورәйтүр,  – كيتوبкитеб һ.б. Калын әйтелә торган
аерым сүзләрнең уртасында да нечкә ти язылышы күзәтелә: – آرتق
артуқ,  – آلتونалтун,  – يرتوقйыртуқ [Акмулла, 1892, б. 2–15] һ.б.
Шулай итеп, ХХ гасырның башларына кадәр иҗат ителгән
оригинал һәм Көнчыгыш әсәрләренә шәрехләр яисә өстәмәләр
итеп язылган шигъри әсәрләрдә, төрки-татар теленең тамырында
калын сузык булырга тиешле сүзләрнең сүз башы позициясендә,
күпчелек очракта, гарәп әлифбасының каты әйтелешле тый
хәрефе ( )طбелән язылуы, нечкә сузыклы авазларны белдерүдә
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гарәп әлифбасының йомшак ти хәрефе ( )تбелән язылуы мәгълүм
булганга, әлеге язылышны әдәби норма дип саный алабыз.
Шуның белән бергә, кайбер әсәрләрдә калын сузыклы сүзләрнең
дә йомшак ти белән башлануын һәм күпчелек әсәрләрдә сүз
уртасында эзлекле рәвештә кулланыла торган нечкә ти хәрефенең
калын тый белән чиратлашуын һәм, шулай ук, бер үк авторның
бер үк әсәрендә бер үк сүзнең төрлечә язылышын вариантлылык
дип билгеләргә тиеш булабыз.
Әлеге аваз-хәрефләрнең язылышындагы билгеле бер дәрәҗәдә
ныгыган бу тәртипнең чәчмә әсәрләрдә дә дәвам ителүе күренә, әмма
шигъри әсәрләрдә вариантлылык дип санала торган күренешнең
төрле авторның әсәрендә төрле дәрәҗәдә күләме арту күзәтелә.
К. Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда калын әйтелә
торган сүзләр гарәп әлифбасының калын тый хәрефе ( )طбелән
башлана:  – طنكالب اوتورغانтыңлаб утурған [1898, б. 2], بر طاباق كاعز
– бер табақ кәғәз,  – طرشوبтырышыб,  – طوپاسтупас [4], – طلسمالب
тылсымлаб [Насыйри, 1898, б. 6] һ.б.
Кайбер вариантлылыклар да күзәтелә:  – توغاننهтуғанына [3],
 – توروشورторышыр,  – تانشوبтанышуб [4],  – توقتاتوبтуқтатуб, تارتولوب
– тартулуб [5],  – تورورтурур [Насыйри, 1898, б. 6] һ.б.
Бу төр сүзләрнең уртасында йомшак әйтелешле ти хәрефе ()ت
языла:  – اوتورغانутурған [2],  – قاتوشوبқатушуб,  – آرتدرمقартдырмақ
[1898, б. 4] һ.б.
Гарәб әлифбасының йомшак әйтелә торган ти графемасы белән
нечкә әйтелә торган сүзләр башлана:  – تلنهтеленә [3],  – تورلوтөрле,
 – تيوشтиүш [4],  – تلنجهтеленчә [1898, б. 5],  – تاولك كاтәүлеккә [1898,
б. 6] һ.б. Бу төр сүзләрнең уртасында да йомшак әйтелә торган ти
файдаланыда:  – ايتوبитүб,  – بوتونбүтүн,  – كيتديلرкитдиләр, – اوتوب
үтүб [4],  – ايشتنكزишетеңез,  – ايرته كهиртәгә [Насыри, 1898, б. 5] һ.б.
Гарәп һәм фарсы алынмалары үз теленең кагыйдәсе буенча
языла:  – طريقтариқ,  – نيتният,  – طرفندهтарафында [Насыйри, 1898,
б. 4],  – بيغمبرلك تاجينпиғамбәрлек таҗын,  – تماشاтамаша [Насыйри,
1898, б. 5] һ.б.
М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” романының (1886)
беренче битендә үк [т] авазының бер үк яңгырашлы сүзләрдә
төрлечә язылышын күрәбез: татар ( )راتاتаууылы, – تحته دن باشى
тахтадан башы,  – منال قاد ينى طول ذوالحيا تورورلر ايدىменла қадыны тол
Зөлхия торырлар иде [1886, б. 2]. Мисаллардан аңлашылганча,
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татар, тахта, торырлар һәм тол дигән бер үк калын булып
әйтелә торган сүзләрнең берсе генә гарәп теленең калын тый ()ط,
калган өчесенең йомшак әйтелешле ти ( )تхәрефе белән башлануы
күренә. Алга таба тагын  – توىтуй,  – توتاىтутай сүзләренең нечкә ти
хәрефе белән язылуы күзәтелә.
М. Акъегет үзе “милли роман яки хикәйә” дип атаган
“Хисаметдин менла” әсәрен, аңлы рәвештә, “Русия исламнарының
сәламәтлегене вә хөсне мәгыйшәтене мөхафәзә идән (күркәм
тормышын саклаган) “Тәрҗеман” җәридәсе” [1886, б. 4] теле
белән язганга күрә, сүз башындагы кыпчак-татар [т] авазы эзлекле
рәвештә диярлек угыз-төрек [д] авазы белән алышына: дәгел,
диләнче, диләнмәкдә, дыңлайыб, дыңлар, даг, дик, диле (тиле),
дил (тел), детрәде (тетрәде) сүзләре әсәрнең буенннан-буена
[д] тартыгы белән башланып языла:  – دكلдәгел [б. 3, 4, 14, 22, 26,
38, 46, 48, 53, 54. 60, 63],  – ديلдел [б. 5, 53, 61],  – دوكالرдыңлар,
дыңлайыб [б. 32, 42, 49],  – دتردىдетрәде (тетрәде) [б. 40] һ.б. Шуңа
күрә бу очракта [т] авазы белән башлана торган хәрефләр турында
киңәеп сөйләп булмый, әлеге мәсьәлә угыз-кыпчак мәсьәләсе
аерып тикшерелә торган бүлекчәдә карала.
Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887) бу төрдәге
сүзләр, авторның максатына туры китерелеп, тый хәрефе
белән языла. Китап мондый искәрмә белән башлана: “...Казан
вилятемездәге кулланыла торган ( )تورغانТутыйнамә ()طوطى نامه
китабыны госманлы төрекләре ) تركلرىтелендә ( )تلندهкүрүб вә
ул телне ( )تلنىбезнең халкымызга аңлауы мөшкел булганлыкдан
һәммә дәрд әһелләре укуб файдалансунлар өчен мәзкүр госманлы
төрекләре ( )تركلرىтелендән ( )تلندنүз татар ( )تتارтелемезгә ()تلمزكا
тәрҗемә кыйлдым” [Фәизхан, 1896, б. 2]. Башка сүзләр дә шулай ук
татар сөйләмендәгечә чагыла:  – تورلىтөрле,  – طولوтулу [2], – توزلمش
төзелмеш,  – تالسنكтеләсәң,  – تابدى لرтабдылар,  – طوىтуй,  – توكلтүгел,
 – تالدمтеләдем [Фәизхан, 1896, б. 3],  – طيميمنтыймыймән, – طووب
тууыб,  – تابوبтабуб,  – طشدنтышдан,  – توزانтузан,  – تيمكانтимәгән,
 – تللىтелле [Фәизхан, 1896, б. 4] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә,
тамырында нечкә сузык булырга тиеш сүз гарәп теленең йомшак
әйтелә торган ти хәрефе ( )تбелән башлана, тамырында калын
сузык булырга тиеш сүзләрдә исә каты әйтелә торган тый ( )طбелән
йомшак әйтелә торган ти ( )تчиратлашып файдаланыла.
Калын булып әйтелергә тиеш сүзләрнең дә, нечкә булып
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әйтелергә тиеш сүзләрнең дә уртасында һәм ахырында нечкә ти
хәрефе языла:  – ايتوبитеб,  – ايترитәр,  – آرتوبартуб,  – آقتاريبақтарыб,
 – اونوتدى لرонутдылар,  – آتاата,  – قارتلقمқартлыгым [1896, б. 3], әмма
чиратлашулар да күзәтелә:  – يورطندهйортында [Фәизхан, 1896, б. 4].
Шулай итеп, бу авторның әсәрендә дә, асылда, татар теленең бер
генә төрле булып языла торган [т] авазы ешрак файдаланыла.
Р. Фәхретдиннең “Тәрбияле ана” әсәрендә:  – تلт[е]л, طوغروسنده
– туғрусында  – توكنمبزтөкәнмәз [Фәхретдин, 1898, б. 2], сүзләрнең
уртасында:  – كيتروﭼيلرкитерүчеләр,  – قاتوشىқатышы,  – بتمازбетмәз,
 – بتوررلكбетерерлек. Түгел сүзе дәгел рәвешендә языла [Фәхретдин,
1898, б. 2–3] һ.б. Авторның “Тәрбияле бала” әсәрендә: توكنماز
– түкәнмәз,  – طورورторур,  – طورغاجدهторғач да,  – باش تاراغىбаш
тарағы һ.б. Сүзләрнең уртасында:  – آلتودنалтундан,  – آتاата, كيترور
– китерүр,  – ياراتور و ماقتابйаратур вә мақтаб,  – بتمازбетмәз, آيتوب
– айтуб,  – ياتقانйатқан [Фәхретдин, 1898, б. 2–3] һ.б. “Тәрбияле
хатын” әсәрендә:  – طوطمقтотмақ,  – تركليكт[е]реклек, – طيمق
тыймақ,  – توزكلكىтөзеклеге,  – طوقتامقده درтуқтамақдадыр, تابولماغان
– табылмаған,  – تيوشلىтиешле,  – طرشوب طورمقтырышыб тормақ,
 – طورمقلرىтордықлары  – قاتناشوبқатнашуб [Фәхретдин, 1909, б.
2–3] һ.б. Сүз уртасында [д] ~ [т] чиратлашуы күзәтелә: – يارادرب
йарадырыб,  – ايدوبидеб,  – ايدلكانиделгән [Фәхретдин, 1909, б. 2–3]
һ.б. Аңлашылганча, Р. Фәхретдиннең аналар, балалар, хатынлар
тәрбиясе турында язылган әсәрләрендә, калын әйтелергә тиеш
сүзләр, асылда, гарәп теленең каты тый хәрефе ( )طбелән башлана,
аерым очракта вариантлылык күзәтелә:  – باش تاراغىбаш тарағы,
 – تابولماغانтабылмаған, нечкә әйтелергә тиеш сүзләр, эзлекле
рәвештә, гарәп теленең йомшак ти хәрефе ( )تбелән башлана, һәр
ике төрле әйтелә торган сүзләрнең уртасында йомшак әйтелешле
ти языла, әмма ул яңгырау пары [д] белән чиратлашырга мөмкин.
Ф. Кәриминең “Торналы авылының мәктәбендә” хикәясендә
тамырында калын сузык булырга тиеш татар сүзләре гарәп
графикасының каты ишетелә торган тый хәрефе белән башлана:
 – طورنالىторналы,  – طاوشтаwышы,  – طورهтора,  – طانيمغهтанымаға,
әмма чиратлашулар да күзәтелә:  – تورغانторған,  – توقتاوسزтуқтаусыз,
 – تاباтаба,  – تور غانторған һ.б. кебек сүзләр йомшак әйтелә торган
ти белән башлана. Нечкә әйтелергә тиеш сүзләр дә шушы ук хәреф
белән башлана:  – توشارтөшәр,  – توشوبтөшеб  – توشاركهтөшәргә,
 – توكلтүгел [Кәрими, 1898, б. 2–3]. Шушы тәртип авторның “Бер
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шәкерт илә бер студент” хикәясендә дә дәвам ителә:  – طوقزтуқыз,
 – تيره لرندهтирәләрендә,  – تورلى تورلىтөрле-төрле,  – تاتارلرтатарлар,
 – توروبтөреб,  – طاقغانтақған,  – توسىтөсе,  – طارтар,  – توبه سىтүбәсе,
 – طابلرтаплар,  – طوره درторадыр,  – طغزلقтығызлық,  – تورغانторған,
 – تيزركтизрәк бу әсәрдә тамырында калын сузык булган сүзләрнең
уртасында да каты тый хәрефе языла:  – يالطرابйалтыраб, اوطر دم
– утырдым,  – اوطورمقутырмақ,  – توقطابтуқтаб һ.б., болай итеп
язылыш рус алынмаларында да чагыла:  – افطوروىыфтуруй, әмма
чиратлашулар да күзәтелә:  – آرتدنартдан,  – آرتندنартындан, اوتورغانلر
– утурғанлар [Кәрими, 1900, б. 2–3] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә,
калын әйтелергә тиешле сүзләр гарәп теленең каты тый хәрефе
( )طбелән башлана, аерым вариантлылыклар күзәтелә: – تورغان
торған,  – توقتاوسزтуқтаусыз,  – تاباтаба,  – تاتارلرтатарлар һ.б., мондый
нәүбәтләшү сүзләрнең уртасында да хасил була.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендәге текстта,
татар теленең [т] авазы, калын булып әйтелә торган сүзләрдә,
гарәп әлифбасының каты тый ( )طхәрефе белән башлана: – طانغان
таныған [1902, б.2],  – طورهтора,  – اوطورهутыра [4],  – طوغرىтуғры
[5],  – طولوبىтолыбы,  – رلواطтаулар,  – طولغانтулған,  – طارтар [6],
 – طوقتاماтуқтама [8],  – طازهтаза [9] һ.б. Татар сүзе нечкә ти белән
языла:  – تاتارтатар [10] һ.б.
Вариантлылык-чиратлашу күзәтелә:  – تاوشالرينىтаwышларыны
[5],  – طاوش برلهтаwыш берлә,  – طاوش برلهтаwыш берлә [11], طاو شين
– таwышын [19],  – طوغرىтуғры хезмәт ит [5],  – توغرى كشىтуғры
кеше [12],  – منم طوغريمه كيلبминем туғрыма килеб, زوس رب نسرغوطده
– бер сүз туғрысында [12],  – طوغرى كيلكه ندهтуғры килгәндә [1902,
б.19] һ.б.
Калын әйтелешле сүзләрнең уртасында да сирәк кенә булып
каты әйтелешле тый хәрефе ( )طфайдаланыла:  – اوطورهутыра
[4],  – اوطردمутырдым,  – قاطىқаты [6],  – روطامматур [10], әмма бу
позициядә эзлеклерәк булып йомшак әйтелешле ти хәрефе ()ت
кулланыла:  – قايتماقجىқайтмақчы,  – ناغاتلايйалтыраған,  – آق بولوتنىақ
болотны,  – باتقانбатқан,  – قايترغهқайтырға,  – آرتندنартындан, – آقرتن
ақыртын, [1902, б. 6],  – زكتوطтотыңыз [12],  – قارتنىқартны [12]. Бер
үк сүздә ике [т] авазы булса, әйтелештә берсе икенчесеннән аерылып
торса да, янәшә кулланылса да, тартык хәрефнең берсе каты тый,
икенчесе йомшак ти белән бирелә:  – طوتردمтутырдым [10], – واطتديده
wатты да [12],  – طوتنديلرтотындылар [10],  – طوتكزтотыңыз [12]; икесе
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дә нечкә [т] белән язылу очрагы да күзәтелә: اوز تالكانن توتورمى قالدرماس
– үз теләгәнен тутырмый қалдырмас [1902, б.11]
Нечкә әйтелешле сүзләрдә [т] авазы гарәп әлифбасының
йомшак әйтелешле ти хәрефе ( )تбелән башлана:  – توﮔلтүгел ([г]
авазы өстенә ике сызык куелган кәф белән белдерелә),  – تولكىтөлке
[1902, б.4],  – تيگزтигез [5],  – توسلىтөсле,  – توگارلبтүгәрләб [10],
 – توتونтөтен [8] һ.б.
Нечкә әйтелешле төрки-татар сүзләрендә, теләсә ничек
әйтелешле алынмаларда, югарыда китерелгән мисаллардан
күренгәнчә, каты әйтелешле сүзләрнең күпчелегендә, сүз
уртасында [т] авазы гарәп әлифбасының йомшак әйтелешле ти
хәрефе белән бирелә:  – اتىәти,  – آستندنастындән,  – اوستندنөстендән,
 – وقتدينwақытны,  – ايتسكәйтсәк,  – كيتهкитә,  – استانسه غهыстансәгә
[1902, б.6]  – استاقانыстақан [10] һ.б.
Бер үк сүздә каты тый һәм йомшак ти хәрефләренең язылышы,
вариантлылык хасил итә:  – آطلرатлар,  – رلتآآطالب آطالب قنه كيتديلرатлар
атлаб атлаб қына китделәр [1902, б.7],  – آتالر كشينكىатлар кешенеке,
 – آتالرатлар [1902, б.8] һ.б.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә дә шундый ук язылыш күзәтелә:  – طاوشلرىтаушлары,
 – طوقتادىтуқтады,  – طوقتارтуқтар,  – طاشالندقташландык,  – طازтаз,
 – طازنكтазның,  – طوغاردىтуғарды һ.б. Мисаллардан күренгәнчә,
калын сузыклы сүзләрдә ишетелә торган [т] авазы гарәп теленең
каты тый хәрефе ( )طбелән башлана. Бу төрдәге сүзләрнең икенче
иҗегендә дә, аерым очракта сүз ахырында да, шушы ук хәреф
языла:  – ماطورматур,  – يورطدهغىйортдагы,  – يورطلرйортлар, – بولوط
болот һ.б. Кайбер сүзләрдә чиратлашу да күзәтелә:  – طوقتارтуқтар,
 – طوقتادىтуқтады сүзләренең икенче иҗеге йомшак әйтелешле
ти белән башлана һ.б. Шундый ук чиратлашу  – توزانلىтузанлы,
 – تورهтора,  – توره چه قторачақ сүзләренең йомшак әйтелешле ти
белән башлануында да күзәтелә. Нечкә сузыклы сүзләрдә ишетелә
торган [т] авазы гарәп теленең йомшак әйтелешле ти хәрефе белән
белдерелә:  – توبندهтүбәндә,  – تورلىтөрле,  – تيرسيندهтирәсендә, توشامى
– түшәме,  – توبلرىтөпләре һ.б. [Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907, № 2].
Әлеге хикәянең китап булып басылган вариантында калын әйтелә
торган кайбер сүзләрнең башында язылган йомшак ти ( )تкаты тый
( )طбелән алмаштырыла:  – تورغاىтурғай, طورغاى,  – تورغانторған һәм
уртасында اوترغان,  – اوطرغانутырған. Матур сүзе беренче басмада
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каты тый белән ( )ماطورязылса, икенчесендә йомшак пары белән
бирелә ()ماتور. Татар сүзе һәр ике басмада да йомшак ти белән
башлана: [ تاتارИбраһимов, 1912].
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” хикәясендә калын
әйтелешле сүзләр гарәп теленең каты тый графемасы ( )طбелән
башлана:  – طوراтора,  – طورغانторған  – طاراتلبтаратылыб, – طوتندم
тотындым,  – طورمشىтормышы  – طاوشسزلقтаwышсызлык һ.б. Бу
графема аерым сүзләрнең уртасында да языла:  – اوطرالرутыралар һ.б.
Нечкә әйтелешле сүзләр гарәп теленең йомшак ти ()ت
графемасы белән башлана:  – تورليسىтөрлесе,  – تله ديمىтеләдеме,
 – توشمدهтөшемдә,  – تبريكтәбрик,  – تورتبтөртеб,  – تللرينهтелләренә,
 – توزلبтөзелеб һ.б. Бу төрдәге сүзләрнең уртасында да йомшак
әйтелә торган ти языла:  – اوتكانүткән,  – اوچكترركاүчектерергә,
 – ايليكتراتيحنيكэлектратехник һ.б. Калын сузык белән әйтелергә
тиеш кайбер сүзләр дә йомшак ти белән башлана:  – توقتابтуқтаб,
 – تنجلقтынычлық һ.б. Әлеге сүзләрнең калын итеп укылышын кәф
билгели, контекст ярдәм итә [Әмирхан, 1907, Әл-Ислах, № 4]. Ф.
Әмирханның “Гарәфә кич төшемдә. Хыялый хикәя” дип аерым
китап булып басылган вариантында да бу авазның язылышы шушы
тәртиптә бара, үзгәрешләр күренми [Әмирхан, 1909].
Шулай итеп, тикшерелә торган чорда иҗат ителгән, басылган
язма текстларда татар телендәге саф йомык тел алды тел-теш
саңгырау [т] тартык авазы, төрки-татар сүзләрен язган вакытта,
гарәп әлифбасындагы йомшак әйтелешле ти ( )تһәм каты
әйтелешле тый ( )طхәрефе белән белдерелергә мөмкин һәм алар
үзләренә кирәк булган вазыйфаны үтәр өчен файдаланыла: сүзнең
калын итеп укылырга тиешлеген белдерү өчен сүзләрнең башында,
уртасында һәм ахырында каты әйтелешле тый ( )طязыла, әмма
эзлеклелек сакланмый, бу төрдәге сүзләрнең уртасында, асылда,
нечкә әйтелешле ти күбрәк файдаланыла, классик әдипләрнең
икенче басмасында бу мәсьәләгә игътибар ителә; сүз ахырында
да нечкә әйтелешле ти активлык күрсәтә. Мәсәлән, Ә. УразаевКормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” әсәрендә, бер биттә ат дигән
сүз дүрт мәртәбә кулланыла, шуларның берсе калын тый, өчесе
– нечкә ти белән языла. Нечкә әйтелешле сүзләрнең башында,
уртасында һәм ахырында йомшак әйтелешле ти ( )تязыла. Шушы
ук хәл Г. Исхакый әсәрендә дә күзәтелә.
Димәк [т] авазының язылышында, [с] авазының язылышын
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дагы кебек үк, билгеле бер тәртип сакланмый, бу очракта каты
әйтелешле тый хәрефенең, нечкә әйтелешлесенә караганда,
шактый пассив булуы күзәтелә. XIX гасырның беренче яртысында,
икенче яртысыннан аермалы буларак, сүз башындагы [т] авазы
төрле авторда төрле дәрәҗәдәге ешлыкта дәл хәрефе белән
белдерелә, бу мәсьәлә угыз һәм кыпчак төркеме телләренең үзара
мөнәсәбәтенә нигезләнә.
Гарәп һәм фарсы теле алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе
буенча языла. Ике орфографик норма саклана.
XIX гасырда һәм ХХ гасырның беренче чирегендә языла
(басыла) торган текстларда татар телендәге өрелмәле тел алды
тел-теш яңгырау [з] тартык авазы гарәп теле әлифбасындагы
зә ()ز, зә ()ذ, зад ()ض, зый ( )ظхәрефләре белән белдерелергә
мөмкин. “Болардан фәкать зә ( )زгенә бездәге [з] авазына туры
килә, ә зәл ( )ذминзәлә, башкорт әйтелешендәге сакау [з] гә туры
килә, зад ( )ضһәм зый ( )ظисә [з]га тартым [д] авазын белдерәләр”
[Алынмалар, 1965, б. 122].
“Татар теленең аңлатмалы сүзлеге”еннән күренгәнчә, [з]
авазына башлана торган сүзләрнең, берничә аваз ияртеменнән
башкаларының, барысының да алынма сүзләр булуы аңлашыла
[Казан, 1977, б. 339–355]. Шуңа күрә бу авазның сүз уртасында,
яисә ахырындагы язылышына гына игътибар итәргә кирәк була.
Әбелмәних Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әлБистәви әс-Сәгыйди” (1845) әсәрендә:  – وارور اوزوبварур узуб,
 – سوزنىсүзне,  – خربز هхәрбәзә,  – ر از اب دهбазарда [1845, б. 2], وب راق
 – زқарбуз,  – بوزوبنбозубән,  – رتازودдөзәтер,  – نوزواىүзүне, – اوزكا يه
үзгәйә,  – كوزال رنكىкүзләреңе,  – كوزمزкүземез,  – سوروزсәүүрез, اولرز
– улырыз,  – اوليمزوزулимазуз,  – يوزمزйөземез,  – اوليما ززулимазыз,
 – اوزرهүзрә [3],  – بزدهбездә,  – آشمزашымыз,  – آچمزачмыз, – ايلمز
әйләмез,  – طابدوغمزى ييارمزтабдуғымызи йийәрмез,  – ايرمزирмәз,
 – تيلمزтилемез,  – ديلمزдилемез [4],  – بزالرهбезләрә,  – دين قرداسلرمزلهдин
қардәшләремезлә,  – اوزنىىүзүне,  – ايرورمزирүрмәз,  – كلمزкәлмәз һ.б.
[Каргалый, 1889, б. 5]. Мисаллардан күренгәнчә, бу әсәрдә төркитатар телендә калын әйтелешле сүзләрдә дә, нечкә әйтелешле
сүзләрдә дә һәм тамыр, һәм кушымчада, димәк, сүз ахырында да
татар телендәге [з] тартыгы, эзлекле рәвештә, гарәп әлифбасының
фәкать зә хәрефе белән генә белдерелә, вариантлылык күзәтелми,
ныклы орфографик норма дәвам ителә.
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Кушымча дигәндә, хәзерге заман хикәя фигыльнең барлыкта
һәм юклыктагы (-маз) I зат күплеге, I зат тартым һәм хәбәрлек
кушымчалары истә тотыла. Сүз җаенда шуны әйтергә кирәк, М.
Кашгарыйның “Диван”ында I зат күплектәге зат алмашлыгы,
аерым кабилә телләренә бүленмичә, түбәндәгечә аңлатыла: миз
– частица, обозначающая “мы”, м чередуется с б. Б появляется в
начале слова, например, биз бардимиз “мы пошли”, калдимиз “мы
пришли”. Это правило распространяется на все имена и глаголы:
атимиз “наша лошадь” [Кашгарый, 2005, с. 320]. Мисаллардан
күренгәнчә, миз дигәндә, зат алмашлыгы (биз), аның I зат тартым
(атимиз) һәм хәзерге заман хикәя фигыльнең беренче төр зат
кушымчасын (бардимиз, калдимиз) белдерә.
Гарәп-фарсы алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсендә
кулланыла:  – اخذәхез (кулга тоту),  – ركذحقكنзикре Хақдин, ضم ايلسنك
– замм әйләсәң (тоташтырсаң) [1889, б. 2],  – بر زمانбер заман, سيم و
 – زرсим вә зәр (көмеш вә алтын) [1889, б. 3] һ.б.
Һибәтулла Салиховның “Китабы мәҗмәгыл әдәб” (1856)
әсәрендә:  – بزهбезә,  – زآаз [2],  – بزلرىбезләре,  – آزعانазған, يازغان
– йазған [3],  – اغزينағызын [4],  – آغزينهағызына [4],  – زورзур [6],
 – يوزمйөзем [8],  – يازوقязық [8],  – زآ هدزبбездә аз [9],  – اوزرهүзрә
[10] һ.б. Бу авторда зур сүзе кулланыла. Хәзерге телебездә актив
файдаланыла торган әлеге сүзнең этимологиясен Р. Әхмәтҗанов
болай дип аңлата: “Зур “большой”, бу сүзнең татарча мәгънәсе
финн, эстон телләрендәге суур id сүзенә охшаш. гом.көн б. тк.
зор < зор, зур “көч, көчлек; көчәнү, кыен дигән мәгънәдә, ә менә
бор. Һинд-иран sura, бор. грек cop [а] “көчле, зур”. Димәк, тат. зур
фарсы теленнән алынмаган, борынгы бер һинд-европа теленнән
үк килә. Тик Себердә зур “көчлек” (зурла-у “көчләү, җәберләү”)
[Тумашева, 1992, б. 52]. Урта Азия телләреннән. Деривация:
зурлык, зурлан-у” [Әхмәтҗанов, 2005, б. 203], ягъни әлеге сүзне
билгеле бер дәрәҗәдә, үзебезнеке дип саный алабыз булса кирәк.
Һ. Салихов әсәрендә бу сүз үзенең мөһим һәм көчле мәгънәсе
белән файдаланыла: ايرور من زور ايشه بر زور قيلوب عصيان اولوب مسرور
– ирүр мән зур эшә, пөр зур қыйлыб ғыйсъян, улуб мәсрүр
(ирүшермән зур эшкә, тулы көч белән тырышыб, бәхетле булыб)
[Салихов, 1856, б. 6].
Кушымчаларда:  – ايليه مزәйләйәмез,  – ايدرمزидәрмез [2], – قلبمزده
қалбемездә,  – قامومزқамумыз [3],  – ويرمزвирмәз [4, 5],  – بلمزбелмәз
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[8],  – بولنمزбулынмаз [1856, б. 9] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә,
I зат тартым (калбемез), хәзерге заман хикәя фигыльнең беренче
төр зат кушымчасы (идәрмез) һәм хәзерге-киләчәк заман хикәя
фигыльнең юклыктагы (вирмәз) формасы истә тотыла, калын
әйтелешле сүзләрдә дә, нечкә әйтелешле сүзләрдә дә һәм, шулай
ук, кушымчаларда да, димәк, сүз ахырында да фәкать “бездәге
[з] авазына туры килә торган” зә хәрефе генә языла, Ә. Каргалый
әсәрендәге кебек үк, хәзерге татар телендәге киләчәк заманның
-р/-мас кушымчасының ахырындагы саңгырау [с] да шушы ук
хәреф белән бирелә, бу очракта әлеге кушымча хәзерге заманны
да белдерә.
Гарәп-фарсы алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсендә
кулланыла:  – عذابғазаб [1856, б. 3],  – ملاظзалим [4],  – زارзар, – ضال
залл (азгын, бозык) [1856, б. 7],  – ذكرзикер [8],  – تازىтази (йөгерек),
 – یزابбази (карчыга) [1856, б. 9] һ.б.
Шәмсетдин Зәки шигырьләрендә дә шундый ук язылыш
дәвам ителә. “И дәрига...” дип башланган шигырендә [Фәхретдин,
1907, б. 415, Вәлиди, 1912, б. 116]:  – اوزگهүзгә, – آقزوب كوز ياشيمى
ақызыб күз йәшеми [Юсупов, 2006, с. 186]. “Эстәсәм галәмдә...”
дип башлана торган шигырендә [Фәхретдин, 1907, б. 416, Вәлиди,
1912, б. 117]:  – اوزگهүзгә,  – سوزگهсүзгә [Юсупов, 2006, с. 188]. “Бән
ходаның...”дип башланган шигырендә:  – كوزينىкүзене,  – يوزйөз,
 – زوسىىсүзе [Юсупов, 2006, с. 190] һ.б.
Бу авторның күпчелек шигырьләре беренче заттан языла,
хикәя фигыльнең берлек саны кабатлана, хәзерге-киләчәк
заманның юклык формасы кушымчалары, традицион -маз булып
бирелә:  – اولمازулмаз,  – اكسيمازикселмәз [Юсупов, 2006, с. 190] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, калын әйтелешле сүзләрдә дә, нечкә
әйтелешле сүзләрдә дә һәм, шулай ук, кушымчаларда да, димәк,
сүз ахырында да фәкать “бездәге [з] авазына туры килә торган” зә
хәрефе генә языла.
Гарәп-фарсы алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсендә
языла:  – عاجزمғаҗизем [Юсупов, 2006, с. 186],  – مراهنيزзинһарым
[188],  – زايلзаил (түбән) [190],  – مضطربмозтариб (борчылулы)
[Юсупов, 2006, с. 190] һ.б.
Г. Кандалыйның “Фәвакиһел җөләса фил әдәбият”
җыентыгында урын алган “Фәрхи” поэмасында, татар теленең [з]
авазы, асылда, татар телендә кулланыла торган зә хәрефе белән
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белдерелә:  – عشق توتوب اوله يازدمғыйшық тотыб үлә йаздым, كيلور كوز
 – كونيده ديدنكкилүр көз көнидә дидең,  – بو سوزلرنى ازلهбу сүзләрне
эзлә,  – يوزى ننكйөзинең һ.б.
Бу әсәрдә зур сүзе, Һ. Салихов китабыннан аермалы буларак,
гарәп теленең [з]га тартым [д] авазын белдерә торган зад хәрефе
( )ضбелән башлана:  – هوانك ضور توتمه صندرغلһәуаң зур тотма,
сындырғыл [Насыйри, 1884, б. 581]. Г. Кандалый җыентыгын
башлап җибәрә торган беренче шигырендә зур тамырыннан
ясалган сүз үзенең эреләнү, масаю һәм көчәю мәгънәсендә
кулланыла: Һәүа сахибе зурланыр, Кәсеб итәргә хурланыр, Зәмимә
берлә болганыр, Булыр нәфесе зурында. Булыр нәфесе зурында
дигән юлны җыентыкны төзүче М. Госманов “нәфесе көчләвендә
булыр” дип аңлата [Кандалый, 1988, б. 71].
Г. Кандалыйның “Сахибҗәмал” поэмасыннан алынган кайбер
өзекләрне Җ. Вәлиди “Татар әдәбиятының барышы” дигән
җыентыгында анализлый. Татар телендәге сүзләрнең барысында
да [з] авазы татар телендә кулланыла торган зә хәрефе белән, гарәпфарсы алынмалары үз кагыйдәсенә туры китерелеп языла: يازوب
 – عذر كاالم ايتدرйазыб ғозре кәлям итдем,  – كوزه لسكгүзәлсең, توزه ر
 – حالمтүзәр хәлем,  – ايمان سوزنиман сүзен, – طوزان طوفراق اوز ه يوروب
тузан туфрақ үзә йөрүб,  – ايزوبизүб,  – تيز وكтиз үк [Вәлиди, 1912,
б. 94],  – آوزىауызы [95],  – سز هсезә,  – قزوبқызыб, بو سوزى خدايم
 – صاقالسون اوز ىбу сүзи Ходаем сақласын үзи [Вәлиди, 1912, б. 97].
Г. Кандалыйның бу поэмасында, Ә. Каргалый, Һ. Салихов, Ш.
Зәки иҗатыннан аермалы буларак, -маз/-мәз кушымчасындагы [з]
авазы син хәрефе белән белдерелә: Иман сүзен дийә белмәс (بلمه
)س, Дине сартын көйә белмәс ()بلمه س, Бикәч диүб сөйә белмәс (بلمه
[ )سВәлиди, 1912, б. 94]. Шулай итеп, -маз/-мәз кушымчаларында
“гомумтөркидән килә торган [з] авазы” кыпчак төркеме телләренә
хас булган сүз ахырындагы саңгыралашу нигезендә [сравнительноисторическая…, 1984, б. 219, 221, 234], ягъни татарча сөйләшү
үзенчәле буларак, Г. Кандалый иҗатында язуда чагылыш таба
башлый дип уйлый алабыз. Әмма сүз җаенда шуны да әйтеп үтү
урынлы булыр: М. Кашгарыйның Сүзлегендә мисал булып китерелә
торган мәкаль-әйтемнәрдә -мас кушымчасы фәкать [с] хәрефенә
тәмамлана:  آاجаҗ – голодный: аҗ на йимас, тук на тимас – Чего не съест
голодный? Чего не скажет сытый [Кашгарый, 2005, с. 111],  آالал –
хитрость, обман: алин арслан тутар куҗун айук тутмас – Хитростью
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можно поймать и льва, силой же не поймать и пугала [Кашгарый,
2005, с. 114]. -мас кушымчасы белән бирелә торган күп мисалларны
тезеп бирергә була, әмма бу кушымча, миз/биздән аермалы буларак,
төзелеше ягыннан да, вазыйфасы ягыннан да махсус аңлатылмый,
мисал-өзекләр аерым кабилә телләренә нисбәтләнми. Автор үзе
искәртеп үткәнчә, аерым грамматик кагыйдәләрне, Аллаһы Тәгалә
ярдәме белән, үзенең “Китаб җавахир ан-нәхвә фи лугат ат-турк”
дигән хезмәтендә тикшерә, әмма бу кулланма укучыларга килеп
җитә алмаган [Кашгарый, 2005, с. 38].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Бүз йегет” кыйссасында:  – قزқыз, قزى
– қызы,  – قزنىқызны [Кормаши, 1874, б. 2],  – يالعز اوغلىйалғыз уғлы,
 – آتى بوز يكتаты Бүз йегет,  – اوزىүзе [Кормаши, 1874, б. 3] һ.б. Сүз
ахырында традицион -маз /-мәз булып языла торган кушымчаларның
ахыры син ( )سхәрефе белән языла: Сабыр қылмай эш ( )بتماسбетмәс,
Морадига тиз йетмәс ([ )يتماسКормаши, 1874, б. 2].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Таһир илә Зөһрә” кыйссасында
[1879, 1882]:  – قزدانқыздан,  – برآزбер аз,  – صانسزсансыз, هللا تعالى
– Аллаһы Тәгалә [1894, б. 2],  – يازو يازارйазу йазар, – سوزكا كيلب ايتدى
сүзгә килеб әйтде [1894, б. 3, 6],  – كوزاللكгүзәллек,  – اوزماكاөзмәгә,
 – كوندزкөндез,  – يوزينهйөзенә,  – آوزندينаwызындин, – ادبسز قزسننك
әдәбсез кызның [Кормаши, 1894, б. 6]. Ә. Уразаев-Кормашиның
бу әсәрендә дә -маз/-мәз кушымчаларында син графемасы белән
языла: Гыйшык чигеб күрмәсә Ул қадремне белмәсдер ()بلمسدر,
Ғашыйқларның сүзене қолағына алмасдыр ()آلماسدور. ...Таһир
ғыйшқының қатыйлығындин йөргән вә утурған йерен белмәс
([ )بلماسКормаши, 1894, б. 7].
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – زمانзаман,  – خزينهسىхәзинәсе,
 – فرزندىфәрзәнде (баласы) [1894, б. 2],  – وزيرنвәзирен, – خوش آواز
хуш аwаз,  – زارзар [Кормаши, 1894, б. 6] һ.б.
М. Акмулланың “Дамелла Шиһабеддин хәзрәтнең мәрсиясе”
әсәрендә (1892):  – قزاندهҚазанда,  – دينكزندهдиңгезендә,  – بزدنбездән,
 – قابوزغانқабызған,  – طامزغانтамызған,  – آغزغانағызған, قوزغار
– қузғар,  – سيزمكانсизмәгән,  – قازوبқазыб [2] һ. б. Мисаллардан
күренгәнчә, калын әйтелешле сүзләрдә дә, нечкә әйтелешле
сүзләрдә дә татар авазын белдерә торган зә хәрефе языла. Сүз
ахырында -маз/-мәз кушымчалары син хәрефе белән языла:
Аңынаусыз һич кем аңа тотынмасын ()توتنماسن, Анау-монау кеше
имәс ( )ايمسчубалғандай [Акмулла, 1892, б. 2], Мотлақа мәнгы
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қыйлмақ уңай булмас ([ )بولماسАкмулла, 1892, б. 5] һ.б.
Шушы ук үзенчәлек К. Насыйриның “Әбүгалисина
кыйссасы”нда (1872, 1881) дәвам ителә. Нечкә әйтелешле сүзләрдә:
 – اوزرهүзрә [1898, б. 2],  – اوز آلدينهүз алдына [2],  – سوزلرىсүзләре
[3],  – يوزйөз,  – ايڭزигез [3],  – ﯕيزماكاгизмәгә [4] ([г] авазы өстенә өч
нокта куелган кәф белән бирелә),  – زيراكзирәк,  – زواүз,  – بزكاбезгә,
 – دهنزواүзендә,  – اكرلزسсезләргә [5],  – رهزواүзрә [6] һ.б.
Изге сүзенең сакау зәл ( )ذбелән язылышы вариант хасил
итә:  – ايذكولرىизгүләре [1898, б. 4], Гарәб телендәге кягад – كاعد
сүзенең  – زعاكкәғәз дип, нечкә зә белән язылышы гарәп сүзләре
язылышындагы вариантлылык булып санала [1898, б. 4, 6].
Калын әйтелешле сүзләрдә:  – يازماغهйазмаға [2],  – قزانқазан [3],
 – آزаз [3],  – آزراقазрақ [4].  – اوزغانузған [6],  – قلبوزديالرқабуздылар
[1898, б. 7] һ.б. Зур сүзе гарәп графикасының “з га тартымлы д авазын
белдерә” торган зад ( )ضхәрефе белән белдерелә: بر ضور كيبت بنا قيلوب
 – بيردىбер зур кибет бина қыйлыб бирде [Насыйри, 1898, б. 25].
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – بازارالرينбазарларын,  – آوازауаз
[4],  – وزيرвәзир,  – تزعғыйззәт [6],  – مضمونينмәзмунын (эчтәлеген)
[1898, б. 3] һ.б.
Кушымчаларда:  – ايشتنكزишетеңез,  – اولنكزулыңыз, – ديمه نكز
димәңез,  – سز ايتهитәсез [5], надан адәмләр мөтталиғ булмасунлар
()بولماسوتلبر, бу йыл кереб булмас ([ )بولماسНасыйри, 1898, б. 6], ز
 – توتونكтотыңыз [Насыйри, 1898, б. 7] һ.б. Мисалардан күренгәнчә,
сүз ахырында [з] авазының язылышы татар җанлы сөйләмендәге
әйтелешнең чагылышы буларак бирелә, [ң] авазы нун + кәф
диграфы белән белдерелә.
М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” романында (1886)
каты әйтелешле сүзләрдә дә, йомшак әйтелешле сүзләрдә дә,
рус алынмаларында да, шулай ук, гарәп-фарсы алынмаларының
кушымчаларында ишетелә торган [з] авазы, барлык позицияләрдә
дә гарәп графикасының нечкә зә хәрефе белән языла:  – اوزونозын,
 – قازواозақ,  – زويйөз [2],  – نزكواىуказный [3],  – ا زوديهүзе дә [4],
 – زمولكوكкүңлемез [5],  – زغآағыз [8],  – قزانқазан,  – نازوكнәзүк, لزوك
– гүзәл [9],  – قبقزولқып-қызыл [10],  – اوجوزочыз [12],  – قزқыз, – زوس
сүз [13],  – دقتسزдиққатьсез [20],  – انكليزدنиңглиздән [22],  – سوزهсүзә
[23],  – قوزاقқазуқ [24],  – زغآағыз [28],  – كيمنازيستгимназист, – زيبون
зипун [29],  – دينكزдиңез [30],  – ايزوشجغىизвушчиғы [33],  – موزبбезем
[40],  – بويزدпуйызд [41],  – سزсез [44],  – تيزтиз [Акъегет, 1886, б. 68]
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һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, [з] авазы ишетелә торган барлык төр
сүзләрдә дә гарәп теленең нечкә зә графемасы языла. Гарәп-фарсы
алынмалары үз кагыйдәсе буенча бирелә.
М. Акъегет әлеге романын, үзе әйткәнчә, Русия исламларының
сәламәтене вә хөсне мәгыйшәтене мөхафәзә идән “Тәрҗеман”
җәридәсенең” теле белән яза, барлык очракта да, гомумтөрки
традиция, шул исәптән, -маз/-мәз кушымчаларының ахырындагы
яңгырау [з]ының бирелеше дә, әлбәттә, саклана: – سومزلر
сәүмәзләр [1886, б. 4],  – آغز آچماغه ده ويرمزағыз ачмаға да вирмәз
([ )ويرمز7],  – هيچ يوله چقمازһич йула чықмаз [8], – سزه آوول قزى ياقشمز
сезә ауыл қызы йақышмаз [13],  – يرامازلقйарамазлық [1886, б. 14],
 – حبس ايتدورمزхәбес итдермәз [15],  – انكار ايتمزمنинкяр итмәзмән
[16],  – استمزمنэстәмәзмән [1886, б. 17],  – ذهنلرى ايروشمزзиһеннәре
ирешмәз [Акъегет, 1886, б. 32] һ.б.
Г. Фәизханның “Тутыйнамә” тәрҗемә әсәрендә (1887) дә татар
теленең [з] авазы гарәп графекасының зә хәрефе белән бирелә.
Нечкә әйтелешле сүзләрдә:  – تيزтиз [1896, б. 2],  – دنيا يوزيننكдөнйа
йөзенең,  – اوزүз [2] һ.б. Изге сүзе бу авторда да К. Насыйри
әсәрендәге кебек үк, сакау зәл хәрефе белән языла: [ ايدكوФәизхан,
1896, б. 3], зур сүзе дә зад хәрефе ( )ضбелән белдерелә: ضور احمقلق
– зур ахмақлық [Фәизхан, 1896, б. 5].
Калын әйтелешле сүзләрдә:  – قزانҚ[а]зан [1896, б. 2].
Кушымчаларда:  – واليتمزداكىвилятемездәге [1896, б. 2], تلمزكا
– телемезгә [2],  – عقلنكزغهғақылыңызға [Фәизхан, 1896, б. 5] һ.б.
Традицион гомумтөрки -маз/-мәз син хәрефе белән языла: үзе һәм
белмәс ()بلماس, бармас ( )بارمسбулды [1896, б. 3] һ.б.
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – حضرتلرىхәзрәтләре [1896, б.
2],  – فاضلфазыйл,  – زمانداغىзамандагы,  – ذكرзикер,  – مذكورмәзкүр
[1896, б. 2],  – عزيزғазиз [1896, б. 3] һ.б.
З. Бигиевнең “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” (1887) һәм “Гөнаһе
кәбаир” (1890) романында-маз/-мәз кушымчасындагы [з] авазы
син хәрефе белән бирелә: бер нәрсә дә улмас ()اولمس, бер нәрсә дә
булмас (( )بولمس1887), йеде йәшдән зийадә булмас ([ )بولمس1890, б.
4],  – ايكى اوچ كوندن زياده كچمسике-өч көндән зийадә кәчмәс [1890, б.
5],  – يغالماسمزйығъламасмыз [1889, б. 14] һ.б.
“Мавәраэннәһердә
сәяхәт
(Транс-Оксанияйә
сәфәр)”
хезмәтендә -маз/-мәз кушымчаларында традицион сакланышында
языла:  – خالى اولمازхали улмаз, – عودت ايده مزғәүдәт идәмәмәз [1908,
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1991, б. 292]  – انسانيت وظيفه لرينى بيلمزلرинсанийәт вазыйфаларыный
белмәзләр [Бигиев, 1991, б. 296] һ.б.
Бу авторда зур сүзе “ [з] га тартымлы [д] авазын белдерә торган”
[Мәхмүтов, 1965, б. 122, 809] зый хәрефе ( )ظбелән башлана: ظور
 – باالسىзур баласы [Бигиев, 1890, б. 3].
Р. Фәхретдиннең “Тәрбияле ана”, “Тәрбияле бала” әсәрләрендә
(1898) дә татар теленең [з] авазы кабул ителгән тәртиптә бара,
“Тәрбияле хатын” (1899) китабында изге сүзе, сакау зәл ()ذ
белән бирелә торган К. Насыйри һәм Г. Фәизхан әсәрләреннән
аермалы буларак, гарәп графикасының нечкә зә хәрефе белән
бирелә: جنسداشلركه ايزكولك ايتمك و هر كم اولسه ده اولسون كوزل تركليك قسلمق
– җенесдәшләргә изгелек итмәк вә һәр кем улса да улсын гүзәл
тереклеке қыйлмақ кеби рахәт нәрсә дә йукдыр [Фәхретдин, 1899,
б. 2–3]. Р. Фәхретдин әсәрләрендә -маз/-мәз кушымчалары зә
хәрефенә тәмамлана: Ата вә ана өчен тәрбияле бала дәрәҗәсендә
олуғ байлық һич улмаз ([ )اولماز1898, б. 2], дөнья байлығына
вирелмәз вә бер мәмләкәт падишаһлығы илә алмашдырылмаз
()آلماشدرلماز, тәрбиясез баланы бер кеше дә йаратмаз ()ياراتماز,
ни йомыш улса да вирмәзләр ()ويرمازلر, тәрбияле бала бетмәз вә
төкәнмәз ( )بتماز و توكنمازхәзинә... [Фәхретдинев, 1898, б. 2] һ.б.
“Сәлимә яки гыйффәт” романында:  – انكار اولنمازинкяр улынмаз
[1979, б. 264],  – انسان قصورسز اولمازинсан қосурсыз улмаз [266], هيچ
 – اونتلمازһич онытылмаз [267],  – نصيب اولمازнасыйб улмаз [267], –
варис ула алмазсән [Фәхретдин, 1898, 1979, б. 267] һ.б. “Тәрбияле
хатын “хезмәтендә: кимчелек кәтүрмәз ([ )كتورماز1899, б. 3] һ.б.
Аңлашылганча, хәзерге-киләчәк заманның юклыгы, Г. Кандалый,
Ә. Уразаев-Кормаши, Г. Фәизхан әсәрләрендәге кебек, -мас булып
түгел, традицион -маз формасында күрсәтелә.
Ф. Кәриминең “Җиһангир мәхдүмнең ауыл мәктәбендә укуы”
хикәясендә:  – اوزүз,  – برآزбер аз,  – زورзур,  – اوزكزүзеңез, – يازغه
йазға,  – آغزندنағызындан,  – كوزкүз,  – توزه تلمكاтөзәтелмәгән, طوقز
– туқыз,  – قزىқызы [Кәрими, 1898, б. 2–3]. “Бер шәкерт илә бер
студент” әсәрендә:  – طوقزтуқыз,  – قوزغاله جقқузғалачақ, – اوزلرى
үзләре,  – ضورзур [Кәрими, 1900, б. 2–3] һ.б.
Г. Исхакыйның “Капитан кызы” тәрҗемәсендә зур сүзе озын
мәгънәсендә кулланыла, зә хәрефе белән башлана: زور بويلى آرقاسى
 – بوكر يكانзур буйлы арқасы бөкрәйгән [Исхакый, 1902, б. 12].
Шул ук авторның “Бай углы” әсәрендә (1903) зур сүзе дәрәҗәле
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дигән мәгънәсе белән файдаланыла, шулай ук нечкә әйтелешле зә
хәрефе белән башлана:  – بونده قالغان زور بريكاشجيكбунда қалған зур
прикашчик [Исхакый, 1910, б. 164].
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә:  – قزيغىқызығы,  – كييزкииз,  – طازтаз,  – طازنكтазның,
 – توزانلىтузанлы,  – سوزсүз,  – اوزنكүзенең,  – ترزهтәрәзә, تتره زه لرى
– тәрәзәләре,  – اوزاقозақ һ.б. [Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907, № 2].
Мисаллардан күренгәнчә, калын булып укыла торган сүзләрдә дә,
нечкә булып укыла торган сүзләрдә дә сүзнең башында, уртасы
һәм ахырында ишетелә торган [з] авазы гарәп графикасының
татар әйтелешенә якын булган зә графемасы белән генә белдерелә.
Әсәрдә зур дигән мәгънә өлкән сүзе белән бирелә: ...андагы йортлар
бик өлкән вә матур имеш, әллә нинди өлкән вә яхшы өй булыр,
өлкән вә матур йорт күренсә һ.б. [Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907,
б. 2–3] һ.б. Әлеге хикәянең китап булып басылган вариантында
аерым сүзләрдәге [з] авазы, татар әйтелешенә туры китерелеп, [с]
белән алмаштырыла: ачылмазмы ( )اﭼلمزمىтатарның ике күзе дигән
юллардагы ачылмазмы сүзе ачылмасмы ( )آﭼلماسمىдип бирелә
[Ибраһимов, 1912].
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” хикәясендә [з]
авазының язылышы башка әдипләрнең әсәрләрендәге кебек
дәвам ителә, ягъни сүзләрнең барлык позицияләрендә дә бер
төрле генә графема белән белдерелә:  – قزقتورغهқызықтырырға
 – يوزلىйөзле  – طاوشسزلقтаwышсызлық,  – زواзур, – زورلغينده
зурлығында,  – دهلازзалда, әмма китап вариантында зур ( )ضورсүзе
зад белән бирелә: [ ضور اوسته لكهӘмирхан, 1909, б. 8] һ.б. Авторның
“Танымаганлыкдан таныштык” хикәясендә зур сүзе зә һәм каты
әйтелешле зад белән бирелә: зур ( )ضورбер катер [5], зур ()زور
бер орыш [1909, б. 10], зур зур ( )ضور ضورағачларның,  – ضورзур
[Әмирхан, 1909, б. 11] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, зур сүзенең
зад белән язылышы ешрак кабатлана.
Шулай итеп, XIX гасырда һәм ХХ гасырның беренче
чирегендә языла (басыла) торган текстларда татар телендәге
өрелмәле тел алды тел-теш яңгырау [з] тартык авазын гарәп
теле әлифбасындагы дүрт төрле хәреф белдерергә мөмкин булса
да (ظ, ذ, ض, )ز, мисаллардан күренгәнчә, татар телендәге нечкә
әйтелешле сүзләрдә дә, калын әйтелешле сүзләрдә дә барлык
позициядә бу аваз, асылда, гарәп графикасының зә хәрефе белән
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күрсәтелә. Аерым авторларда Изге сүзенең борынгы төркидәге
едгү тамыры истә тотылып [Әхмәтҗанов, 2005] булса кирәк, зәл ()ذ
белән бирелә, сирәк очракларда гына зур сүзе каты зый ( )ظбелән
башланган.
Гарәп-фарсы алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе буенча
язылган, димәк, ике орфографик норма параллель барган, дип әйтә
алабыз.
Югарыда төрки-татар сүзләрендә ишетелә торган [к], [қ], [г],
[ғ], [с], [т], [з] тартык авазларын гарәп теленең графемалары белән
язганда барлыкка килә торган норма һәм вариантлылык мәсьәләсе
тикшерелде. Күрсәтелгән тартык авазларны иске татар телендә
гарәп теленең берничә графемасы белән язарга мөмкин булган.
Бу мөмкинлек билгеле бер вазыйфа үтәргә җайлаштырыла: татар
теленең калын сузык белән әйтелә торган сүзләре – гарәп теленең
каты тартыклары белән, нечкә сузык белән әйтелә торган сүзләре
гарәп теленең йомшак әйтелешле тартыклары белән башланган,
бу аерымлану, билгеле бер дәрәҗәдә, сүзләрнең уртасында да
күзәтелә.
Тикшерүләрдән күренгәнчә, әлеге таләп төрле авазны язган
вакыта төрлечә файдаланылган: [қ], [к], [ғ], [г] тартык авазлары
татар теленең үзендә дә каты һәм нечкә булып ике төрле әйтелгәнгә
күрә, язылышларында да катгый эзлеклелек саклана һәм сүзнең
барлык позициясендә дә языла алган.
Башка тартыкларны, ягъни [с], [т] графемаларының
файдаланылуында да, норма дип әйтер дәрәҗәдә, ныклык
барлыкка килә. Татар телендәге өрелмәле, тел алды, тел-теш [с]
тартык авазы иске татар телендә төрки-татар сүзләрен язганда,
билгеле бер тәртипне саклап, гарәп әлифбасының нечкә әйтелешле
син ( )سһәм калын әйтелешле сад ( )صхәрефләре белән белдерелә
алган. Норма буларак, калын әйтелешле сүзләрдә сүз башында,
сүз уртасында, сүз ахырында да калын сад языла, әмма вариант
буларак, сүз уртасында нечкә син белән чиратлаша башлый:
 – قمر سقهқымрысқа,  – آرسالنарыслан,  – قراسه لرқарасалар, – باسقان
басқан, Сүз башында да чиратлашу күзәтелә башлый: – سزغانغان
сызғанган,  – صاچىсачы. Нечкә әйтелешле сүзләрдә сүз башында
да, сүз уртасында да йомшак әйтелешле син язылган. Төрки-татар
сүзләренең дә, гарәп-фарсы алынмаларының кушымчаларында да
йомшак әйтелешле син белән белдерелә, аерым очракта вариант
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күзәтелә:  – قالصهқалса һ.б. Си хәрефенең ( )ثтөрки-татар сүзләрен
язганда кулланылуы күзәтелми.
Тикшерә торган чорда иҗат ителгән (басылган) язма
текстларда татар телендәге саф йомык тел алды тел-теш саңгырау
[т] тартык авазы, төрки-татар сүзләрен язган вакытта, гарәп
әлифбасындагы йомшак әйтелешле ти (ت,  )ةһәм каты әйтелешле
тый хәрефе ( )طбелән белдерергә мөмкин булган һәм алар
үзләренә кирәк булган вазыйфаны үтәр өчен файдаланылган:
сүзнең калын итеп укылырга тиешлеген белдерү өчен сүзләрнең
башында, уртасында һәм ахырында каты әйтелешле тый ()ط
языла, әмма эзлеклелек сакланмый, бу төрдәге сүзләрнең
уртасында, асылда, нечкә әйтелешле ти күбрәк файдаланыла,
классик әдипләрнең икенче басмасында бу мәсьәләгә игътибар
ителә, беренче мәртәбә каты тый белән языла торган сүз нечкә ти
белән төзәтелә; сүз ахырында да нечкә әйтелешле ти активлык
күрсәтә. Мәсәлән, Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет”
әсәрендә, бер биттә ат дигән сүз дүрт мәртәбә кулланыла,
шуларның берсе калын тый, өчесе – нечкә [т] белән языла сүз.
Шул ук хәл Г. Исхакый әсәрләрендә дә чагылыш таба. Нечкә
әйтелешле сүзләрнең башында, уртасында һәм ахырында
йомшак әйтелешле ти ( )تязыла.
Шулай итеп, [т] авазының язылышында, [с] авазының
язылышындагы кебек үк, билгеле бер тәртип сакланмый, каты
әйтелешле тый хәрефенең, нечкә әйтелешлесенә караганда,
шактый пассив булуы күзәтелә. Сүзнең калынлыгы яки нечкәлеге
ти һәм тый хәрефләре белән күрсәтелә алмаган очракта, [к], [қ],
[г], [ғ] тартыкларының язылышы белән белдерелгән, мәсәлән,
утырган дигән сүз йомшак ти белән язылганда, кушымчадагы каты
гайн әлеге сүзне үтергән дип укымаска кирәклекне белдергән. Уку
барышында контекст та ярдәмгә килгән.
XIX гасырның беренче яртысында, икенче яртысыннан
аермалы буларак, сүз башындагы [т] авазы, төрле авторда төрле
дәрәҗәдәге ешлыкта дәл хәрефе белән белдерелә, бу мәсьәлә, угыз
һәм кыпчак төркеме телләренең үзара мөнәсәбәтенә нигезләнә.
Гарәп һәм фарсы теле алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе
буенча языла. Ике орфографик норма саклана.
Әлеге мәсьәләгә тюркологик хезмәтләрдә игътибар ителә,
мәсәлән, төрек-госманлы теленә мөнәсәбәтле рәвештә, әлеге
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күренешне Ю. Немет “икеләтелгән тел системасы” дип, В.Г. Гузев,
иске анатолий-төрки телгә мөнәсәбәтле рәвештә, “чит телне
файдалану” дип атый [Гузев, 1997, б.117].
6.2.2. Тартык авазларның язылышында төрки телләрнең угыз
һәм кыпчак төркемнәренә караган үзенчәлекләре чагылышы
Мәсьәләнең тарихи нигезе. Гомумтөрки төшенчә-термины
махсус әдәбиятта сүзләрнең сөйләмдә кулланылышына һәм язма
истәлекләрдә файдаланылуына нигезләнеп аңлатыла. Галимнәр М.
Кашгарыйның “Диване лөгатет-төрек” энциклопедик хезмәтендә,
аерым кабилә телләренә каратылмыйча, барлык төрки телләрдә
дә бер үк форма һәм бер үк мәгънәдә кулланыла торган – باش
баш,  – باىбай,  – يولйул һ.б кебек сүзләрне гомумтөрки дип
белдерәләр [Демирчизаде, 1972, б. 31–42]. Гомумтөрки сүзләрнең
борынгы язма истәлекләрдә кулланылышы “Борынгы төрки
телләр сүзлеге”ндә (1969) чагылыш таба. Э.В. Севортянның
“Этимологический словарь тюркских языков” дигән хезмәтенең
беренче томы, икенче төрле, “Общетюркские и межтюркские
основы на гласные” дип бирелә [Севортян, 1974]. Автор аерым
сүзләрне аңлатканда, аларның гомумтөрки язылышының нинди
булуына һәм аерым кабилә телләрендә ничек итеп аерымлануына
игътибар итә [Севортян, 1974, с. 81] һ.б. Димәк, күпчелек төрки
телләрдә кулланыла һәм аларның язма истәлекләрендә урын ала
торган сүзләрне гомумтөрки дип атыйбыз.
Шуның белән бергә, М. Кашгарый хезмәтендә күп сандагы
сүзләр аерым кабилә телләренә каратылып та аңлатыла. Аерым
сүзләр угызларда дигән искәрмә белән аерымланып куела, мәсәлән:
 آنكаң – огузская частица, абозначающая “нет”. В ответ на приказ
отвечают: аң, аң, т.е. нет, нет! [79];  آلكалик-рука. Правую руку
называют уң алик, в огузском – саг алик. Левая рука – сул алик, это
одинаково для всех [105];  آ رنуран-что-либо плохое, в огузском. Я
считаю, что это заимствованно из фарси, на фарси виран обозначает
“разрушение”. Огузы, смешались с персами, забыли многие
тюркские слова и заменили их персидскими, это одно из них [109];
 آاقак – что-либо белое в огузском. Среди тюрок используется
[для описания] масти лошади: ак ат “лошадь пепельной масти, ак
сакал ар – белобородый мужчина, в огузском, ак сай – название
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местности, ак тарал – название переправы на реке Ила у Йагма
[114];  أيا زуйаз – мелкие комары, в огузском [116];  أيقайак – чаша.
Огузам [это слово] не известно, они называют чашу җанак [116];
 أباаба – мать, в огузском. У Туркмен – қарлуков (ат-туркман алкарлукиййя) с твердым б (т.е. апа),  أباуба – племя, в огузском [118];
 اكاака – старшая сестра. Огузы называют ее аза [121];  ك رتآатрак
– светловолосый человек, в огузском [132];  أركنуркан-подпруга, в
огузском [137];  إنككиңак – самка черепахи, в огузском [140]; – كريآ
пырей. Это трава, которую тюрки называют азрик. Огузы заменили
здесь з на й [141];  آنداанда-частица, обозначающая “там”. Огузы
заменяют этот (последний) алиф на н (андан) в значении после;
 آلماалма – “яблоко” в огузском [158];  أرنكуруң – “белый”. Огузы
говорят: ак [162];  بنбан – частица со значением “я”, бан бардим “я
пошел”, в огузском. Тюрки говорят: ман [329]; ...Огузы же делают
наоборот: старшим они говорят сан, с н, а младшим сиз, с з... и это
верно, так как сиз – это имя собирательное [329]; “ – قرتчервяк”, у
всех тюрк. Но у Огузов курт это “волк” [331];  كندканд –“селение”,
у Огузов и тех, кто с ними связан. Для большинства тюрок это
“город” [333];  بوكمбукум атук-обувь, которую носят женщины, у
Огузов. Другие же говорят: муким или мукин, заменяя б на м и
последний м на н. Я думаю, что это не исконно (тюркское) слово,
однако его используют Кипчаки и другие кочевники [374]; بلجق
балҗик – “грязь” в огузском [434] һ.б.
М. Кашгарый угызларның гына түгел, башка халыкларның
да, шул исәптән, кыпчакларның үзләренә хас булган сүзләрен
аерып күрсәтә. Мәсәлән:  آباабас насыщенным а“медведь”, в
наречии Кипчаков [118];  – قاذنқазин – “родственники со стороны
жены”. В кипчакском наречии – с з (т.е. казин) [380];  – سوالقсулак
– “селезенка”, в наречии Кифҗак [388];  قمالقкумлак – “хмель”
растение на земле Кипчаков, похожее на вьюнок, они (Кипчаки)
делают из него напиток, добавляя в него мед... [441];  قزغرкузгир
– “вьюжит”. Кар кузгирди “снег валил кружась в воздухе..., в
наречии Кипчаков [612],  قتوкату “парализованный”, в кипчакском
наречии [Кашгарый, 2005, с. 906] һ.б.
Менә шулай угыз һәм кыпчак дип бүлеп бирелә торган сүзләргә
караганда, башкаларда дип, бүленмичә бергә карала торган сүзләрнең
тагын да күбрәк булып, эзлекле рәвештә бирелүе күренә. Мәсәлән:
 أرقарук (арик) – худой, в наречии Огузов и Кипчаков [100]; آبمك
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абмак – хлеб, в наречиях Йагма и Тухси, а также среди некоторых
Гуззийя и Кифҗак. (Чередование) подобное этому (абмак – атмак)
существует и в арабском языке. Так, в может чередоваться с б изза близости артикуляционных позиций, т может чередоваться в, как
в клятвах: би-ллахи, ва-ллахи, та-ллахи (клянусь Аллахом), однако
эта аналогия далека от тюркского [131–132].  آيغайиг –“медведь”. В
наречиях Огузов, Кипчаков и Йагма произносится как азиг [116]; بشق
башак – башмак, в наречии Җикил, а Огузи и Кипчаки вставляют
в это (слово) м, и говорят: башмак [358];  جينجوжинжу – жемчуг, в
огузском и кипчакском наречиях. Ж может чередоваться с й [392];
 جفغاжувга – в кипчакском и огузском наречиях: вожак, поводырь
[399];  قورمانкурман – налучник, в огузском и кипчакском наречиях.
Это слово происходит от выражения курман, т.е. застегни ремень
[Кашгарый, 2005, с. 415] һ.б.
Шулай итеп, “Диване лөгатет-төрек “хезмәтеннән аңлашыл
ганча, монда теркәлгән сүзләрнең күбесе угыз белән кыпчак төркеме
телләрендә уртак була, бүленмичә файдаланыла. Бу телләр икесе
бергә, бик үк дөрес сөйләшми торган телләр дип, дөрес сөйләшә
торган төркиләргә каршы куела. М. Кашгарый хезмәтен төрле
аспекттан (телләрне классификацияләү, фонетик чиратлашулар,
угыз-кыпчакларның үзара мөнәсәбәте һ.б.) тикшерүчеләр дә әлеге
берлеккә игътибар итә [Кононов, 1972, c. 14–15; Ширалиев, 1972,
c. 27; Демирчизаде, 1972, c. 36–37; Курышжанов, 1972, c. 54, 57].
М. Кашгарыйның Сүзлегендә бирелгәнчә, бер үк сүзләрнең
һәм угыз, һәм кыпчак төркеме телләрендә уртак кулланылышы
күзәтелүенә карамастан, хәзерге тюркологиядә кабул ителгән тәртип
буенча, тартыкларның язылышындагы түбәндәге чиратлашулар
угыз төркеменә һәм кыпчак төркеменә караган телләрнең берсен
икенчесеннән аера торган классификацион билге дип тикшерелә:
b– m-, b- (>w-) > v, b->o (нуль);-b- (>-w)>-v, -b>-v, t-d, k- / q->g-g,
q-> х, j / җ, r /-о (нуль) һ.б. [Грунина, 1997, б. 84–85].
Шуның белән бергә, төрки телләрнең фонетикасына караган
мәсьәләләрне чагыштырма-тарихи планда тикшереп язылган
хезмәттә, бу төр бүленеш тәмам конкретлаштырылган дип әйтеп
булмый. Мәсәлән, сүз башындагы [б] барлык төрки телләрдә дә
[м] га күчә дип бирелә: b > m [Стравнительно-историческая…,
1984, с. 183]. Бер үк төрек, төрекмән, гагауз, тувин һ.б. телләрендә
сүз башында [т] һәм [д] тартыкларының саклануы күзәтелә, дип
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белдерелә [Стравнительно-историческая…, 1984, с. 209].
Әлеге хезмәтнең максаты – XIX гасырда һәм ХХ йөзнең
беренче чирегендә язылган (басылган) әдәби әсәрләрнең
текстларында, тюркологиядә угыз һәм кыпчак бүленеше дип кабул
ителгән нигездә, позицион чиратлашуларның ни өчен һәм ничек
итеп файдаланылуын күзәтү.
Татар язма әдәби телендә саф йомык, ирен-ирен,
яңгырау [б] тартык авазының, сүз башы позициясендә язуда
күрсәтелүенә мөнәсәбәтле рәвештә, гомумтөркине угыз һәм
кыпчак төркемендәге телләргә аера торган үзенчәлекләре.
Татар телендәге саф йомык, ирен-ирен, яңгырау [б] тартык
авазы язылышына мөнәсәбәтле рәвештә, гомумтөркине угыз
һәм кыпчак төркемендәге телләргә аера торган беренче билге.
Тюркологиядә кабул ителгәнчә, төрки-татар телендәге
саф йомык, ирен-ирен, яңгырау [б] тартык авазы язылышына
мөнәсәбәтле рәвештә, гомумтөркине угыз һәм кыпчак төркемен
дәге телләргә аера торган беренче билге дигәндә, кыпчак-татар
телендә ярым йомык, ирен-ирен, борын тартыгы [м] белән
башланып әйтелә торган сүзләрнең, ирен-ирен [б] тартыгы белән
язылуы күздә тотыла. М. Кашгарый Сүзлегендә [м] ның [б] белән
алмаштырылуы, дөрес сөйләшә торган төркиләргә каршы куелып,
угыз һәм кыпчакларга хас күренеш дип бирелә: “...Огузы, Кипчаки
и Суварины заменяют каждый начальный м на б. Например, тюрки
говорят: ман бардим “я пошел”, а в этих племенах говорят: бан
бардум. Тюрки называют суп мун, а они – бун” [Кашгарый, 2005,
с. 71]. Шуның белән бергә, [б] тартыгына башлана торган күп
кенә сүзләрне автор фәкать угызларга гына хас дип тә искәртә
бара:  بنбан – частица со значением “я”, бән бардим “я пошел”, в
огузском, тюрки говорят: ман [Кашгарый, 2005, с. 329];  بموقбамук
– “хлопок”, в огузском наречии [Кашгарый, 2005, с. 359];  كتبбитик
– “амулет”, в огузском [Кашгарый, 2005, с. 364];  بكمбукум атук –
“обувь, которую носят женщины”, у Огузов. Другие же говорят:
муким или мукин, заменяя б на м и последний м на н. Я думаю,
что это не исконно (тюркское) слово, однако его используют
Кипчаки и другие кочевники” [Кашгарый, 2005, с. 374]; بكمس
бакмас “фруктовый сироп”, в огузском [Кашгарый, 2005, с. 428]
һ.б. Димәк, [б] тартыгына башлана торган сүзләрнең күбесе угыз
төркеме телләренә хас дип аңлашыла.
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Хәзерге тюркологиядә сүз башында [б] ~ [м] тартыгының
язудагы күрсәтелеше турында болай диелә: “...В начале
корневых слов исконно тюркского фонда употреблялись лишь
некоторые из сонантов чаще m, реже n. …В настоящее время
нет достаточного критерия для определения первичности m или
b” [Сравнительно-историческая..., 1984, б. 170]. Шулай булуга
карамастан, сүз башында [м] – [б] чиратлашуы, төрки телләрне
ике төркемгә аеруда хосусый билге дип карала: “...что данное
явление представляет один из дифференциальных признаков,
характеризующих особенности кыпчакской [m-] и огузской [b-]
групп современных тюркских языков, хотя соответствие этих
звуков в аффиксах [m ~ b ~ p] – қыпчакская черта [Сравнительноисторическая..., 1984, c. 312].
Максат: төркиләрне кыпчак һәм угыз төркеме телләре дип
аера торган әлеге үзенчәлекнең XIX гасырда һәм ХХ йөзнең
беренче унъеллыгында татар телендә иҗат ителгән тезмә һәм
чәчмә әсәрләрдә ничек файдаланылуын күзәтү.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви әсСәгыйди” әсәрендә (1845) кыпчак-татар телендә ярым йомык, иренирен, борын тартыгы [м] белән башланып әйтелә торган сүзләрнең,
күпчелек очракта диярлек, би хәрефе белән язылуы күзәтелә: – بونى
боны [1889, б. 2],  – يندنбәндин [3],  – بونكاбоңа [4],  – بوننكбоның, بونك
– боның,  – بونكбоның [5],  – بونىбоны,  – بنбән,  – بنكاбәңә,  – بونىбоны
[6],  – بنمбәнем,  – بونچهбонча [7],  – بونكбоның,  – بنكاбәңа,  – بنكбең,
 – بونالرهбунлара [1889, б. 10],  – بونالرهбунлара,  – بونالرбунлар, بونالرنك
– бунларның,  – بونالرنكбунларның [1889, б. 11] һ.б.
[м] тартыгының язуда чагылышы вариант буларак кабул
ителә:  – موندينмондин:  – حبدنيا اوالمى موندين زيادхөббе дөнья уламы
мондыйн зияд (артык),  – موندين اوترو اوالﭼق بيله عتابмондин отры
улачак билә гыйтаб [1889, б. 3],  – مونىмоны: كتابيدن مونى تركويه بيجار
– китабыдин моны төркийә бичар итебдер тәрҗемә [1889, б. 7],
мәндән ( )مندنмөдам (өзлексез) [9],  – نعمت مونچه مال مونچهмонча
ниғмәт, монча мал [1889, б. 11] һ.б.
Мән формасы авторның Сәяхәтнамәсендә зат алмашлыгы
буларак кулланылмый, әмма аерым шигырьләрендә бән белән
чиратлашып бирелә. Мәсәлән, “Афтабе вәззоха” (“Иртәнге кояш”)
шигырендә: ...Мән кидәрмән, сән қалурсән ядкәрең сал бәнгә
[Татар поэзиясе…, 1992, б. 267]. Мән алмашлыгы бу очракта
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кидәрмән сүзендәге зат-сан кушымчасы белән бергә кабатлана.
“Өмми Камал китабы”нда урын алган “Изанамәи хаҗи мәрхүм
Мөхәммәд бай мәрхүмгә” әсәрендә бән белән чиратлашып, сән
алмашлыгына рифма булып, бер мәртәбә әйтелеп үтелә: بنده بر عم
اصلى نسلى من اى جان من
Бән дә бер ғам асыл нәселлемән, әй җан мән,
Тотмагыл хур кәндеңә тиң күрмәенчә бәне сән [Өмми Камал,
1884, б. 109].
“Нәселле мән” дигәндә, мән формасы I зат хәбәрлек кушымчасы
вазыйфасын үтәп кулланыла, әлеге үзенчәлек башка мисалларда
да күзәтелә:  – اول حمره يه ديدى آنكا يار منул хөмрәйә диде аңа йар мән,
 – دين دنيا ده اياغم خوار منдин дөнйада аягым хар мән [4], ايدرم الاير من اول
 – قومه عذاىидәрем ирсал мән җибәрермән ул каумә газаб [9], عليه من
 – حديدғаләйә мән хәдид [Каргалый, 1889, б. 10] һ.б. Аңлашылганча,
бу авторда мән формасының, асылда, I зат хәбәрлек кушымчасы
вазыйфасын үтәгәндә ешрак кулланылуы күренә.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856)
сүз башындагы төрки-угыз [б] тартыгының әдәби норма буларак
язылышы дәвам итә, шуның белән бергә, кыпчак-татар [м]
тартыгының язуда бирелеше дә вариант булып кулланыла: – بنم
бәнем,  – بونىбуны,  – بنكاбәңә,  – بنбән,  – بنكاбәңә,  – بنىбәне [1856,
б. 3],  – بنكاбәңә,  – بنكاбәңә,  – بنىбәне [4],  – بنىбәне,  – بنكاбәңә,
 – بنمбәнем,  – بنىбәне,  – بنكاбәңә [5], югарыда әйтелеп үтелгәнчә,
“Һидаять вир бәңә, Йарабб” юллары кабатланып барганда, рәттән
бәңә ( )بنكاсүзформасы кулланыла [1856, б. 6–11]; аннан соң рәттән
 – بنكاбәңә,  – بنمбәнем язылып китә һәм бер-ике урында  – منكاмәңә
[5],  – منمتيكмәнем тик [12],  – منم تيكмәнем тик [1856, б. 13].
Шуның белән бергә, төрле кушымчалар буларак кулланылганда,
эзлекле рәвештә [м] саклана. Мәсәлән, I зат тартым кушымчасы
-мыз булып күрсәтелә: уларны йулларымыза ()اوالرنى يوللرومزه
һидаять вир бәңә, Йарабб [1856, б. 10].
I зат хәбәрлек кушымчасы аерылып -мез булып языла: موحدمز
– мовәххидмез (Алланың берлегенә ышанучымыз) [1856, б. 2];
 – سننك امت لرونكننك بر ايتى منсәнең өммәтләреңнең бер аяте мән. II
зат хәбәрлек кушымчасы белән чиратлашып, үзенчәлекле тасвир
чарасы барлыкка килә:  – كريم سن رحمة العالمين سنкәрим сән рәхмәтеәлгаләмин сән [1856, б. 12]. – كباير اهلى ﭼوق اير سه االرا ﭼره شقيسى من
кәбаир әһле чуқ ирсә алар эчрә шәқыйсы мән (бәхетсезе), از اررسه
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 – ريسى منаз ирерсә рәисе мән,  – شفيعم سن شفاعت قيلшәфиғым сән
шәфәғәт қыйл;  – ايكى ايرسه بريدر من بر ايرور سه اوشال بر منике ирсә
бередер мән бер ирүрсә ушал бер мән;  – شو دكلو مستحقدر منшу дәклү
мөстәхиқдыр (хаклыдыр) мән,  – شفيعم سن شفاعت قيلшәфиғым сән
шәфәғәт қыйл [Салихов, 1856, б. 13] һ.б.
Фигыльләргә кушылып зат-сан кушымчасы булып килгәндә
дә шул ук -мән формасы саклана:  – آيدرمزәйдермез [1856, б. 2],
 – ايررمنирер мән,  – اولب منулыб мән [4, 6],  – دوشوبدر منдүшүбдер
мән [7],  – كورور منкүрүрмән,  – اولتورورمنүлтүрүрмән [Салихов,
1956, б. 17] һ.б.
Үзеннән-үзе аңлашылганча, сүз ахырында [б] тартыгының
язылышы эзлекле булып дәвам ителә, аерым очракларда сүз
уртасында саңгырау пары белән алмаштырыла: ...йапышуб ()ياﭘشوب
сардым билүмә, ирешеб кабренә ул қапди ( )قاﭘدىйирә [1856, б. 4] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, сүз башында [б] тартыгы, Ә.
Каргалый Сәяхәтнамәсендәге кебек үк, асылда, төрле килештә
кулланыла торган I зат алмашлыгында файдаланыла, бунлар
дип күрсәтү алмашлыгын, бең дип санны белдерә, хәбәрлек
һәм зат кушымчалары эзлекле рәвештә -мән формасында, ягъни
сөйләмдәгечә кулланыла.
Ш. Зәки шигырьләрендә дә сүз башы позициясендә [б] ~
[м] авазларының файдаланылуы шушы тәртиптә дәвам ителә:
берлек сан I зат алмашлыгы рәттән [б] тартыгы белән башлана.
“И дәрига...” дип башлана торган шигырендә: – غمكسار اولغل بڭا
ғәмкөсар (күңел юаткычы) улгыл бәңә,  – بندن راضى اولغل تا ابدбәндин
разый улғыл та әбәд, кәрәм қыйл ( )كرم قيلнәфсеми белдер бәңа
([ )بڭاАсар, 1907, б. 415; Вәлиди, 1912, б. 116–117; Юсупов, 2006,
с. 186–188]. “Бән бу халкың...” дип башланган шигырьдә: بن بو خلقك
 – رسميله ايش قيلماسامбән бу халқың рәсме илә эш қыйлмасам; “Бән
Ходаның...” дип башланган шигырьдә: بن خدانك بر غريبى عاصى و جافى
 – قلى يمбән Ходаның бер гарибе гасый вә җафи колыйым, ﭼوق ﮔناه
 – ايتدم بنчуқ гөнаһ итдем бән [Асар, 1907, б. 417; Вәлиди, 1912, б.
118; Юсупов, 2006, с. 190].
Хәбәрлек кушымчасы булып кулланылганда, -мән шәкелендә
файдаланыла:  – رظتنممنмөнтәзыйр мән (өмет итүчемен) [“И
дәрига...”].
Беренче зат берлек сан кушымчасы булып кулланылганда да
шушы ук формада бирелә:  – نيته ويرگايمن جوابى حضرتنه واره سىнитә
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виргәймән җаwабы хәзрәтенә варасы [“Бән Ходаның...”] һ.б..
Г. Кандалыйның “Шигырьләр һәм поэмалар” җыентыгын
төзүче һәм фәнни аппаратны әзерләүче, кереш сүз авторы тарих
фәннәре докторы М. Госманов шагыйрьнең төрле чыганакларын
бергә туплаганда, аның орфографиясенең ничек сакланышы
турында болай дип белдерә: “Күп кенә сүзләрнең язылышындагы
фонетик параллелизмга нигезләнгән орфографик төрлелек,
мәсәлән: бән-мән-мин; сән-син; вар-бар; түгел-дәгел; сачәк-чәчәк
(хәтта: сачак...); килеп-кәлеп (килеб-кәлеб – И.Б.); дийәйемдийәен; дел-тел; итеп-идеп (итеб-идеб – И.Б.) һ.б. шуның ишеләр
чыганакларда китерелгәнчә саклана. Чөнки мондый үзгәлекләрнең
кайсылары авторныкы, кайсылары күчереп язучыларныкы булуын
аныклау хәзер мөмкин түгел. Өстәвенә ул төрлелекнең, югарыда
әйтелгәнчә, иске әдәби теле халыклашу, сөйләм теле нигезендә
яңадан формалашу процессында барган тенденцияләр бәрелешенең
– ике башлангыч арасындагы көрәшнең-чагылышы икәнлеген
онытмыйк (димәк, бер яктан кимчелек булган әлеге төрлелек,
икенче яктан караганда, тарихи документальлек кыйммәтенә дә
ия икән) [Госманов, 1988, б. 448]. М. Госмановның әлеге фикере,
Г. Кандалый иҗатын тикшергәндә генә түгел, бәлки иске татар
әдәби телендә иҗат ителгән барлык әсәрләрне дә хәзерге графикага
күчерү барышында нигез итеп алынырга хаклы.
Г. Кандалый иҗатында “...ясалма телдә язудан башлаган”
[Госманов, 1988, б. 51] беренче шигырьләрендә дә, шулай ук
К. Насыйри билгеләгәнчә, “...халык сөйләшенә якын язма тел өчен
үрнәк булып, мәкальләр теле белән бер дәрәҗәдә тора торган”
[Госманов, 1988, б. 65] “Сахибҗәмал” поэмасында да эзлекле
рәвештә традицион бән, бәнем, бәне сүзләре кулланыла.
Мәсәлән, авторның аерым шигырьләрендә: ...Язарға бән
қаләм алдым қамышдин [Кандалый, 1988, б. 77]. ...Бәнем
эчемдәге нарым [78]. Бу йирдә йуқ бәнем қадрем, Бәнем ошбу
аһым-зарым [79]. Әйа йығач, йәшең күпме? ...Бәнем дик сағышың
күпме? [1988, б. 89]. Көләрмән мән, елый дошман бәнем бәхтем
ачылғанда [1988, б. 94]. Алурмусән бәне бу ялқын-утдин [96]. Ки
бән алдым қаләмемне, Язаем дип сәламемне [106]. Әйа җаным,
қызыл алма, Ки бәндин ғайригә варма [108]. Хақ Тәғалә ғашыйқ
қыйлды бәне сәңа, Фазле берлән үзе бирсен сәне бәңа... [108].
...Сән дә бәне яманлама, хәтер сақлап, ...Бәне сәүми диеп әйтсәң,
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телең қорыр, Бәне ташлап ятқа китсәң, ходай орыр [1988, б. 111].
Мисаллардан күренгәнчә, зат алмашлыгы төрле килешләрдә
эзлекле булып бән тамыры белән бара, әмма мән формасы да
кулланыла: Көләрмән мән, йылый дошман бәнем бәхтем ачылғанда.
Алга таба мән, бәнем формасы кебек үк, килешләр белән дә төрләнә:
Миңа бердер: ғая булсам [76]. Ғыйшқилә вә илля хәйраным мәнем,
Дәрдилә зару пәришанем мәнем [119]. Мәңа йуқдыр сәндин үзгә
вәфадар, Мәнем бер сәндин үзгә сердәшем йук, Моны яздықда
итдем берничә аһ, Дәйүб: Мәңа мәдәд бир, Раббым, Аллаһ [124].
Әйа дилбәр, мәнем халем әгяһи [125]. Беренче зат алмашлыгы
тартым кушымчасы белән рәттән файдаланылу нәтиҗәсендә
(хәйраным мәнем, пәришаным мәнем, мәнем халем) үзенчәлекле
аһаң хасил була.
Аннан соң яңадан бәнем формасы дәвам ителә: Бәнем күңлем
сәңа моштақ [128], Бәнем ғарзы үзең күрмәк [119]. Бу хатымны
йибәрдем бән пичәтләп, Уқығайсән, җаный, боны хисаблап
[130], Кичә берлән бәңа көндез бәрабәр, Бән булсамчы бу хальдә
яныңызда [131], Әгәр бирмәсә сәне Алла бәңа, Әҗәл бирсен мәңа
вә йаки сәңа [132] һ.б.
“Сахибҗәмал” поэмасында: ...Ышанмыйсың бәңа сән, шуқ,...
Бәнемдик мелла ғашыйққа... [1988, б. 391], Ки бән шул көн-кичәләрдә
[396], Сағышың берлә бер йылым Бәңа тоела ки бең йылдай, Сәнең
өчен бәнем теңкәм қорыбтыр... [397], Ни файда сәңа, ни табыш итеп
сән бәне болай ла [401], Сөйләдем бән сорамыйча [404], Бу қадәр
қаргайсың бәни, Ки бән соң нишләдем сәни? [405], Нидән бәндин
җаның қурыққан, Ясадыңмы бәне Мәҗнүн?, Бәнем қарғышымны
алма [408], Бәнем қарғыш сәңа йитеб [412], Бәңа ул булды мәғқуль
лә [413], Бәне бастырдылар тыеп [414], Бәне қарғады шул ғына [415],
Бәне шул меллаға биреп, Бәңа хат яза, әнкәй лә [420], Ки бән дәхи
сәнең кеби [421], Бәңа бик булдылар дошман [422], Қаушдырыр
микән бәңа? Қаушдырып бәңа сәни, Дәхи һәм дә сәңа бәни Итәр
микән хәлял Алла? [426]. Шулай итеп, “Сахибҗәмал” поэмасында
егерме дүрт мәртәбә бән (-ем, -е, -а, -и), сигез мәртәбә мән (-и, -а,
-ем) формасы кулланыла. Бән формасы бу очракта, билгеле бер
информацияне алып килүдән бигрәк, язылыштагы традицияне
саклау чарасы буларак кулланыла дип әйтәсе килә.
Г. Кандалый иҗатында мән формасы, хәбәрлек һәм зат-сан
кушымчасы булып файдаланылуы белән бергә, Ә. Каргалый һәм
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Һ. Салихов иҗатында сирәк кенә файдаланыла башлаган, беренче
зат алмашлыгы буларак та кулланылышка кертелә.
Ә. Уразаев-Кормашиның кыйссаларында сүз башында [б] ~
[м] тартыклары чиратлашуы дәвам ителә. Мәсәлән, “Кыйссаи Бүз
йегет”тә:  – توشنده كوردنك سن بنىтөшеңдә күрдең сән бәне [Кормаши,
1874, б. 2],  – من يولونكده انتظارмән йулыңда интизар [Кормаши, 1874, б.
3] һ.б. “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” дә мән формасы кабатлана:...هر
 –كم منكا منكһәркем мәңа мең... [Кормаши, 1882, 1894, б. 3], بو درويشكه
 – منك آلتون بيروبбу дәрвишкә мең алтун биреб,... – دنزف رب اكنمмәңа бер
фәрзәнд... [3],  – نوتلآ كنمмең алтун [3], мәңа ( )منكاхәбәр биргел [3],
 – من رما لالر استاذيمنмән рәмәлләр остазымән [3],  – منم كونكلمدهмәнем
күңлемдә [Кормаши, 1894, б. 3].
Мисаллардан күренгәнчә, эзлекле рәвештә сүз башында [м]
тартыгы файдаланыла. Бу авторда, Г. Кандалый шигырьләрендәге
кебек үк, хәбәрлек кушымчасы белән рәттән, зат алмашлыгы да
мән формасы белән бирелә һәм алар бер җөмләдә кабатланып
кулланыла:  – من رمالالر استاذى منмән рәмәлләр остазымән, علم رملنى
 – يخشى بالمن خبر بيرامنғыйльме рәмәлне йахшы беләмән хәбәр
бирәмән, – من سننك قرنداشنك منмән сәнең қарендәшеңмән [1894,
б. 6]. Икенче зат алмашлыгы да шулай кабатлана: سن كم سن منكا
 – خبر بيركلсән кемсән, мәңа хәбәр биргел [Кормаши, 1894, б. 3]
һ.б. Мән дип языла торган зат алмашлыгы төрле килешләрдә
кулланыла:  – منم كونكلمده بر نيتم باردورмәнем күңлемдә бер ниятем
бардур [Кормаши, 1894, б. 3] һ.б. Кыйссаның чәчмә өлешендә
генә түгел, тезмә өлешендә дә беренче зат мән дип бирелә: من اكنلق
 – بيچارهмән бичара қолыңа [Кормаши, 1894, б. 6], قولنك ميندان آل طاهر
 – سين منكا قرنداش سينқулың миндән ал Таһир син мәңә қарендәш син
[Кормаши, 1894, б. 7] һ.б.
Ә. Уразаев-Кормаши Казақъстандагы Кызылъяр (Петропавел)
шәһәренең мәдрәсәсендә укый, үзе әйтеп үткәнчә, “Кыйссаи Бүз
йегет” һәм “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” әсәрләрен “...җиңелрәк
телемез – нугай вә казакъ лөгатенчә чыгарып тасниф кыла”.
Әдәбиятчы галим М. Гайнетдинов белдергәнчә: “Автор аны
1879 елда Күшәр авылында госманлы теленнән татар һәм казакъ
теленә күчерү рәвешендә яза, ирекле тәрҗемә итә. Әсәр беренче
мәртәбә 1882 елда басылып чыга” [Гайнетдинов, 1985, б. 435].
Аңлашылганча, Ә. Уразаев-Кормаши әсәрләрендә бер үк кыпчак
төркеменә караган татар һәм казакъ телләренең үзенчәлекле
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кулланылышы чагылыш таба. Бу хәл аерым сүзләрнең сүз
башындагы [б] ~ [м] чиратлашуында да күренә. Мәсәлән, “Бүз
йегет” кыйссасында:
Ләйли менән Мәҗнүндәй сабыр қыйлсаң кирәкте...
...Зөләйха берлән Йусуфдай сабыр қыйлсаң кирәкте...
...Таһир менән Зөһрәдәй сабыр қыйлсаң кирәкте [Кормаши,
1874, б. 2–3].
Шулай итеп, Ә. Уразаев-Кормаши кыйссаларында иске татар
әдәби телендә, бер үк төшенчәне белдерә торган сүзләренең,
бер үк кыпчак гаиләсенә караган төрки-татар-башкорт-казақ
телләренең берәмлекләре белән берлән ~ менән дип алмаштырылып
белдерелүенә нигезләнгән, яңа типтагы норма-вариантлылыкның
барлыкка килүенә игътибар итәргә тиеш булабыз.
Әмма Ә. Уразаев-Кормашиның “Таһир илә Зөһрә” кыйссасында
бу төрдәге вариантлылык дәвам итә дип әйтеп булмый, монда
әлеге мөнәсәбәт иске татар әдәби телендә иҗат ителгән әсәрләрдә
еш кабатлана торган илә, илән, белә, берлә, берлән формаларының
алмаштырылып файдаланылуына нигезләнә.
Әлеге үзенчәлекне галимнәр, асылда, угыз һәм кыпчак
бүленешенә мөнәсәбәтле рәвештә аңлаталар [Абдуллин, 1963, б.
24]. Шуңа күрә бу мәсьәләне сүз башындагы [б] авазының угыз
телләрендә нуль булып калуы (ул-бул) тикшерелә торган бүлекчәгә
күчерү кулаерак күренде.
М. Акмулланың “Дамелла Шиһабеддин хәзрәт мәрсиясе”
әсәрендә (1892) сүз башындагы [б] тартыгының язылышында
угыз-кыпчак мөнәсәбенә караган, ягъни бән-мән чиратлашуы кебек
мисаллар еш күзәтелми, кыпчак-татар телендә әйтелгәнчә языла:
 – من اوزم بر دردمند ديوانه منмән үзем бер дәрдмәнд диwанәмен [1892,
б. 3],  – قزغوب من فقيرنك كوزه آالنكداىқызығыб мән фәқыйрьнең күзә
алаңдай [1892, б. 4],  – تولكداى يوكروك من ديو آسصانكز دهтөлкедәй йөгрек
мән дийү ашсаңыз да,  – صيراقدن آال تورغان من بر تاز ايتсыйрақтан ала
торған мән бер таз эт [1892, б. 6] һ.б.
Шуның белән бергә, билгеле булганча, М. Акмулланың
иҗатын өйрәнүчеләр аның “...йарты казак, йарты татар” булып
язуына игътибар итәләр [Вәлиди, 1912, б. 103], “...Акмулла үзенең
талант көчен тугандаш татар, башкорт һәм казакъ халыкларының
киң катлау хезмәт массаларына күңелләрен табарга тырышкан”,
– дип белдерәләр [Абилов, 1983, б. 117]. “... Татар, казакъ һәм
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башкорт телләренең җанлы хәзинәсеннән виртоуз дәрәҗәдә җиңел
файдалана алган шагыйрь классик язма татар әдәби теленең
бөтен нечкәлекләрен, иңләнмәгән лексик байлыгын үз ихтыярына
теләгәнчә буйсындырк көченә ия булган. Шул ук вакытта
автор шигъри форма һәм лексик берәмлекләрне сайлаганда
стихиягә бирелеп эш итмичә, аңлы рәвештә гамәл кылган:
конкрет аудиториягә шул аудитория өчен күнегелгән тел-стильгә
мөрәҗәгать иткән ул” [Госманов, 1983, б. 163].
Менә шуңа күрә, М. Акмулланың иҗатында, Ә. УразаевКормаши кыйссаларындагы кебек үк, бер үк гаилә-кыпчак
төркеменә карый торган тел үзенчәлекләренә, ягъни бер үк
сүзнең татарча, башкортча һәм казакъча язылышына нигезләнгән
вариантлылык хасил булуы күзәтелә.
Мәсәлән, “Даменла Шиһабетдин хәзрәтнең мәрсиясе”ндә иске
татар телендәге берлән бәйлеге [Әхмәтьянов, 2001, б. 43] бер-бер
артлы сигез мәртәбә рефрен булып кабатлангач, бер мәртәбә менән
дип алмаштырыла:
Һәркемгә хаззы бирелгән қыйсмәт берлән,
Ирләргә нисбәт бирмә хыйсәт берлән.
Тәхқыйрьгә мөлләлекнең хаҗәте йуқ,
Ғалим булса лаф орсын хикмәт берлән,
Дәрдсезләрнең эше йуқ һиммәт берлән,
Һиммәтленең қулы қысқа қыйлләт берлән.
Халықның нәзарында хур күренеб,
Гомере үтәр бичараның зилләд берлән...
Сүз чығар шағыйрьләрдән хикмәт берлән,
Анча күз алартмағыз хиддәт берлән.
Һәр фәндә шиғырь менән китаб тулу,
Қарасақ ийәләре қандай олу [Акмулла, 1902, б. 4–5]. Аннан
соң менән үзе генә дә файдаланыла:
...Ишеткәй адәмләрне йылатқандай,
Вәғазь менән ғыйбрәтне шамил булса... [5],
...Батыр менән көрәшсәң, сау қалмассән,
Айайымән бил умырқаң өзелсә дус... [7].
Берлән һәм менән ярдәмлекләренең чиратлашуына караганда,
илән варианты сирәгрәк күзәтелә, Ә. Уразаев-Кормаши кыйс
саларындагы кебек, бергәлек төшенчәсен белдерми:
... Ашқан бер ғалим чықса йаманлаймыз,
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Мәҗлесне ғайбәт илән тәмамлаймыз...
... Йахшыны сүккән илән аты китмәс,
Йаман сүзнең күңелдән заты китмәс.
Саф алтынны нәҗескә буяу илән,
Нәҗес китәр, алтынның заты китмәс.
Аннан соң тагын бер-ике мәртәбә менән бәйлеге файдаланыла:
Қыйсық уқ атқан менән туры китмәс,
Күңелдән йаман сүзнең қуры китмәс.
Қотырган эт һауа қараб өргән менән,
Асманда торған айның нуры китмәс... [1902, б.12].
Шуның белән бергә, этимолог галим Р.Г. Әхмәтьяанов
белдергәнчә, “Белән бәйлеге төрки телләрдә генә түгел, татар теле
сөйләшләрендә дә күп вариантлы: белә (урта диалект), билән, блә,
бя, бә, былан, балан, бән, бан, ман, мән, пан, пән, мынан, менән һ.б.
” [Әхмәтьяанов, 2005, б. 119], ягъни белән / менән формасын бер үк
гаиләдәге бер үк төркемнең аерым телләре үзенчәлеге дип карап,
аның татар теле сөйләшләрендәге бер варианты дип тә күрсәтә
алабыз була.
Тикшерүләр күрсәткәнчә, Акмулла шигырьләрендә бер үк
төшенчә берничә сүз белән, ә аерым сүзләр үзләренең берничә
мәгънәләре белән кулланылып, шагыйрьнең кабатланмый торган
җорлыгын күрсәтә, авторның татар, казакъ, башкорт сүзләренең
бөтен нечкәлеген тоюын һәм аларны “үз ихтыярына теләгәнчә
буйсындыру көченә ия булган” талант икәнлегенә ышандыра
[Бәширова, 2007, б.189]. Шагыйрьнең бу үзенчәлеге аның
ярдәмлекләрне файдалануда да чагылыш таба.
Шулай итеп, XIX гасырда һәм ХХ йөзнең башларына кадәр
языла торган тезмә текстларда сүз башында [б] ~ [м] чиратлашуын:
а) угыз һәм кыпчак төркеме телләренең үзенчәлеге дип тә, ә) бер үк
кыпчак төркеменә карый торган татар, башкорт, казакъ телләрендә
аерымлануы дип тә, б) бер үк татар теленең аерым сөйләшләренә
хас булган үзенчәлек дип тә карый алабыз. Ничек кенә карасак
та алар, нигездә, билгеле бер дәрәҗәдә бер үк төрки гаилә теле
турында сөйли.
Билгеле булганча, XIX гасыр ахыры–ХХ йөз башы татар
әдәбиятында, поэзия белән берлектә, проза жанры да үсеш ала. Бу
вакытларда иҗат итүче татар мәгърифәтчеләре язма әсәрләрнең
теле халыкка аңлаешлы булырга тиешлеген махсус рәвештә
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искәртеп торалар [Баһави, 1842; Ялчыгол, 1847, б. 3; Мәхмүдов,
1851, б. 3; Насыйри, 1860, 1871; Радлов, 1872; Уразаев-Кормаши,
1879, б. 50; Фәизхан, 1887, б. 3; Фәхретдин, 1898 һ.б.]. Язма
текстларда, синкретизм дәвам иткән хәлдә, төрле стильләрнең
хосусый үзенчәлекләре аерымлануы да сизелерлек ныгый. Әмма,
иң мөһиме, адресатны күз уңында тотып иҗат итәргә кирәклек
мәсьәләсе аңлы рәвештә алгы планга чыга: авторлар әсәрләрен
кемгә, ни өчен һәм ничек итеп язуларын искәртеп үтәләр. Боларның
барысы да язма текстта файдаланыла торган тел берәмлекләренең
махсус рәвештә сайланып кулланылышына тәэсир итә.
К. Насыйри бу фикерне эзлекле итеп үстерә, теоретик яктан
нигезли, фәнни принцип итеп күтәрә: “...гарәп-фарсы аз белгән
адәмләрдән кыйсса вә хикәят укырга ихласы бар кешеләр
өчен, ошбу Әбүгалисина кыйссасын халык аңларлык итеп, рус
мәмләкәтендәге мөселманлар теленә...” тәрҗемә итә [1871, 1881,
б. 3]. Аңлашылганча, татар укучысына багышлап язылган әдәби
әсәрен автор шул укучысы сөйләшә торган тел белән язарга
тырыша, димәк, чиратлашулар күзәтелә алмый, сүз башында
эзлекле булып [м] языла: минем йегетләрем [1896, б. 10], мең төрле
ғөзер, минем сездән бер сөалем бардыр, минем аулақ хөҗрәмә
керде, миңа ғаҗәп эш күренде, моңар хәйран булып торғанда [11],
мең бәла белән, [12], мең җанымыз белән, мең дәрт вә мәхәббәт
белән, минем кибетемә рәхим итәсез, мин кечкенә чағымда, мондан
соң, мең җаны белән [18], мең михнәт белән, минем ни ғаебем бар,
монда ни сер бардыр [Насыйри, 1896, б. 20] һ.б.
М. Акъегет, үзе милли роман дип белдергән “Хисаметдин менла”
романын, “Русия исламларының сәламәтене вә хөсне мәгыйшәтене
мөхафәзә идән “Тәрҗеман” җәридәсенең” [Акъегет, 1886, б. 4] теле
белән яза, димәк, шул газета теленең үзенчәлекләре саклана, шул ук
вакытта төрки-угыз формалары кулланыла, сүз башында [б] языла:
 – كتورونكز بنم اوز مدرسه مهкитереңез бәнем үз мәдрәсәмә [1886, б. 3],
 – بيكلر ايالбеңләр илә [1886, б. 5],  – بن اوله يمбән улайым [5], بن سزه بيك
 – عالم ديوب سويلدومбән сезә бәк ғалим диб сөйләдем,  – بوندن بويلهбундан
бөйлә [7],  – بن حطا ايتدومбән хата итдем,  – بن بو وقتбән бу wақыт [8],
 – بن آنى كوره يمбән аны күрәем [14],  – بوكا كورهбуңа күрә [15], بن حبس
 – ايتدردومбән хәбес итдердем [Акъегет, 1886, б. 16] һ.б.
Г. Фәизхан “Тутыйнамә китабы” әсәренең ни өчен язылуын
болай дип аңлата: “Мән фәкыйрь сәр вә пәр тәкъсыйр (баштан
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ахырга кадәр кимчелекле кеше) Габделгалим Фәизхан углы Казан
виләятемездәге кулланыла торган Тутыйнамә китабын госманлы
т(ө)рекләре телендә күрүб вә ул телне безнең халкымызга аңлауы
мөшкел булганлыкдан һәммә дәрд әһеле укүб файдалансунлар
өчүн мәзкүр госманлы т(ө)рекләре телендән үз татар телемезгә
тәрҗемә кыйлдым” [Фәизхан, 1887, 1896, б. 2]. “Безнең халкымыз”
өчен дип тәрҗемә кылынгач, “үз татар телемез” дә сөйләнгәнчә
язарга тырышыла, димәк, сүз башында [м] тартыгы файдаланыла:
мән [2], мән сәндин шундай теләдем, ...қартлык wақытында мән
рахәтдә булсам иде [Фәизхан, 1896, б. 3], имде мәнем гөмрем (منم
)عمريم, сәнең хәләлеңдән тыймый мән ([ )طيمى من4],  – موننكмоның,
 – منكмең,  – منم ايچمмәнем эчем,  – منده درмәндәдер,  – منىмәне, من
– мән,  – منمмәнем,  – منم منك آلتونمмәнем мең алтуным, ايش و كسب
 – ايتارمنэш вә кәсеб итәрмән,  – منى آلмәне ал [Фәизхан, 1896, б. 5]
һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, мән зат алмашлыгы буларак, барлык
килешләрдә дә төрләнеп кулланыла, шуның белән бергә, зат-сан
кушымчасы буларак та файдаланыла.
З. Бигиевнең “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” (1887) әсәрендә
зат алмашлыгы бән мән белән чиратлаша: بن صباحده خذمت ايالن
 – يوردوكمدهбән сабахда хезмәт илән йөрдекемдә [5], بن بونداالين
 – سوءاللره جواب ويرميمنбән бондалаен сөальләргә җаwаб вирмимен
[12],  – من عبدالنصر افندنىмән Ғабденнәсыр әфәндене [14], انالر بنكا
– анлар бәңа [18],  – من سزكا بر اولوغ خذمت ايله كلدومмән сезгә бер
олуғ хезмәт илә кәлдем [20],  – بنم ايله سويله شوب اولترورغهбәнем илә
сөйләшеб ултырурға [20],  – من شمدى نه قياليمмән шимди нә қылаем
[20],  – بنم اشم شمدى ايكى آتش آراسنداغى كبىбәнем эшем шимди ике аташ
арасындағы кеби [20],  – سن بنكا ياردم قيلсән бәңа ярдәм қыл [20], بنم
 – اشم خرابбәнем эшем харап [20] һ.б.
Мисаллардан
күренгәнчә,
бән
формасы
активрак
файдаланыла. Авторның “Гөнаһе кәбаир” (1890) әсәрендә
диалогларда мән кабатлана:  – من سنكا نچه دفعه ايتدومмән сәңа нәчә
дәфғә әйтдем [16],  – سن منكا حط يازمهсән мәңа хат язма [16], من
 – يوق وقتدهмән йуқ wақытда [16],  – من ﺁبصطاىмән абыстай [20],
 – من بيك راضى بوالمنмән бик разый буламән [20] һ.б. Күренгәнчә,
мән формасы эзлекле рәвештә зат алмашлыгы һәм зат-сан
кушымчасы буларак кулланыла. Шул ук вакытта бән формасы
белән чиратлаша:  – من حسرتده اولمايم ديب بنكا تسلى ايدوبмән хәсрәтдә
улмаем дип, бәңа тәсәлла итеп [Бигиев, 1890, б. 17] һ.б.
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Ф. Кәрими татар укучысына багышлаган әсәрләрен халкы
бызның сөйләмә формаларын файдаланып яза. Беренче заттан
хикәяләнә һәм диалоглар урын ала торган “Салих бабайның
өйләнүе” әсәрендә эзлекле булып мин алмашлыгы кулланыла:
мин яшь wақытда, миңа күп хикәятләр сөйли торган иде, мин,
миндән яшерми иде, миндән қача күрмәңез, минем атам, минем
илә сөйләшкән қыз, мин сине көтәргә дә разыймән, мине көтеп,
мин бәян итдем һ.б. [Кәрими, 1897].
Ф. Кәрими “Аурупа сәяхәтнамәс”ен тулаем төрки дөнья
укысын дип язган, шуңа күрә, эзлекле булып, угыз-төрек
формалары кулланыла, үзеннән-үзе аңлашылганча, зат алмашлыгы
бән булып языла:  – بن موسقوه ده آله جق اولدمбән Мусқуада алаҗақ улдым
[Кәрими, 1902, б. 3],  – بن دخى كندى رفيقلريم ايله كورشيورمбән дәхи кәнди
рафиқларым илә күрешейүрем [1902, б.4],  – بوڭا قدرбуңа қадәр
[Кәрими, 1902, б. 5] һ.б.
Р. Фәхретдиннең ата-аналарга, балаларга багышлаган динидидактик әсәрләрендә, үзе белдергәнчә, “ачык ана телемездә
йазылмышдыр” дип ассызыкланса да, ягъни сөйләмә телгә
якынайтылса да, традицион төрки формалар актив кулланыла. Бу
тәртип авторның әдәби әсәрләрендә дә һәм “Шура” журналындагы
басыла килгән мәкаләләрендә дә дәвам ителә. Фәнни хезмәтләрен
автор белемле кешеләр өчен иҗат итә, гарәп-фарсы алынмалары
һәм традицион төрки формалар мул кулланыла. Беренче заттан
хикәяләнә торган “Сәлимә яки гыйффәт” (1898) романында рәттән
төрле килештәге кушымчалары белән бән формасы кулланыла,
бун– тамыры да еш кабатлана. Өченче заттан хикәяләнеп язылган
“Әсма яки гамәл вә җәза” романында I зат алмашлыгы бән берике мәртәбә генә файдаланыла: ...қызым илә бәне, бун- тамыры
актив кулланыла: бундан, бунлар, бунлары, буның, бунлардан
һ.б. [Фәхретдин, 1903].
Билгеле булганча, классик әдипләребез үзләренең беренче
әсәрләрен үк халкыбызның сөйләмә теле берәмлекләре белән язарга
тырышканнар, әмма традицион язылыш бөтенләй юкка чыкмаган.
Мәсәлән, Г. Исхакыйның “Тәгаллемдә сәгадәт яки гыйлем үгрәнүдә
рәхәт гомер” (1899) әсәрендә зат алмашлыгы мин һәм бән булып
чиратлаша: гыйлемле булырга теләге зур булган Хәлим Раббыга бән,
бәни, бәнем дип ялына, аның әти-әнисе гади кешеләр буларак, мин,
минем кулымдан китә, миңа хезмәт итми дисәң, дип сөйләшәләр.
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Автор аңлы рәвештә мин һәм бән формаларының вазыйфасын
аерымлый, дигән фикер туа. Әмма алга таба мондый аерымлану
туктала, Хәлимнең сүзләре итеп бирелгән өзекләрдә дә берничә
мәртәбә бән кабатлана: ...мин кечкенә бер малай идем, ...миңа қарап
көлемсерәп торған қояштан, ...минем миемне (димагымны) тутырды,
...мин ничек килер идем, ...минем монда сездән башка, дип, рәттән
мин формасы белән дәвам ителә. “Кәләпүшче кыз” (1900) хикәясенә
язылган сүз башында: ...бәлки сез мине, ... минем бу хикәяне язудан
мәқсудым, дип, автор фәкать мин формасын куллана, шушы ук
тәртип хикәяләүдә дә дәвам ителә.
Г. Ибраһимов һәм Ф. Әмирханның беренче хикәяләрендә дә
бер-ике урында бән һәм мән язылышының вазыйфасы аерымлана
кебек, ләкин хикәяләү мин формасы белән бара. Әлеге әсәрләрдә
бун- / мун- язылышы чиратлаша. Г. Ибраһимовның “Зәки шәкер...”
хикәясе 1907 елда басылганда [Әл-Ислах, № 2] бундан ( )بوندنсоң
дигән язылыш 1912 елгы басмада мондан ( )موندنсоң дип төзәтелә.
Авторның “Гыйшык корбанлары” дигән милли хикәясенең хат
итеп бирелгән өзегендә, бер үк җөмләдә диярлек, тар контекстта
мән һәм бән сүзләре нәүбәтләшә: Мин бу көн сезнең белән... бу
көн фәләк бәни чиксез ачы ...мөбтәлә итде... һәм эзлекле булып,
мин язылышы дәвам ителә [Ибраһимов, 1908, 1974, б. 457].
Ф. Әмирханның “Гарәфә көн төшемдә” дигән беренче
хикәясе м[е]нә ()منه, миңа ( )ميگاдип башлана һәм шулай дәвам
итә [Әмирхан, Әл-Ислах, 1907, № 4]. Икенче мәртәбә аерым
китап булып басылганда, менә ( )موناсүзе сузык белән языла
[Әмирхан, 1909, б. 2]. Әлеге язылыш “Татар кызы”нда саклана:
менә безнең... [Әмирхан, 1909, б. 8]. Ш. Камалның “Уяну”
хикәясендә  – بونلرنڭбунларның,  – بوينندنбуйнындан дип язылып,
угыз формалары дәвам ителә [Камал, “Шура”, 1909, № 8, б. 255].
Шулай итеп, сүз башында [б] ~ [м] чиратлашуы белән
белдерелә торган зат алмашлыгының кулланылышында билгеле
бер эволюция чагылышы күзәтелә: XIX гасырда язылган
шигъри әсәрләрдә бән формасы норма буларак, эзлекле булып
файдаланыла, мән формасы вариант буларак күренә. XIX гасыр
ахыры – ХХ йөз башында иҗат ителгән проза әсәрләрендә бу
чиратлашу иҗтимагый-функциональ вариантлылыкның бер
билгесен хасил итә: гомумтөркигә каратылган әсәрләрдә рәттән
бән булып, татар кешесе укысын дип язылган хикәяләрдә мән
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булып кулланыла. Классик әдипләребезнең беренче әсәрләрендә
бун- / мун- чиратлашуы дәвам ителсә дә, зат алмашлыгы норма
буларак, мин формасында, сөйләмә шәкелендә ныгый. Хәбәрлек
һәм зат-сан кушымчасы вазыйфасында фәкать мән (мен) рәвешле
генә файдаланыла.
Татар телендәге саф йомык, ирен-ирен, яңгырау [б]
тартык авазының язуда күрсәтелүенә мөнәсәбәтле рәвештә,
гомумтөркине угыз һәм кыпчак төркемендәге телләргә аера
торган икенче билге. Төрки-татар телендәге саф йомык, иренирен, яңгырау [б] тартык авазы язылышына мөнәсәбәтле рәвештә,
гомумтөркине угыз һәм кыпчак төркемендәге телләргә аера торган
икенче билге – ирен-ирен [б] тартыгы урынына язуда ирен-ирен
[w] һәм ирен-теш [в] тартыкларының күрсәтелүе.
Сүз башындагы [б] ~ [м] чиратлашуына караган тикшере
нүләрдән аермалы буларак, [б] ~ [w] / [в] чиратлашуы хакында
тюркологиядә тәгаенләп аңлатыла дип әйтеп булмый. М. Кашгарый
сүзлегендә, аста сызыгы булган [в] авазы, өстенә өч нокта төртелгән
фи ( )ﭬхәрефе белән белдерелә, дип искәртелә [Кашгарый, 2005,
с. 49] һәм мисал китерелә: “Каждый в, образующийся между
позициями арабского ф и исконно тюркского б, у Огузов и тех
кто им следует (Кипчаки и Суварины), заменяется на в. Так
тюрки говорят ав (аскы сызык белән – И. Б.), имея в виду дом,
а они – ав (сызыксыз). Тюрки охоту называют ав (сызыклы – И.
Б.), а они –ав, с в” [Кашгарый, 2005, с. 71]. Әмма әлеге сүзләр
лексема буларак аңлатылганда, аларның аермасы тартыкның
язылышы белән түгел, сузыкның язылышы белән белдерелә:  آافав
(сызыклы) – охота,  آفав (сызыклы) – дом [Кашгарый, 2005, с. 113].
Димәк, язылыштан аңлашылганча, бүгенге әйтелешкә күчергәндә,
Кашгарый тарафыннан дөрес сөйләшә торган төркиләр “дом”ны
ә[ү]w, “охота”ны а[у]w дип атыйлар була. Шул ук вакытта, автор
[w] һәм [у] авазларының үзара җиңел генә чиратлашып кулланыла
алуын махсус аңлатып үтә:  آﭬتават [асты сызыклы в) -частица,
обозначающая “да” [Кашгарый, 2005, с. 88]  آوتават – то же, что
и ават, т.е. “да”. Дело в том, что любой ва, произносимый между
артикуляциоными позициями, может чередоваться с вав. Так,
посланника называют и йалаваҗ, и йалаваҗ (в-сызыклы). Турсус
называют и йава (в – сызыклы) и йава, с в” [Кашгарый, 2005, с.
115]. Кашгарый хезмәтендә ф хәрефенең өстенә өч нокта белән
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белдерелә торган дип астына сызык сызылган в күрсәтелә, ләкин
[б] ~ [w[ хәрефләренең сүз башында чиратлашып кулланылуына
мисаллар китерелми. Бары тик иҗек башында тәва, дәва, җәва,
җиви, куви һ.б. сүзләрдә [Кашгарый, 2005, б. 911–912] иҗек ахыры
һәм сүз ахырында файдаланылуына гына мисаллар бирелә:  سفсав
– любить, ул мани савди,  فقкув – гнаться [495],  سوفсув – вода
[Кашгарый, 2005, с. 837] һ.б.
“Борынгы төрки телләр сүзлеге”ндә “w” графически
передаются с буквой v” дип искәрмә ясала [Древнетюркский
словарь, 1969, c. 631]. Руник язма истәлекләрдә дә, уйгыр язулы
истәлекләрдә дә, гарәп графикасындагы “Диване лөгатет-төрек
“һәм “Котадгу Белек”тә дә бар-, бир- сүзләренең рәттән [б] белән
башлануы чагыла торган мисаллар китерелә, фәкать Әхмәт
Югнәкинең “Һибәтел-хәкаикъ” әсәрендә бер мәртәбә ver- давать
[Югнаки, с, 230], ср. ber- дип, әйтеп үтелә [Древнетюркский
словарь, 1969, с. 631].
Гомумтөрки пландагы тикшеренүләрдә сүз башында [w]
тартыгының кулланылышына карата капма-каршы булган ике
фикер әйтелә: а) әйтелештә (сөйләмдә) килеп чыга, өстәлә торган, ә)
борынгыдан килә торган саңгырау авазның йомшаруы һәм p – b – f –
v – w юнәлешендә бара торган үзенчәлек дип карала [Сравнительноисторическая..., 1984, c. 380–399 һ.б.]. “Большая частотность звонких
анлаутных согласных в огузской группе, в меньшая – в кыпчакской
группе” [177] дигән тезиска нигезләнеп кенә, сүз башындагы [w]
тартыгын угыз төркеме телләренә карата алабыз.
Төрки телләрне тикшереп язылган энциклопедик хезмәттә
дә сүз башында [б] һәм [в] чиратлашуы хакында, [б] һәм [м]
тәңгәллеге турында язылган кебек конкретлаштырылмый,
аерым телләргә мөнәсәбәтле рәвештә, кайбер фикерләр әйтелә.
Мәсәлән, В.Г. Гузевның “Староанатолийско-тюркский язык” дигән
мәкаләсендә, сүз башында кайсы хәрефләрнең файдаланылмавы
искәртелгәч, “...не является исконной и редко встречается v”
дип белдерелә [Языки мира, 1997, с. 118]. Э.Н. Наджип һәм Г.Ф.
Благова тарафыннан язылган “Тюрки язык” дигән мәкаләдә әлеге
мәсьәлә киңрәк аңлатыла: “В анлауте слов со слабым губным
согласным в С.-к.т.я налицо щелевой v, который по текстам может
варьироввать со смычным b (var – имеется, vardy – шел, но bardym
– я шел; verdi –дал, но bergen-давший; в С.-а.т.я и П.т.я. – смычный
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– b (bar, bardy, berdy)... В поэтической разновидности С.-к.т.я.
более широка, реже – С.-а.т.я. И П.т.я. варьирует формы глагола
“становиться”, “стать” с начальным смычным и без него: bol--ol-|ul
(последние – следы огузского влияния) [Языки мира, 1997, с. 130].
Аңлашылганча, С.-к.т.я., ягъни төньяк Кавказ, Кырым төркисендә
бар ~ вар чиратлашуы күзәтелә, С.-а.т.я., ягъни урта Азия һәм
П.т.я., ягъни Идел буе төркисендә фәкать [б]га башлана, әмма язма
шигъри әсәрләрдә бул ~ ул чиратлашуы күзәтелә, соңгысы угыз
телләре күрсәткече булып санала, дип аңлатыла.
Әлеге чиратлашулар турында азәрбайҗан теле турында
язылганда да, төрек теле турында язылганда да фикер әйтелми.
“Турецкий язык (Т.я.) входит в состав огузской группы тюркской
семьи языков” дип, бу телнең кайбер грамматик категорияләрне
аңлатканда китерелә торган мисалларда var, vardi, verdi, bana
yazmaz oldunuz – вы перестали мне писать һ.б. сүзләре кулланыла
[Языки мира, 1997, с. 399, 403, 404].
Л.З. Будагов сүзлегендә “тур.  وارваръ (тат.  )بارсуществующий,
имеющийся, находящийся” дип, төрек һәм татар телләренә караган
үзенчәлек аерып күрсәтелә [Будагов, 1871, с. 300].
Әлеге хезмәтнең максаты – XIX гасырда һәм ХХ йөз башында
иҗат ителә торган тезмә һәм чәчмә әсәрләрдә сүз башында [б]
~ [в] авазлары чиратлашып языла торган сүзләрнең ничек итеп
кулланылуын күзәтү.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви
әс-Сәгыйди” әсәрендә (1845) кыпчак-татар телендә ирен-ирен
[б] тартыгы белән башланып әйтелә торган сүзләрнең барысы да
диярлек, төрки-угыз әйтелешендәге сүзләрдә уау ( )وбулып языла
торган ирен-ирен [w] авазына башлана, ирен-теш авазы булган [в]
га якын булып укыла:  – وارورварур,  – وردىв[и]рде [1889, б. 2], و
 – يرميهвирмәйә [3],  – وارميدвармид[ы]р,  – وارвар,  – ويروبвирүб [4],
 – واراالرваралар,  – ويراندورвирәндер,  – ويرديالرвирәләр,  – وارسهварса,
 – ويروبвиреб [1889, б. 5],  – واردىварды,  – وارвар [6],  – ويردىвирде,
 – ويرمكвирмәк,  – ويرلدىвирелде [7],  – ويردىвирде,  – ويررвирер,
 – ويرمشвирмеш [1889, б. 8], һ.б.
Сөйләмә телгә хас булган әйтелешнең язуда чагылышы вариант
буларак кабул ителә:  – ويرديالر بارينвирделәр барын [1889, б. 4].
Төрки-угыз сүзләренә хас булган әлеге үзенчәлек, ягъни иренирен [w] авазын белдереп, ирен-теш авазы булган [в] га якын булып
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укыла торган уау язылышы гарәп-фарсы алынмаларында да нәкъ
шундый ук халәтендә кулланыла, ирен-ирен [w] авазын белдерә,
уау ( )وхәрефе белән языла [Алынмалар, 1965, б. 48]:  – واقتwақыт,
 – وارثwарис,  – واسطهwасита,  – وجودwөҗүд,  – وجدانwөҗдан, وسوسه
– wосусә,  – وحشىwәхши һ.б. Димәк, бу очракта бер үк орфографик
норма бара дип әйтә алабыз.
Ә. Каргалый әсәрендә дә гарәп-фарсы алынмалары эзлекле
булып кулланыла:  – واقفwақыйф (аңлаучы, бирүче),  – وwә (һәм),
 – ويرانwәйран (җимерек),  – وسعwөсғы (куәт, сәләтлелек), – وجودمدر
w[ө]җүдемдер һ.б.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856)
кыпчак-татар телендәге сүз башында ирен-ирен [б] тартыгы белән
әйтелә торган аерым сүзләрнең, эзлекле рәвештә диярлек, гарәп
әлифбасының уау хәрефе белән башланып, ирен-теш [в] авазы белән
укылуы күзәтелә:  – وارلغمهварлығына,  – واريدهваридә,  – ويررمвиререм,
 – وارمىвармы,  – ويركايمنвиргәймән,  – وارمقвармақ һ.б. Күрсәтелгән
китапның “Мөнәҗәт...” дип башлана торган бүлегендә, “Һидаять вир
бәңә, Йарабб” ( )حدايت وير بنكا ياربюлы, бер, яки ике строфа аркылы,
53 мәртәбә кабатланып бирелә: [1856, б. 6–11].
Гарәп-фарсы алынмаларында:  – وجودвөҗүд (барлык, бар
булу),  – وسيلهвәсилә (чара),  – واحدвахид (ялгыз),  – ويرانهвәйрана
(җимереклек) һ.б.
Ш. Зәки шигырьләрендә төрки-кыпчак-татар сүзләре, эзлекле
рәвештә, төрки-угыз-уйгыр тибында, ягъни уау белән башлана.
Мәсәлән, “...И дәрига!” дип башлана торган шигырендә: وارلغمه
 – التفات اعتيارم قالمادىварлығыма илтифат вә иғтибарым калмады, سڭا
 – وارمق ايچونсәңа вармақ өчен [Фәхретдин, 1907, б. 415; Юсупов,
2006, с. 186–187]; “...Эстәсәм галәмдә...” дип башлана торган
шигырьдә:.. – سويله تيلڭنڭ واريدهсөйлә телиңнең варида” [Фәхретдин,
1907, б. 416; Юсупов, 2006, с. 188], “...Бән бу халкың” шигырендә:
 – نيته كوﯕل ويررمнитә күңел виререм, “... Бән Ходаның...” дип
башлана торган шигырендә:  – وار اولورمىвар улырмы, Хақ Тәгалә
хөкем қыйлғач варму ( )وارمىқолның чарасы, хәзрәтенә варасы
()واره سى, туғры йула варасы ([ )واره سىФәхретдин, 1907, б. 416;
Юсупов, 2006, с. 190–191] һ.б.
Г. Кандалыйның матур кызларга багышлана торган
шигырьләренең кайсылары җанлы сөйләмә телгә, кайсылары
китаби-төркигә якын итеп языла. Боларның һәр икесендә дә бер
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үк сүз һәм традицион, һәм халыкчан вариантында кулланылырга
мөмкин. Аерым очракта сүзнең традицион язылышы ешрак
кабатлана, мәсәлән, бән ~ мән чиратлашуында, бән вариантының
актив булуы күренде. Вар ~ бар, вир ~ бир язылышында халыкчан
әйтелешнең ешрак файдалануы күзәтелә. Мәсәлән, вардыр [1988,
б. 86], вирә [1988, б. 87], вирә [90], Ходай бирсен [90], иген икмәк
бирер икмәк, белеп иксәң, бирер күпләп [5], ишан биргән [100],
бар [103], серен бирмәс [104], барыр булсаң [105], бәндин ғайригә
варма, җиһана киләне вармы [108], бар, сәни бәңа бирсен имди,
сәни бәңә бирсен имди [109], биреп қуяр [111], ятқа биргәнне, үгет
бирәм, бармыйм дигән сүзеңне, бар биргәне [113], бер барғачдин,
баруың, әгәр барсаң, барған ирең [114], файда бирмәс имди, файда
бирмәс имди [115], нәчек барыйм [117], кем вирә, Алла вирүр [119],
вирә Хода, вирүб тәүфиқ [120], баруб юлықса [123], сәне бәңа бирер
микән Ходаем, әгәр бирмәсә сәне Алла бәңа, әҗәл бирсен мәңа вә
йаки сәңа [133], үсеп бара, чықып бара яңа үсеп бара [138], сөйләп
бир [141], күрәсең бардыр [142], барып йиткәч [146], сәңа вар ирде
дәрдем [149], бән вардым [150], мәқсудың бирсен Алла [153], дәхи
барму, дәхи барму [176], наданға вирмәк, намазға вараем, мәсҗедә
варса, [177], бирер Алла [178], варсаң, бармақ, бирүр Алла [179],
вирсә, варсаң [180], бирә белмәс [183], вардым, дәхи вардым [185],
ғомер вирсен, бәңа вирсен, бәңа бирсәләр [186], вар икән [187],
вирмәде сәне [188], кире вирсәң [189], бер Ходаем бар [190], нә
вар икән [195], байлығыны вирмәз, вирмәз мишәргә һәм татарға
[196], бирер идең [201], ике асыл қош барадыр [202], очып барыр
идем [204], бармы [205], җаным бирсәм иде, барып қайта [206],
хәер бирдем [2027], Ходай бирәр микән, Ходай биргән сәңа [208],
бәңа бирер, сәңа биргән, мәңа бирсен [209], нә шәмес вар [211],
йәнә барсам [213], ғомер бирсен, миңа бирер микән [214], китүб
барғач [219], ишедеб вармаясыз [220], бәндә күңлең бармы, ни
киңәш вирсәм [230], биреп җибәр, бирмәсәң [239], янып барған
йөрәккә [241]. Шулай итеп, язма традиция дәвам ителгәне хәлдә,
халыкчан-сөйләмә әйтелешнең язма тел берәмлеге буларак ныгый
баруы күзәтелә.
Әхмәт Уразаев-Кормаши башлангыч белемне Курган өлкәсендә
ала, аннан соң Кызылъяр (Петропавел) шәһәрендәге мәдрәсәдә
укый, димәк, казакълар белән аралашып яши. Шуңа күрә ул үзенең
“Кыйссаи Бүз йегет” (1874) һәм “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” (1879)
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әсәрләренең ничек итеп язылуын болай аңлата: “Имде мин фәкыйрь
пөртәкъсыйр бу хикәяте гаҗибияне госманлы таварихларындан
күреб, җиңелерәк телемез нугай вә казак лөгатенчә чыгарыб, “Бүз
йикет” нам нөсхәмез кеби, мин әүвәлиһи ила ахирихи тәсхыйх
вә мокабәлә кыйлыб иҗаз тарыйкынча бер-ике телгә тәсныйф
кыйлдым...”, – дип, үз ана теле белән бергә, казакъ теленә дә
мөрәҗәгать итүен белдерә [Кормаши, 1879, 1894, б. 50]. Димәк,
автор үзенең әсәрләрен, аңлы рәвештә, бар, бар ирде, булды, барыб,
бардыр, була торган, биреб булса һ.б. дип язып, кыпчак-татар
әйтелешенә нигезләргә омтыла:  – بولدىбулды,  – بار ايردىбар ирде,
 – باربбарыб,  – باردورбардыр,  – بوال تورغانбула торған,  – بيروبбиреб,
 – بار بولسهбар булса [Кормаши, 1894, б. 2–3] һ.б.
Шуның белән бергә, бу шагыйрьның иҗатында да,
билгеле бер дәрәҗәдә, угыз төркеменә караган традицион язма
берәмлекләрнең саклануы һәм аларның сөйләмә берәмлекләр
белән нәүбәтләшүе күренә. Мәсәлән, “Кыйссаи Бүз йегет”тә:
...Әлқыйсса. Хикәятдә андағ кәлмешдер... шәһәрендә бер хан вар
ирде. ...аның бер қызы вар ирде [1874, б. 2], ...қыз йәнә әйтүр
ирде нә хәсрәтең вә нә сирхәтең бар диб табиблары килтүрүр
ирде [Кормаши, 1874, б. 3].
М. Акмулланың “Дамелла Шиһабеддин хәзрәт мәрсиясе”
әсәрендә (1902) бар сүзенең вар дип язылышы күзәтелми,
кыпчак-татар телендә әйтелгәнчә языла: – حظى باردرجه اجتهاددان
хаззы (өлеше) бар дәрәҗәи иҗтиһаддан, مجلسنه قاراى غنه غاوغامز
 – بارмәҗлесенә қарай ғына ғауғамыз бар, قدوغنه قاراى قاوغامز بار
 – غنهқодуғына қарай ғына қауғамыз бар, بازارينه قاراى غنه سودامز
 – بارбазарына қарай гына сәүдәмез бар,  – بر بواز مجمعم بارбер буаз
мәҗмәғым бар [Акмулла, 1892, б. 3].
Бу вакытларда иҗат ителә торган проза әсәрләрендә, алда
әйтелгәнчә, адресатны күз уңында тотып язарга кирәклек мәсьәләсе
алгы планга чыга. Боларның барысы да язма текстта файдаланыла
торган тел берәмлекләренең махсус рәвештә сайланып
кулланылышына тәэсир итә. К. Насыйри үзенең “Әбүгалисина
кыйссасы”н махсус рәвештә татар телендә укучыга багышлап
язганга күрә, халкыбызның җанлы сөйләмендә кулланыла торган
сүз һәм сүз формаларын файдалана, сүз башында [б] тартыгы
кулланыла: ...Шундаен кешеләр бар: кыйссаның мәзмунын вә
мәгънәсен фәһемләү түгел, хәтта гыйбарәсен генә дә бик читенлек
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белән укыйлар. Бәс, гарәб фарсы аз белгән адәмләрдән кыйсса
вә хикәят укырга ихласы бар кешеләр өчен, ошбу Әбүгалисина
кыйссасын халык аңларлык итүб рус мәмләкәтендәге мөселманлар
теленә тәрҗемә кыйлдым” [1896, б. 3], ...астында бер табақ кәғәз
барын сизәр иде, ...дәрес бирер иде, шәкердләренә дәрес биреб,
йәшнең һәр хәлдә бер хөкеме бардыр, җауаб бирер иде, барыб
йитделәр [1896, б. 4], бу эшдә ни хикмәт бар, безгә хәбәр бир,
заманда бер адәм бар иде [1896, б. 5] һ.б.
М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” әсәре “Тәрҗеман
“газетасы теленә якын итеп язылганга күрә, сүз башында рәттән
вар-, вир- формасы кулланыла:  – ايكى مسخد وارике мәсҗет вар, بر
 – كچوك حانه وارбер кечек ханә вар [1886, б. 2],  – درس ويرور ايدىдәрес
вирер иде [3],  – بااللرى ويره سزбалалары вирәсез [3], كندوسينك يرى
 – وار ايدىкәндүсенең йире вар иде [4],  – طوغرى واروبтуғры варыб
[4],  – وارمق پك مشكل ايدىвармақ пәк мөшкил иде, – آجيق توپراقلر ده وار
ачық тупрақлар да вар,  – آغز آچماغه ده ويرمزағыз ачмаға да вирмәз
[Акъегет, 1886, б. 7] һ.б.
“...Казан виләятемездәге кулланыла торган Тутыйнамә
китабын госманлы т[ө]рекләре телендә күрүб вә ул телне безнең
халкымызга аңлауы мөшкел булганлыкдан һәммә дәрд әһеле укуб
файдалансунлар өчүн мәзкүр госманлы т[ө]рекләре телендән үз
татар телемезгә тәрҗемә кыйлдым” [Фәизхан, 1887, 1896, б. 2].
 – بر الوغ شهر بار ايدىбер олуғ шәһәр бар иде [Фәизхан, 1896, б. 2],
 – بر سعيد اسملى سوداكر بار ايدىбер Сәғыйд исемле сәүдәгәр бар иде
[3],  – منك آقجه صدقه بيروندن صونكмең ақча садәқа бирүеңнән соң [3],
 – آنده باريب ايذكو باال ايجونанда барыб изгү бала өчен [1896, б. 3],
...бай булса да, булмаса [Фәизхан, 1896, б. 5], мең алтундан бер
меңне Тутый бәһасен бирде ( )بيردىвә бер меңне атасындан алған
сәрмәйә ичүн бирде ([ )بيردىФәизхан, 1896, б. 6] һ.б.
З. Бигиев, Р. Фәхретдин һәм Ф. Кәрими иҗатында бер үк сүзнең
[б] яки [в] авазлары белән башлануы, төрле авторда, төрле максат
күздә тотылганга күрә, төрле дәрәҗәдәге чиратлаша.
З. Бигиевнең “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” (1887) романында:
 – وارвар [Бигиев, 1991, б. 221],  – ويروبвиреп,  – وارвар, – ويردى
вирде,  – ويردومвирдем,  – ويروبвиреп [Бигиев, 1991, б. 222], ويردوكندن
– вирдекендән [223],  – ويرمينچهвирмәенчә,  – ويردوكندهвирдекендә
[224],  – ويرممشلرвирмәмешләр [226],  – ويرديلرвирделәр, – ويردى
вирде [227] һ.б.
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Вариант:  – باردوغمدهбардуғымда [Бигиев, 1991, б. 222], بار
 – ايدىбар иде [223],  – بار اسمنى بلوب كلбар, исмене белеп кәл, خذمتى
 – بار ايكانхезмәте бар икән [224],  – بار ايدىбар иде [226], باروب
 – قرارمزбарып қарармыз,  – بارا ﺁلمامزбара алмамыз, – خذمتلرمز ده بار
хезмәтләремез дә бар,  – بارا ﺁلمامزбара алмамыз,  – باروب قرانكزбарып
қараңыз [Бигиев, 1991, б. 227] һ.б. Әсәрнең берничә битеннән
китерелгән мисаллардан күренгәнчә, бир сүзе барлык диярлек
формалары белән бергә, рәттән угыз вир рәвешендә, бар сүзе,
кайбер чиратлашулары белән, кыпчак-татар әйтелешендә дә языла.
“Гөнаһе кәбаир” (1890) романында:  – ويروبвиреп [Бигиев,
1991, б. 254],  – وارميهвармайа,  – ويرسونвирсен,  – ويروبвиреп, –
варып [255],  – ويروبвиреп, – виреркән [256],  – ويرвир, – واردر
вардыр,  – وارвар [258],  – سالم ويروبсәлам виреп,  – ويردوكвирдек,
 – ويرورمنвирермен,  – ويردىвирде [260],  – ويرميلرвирмиләр [261], ويره
 – نвирән [262],  – ويروبвиреп,  – ويرورسنвирерсең,  – ويردمвирдем,
 – ويروركاвирергә,  – ويرسه نكزвирсәңез,  – ويرورمو ايكانвирүрме икән,
 – ويرمىвирми, [263],  – ويرورمنвирермен [Бигиев, 1991, б. 264] һ.б.
Вариант:  – بار ايسهбар исә,  – بار ديسنكбар дисәң,  – باردىбарды,
 – بارديموбардыму [1991, б. 255],  – نه حبرلر بارнә хәбәрләр бар [259],
 – بارلغنده بيلورمنбарлығын да белермен [263],  – حذمتم بارхезмәтем бар,
 – برسونбирсен [Бигиев, 1991, б. 264] һ.б. Мисаллардан аңлашылганча,
авторның икенче романында да, беренчесе кебек үк, бир сүзе
барлык сүзформалары белән дә угыз-уйгыр вир рәвешендә, бар сүзе
кыпчак-татар теле яңгырашын саклап языла, ягъни аерым очракта
нәүбәтләшүләр күзәтелә. Авторның “Мавәраэннәһердә сәяхәт (ТрансОксанияйә сәфәр) (1908) ” публицистик хезмәтендә, романнарыннан
берникадәр аерымланып, барлык төрки кавем дә укысын дигән
максат күздә тотылып язылганга күрә, кыпчак төркеме телләренә хас
булган үзенчәлекләр белән, бик аз санда гына чиратлашып, фәкать
угыз язылышында бара:  – ويردكلرى كبىвирдекләре кеби, – بر تذكره ويروب
бер тәзкирә виреп [1991, б. 294],  – اهل سياست فكرنده وار ايدىәһле сәйасәт
фикерендә вар иде [1991, б. 295],  – بڭا چاى ويرڭزбәңа чәй виреңез, قزان
 – ده بولنديغڭز وارمىҚазанда булундығыңыз варму [296], انسانڭ كيم اولور ايسه
 – ده حرمتى واردرИнсаның кем улур исә дә хөрмәте вардыр, خداى خيرلى
 – اوزون عمر ويرسونХодай хәерле озын ғомер вирсен,  – ملكم وارмилкем
вар [Бигиев, 1908, б. 22, 1991, б. 297] һ.б.
Ф. Кәрими әсәрләрене телендә социаль аерымлануга нигез
ләнгән вариантлылык тагын да ныграк сиземләнә. Авторның

550

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

татар укучысы күздә тотып язылган әсәрләрендә, мәсәлән, “Салих
бабайның өйләнүе” хикәясендә (1897), эзлекле рәвештә бар
формасы языла: бар иде [Кәрими, 1979, б. 220], бара торған идек,
без барғанда, бар иде ди, бар иде ди, мәктәпкә барадыр идек, барып
[221], имтихан дигән нәрсә бар [Кәрими, 1979, б. 222] һ.б. “Торналы
авылының мәктәбендә” (1898) хикәясендә әлеге язылыш дәвам итә:
җитмеш бала бар [Кәрими, 1979, б. 231], бар микән, искесе кебек
бара [Кәрими, 1979, б. 232] һ.б. “Бер шәкерт илә бер студент” (1900)
әсәрендә дә язмада татар сөйләмә теле чагылыш таба: бар иде [1900,
б. 2, 1797, б.246], туп-туры барып [Кәрими, 1979, б. 247] һ.б.
Ф. Кәриминең “Аурупа сәяхәтнамәсе” (1902) төрки дөнья
укучыларына тәкъдим ителеп язылганга күрә, төрки-угыз
формалары файдаланыла, әсәр транскрипциядә басылганда күбесе
татар әйтелешенә әйләндерелә [Кәрими, 1996]:  – واقزاله واردقвоқзала
вардық [Кәрими, 1902, б. 4, 1996, б. 151],  – اشارت ويرلدىишарәт
вирелде,  – پاريژه واردقدهПарижа вардықда,  – احتماليده واردرихтималы
да вардыр,  – اشارت ويرلدىишарәт вирелде,  – وارمدىвармады [152],
 – معلومات ويريلورмәғлүмат вирелер [Кәрими, 1996, б. 154] һ.б. Шулай
итеп Ф. Кәрими әсәрен кайсы укучыга багышлап язуына карап, тел
берәмлекләрен сайлап кулланыла.
Төрле жанр-стильдә иҗат иткән Р. Фәхретдин әсәрләрендә тел
берәмлекләрен файдалануда бу тәртип эзлекле булып саклана дип
әйтә алмыйбыз. Р. Фәхретдин ата-аналарга, балаларга багышлаган
дини-дидактик әсәрләрен, үзе белдергәнчә, “ачык ана телемездә
йазылмышдыр” дип ассызыклаганда, гарәп һәм фарсы сүзләренең
сөйләмә тел берәмлекләре белән алмаштырылуын күздә тоткан
булса кирәк, чөнки имляда традицион төрки формалар актив
кулланыла. Мәсәлән, “Тәрбияле бала” дини-дидактик әсәрендә:
Тәрбияле бала дөнья байлыгына вирелмәз вә бер мәмләкәт
падишаһлыгы илә алмашдырылмаз. ...Нинди йомыш гына сораса
да вирүрләр [Фәхретдин, 1898, б. 2]. Бу тәртип авторның әдәби
әсәрләрендә дә дәвам ителә. Мәсәлән, “Сәлимә яки гыйффәт”
әсәрендә: вирергә [Фәхретдин, 1979, б. 268], алып варачақ иде
[269], көннәрем вар идекене, контораға вардығым [269], нә кеби
урынлара варып [Фәхретдин, 1979, б. 270] һ.б. һәм “Шура”
журналындагы басыла килгән мәкаләләрендә дә дәвам ителә.
Фәнни хезмәтләрен автор белемле кешеләр өчен иҗат итә, шуңа
күрә бу төр хезмәтләрендә, традицион төрки формалар белән
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бергә, башка жанрдагы әсәрләренә караганда сан ягыннан күбрәк
булып, гарәп-фарсы алынмалары мул файдаланыла.
Билгеле булганча, классик әдипләребез үзләренең беренче
әсәрләрен үк халкыбызның сөйләмә теле берәмлекләре белән язарга
тырышалар, әмма аерым сүзләрнең язылышында традиция дә дәвам
ителә. Мәсәлән, Г. Исхакыйның “Тәгаллемдә сәгадәт яки гыйлем
үгрәнүдә рәхәт гомер”(1899) дигән беренче әсәрендә, сирәк кенә
бән язылышы күзәтелә: Әй Раббем, ...синең миңа ярдәмеңә каршы
шөкерләр бәнем кодрәтдән килмәдекене белерсең, ...бән колың
[36], әмма эзлекле булып, бар- һәм бир- формасы кулланыла: Әсма
абыстайга барыйм әле, Алла теләсә бирерләр, ...гарәпчә әллә никадәр
китаплары бар [Исхаки, 1998, б. 33, 34] һ.б. Авторның “Бай углы”
әсәрендә (1903) бунда ( )بوندهформасы саклана [1910, б. 164, 1998,
б. 115], әмма эзлекле рәвештә бар-, бир- язылышы бара: اوغلﯕز بار
– уғлыңыз бар [Исхаки, 1910, б. 165; 1998, б. 115], ...дәүләтләренең
һәрвақыт алға  – باروىбаруы [1910, б. 166; 1990, б. 116], ...хатын кыз
мәҗлесенә алыб бара ( )باراиде [1910, б.167; 1998, б. 117] һ.б.
Г. Ибраһимов һәм Ф. Әмирханның беренче әсәрләрендә
дә, бик сирәк вариант рәвешендә традицион язылыштагы бән
файдаланылса да, сөйләмә мән формасының норма буларак ныгып
кулланылуы мәгълүм, әмма бар-, бир- тамырларының традицион
язылышы белән чиратлашуы күзәтелми булса кирәк.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә:  – مدرسهكه بارورغهмәдрәсәгә барурга кирәк, – شهركه بارغان
шәһәргә барған,  – يولده بارغاندهйулда барғанда,  – باروب طور اجقбаруб
торачак,  – اويالب بارا ايدىуйлаб бара иде,  – شهر كا باروىшәһәргә барыб...
һ.б. [Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907, № 2].
Ф. Әмирханның “Гарәфә кич төшемдә” хикәясендә: йазыла
бара, йактылык та бар, әсәре бар, концерт биреләчәк иде,
трагический халәт бирә иде, зиаратқа барыб, бармый калсам,
барырға мәҗбүрият күрми идем, бар иде, барырмын дип,
[Әмирхан, 1909, 1984, б. 6–16]. Мисаллардан аңлашылганча,
классик әдипләребезнең беренче әсәрләрендә үк бар- тамыры,
асылда, эзлекле рәвештә халыкчан вариантында чагылыш таба.
Татар телендәге саф йомык, ирен-ирен, яңгырау [б]
тартык авазының язуда күрсәтелүенә мөнәсәбәтле рәвештә,
гомумтөркине угыз һәм кыпчак төркемендәге телләргә аера
торган өченче билге. Тюркологиядә кабул ителгәнчә, төрки
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гаиләдә кыпчак төркеменә караган (шул исәптән татар телендә
дә) телләрдәге сүз башында [б] тартык авазының угыз төркеме
телләрендә эзлекле рәвештә язуда күрсәтелмәве, әлеге ике төркемне
берсен икенчесеннән аера торган өченче билге булып күрсәтелә
[Грунина, 1977, с. 84].
Ә. Каргалыйның “...гарәп телендә проза белән язылган
“Тәфсире кәбир” (“Олы тәфсир”) һәм “Мишкәтел әнвәр” (“Нурлар
чыганагы”) дигән әсәрләрдән алынып” [Гайнетдинов, 1985, б. 127],
шигъри шәкелдә язылган, автор үзе хикәят дип атаган “Тәрҗемәи
хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви әс-Сәгыйди” әсәрендә (1845), тартык
авазларның язылышы, эзлекле рәвештә, асылда, борынгы төрки
традициядә, ягъни төрки-угыз формалары нигезендә дәвам ителә.
Төрки-кыпчак-татар телендә бул- тамыры белән башлана торган
сүзләрдә языла торган [б] тартыгы сүз башында күрсәтелми: улды
[3], улыр [3], улубән [3], уламы [3], улмак [3], улачақ [3], улимамыз
[3], улубән [Каргалый, 1889, б. 3], улыб [4], улса. улубән, улыр [5],
улубән, улды [6], улынмаз, улмады, улсын, ула [Каргалый, 1889, б.
7] һ.б. улма, улмаз, улды [Өмми Камал, 1884, б. 108].
Текстта [б] тартыгының язуда чагылышы сирәк очрый торган
вариант буларак кабул ителә:  – بر بها بولدى حقى حددن كرانбер бәһа
булды хақы хәддин гиран [Каргалый, 1889, б. 3]; مقدر اولماز ايرسه بو
 – دخى بولماز نصيب بلбел мөкаддәр улмаз ирсә бу дәхи булмаз насыйб
[Өмми Камал, 1884, б. 108],  – چاك بولد ى زهرهال رчәк булды зәһрәләр
[10]. Мисаллардан күренгәнчә, Ә. Каргалый әсәрендә, төркиугыз-уйгыр телләренә хас булганча, сүз башы позициясендә, [б]
тартыгының язуда күрсәтелмәве орфографик норма буларак дәвам
итә. Төрки-кыпчак-татар сөйләмә телгә хас әйтелешнең язуда
сирәк кенә чагылышы норма варианты булып кабул ителә.
Кыпчак телләрендә әйтелә һәм языла торган [б] тартыгының
угызларда әйтелмәве һәм язылмавы мәсьәләсен тикшергән вакытта,
шундый ук дип әйтерлек икенче үзенчәлеккә, ягъни белә, берлә,
берлән ярдәмлекләренең илә, илән булып та кулланылуына игътибар
итәргә, берлән, белә һәм илә, илән сүзләренең алмаштырылып
файдаланылуын, угыз-кыпчак төркеменә караган телләрнең үзара
мөнәсәбәте тәэсирендә барлыкка килә торган норма-вариантлылык
дип карарга тиешбез.
Илә ярдәмлегенең табигате һәм вазыйфасы хакында И.
Абдуллинның “Лексикада кайбер үзгәрешләр тарихыннан”
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мәкаләсендә болай диелә: “...Төрек һәм азербәйҗан телләрендә
төп форма булып йөрүче илә татар әдәбиятында да (берлә формасы
белән бергә) актив кулланылган. Без аны Гали, Мөхәммәдъяр,
У. Имәни, Курмаши әсәрләрендә таба алабыз. Н.А. Ашмарин бу
күренешне борынгы уйгыр теле тәэсире белән аңлата. XIX йөзнең
соңгы чирегендә көчәеп киткән төрекчелек агымы бу бәйлекне
куллануга да йогынты ясый” [Абдуллин, 1963, б. 24].
Ә. Каргалый иҗатыннан күренгәнчә, илә бәйлегенең ХIХ
гасырның беренче чирегендә дә эзлекле булып файдаланылуы
мәгълүм. Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әлБистәви әс-Сәгыйди” (1845) әсәрендә эзлекле рәвештә илә бәйлеге
кулланыла:  – جان ايله جمع ايليوبنҗан илә җәмғ әйләйүбән [1889, б. 3],
 – شرقت ايلهЙосыф илә [3],  – سوندراسن هم سراجى آل ايلهсүндерәсең һәм
сираҗе ал илә (гаилә шәме илә) [4], мәкер илә, җаһы илә, годуви
дин илә [1889, б. 5], дәстүр илә, әл илә, гаҗәләт илә [1889, б. 6],
хәйр илә [1889, б. 7], зикер илә, әсмар илә, күзләре илә [Каргалый,
1889, б. 9], кәһр илә, дешләре илә [Каргалый, 1889, б. 10] һ.б.
Әлеге ярдәмлек, еш кына очракта, алдагы сүзгә кушылып та
языла:  – بيلهбу илә,  – عكسيلهғакесилә (каршылык илә),  – كوز اوجيلهкүз
очыйлә,  – شفقتلهшәфқатьлә [3],  – منواليلهминвәл илә (ысул, тәртип
илә) [4],  – جراغى سوندروبن رأييلهчырағы сүндерүбән раэ илә (фикере
илә),  – ييدرب ابراميلهйидереб ибрам илә (көчләү илә),  – مدحيلهмәдех
илә (мактау илә) [4], сөннәтилә, қардәшләремезлә, көффәрлә,
вафирлә [1889, б. 5], аныңла, сачымлә, [1889, б. 6], сәбәблә [1889,
б. 7], күзеңезлә [Каргалый, 1889, б. 9] һ.б.
Ә. Каргалый иҗатында илә бәйлегенең вазыйфасын берике очракта илән һәм берлән формалары башкара. Мәсәлән,
“Мөнәҗәт...” шигырендә: Тәүбә вә тәһлил илән пакъ итеб эч
ташыңы [Өмми Камал, 1884, б. 108–109]. “Ләтыйфә” шигырендә:
Дилбәремнең дәрте берлән йаздым ошбу нәмәи [Каргалый,
2002, б. 116]. Шулай итеп, угыз төркеме телләренә хас булганча,
сүз башында [б] тартыгының язуда күрсәтелмәү очрагын бул- /
ул- тамырлы фигыльгә һәм белән / илән бәйлегенә мөнәсәбәтле
рәвештә аңлата алабыз.
Татар телендәге саф йомык, ирен-ирен, яңгырау [б]
тартыгының язуда күрсәтелү-күрсәтелмәве белән бәйле булган
әлеге үзенчәлекләр, үзеннән-үзе аңлашылганча, Ә. Каргалыйның
Сәяхәтнамәсендәге (1845) кебек үк, аның замандаш һәм
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каләмдәшләре иҗатында да дәвам ителүе мәгълүм.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә дә (1856)
төрки-кыпчак-татар бул- тамырындагы [б] тартыгы эзлекле рәвештә
сүз башында күрсәтелми, ягъни угыз телләренә хас булганча
файдаланыла:  – اولدرулдыр,  – اولسونулсун,  – اوالنلرуланлар, – اولميا
улмайа [1856, б. 2],  – اوالرغهуларға,  – اولوبулуб [3],  – اولوبمنулубән,
 – اولدىулды [4],  – اولوب منулубмән,  – اولوبулуб [6],  – اولورسهулурса,
 – اوالنулан,  – اولمانكزулмаңыз,  – اولونمقулынмақ [9, 10],  – هسلواулса,
 – اول ه لمулалем,  – اوالرنىуларны [10],  – اولوبنунмаз,  – اولدىулды,
 – اولهула [11, 12],  – اولماغاىулмағай [13],  – اولورулур,  – اولمشулмыш
[Салихов, 1856, б. 14] һ.б.
Вариантлар да күзәтелә: бәнем йуқ һич гыйбәдәтем, булынмады
( )بولنمادىитағатем,  – بولماغاىбулмағай [1856, б. 7]. буларға ()بوالرغه
нидәим бән ғаса [8]. булынмаз ( )بولنمزһич сезә шафи, һидаять вир
бәңә, Йарабб [1856, б. 9], булур ( )بولورирсә... [9, 10, 14], булур
( )بولورнәзил фәсади... [11, 15],  – رولوب نرواىбулур урны... [1856, б.
12, 16], булуб ( )بولوبмәшғүл [1856, б. 14] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, сүз башындагы [б] тартыгы, Ә.
Каргалый әсәре белән чагыштырганда, Һ. Салихов китабында
шактый еш кабатлана:  – بولغاىбулғай,  – بولمغىбулмагай,  – بولسهбулса,
 – بولديلرбулдиләр һ.б., ягъни кыпчак-татар формасы да активлаша.
Бу авторда илә бәйлеге дә еш кабатлана: ғатаң илә ( )ايلهнәвал
[Салихов, 1856, б. 2], өммәһат илә ( )ايلهмәрхүм, әғмам илә ()ايله
ғәммат, әхвәл илә ( )ايلهхаләт, доғаи хәер илә ( )ايلهдияне, мәкер илә
( )ايلهәл [1856, б. 3],  – دوشالم زار ايله اههдөшәлем зар илә әһә [1856, б. 10]
һ.б. Авторның “Тәэссеф” шигырендә “Гафләт илә үттде гөмерем,
әй дәрига, нидәйем” дигән юл унтугыз мәртәбә кабатланып бирелә
[Татар поэзиясе…, 1992, б. 273–274]. Илә бәйлеге кушылып языла:
 – خديعتلهхәдиғатлә [1856, б. 3],  – تايولهтаюлә [4]  – فعليلهфиғлилә [10],
 – بو ايشله اولمايوبلرбу эшлә улмайублар [Салихов, 1856, б. 17].
Автор шулай ук берлә формасын да куллана:  – فكر برلهфикер
берлә,  – تلم تبرار ذكر برلهтелем тибрәр зикер берлә, تلم برله بيان قيلد
 – يمтелем берлә бәйән кыйлдым [Салихов, 1856, б. 8], باصب ايكى
 – آياقى برله يوزونىбасыб ике аяқы берлә йөзен [Салихов, 1856, б.
17], ғаеб эш берлә [Салихов, 1856, б. 18] һ.б. Илән формасы да
файдаланыла: корга илән ( )ايالنулмаз [Салихов, 1856, б. 16] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, Һ. Салихов иҗатында эзлекле рәвештә
илә бәйлеге кулланыла.
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Ш. Зәки шигырьләрендә дә төрки-угызча әйтелә торган
сүзләрдә сүз башында [у], төрки-кыпчак-татарча әйтелә торган
сүзләрдә сүз башында [б] кулланылышы дәвам итә, бу төр
язылышның үзенчәлеге күзәтелә. Мәсәлән, “Гашыйк хәлен гашыйк
белә” шигырендә, фәкать угыз формасы файдаланыла: улан, улыр,
улыр [Зәки, 2002, б. 39]; “...И дәрига!” һәм “..Бән ходаның бер
гарибе...” дип башлана торган әсәрендә [у] һәм [б] белән башлана
торган сүзләр чиратлаша, төгәлрәк әйткәндә, рәттән тезелеп бара
торган угыз формасы бер-ике мәртәбә кыпчак формасы белән
алмаштырылып куела:  – جون دل آرام اولدررчөн диларам улдыр,
 – بوالليدنбулалидан,  – اولمشدرулмышдыр,  – اولغلулғыл,  – اولغلулғыл
[Фәхретдинов, 1907, б. 415; Юсупов, 2006, с. 186];  – وار اولور مىвар
улурмы,  – زاﺌيل اولمازзаил улмаз,  – حاصل اولورхасыйл улыр, زبون اولمق
– зәбун улмағ,  – هب سوزى بولدى دروغһәп сүзе булды дөруғ, – مقهور اوله
мәқһүр ула [Юсупов, 2006, с. 190–192]. “Гашикы ашәфтәнең...”дип
башлана торган шигырендә әлеге ике форма бер үк юлда бергә
кулланыла:... – درد دل ايله اوالنلر بو لديلر اول شا هنىдәрде дил берлә
уланлар булдылар ул шаһыны. “...Эстәсәм галәмдә...” дип башлана
торган шигырендә,  – بولسه بولغا ىбулса булғай,  – بولغاىбулғай, بولمغاى
– булмағай дип, сигез мәртәбә фәкать кыпчак формасы кабатлана:
Эстәсәм ғаләмдә сәндик йарый булғай булмағай
Булса булғай сән кеби ғамхорә булғай булмағай...
Җан илә иман икәүлән өйүдә бал эчәр
Нагяһан ул икесе бер өйүдә булғай булмағай... [Юсупов, 2006,
с. 186–190].
Ш. Зәки иҗатында, Ә. Каргалый һәм Һ. Салихов әсәрләрендәге
кебек үк, илә бәйлегенең эзлекле рәвештә кулланылуы күзәтелә,
аерым очракларда берлә формасы да кулланыла. Мәсәлән, “Һай,
нә ойурсән?” дип башлана торган шигырендә “...күңелеңне ғыйшқ
илә”, “... сонарсән әлеңе хирс илә”, “...ғомрең илә харидар” дигән
тезмәләрдә илә бәйлеге өч мәртәбәдән соң, батыйль берлә дип
йомгаклана [Зәки, 2002, б. 29; Татар поэзиясе…, с. 323]. “Бән
Ходаның” дип башлана торган шигырендә хәсрәт илә, нәфес илә
дип кабатлангач, “Бакый гомрем әһле тәкъвалар илән кичсен
бәнем”дип илән бәйлеге һәм “Бәс, риязәт берлә нәфсем калгәсен
вәйран кылыб” дип, берлә формасы белән чиратлаштырыла.
Г. Кандалыйның “Шигырьләр һәм поэмалар” җыентыгын
төзүче һәм фәнни аппаратны әзерләүче, кереш сүз авторы тарих

556

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

фәннәре докторы М. Госманов шагыйрьнең төрле чыганакларын
бергә туплаганда, аның орфографиясенең ничек сакланышы
турында болай дип белдерә: “Күп кенә сүзләрнең язылышындагы
фонетик параллелизмга нигезләнгән орфографик төрлелек,
мәсәлән: бән-мән-мин; сән-син; вар-бар; түгел-дәгел; сачәк-чәчәк
(хәтта: сачак...); килеп-кәлеп (килеб-кәлеб – И.Б.); дийәйемдийәен; дел-тел; итеп-идеп (итеб-идеб – И.Б.) һ.б. шуның ишеләр
чыганакларда китерелгәнчә саклана. Чөнки мондый үзгәлекләрнең
кайсылары авторныкы, кайсылары күчереп язучыларныкы булуын
аныклау хәзер мөмкин түгел. Өстәвенә ул төрлелекнең, югарыда
әйтелгәнчә, иске әдәби теле халыклашу, сөйләм теле нигезендә
яңадан формалашу процессында барган тенденцияләр бәрелешенең
– ике башлангыч арасындагы көрәшнең-чагылышы икәнлеген
онытмыйк (димәк, бер яктан кимчелек булган әлеге төрлелек,
икенче яктан караганда, тарихи документальлек кыйммәтенә дә
ия икән!) [Госманов, 1988, б. 448]. Сүз җаенда шуны әйтеп үтик,
М. Госмановның әлеге фикере, Г. Кандалый иҗатын тикшергәндә
генә түгел, бәлки иске татар әдәби телендә иҗат ителгән барлык
әсәрләрне дә хәзерге графикага күчерү барышында нигез итеп
алынырга хаклы.
Г. Кандалый шигырь һәм поэмаларында исә, югарыда искә
алынган төрлелекләр белән бергә, тагын сүз башында [б] авазының
язуда күрсәтелү һәм күрсәтелмәү очрагын да искә алырга тиеш
булабыз. М. Госманов тарафыннан “...теле гаять чуар, ясалма,
“урта белемле” укучы өчен дә аңлаешсыз”, – дип билгеләнгән
[Госманов, 1988, б. 29] “Рисаләи-л-иршад” поэмасында, барлык
төр кушымчалары белән дә ул- формасы кулланыла: уладыр,
ласән, улып, улып, улғыл, улып, улыр, улыр, улсаң, улма, уламын,
улсаң, уласән, ула, уладыр, улабән һ.б., сирәк кенә [б] тартыгы
белән башлана торган сүзләр дә күзәтелә: Сәғадәт эчрәдә булғыл
[246], Ки булғыл пақ, лотъф зәйли, Ки булма соңра дәр-вәйли [252]
[Кандалый, 1988, б. 245–251].
Г. Кандалыйның чибәр кызларга багышланган поэмаларында
да, әлеге традиция дәвам ителә. Мәсәлән, “Шәфгый”поэмасында:
улыр, улып, вара, вар, улдым, улып, улып, вармаз, улмадым, варам,
варам, улып, варасән, бәңа, улдым, варыйм, улсын, варан, боның,
бәңа, бәнемдик, бәңа.
Түбәндәге вариантлылык күзәтелә: ...Сағышдин улмадым
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мин буш, ... Сезгә варам имеш мән уш... [347], Йә оҗмах хуры
идеңмү, Булып Хур йиргә иңдеңмү? Вә йаки монда килдеңмү,
Ирәм бағындин, и җаный [Кандалый, 1988, б. 341–351]. “Фәрхи”
поэмасында: бәңа, бән, бәнем, вардыр, варганыңда, улдым, улып,
улып, уладыр, бән, улырды, бәне, бәңа, бәңа, вирмәз, вирер, улам,
улам, бәне, вирер, бәне, бәнем, улубән, бәнем, бәңа.
Тагын шундый вариантлылык та бар: мәне, мән [1988, б. 354],
булып, барсаң [355], сәлам булсын, зар булып [356], сәне мәңа ул
бирер иде мәгәр, бар әйләдең, бармам [358], бардым [359], йитәр
инде, инәлмәм мондан ари, сәңа булсын сөйәрди чын җәнекә, безә
улсын қадерле остабикә [360], булса да, булды ла [361] мәңа кил
[362], минеке дип әйтеп булмас, бармамын, инәлмә [364], барған
җирең, әгәр бәңа кәлер булсаң, ...бәнем кеби бере булмас, харап
булды нәчә күзләр [365]. Мисаллардан күренгәнчә, вариант дип
аталган күренешләр бу поэмада сан ягыннан традицион норма
булып дәвам ителә торган берәмлекләр дәрәҗәсенә күтәрелә яза.
“Сахибҗәмал” поэмасында инде, алдагы әсәрләрдә вариант
булып бара торган җанлы сөйләмә сүз һәм сүзформалар сан
ягыннан алга чыга, традицион норма күрсәткечләре исә вариант
дәрәҗәсендә файдаланыла: Парай иленә бардым мин, Ғашыйқ
мәғшуқа зар булыб, Моңаеп, интизар булыб, җанашым ди-ди,
зар булыб; Иман сүзен дийә белмәс, Дине сартын көйә белмәс,
Бикәч диеп сөя белмәс, Барырсың андый фасиққа [391], булмаған,
баралмыйдыр [392], булыр, булмас [393], булдым [396], булмай,
булғай, барсаң, булыр [398], булып, булма, булалар [399], булалар,
булалар, булисәр [400], булыр, була [407], булып, бара-бара [408],
булып, булып, булып [409], монча, барып [410], булып, булып
[411], булмағач, булмас [412], Кече йәшдин матур булдым, Ғыйлем
булдым да зур булдым, Надан ир берлә хур булдым, Булып ғомергә
мәхсүрә [413] һ.б. Поэманың ахырына кадәр рәттән сүз башында
[б] тартыгы үзе языла, бу юнәлештә вариант күзәтелми, вариант
кулланылышы дигәндә, бәне, бәңа формасының дәвам ителешен
һәм бер мәртәбә варан сүзенең файдаланылуын әйтеп үтәргә тиеш
булабыз [Кандалый, 1988, б. 408].
Г. Кандалыйның иҗатында илә, илән, берлә бәйлекләре бер үк
әсәрдә файдаланыла. Мәсәлән, “Чәй бәянында” дигән шигырендә:
...Ки чын кясәгә салубән, Көмеш қашық илән алың, ...Лимун илә
чәй эчелсә, Эчәнләрә күб әүлядыр. ...Бу шартлар берлә эчсәләр,
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Ула мәсрур, ула хуш халь... [Кандалый, 1988, б. 87].
Бер үк шигырьдә бер үк бәйлек кабатлана. “Илаһи, барча
галәмне” дип башланган шигырьдә: Яратдың қодрәтең берлән,
Нәҗат қыйл рәхмәтең берлән” [88], “Ки әүвәл ибтида итдем” дип
башланган шигырендә: ...Бу кадәр моңлы зар берлән, Бу қадәр
иғтизар берлән, Бу қадәр интизар берлән... [1988, б. 91]. Йақутлар
табыладыр wақыт берлән, Wақытлар табылмыйдыр йақут берлән
[96], “Үзең анда тик торасән” дип башлана торган шигырендә
илә бәйлеге ун мәртәбә кабатлана [1988, б. 133], “И белмисең,
шөйлә булдым” дип башлана торган шигырендә: Йосыф берлә
Зөләйхадик, ...Йуқ әсбаб берлә алңыма, ...Ки қайгы берлә бетәсең,
белән чиратлаша: Бу қарышмақ белән [140], ...сәнең берлә [201],
сәнең берлә, сәнең берлә, сәнең берлә, сәнең берлә [202], Алла илә,
...бу дәрд илә, ...дәрдең илә, ...сәнең илә, ...қайғысы илә [230], Сәнең
дәрдең белә... [237], Ки бән шухлық белән улдым, Шаярмақлық
белән улдым, Вәлий ғәфләт белән улдым... [251].
Әлеге кабатланулар белән бергә илә, илән, берлә, берлән, белә
ярдәмлекләренең аерым-аерым кулланылуы дәвам итә: Ходаем
қодрәте илә... [91], Кил, и талиб, ғыйбрәи илән күзең ач [95],
Абыстай берлә икәүләп [98], Ки ултырсаң да йар илә, Бу уғланның
сорауилә [101], Әтәч дәхи күркә берлә бер тиң ирмәс [104], Кәлеб
ирдем сәбәб берлә ивеңгә [118], Доғагүйең илән ачып кәлями
[120], Әһл бәйтең илән уқубән шадемән [122], Җәһед берлән
җыйнарға бәрабәр [123], Тулидүбән йәш илә күзләремне [124],
Ата берлә анаңдин йадекярым [126], Сәнең илә күрешмәккә [128],
Кичә берлән бәңа көндез бәрабәр [131], Йар илән сохбәт ғаҗәбдер,
тәғне әғйар улмаса [138], Ки қайғы берлә гөрселдәп [142], Ғамең
берлән..., Фәрағәт берлә һич ғашыйқ ятармы [154], Мамық берлән
нәчек утны утны янармын [156], Бәнем илә күрешсәнә ниһанда
[169], Ихлас берлә дыңлағыл, Тутый берлә ки қарғаны [173],
Аның илә [179], Мәхәббәтсез билә торсаң [180], Өмид илән...
Сабыр берлән [189], Кәрам берлә, қаләм илә, тел илә [197], Ки
күркәм берлә мәрҗан буйныңызда [205], сәнең берлә [207], Фазъле
берлә [209], ...бу ғашыйқлық берлә [211], Хәмед берлән [220], Ки
бисмилла илә, ...Сағынмалық илән, ...Сәнең илә сағышым [227],
Җәмалең илә кәмалең [228], Ғыйшықлық илә [229], Сәнең қайғы
белә ахры үләрмен [232], Бетәр қайғу илән күңлем таралыб [234],
...ни халь берлә чыдаем [238], Сәнең илән булсам иде һәрдаим
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[241], Йөремә чықубән илә... [259], Үзең кемлек белән пәс тор
[260], Хәя берлән шәрм бисйар [261].
Г. Кандалый иҗатында берлә, берлән ярдәмлеге белән формасы
белән чиратлаша башлый: Торам кайғым белән, җаный, қаралып
[132, 140, 150, 168, 171, 187, 189, ], һәм берничә мәртәбә кабатлана.
“Рисаләи – л-иршад” поэмасында: ...Күңел берлән қолағың сал,
...Кичермә юқ белән әзман [1988, б. 246–247], Түңелмәслек белән
улсаң [251], Ләгъү-ләһү белән мәшғуль [253],
Илә бәйлегенең сүзгә кушылып язылу очрагы сирәгәя:
Күңелмәссең буйлә улсаң [249], Шаяру – шухилә йөрдем [252],
Фәсадәт эстәйүб буйлә [250], сорауилә [239] һ.б. Аңлашылганча,
илә формасы эзлекле булып бара дип әйтә алмыйбыз.
Гали Чокрый (1826–1889) шигырьләрендә дә традицион
язылыш белән халыкчан вариантларның үзенчәлекле чиратлашуы,
аерым әсәрләрендә билгеле бер стилистик аерымлауга омтылыш
күзәтелә. Мәсәлән, авторның “Шәмгъ эз-зыя...” китабы “...тулысынча
диярлек заманның руханиларына, мәгариф эшлеклеләренә
багышланган мәдхия һәм мәрсияләрдән тора” [Татар әдәбияты...,
1985, б. 419; Гомәров, 2006, б. 21].
Китабының керешендә автор җанлы сөйләмгә хас булган
сүз һәм сүзформалар куллана: “Бәс, безнең ғасырымызда да күб
ғазизләр бар иде. Анларның да исемләре соңғыларға мәғлүм булыб,
йадға алыныб, хәер-доғалар қыйлышырға сәбәбләр булса иде,
чөнки олуғ ғазизләр үзләренең нәфесләрене вә ғазиз җанларыны
айамай рийәзәтләр чигеб һөнәр вә гыйлем үгрәткәннәрдер вә
белгән ғыйлемләрене мөғассирләренә тәғлим итәр өчен, күб
михнәтләр чиккәнләрдер вә һәр қайулары унике фәндән мөмкин
қадәре дәрес әйтеб ничә өйәздән җыелыб килгән талибләрне ғалим
булғанчы вә имам вә мөәззин булырлық булғанча назыйр вә тәрбия
қыйлғанлардыр, анларны соңғыларымыз онытыб бетмәсен өчен
фәлән йирдә фәлән ғалим булған икән дийүрлек тәзкирәләр қалған
булса йахшы булыр иде...” [Чокрый, 1883, б. 2]. Китерелгән өзектән
аңлашылганча, татар сөйләмә телендә [б] тартыгына башлана
торган барлык сүзләрнең дә ишетелгәнчә үк язылуы күренә.
Шуның белән бергә, “олуг газизләрнең” тормышы-эшчәнлеге
хакында мәрсия-мәдхияләрне тасвир итә башлау белән автор
традицион язма берәмлекләрне күбрәк файдалануга күчә:
...Ләбибләр күб Қазан тулған, ғалимләре имам улған
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Кәсебләре кирам улған, ғаниләре һөнәрсаздыр... [1883, б. 7].
...Мисале шул кем мәсҗеде вар, мәктәбе вар бик гүзәл
Мондайын мәктәб мәдрәсә хас ғадәтедер мөғаш... [11].
...Дәреседән чуқ бохара алмыш ул зарифың күб кәрам:
Нәхү, мантыйк һәм мотаувәл бу диарға мәншурәт...
Ул зарифиң мәүтидән соң тәдрисе өчен,
Наиб улмыш дамади кем ул Шәриф хазрәт дора,
Ул шәрифиң фәүтидән соң уғылы Борхани қалыб,
Дәрес улмыш мәхфилендә чуқ заманлар чуқ фират... [22].
Мондин ары җөмлә Болгар мөслименә баш улыб,
Мөфтилегендә хезмәт итде Хаҗиморза Тәфкилеф,
Дәүләте чуқ, хөрмәте чуқ илдә-көндә бер кеше,
Йөз мең ирдән мәшһүр улды Хаҗиморза Тәфкилев... [1883, б. 25].
Мисаллардан аңлашылганча, улган, вар, улмыш, улыб, улды һ.б.
сүзләр үзләренең традицион язылышын саклаган хәлдә кулланыла.
Г. Чокрыйның “Замме нәзыйр” (“Охшаш өстәмәләр”) китабы
“...мәшһүр суфый шагыйрь Сөләйман Бакырганига (1186 елда
үлгән) нисбәт ителүче “Ахыр заман” (икенче исеме “Тәкый гаҗәб”)
китабын шәрехләп аңлату, хаталы дип саналган урыннарын төзәтү
һәм аңа өстәмәләр бирү максатыннан иҗат ителгән” [Гомәров,
2006, б. 21–22].
Әлеге әсәрнең язылу шәкеле дә авторның алдагы китапларыннан
шактый аерыла: гадәттә, өч юл бер үк сүз-рефрен белән тәмамлана
һәм дүртенче юл бер үк килеш үзгәрмичә кабатлана:
Пәйғамбәрнең шәрғы даим заһир булғай,
Хақ Тәғалә бу өммәткә насыйр булғай,
Һәр ғасырда ғалимләре садыйр булғай, –
Андыйн артық тәқый ғаҗәб таңлары вар.
“Заман ахры” китабы мәшһүр улды,
Җөмлә мөэмин қоллар ара мәншүр улды,
Ләкин бәғзе мөэмин моңа мөнкәр улды, –
Андыйн артық тәқый ғаҗәб таңлары бар.
Мәсҗидләр, мәдрәсәләр төзек булғай,
Заһир – төзек, батыйн, әмма бозық булғай,
Уқыр кеше аз булғай-өзек булғай, –
Андыйн артық тәқый ғаҗәб таңлары вар [Чокрый, 1888].
Менә шулай итеп, улгай – булғай, улды – булды, булмаң,
булыр, бар, вар формаларының кабатланып кулланылуы белән
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әсәрнең үзенчәлекле ритмы һәм яңгырашы хасил була: норма һәм
вариантлылык сан ягыннан икесе дә бер дәрәҗәдә. Гомумтөрки
язма традиция берәмлекләрен автор “Тәгый гаҗәб” әсәренең асыл
сулышы буларак саклап, шул ук сүзнең җанлы сөйләмә халыкчан
формаларын үзенең укучысына багышлый. Авторның башка
әсәрләрендә дә язма-китаби һәм җанлы-сөйләмә язылыш берсе
икенчесе белән чиратлашып файдаланыла. Мәсәлән, “Һәнүз анлар
булуб залим” дип башлана торган өзектә: Мөфасәттә йылан улды...
Табар һәрберсе йөз дуслар, Йөзе йөз мең булыр бисьяр,... Гүя
мәзлум қыйлан улды, Болар бу хәл илә торса, Җәфа артып тотыр
булса... [Татар әдәбияты, 1957, б. 247]. Аерым шигырьләрендә
бер генә форманың кулланылуы да күзәтелә. Мәсәлән, “Болгар
турында язган кайбер бәетләре”ндә: Мөселман ханлары торған,
мөселманә хисар булған, Татар, башқорт, мишәр тулған, ғали җайда
бина саздыр, Дәхи анда китап, Қоръән, уқу-язу бары булған [Татар
әдәбияты, 1957, б. 248]. Яисә “Мәгърифәт йулы”нда: Қачан шәмғ
дилә нур алған булсаң, Тәүүәриғ қыл, әсәрләр салган улсаң [Татар
поэзиясе ..., с. 336], “Хаҗнамә”дән алынган өзектә: Һич күңелдән
чықмас улды һәм доғада булды дал [Татар поэзиясе ..., с. 337].
Шушы ук тәртип бәйлекнең илә, илән, берлә, белән булып
язылышында да урын ала: Йәнә шонча нәфис әлқаблар илә, Атаб
дагый булырларде
Ә. Уразаев-Кормашиның “Бүз йегет”кыйссасында (1874):
...Қушылур көн булған йуқ сабыр иткел сән әле,
Без хазермез барурға шәһәр илгә йөрүргә,
Алла әмре бар булса, дидареңезне күрүргә.
Без илүңә барғунча дидареңезне күргүнчә,
...Қыз шул сағәт уйғаныб китде ирсә ул килмеш сурәт йанында
булмады, ...би тақать булды, ...ғашыйқ булды, ...би тақать булды,
...барсам икән, йулында қорбан улсам икән диде [Кормаши, 1874].
Мисаллардан күренгәнчә, сүз башында [б] тартыгы биш мәртәбә
кабатлангач, бер мәртәбә традицион улсам языла, ягъни кыпчактатар төркеме үзенчәлеге әдәби норма буларак урнаша, традиционугыз формасы хәзер вариант буларак дәвам ителә.
Әлеге үзенчәлек шушы ук дәрәҗәдә диярлек “Таһир илә
Зөһрә” кыйссасында да урын ала: ...шул заман шадыман улыб,
...Зөһрәнең ғыйшқы көннән-көн зияда улыб, сабыр қыйла алмады.
...Зөһрәнең шулқадәр мәхәббәте артты кем, намус вә ихтыяр
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қулындан китде вә көндез Таһирға тынычлық бирмәс булды.
Ниқадәр улса да Таһир аслан йөзенә карамас иде, бу минем
қарендәшемдер диб белер иде... Таһирға ғашыйқ уты заһир булды.
...Йикетләргә мәғлүмдер, әгәр дә хатын-қыз җәмәғате йекетләр
тарафындин зәррәчә мәхәббәт сизмеш улсалар, кәнделәрене назға
чигеб дәрдмәнд йикетләрне хараб итәрләр... И падишаһым бер
балаң улыр,... қыямәткәчә телләрдә хикәят улыб сөйләнер... [1882,
1894, б. 2–6–7 һ.б. б.]. Әлеге форма, сирәк кенә булса да, әсәрнең
тезмә өлешендә дә күзәтелә:
...Исемем аһ-зар улсын да, Алла мәдәт қыйлсын да... [1957,
б.309] һ.б.
Шулай итеп, Ә. Уразаев-Кормашиның һәр ике кыйссасында
да сүз башында, мән, бар сүзләрендәге кебек үк, бул- тамыры да
кыпчак-татарга хас булган әйтелешен күбрәк саклап языла.
Бу авторда илә бәйлеге кулланылу дәвам итә, әмма илән, берлә
формалары да ешрак кабатлана башлый: Малы вә хәзинәсе вә
ғаскәре бик күб иде, бунча солтанәтлек илә дөнъяда һич нәрсәгә
ихтыяҗы йуқ иде,... Аллаһе Тәгалә үзе бирмәсә, мәхлүк ни
қыйлсын, бер аз заман бу фикер илән калды,... бер дәрвиш хуш
аwаз илән қычкырып әйтер ки,... доғалар уқыб өрде һәм тырнақ
берлән алманың тап уртасындан бүлеб,... Аллаһе Тәғаләнең
фәрманы берлә қызыңны Таһирға бирәсән... [Кормаши, 1894, б. 2].
Китерелгән мисаллардан аңлашылганча, солтаналык илә,
фикер илән, аваз илән, тырнак берлән, фәрманы берлә дигәндә,
аларның үзләренә хас булган мәгънә мөнәсәбәтендә кулланылуы
күренә: солтанлык илә ихтыяҗы юк иде-сәбәп төсмере мәгънәсе,
фикер илән калды – эш-хәрәкәтнең нәтиҗәсе, хуш аваз илән
кычкырып – эш-хәрәкәтне башкару чарасы, тырнак белән бүлепкорал мәгънәсе, фәрманы берлә бирәсең-эш-хәрәкәтнең нигезен
белдерә торган мәгънәләрне белдерә. Шуның белән бергә, этимолог
галим Р. Әхмәтьянов әлеге бәйлек сүзләрнең килеп чыгышын ике
тамырдан дип аңлата: “...Ст.-тат. илә считающееся вариантом
послелога белә-белән (см., например: Абдуллин, 1963), скорее
всего, является самостоятельным образованием от слова икки
(см. тат. ике, чув. икке, еки т.д.) т.е. было слово иккилән > ийилән
вдвоем, совместно, вместе с другим, вторым” [Әхмәтьянов, 1983,
б. 123; 2001, б. 43; 2005, б. 209]. Мондый мәгълүматка нигезләнеп,
берлә-илә алмаштырылуын бер үк төрки-татар теленең төрле
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чорына караган төрлечә язылышы дип карарга тиеш булабыз.
Бу кыйссада илә, илән бәйлегенең Р. Әхмәтьянов аңлатканча,
ягъни икеләнү, икелек мәгънәсен белдерүенә туры килә торган
формада кулланылуына да ачык мисаллар бар: Әгәр дә берберендән аерсаңыз, башларына Фәрһад илә Ширин, Ләйлә
илән Мәҗнүн, Арзу илән Қанбәр, Вамиқ илән Ғарәр, Вақа илән
Гөлшаһ башларына килгән хәлләр шикелле ғаҗәб хәлләр килеб,
қыямәткәчә теләрдә хикәят улыб сөйләнер” [1894, б. 5]. Әлеге
мәгънә мөнәсәбәте әсәрнең тезмә өлешендә дә дәвам ителә: Сер
илән сердәшем сән, йулым илән юлдаш сән...
Шушы ук мәгънә тагын белән бәйлеге белән дә белдерелә:
... Зөһрә, минем җаным син, җисем эчендә җаным син,
Башым белән җаннарым ғорбан булған ярым син...
... Сабырым белән қарарым син алыбсән, Зөһрәҗан...
...Таһир белән бақчада уйнаб қалды қызыңыз... [1957, б. 296].
Шушы ук мәгънә берлә формасы белән дә белдерелә: ...Зөһрә
берлә Таһир, бер-берсенә сарылыб, қочақлашыб йығлаштылар,
...бонларны яхшылаб күзәтеб хан берлә ханымға ғарыз қыйламын...
[1957, б. 296],... Таһир берлә Зөһрә арасында булған мәхәббәтләрен
бер-бер сөйләде [1957, б. 300].
Әмма бу позициядә илә бәйлеге ешрак кабатлана: Таһир илә
Зөһрәнең бер-беренә мәхәббәт итеб,... Таһир илә Зөһрә бақчаға
китмәкче булдылар,... Таһир илә Зөһрә бағчаға кереб,... Таһир
илә Зөһрә ул бақчаға сазларын вә сорнайларын алыб килделәр...
[1957, б. 298], ...Таһир илә Зөһрә берен бере күрә алмый хәсрәт
вә қайқуда қалдылар [1957, б. 300], ...Таһир илә Зөһрә бер-беренә
сарылышып,... [1957, б. 314].
Шул ук бергәлек мәгънәсе илән формасы белән дә белдерелә:
Йанында анасы илән бер туғма апасындан бүтән кеше йуқ иде,
...сезнең Таһир илән бер-береңезгә мәхәббәтләреңезне ғарәп қол
сизеп,... [1957, б. 301], ...Таһир Зөһрә илән бәетләр вә шиғырьләр
әйтешкәнен... [1957, б. 313], ...падишаһ қызы илән Таһир килеп
утырып [Кормаши, 1957, б.321] һ.б.
Шуның белән бергә, илә, илән бәйлегенең сүзләр арасында
корал мәгънәсендә кулланылуы да күзәтелә: ...Таһирны йефәк
кәмәнд илә җиргә иңдерделәр... [314], ...Таһир кәмәнд илән йуқары
чығыб,... [315], ...ул қара тигәнәкне үткен балталар вә қылычлар
илән чабып бетерәләр иде [Кормаши, 1957, б. 338].
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Мисаллардан аңлашылганча, Ә. Уразаев-Кормашиның
“Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” әсәрендә, белән, берлә, илә, илән
бәйлеге, берсе икенчесе белән алмаштырылып, төрле ешлыкта,
билгеле бер дәрәҗәдә аерымлана торган мәгънә дә, шул ук вакытта,
сүзләр арасындагы бер үк мәгънә мөнәсәбәте белдерү өчен дә
кулланыла, ягъни автор тел берәмлекләренең барлык мөмкинлеген
оста файдалана, дип әйтә алабыз.
М. Акмулланың Ф. Әмирхан тарафыннан күчерелеп язылган
беренче шигырендә рефрен булып улмайә сүзе кабатлана:
...Сағ қолақ улдыр ки, һәр сүздә ләтафәт кәсб идәр,
Гуш(и)гәр улдыр ки, мәғнәдән сәмәрдар улмайә... Шулай итеп,
30 икеюллыкта һәр юл арадаш улмайә сүзе 16 мәртәбә кабатлана.
Әлеге шигырьне беренче мәртәбә гамәлдәге графикага күчерүче М.
Әхмәтҗанов “улмайә”не “булмый” дип аңлатып үтә [Әхмәтҗанов,
1983, б. 138–145].
Шагыйрьнең “Хатимә” шигырендә тасвирлана торган контраст
фикер эзлекле рәвештә кабатлана торган “улса улсын – улмасын”
дип, шарт фигыльнең барлык һәм юклык шәкеленә салып бирелә:
...Һәр таләпдар бәндәсенең Фәйзе Хақтан хаззы бар,
Сән ғорап дип уйлаганың аслы шоңқар улмасын.
...Йорты Болғар улса улсын, йортны болғар улмасын,
Иншат иткүче мөләққап дәрдемәнд Ақмуллаңыз
Дөнйада хур улса улсын, мәрҗәғы нар улмасын... (Хатимә).
М. Госманов билгеләгәнчә, “...Акмулланың мәшһүр
“Хатимә”се кебек үк, XIX йөз поэзиябезнең классик үрнәкләреннән
санала алырлык дәрәҗәдәге” шагыйрьнең “Укыдым кан йотып
кайгы китабын” дип башланган һәр бәете (ике юллыгы) “булдым”
рефрены белән тәмамлана:
Әйа дустым, бу көн бикяна булдым,
Бу хәсрәт утыйға пәрванә булдым
Уқыдым қан йотып қайғы китабын,
Мөдәррисләр кеби гүйанә булдым...
... Ходайә, бәхтеми хар әйләндеңме?
Йөрәгем қан улып бөрьйанә булдым... [Госманов, 1983,
б. 160–161]. Шулай итеп, М. Акмулланың иҗатында, сүз башында
[б] тартыгының язылышында, бән, мән, вар, бар һ.б. кебек
мисаллар күзәтелмәсә дә, аерым әсәрләрендә ул-, бул- тамырының
кулланылышында, ягъни угыз-кыпчак төркеме телләре мөнәсә
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бәтендәге норма һәм вариантлылык аерым әсәрләрендә чагылыш
тапкан дип әйтә алабыз.
М. Акмулланың “Дамелла Шиһабеддин хәзрәт мәрсиясе”
әсәрендә (1892) бул- тамырына башлана торган сүзләр, асылда, [б]
тартыгы белән языла һәм шул формада кабатлана:
Қазанда бер фазыйл чықты алмас булуб ()بولوب,
Хасидләре күбәйде ғамь-хас булуб ()بولوب,
Мәғанә җәваһирен қулға элгән –
Хакаиқ диңгезендә ғаувас булуб ()بولوب...
Башқалар була қалды ( )بوال قالدىсу алғандай...
Батырлар була қалды ( )بوال قالدىҗуғалғандай [1892, б. 2].
Әһле дәрд шағыйрь булса ( – )بولسهүзен малик
Булмаса ( )بولماسهшиғырь менән вирдән тарик
Мотлақа мәнғы қылмақ уңай булмас ()بولماس
Һәр йәнә ләһү булса ( )بولسهләм йөбәрик...
Шиғырь дөрес-нәсыйхәтне хамил булса ()بولسه,
Иясе қадәри хәл ғамил булса ()بولسه...
Вәғазь менән ғыйбрәтне шамил булса ()بولسه...
Җариядән тәганни вақыйғ булған ([ )بولغان1892, б. 5]...
Вәләкин һәр қош очыб лачын булмай ()بولماى,...
Тәғаенләб һәрбер сүзне әйтеб булмай ([ )ولماى1892, б. 6].
Авторның “Нәсыйхәтләреннән” дип аерылып бирелә торан
шигырьләрендә дә бер үк форманың кабатланып бирелүе күзәтелә.
Мәсәлән:
Атқан уқтан файда аз – җонсыз булса,
Юлдашыңдан файда аз – җүнсез булса;
Мөнәҗәт – шиғырь илә эше булмас –
Күңеле қатқан бер дәртсез, моңсыз булса! Яисә:
Әһле – Ислам йоқлабырақ қалыр булды,
Башқа милләт алға таба барыр булды,
Әғдаға мәқавәмәт қылмақ өчен,
Ғолуме җәдидләре зарур булды...
Иң әүвәл үз динендә заһир булсын,
Иғтикадта қодрәте таһир булсын...
Исламға қаршыларны каһир булсын! [Акмулла, 2001, б. 82–83].
Акмулла иҗатында илә, илән, берлә ярдәмлегенең
кулланылышы сүз башында [б] һәм [м] чиратлашуы мәсьәләсе
тикшерелгәндә күзәтелде, фәкать берлән һәм менән формаларының
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илә һәм иләнгә караганда бер-бер артлы булып кабатлануын гына
искәртеп үтү кирәк.
Бу вакытларда иҗат ителә торган проза әсәрләрендә, алда
әйтелгәнчә, адресатны күз уңында тотып язарга кирәклек
мәсьәләсе алгы планга чыга. Боларның барысы да язма текстта
файдаланыла торган тел берәмлекләренең махсус рәвештә
сайланып кулланылышына тәэсир итә.
К. Насыйри бу фикерне эзлекле итеп үстерә, теоретик яктан
нигезли, фәнни принцип итеп күтәрә: “...гарәп-фарсы аз белгән
адәмләрдән кыйсса вә хикәят укырга ихласы бар кешеләр
өчен, ошбу Әбүгалисина кыйссасын халык аңларлык итеп, рус
мәмләкәтендәге мөселманлар теленә...” – тәрҗемә итә [1871, 1881,
б. 3], шигырь язучыларга да шундый ук киңәш бирелә: “...кирәкмәс
йирдә гарәби вә мөшкел ләфызлар китереб, шигыреңне барид вә
мөбһәм итмә”, ягъни шигыреңне аңлаешсыз итмә, чәчмә әсәрләрдә
дә кулланырга ярамаган тупас сүзләрне шигырьдә файдаланма”
(кабуснамә), ...тиш диб йазарга кирәкмәс, тиеш вә тиешле йазылыр,
...ана телеңдә кеби диб йазма – бу кәлимә асыл төрек телендә дә
кебек диб могтадмән булгандыр ләкин кебекнең ахыргы кяфын
шул кадәр йомшатмышлардыр ки, бәлкыйа ишетелмәс... [1892,
б. 25], ...кәлде дип язма, килде дип яз, кәтде дип язма, китте дип
яз һ.б. ”, халык сөйләгәнчә язарга кирәклеген аңлата [Кавагыйде
китабәт, 1892, б. 3].
К. Насыйри үзенең катлаулы иҗатында, аңлы рәвештә,
халыкчан әйтелешне норма буларак чагылдырырга тырыша, әмма
ул һәрвакыт сакланмый: “...ошбу ун тауыш хәрефләре бәрабәренә
өч галәмәтебез бардыр” [Әнмүзәҗ, 1895, б. 3]; күпсанлы фәннәрне
өйрәнеп хезмәтләр язган бу киң кырлы галим “һәрбер фәннең үзенә
махсус истыйляхы бардыр вә үзенә махсус теле бардыр” дигән
нәтиҗәгә килә [Ысулы җәгърәфия кәбир, 1898, б. 3], әлеге нигездә
җанлы сөйләмә тел белән әдәби-фәнни телнең аермасын гади генә
итеп аңлата: “...Мәдәниятле һәрбер адәмнең ике төрле теле булып,
берсе анасындан сөт имгән мөддәтдә үгрәнгән теледер, икенчесе,
дәхи бер остазга тәгълимгә бирелгәч, гыйлем вә фән лөгатьләре
белән ачылган теледер...” [Кавагыйде китабәт, 1892].
Димәк, язма әдәби телне халыкчан вариантка якынайтырга
кирәк дигәндә, әлеге мәсьәләләрне, ягъни әдәби тел белән
төрле фәннәрне билгеле бер дәрәҗәдә төрлечәрәк, һәр фәннең
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үз истыйләхы-терминнары белән язарга кирәклекне истә тоту
зарурлыгы искәртелә.
К. Насыйриның үз хезмәтләрендә аның бу мәсьәләләрне
истә тотуы, шуның белән бергә, иске татар теленә хас булган
үзенчәлекләрдән дә бөтенләй ваз кичмәгәнлеге күренә. Мәсәлән,
галим барлык әсәрләрендә дә татар телендә [б] тартыгына
башлана торган алмашлык һәм ярдәмлекләрне, асылда, сөйләмә
телдәгечә яза, әмма үзенең аерым хезмәтләрен, яисә абзацларын
“мәгълүм ула ки” дигән тезмә белән дә башлый. Мәсәлән, “Әхлак
рисаләсе”ндә: ...Мәгълүм ула ки, адәмне башка хайвандан аера
торган сыйфат нотыкдыр, йәгъни сөйләшүдер. ...Ошбу тел вә
сөйләшү дигәнемез дәхи гыйлем белән, йәгъни мотлака белмәгән
нәрсәләрне белгән кешеләрдән үгрәнеб белмәк вә китабдан укыб
фәһемләмәк белән булыр... [1881, б. 2, 1975, б. 102]. “Кавагыйде
китабәт”тә: ...Мәгълүм ула ки, һәрбер телдә китабәт вә йазу
дигән нәрсә хәрефләрнең бер-бере белән кушылуындан хасил
булган кәлимәләр вә гыйбарәләрдер... [1892, б. 2, 1974, б. 31].
“Макарья ярминкәсе”ендә: ...Мәгълүм ула ки, ошбу ярминкә
кадим Казан ярминкәсе иде – мақарья календаренда мәзкүрдер
ки, бу ярминкәнең ибтидасы мәгълүм булган кадәресе 1257 нче
гасырлар әснасендәдер-әмма андан мөкаддәм Болгардан Казанга
күчерелмеш ярминкә булмак һәм ихтимал... [Календарь, 1892].
“Мәнафигъ әгъза вә кануны сыйххәт”тә: ...Мәгълүм ула ки, тыйб
дигәнемез адәмнең җисеменә гарыз булган ауруларны белмәкдән
гыйбарәтдер... Мәгълүм ула ки, хәвас бишдер. Мәсәлән, басира,
самига, шәм, зәүкъ, ләмес... [1893, 1975, б. 68–69]. ...Әмма бәгъдә
мәгълүм ула ки, ошбу заманымызга кадәр үз телемездә тәсныйф
кылынмыш вә таләбән лишшифа истигъмал кылыб,... [1894,
1975, б. 78]. ...Мәгълүм ула ки, ошбу заманымызга кадәр махсус
лисанымыз өчен бер сарыф вә нәхү кагыйдәләрен бәян кылгучы
бер китаб тәсныйф кылынганы күренмидер иде” [Әнмүзәҗ, 1895]
һ.б. Аңлашылганча, К.Насыйриның татар язма теленә алып килгән
яңалыгы традиция нигезендә баруы күренә.
М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” әсәре “Тәрҗеман” газетасы
теленә якын итеп язылганга күрә, бән-, вар-, вир- кебек үк, эзлекле
рәвештә ул– тамыры кулланыла: ике йөз әв қадәр улыб [1886, б. 3],
указный менла улмыш исә дә, уғылы атасының җәһәтенә муаффәқ
уламады, кечек саче қоңғыр рәңдә улыб [4], мәсрүр улды, бән улаем,
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сез улыңыз, қайғы хасил улыр [5], қырда йул бәркарар улмайыб,
бу кеби кеше илә таныш улмақ эстәйүр иде [7], қач чақрым улыр,
унике, унбиш улыр [Акъегет, 1886, б. 8], бән улайым, сез улыңыз,
гимназия төләбәсе улдығы аңлашылды [9], Хисамеддин менла да
улынды [14], йәш улса да [15] һ.б. Сирәк кенә кыпчак формасы да
файдаланыла: бер урамлы аwыл булыб [2], бу ханә үзе кечек булса
да [3], милкең вә ғадәләтең улмайыб ике қадын алсаң хоқуқларыны
вирмәйән гөнаһлы буласән [1886, б. 11].
Г. Фәизхан “Тутыйнамә китабын” ни өчен тәрҗемә итүен
болай дип аңлата: “...Казан виләятемездәге қулланыла торған
Тутыйнамә китабын Ғосманлы т[ө]рекләре телендә күрүб вә ул
телне безнең халқымызға аңлауы мөшкел булғанлықдан һәммә
дәрд әһеле уқуб файдалансунлар өчүн мәзкүр Ғосманлы т[ө]
рекләре телендән үз татар телемезгә тәрҗемә қыйлдым” [Фәизхан,
1887, б. 2]. Аңлашылганча, бу әсәрдә эзлекле булып кыпчак-татар
формасы кулланыла:  – كتاب تمام بولغاندن صونكкитаб тәмам булғандан
соң,  – بولوراق بولغاجбулурақ булғач [Фәизхан, 1896, б. 2], خاتونى حامله
 – بولوبхатыны хамилә булуб,  – توقز آى اون كون بولغاندهтуқыз ай ун көн
булғанда [Фәизхан, 1896, б. 3] һ.б.
З. Бигиев үзенең романнырының ничек итеп язылуын
аңлатмый, әмма традицион язма формаларны мул куллана.
Мәсәлән, “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” әсәрендә (1887) бултамыры эзлекле рәвештә ул- рәвешендә языла: – اولدغنى يزامز
улдығыны йазамыз,  – اولمش اشدورулмыш эшдер,  – جمع اولمشلرҗәмғы
улмышлар, тәфтиш улыр, җәмғы улмыш җәмәғать, нә хәбәр улыр
һ.б. бер мәртәбә булып дип кыпчак формасы кулланыла һәм яңадан
угыз формасы дәвам ителсә дә, булгач, булыр иде, булыр иде, булуы
дип чиратлаштырыла да яңадан угыз формасы кабатлана [Бигиев,
1887, б. 2–3]. Авторның “Гөнаһе кәбаир” романы да шул тәртиптә
языла. Әсәр мондый җөмлә белән башлана: “Гөнаһе кәбаир” нам
роман җинаять вә мәхкәмә мәғыйшәтендән алынмыш ғәриб вә
ғәҗаиб бер хикәя улыб, романымызда мәхлут улан әшхасның әксәре
гөнаһлы бәндәләр улыб, дөнйалары башдан ахырына қадәр хараб
вә бишекдән қаберә кадәр фәләк ғаддарында булындықлары бу
wақыйғадан мәғлүм улачағы кеби, йаүме мәхшәрдә Ғафуреррәхим
Аллаһының рәхмәте вә фазлына мөляқат қыйлмасалар, әһле
җәһәннәм улдықлары аңлашачақдыр [Бигиев, 1890, б. 2]. Автор
сүзе итеп бирелгән җөмләдә, ул- тамыры биш мәртәбә, бул- тамыры
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бер мәртәбә кулланыла. Әмма персонажлар сөйләме итеп бирелә
торган өзек бар һәм булды дип башлана: Барды, барды, Гыйззәтулла
хәзрәт хаҗи булды, ...йәш кеше булырға кәрәк,... йегерме йеде
йәшдән зиядә булмас [1890, б. 3], ләкин улыб, улсын дип дәвам
ителә, шулай итеп угыз формасы ешрак кабатлана. З. Бигиевның
тулаем төрки дөнья аңласын дигән максаттан, төрек теленә
якын итеп язылган “Мавәраэннәһердә сәяхәт (Транс-Оксанияйә
сәфәр)” әсәрендә дә (1908) рәттән угыз формасы файдаланылса да,
персонажлар сөйләме: Қазанда булындығыңыз вармы? ...дүрт сәнә
Қазанда булынмыш идем, – дип бер-ике мәртәбә җанлы-сөйләмә
рәвешендә башлана, аннан соң язма-китаби традициядә дәвам
ителә [Бигиев, 1991, б. 296–297].
Ф. Кәриминең татар укучысына багышлап язган әсәрләрендә
җанлы-сөйләмә сүз һәм сүзформалар кулланыла. Мәсәлән, “Салих
бабайның өйләнүе” (1897) хикәясендә бар, бир сүзләре кебек,
нигездә, төрле кушымчалары белән бул- тамыры файдаланыла:
булыб, булмый, буладыр, булыб, буладыр иде, булсақ һ.б., әмма
ул- тамыры да тулаем югалмый: җавабы бу улды [Кәрими, 1979,
б. 220–229]. Авторның “Җиһангир мәхдүмнең ауыл мәктәбендә
укуы” (1898) һәм “Бер шәкерт илә бер студент” (1900) әсәрләре дә
шушы тәртиптә иҗат ителә, ягъни язма әдәби телдә татар теленең
әйтелеше чагылыш таба.
Шуның белән бергә бу авторның “Аурупа сәяхәтнамәсе” (1902)
һәм “Кырымая сәяхәт” (1904) дигән публицистик хезмәтләре,
барлык төрки халыклары да укысын дигән максаттан төрки теленә
якынайтылып языла, шуңа күрә бән-, вар- формалары белән рәттән
сүз башында ул- тамырлы вариант актив кулланыла: الزم اولد يغى
– лязем улдығы,  – اولديغى كبسулдығы кеби,  – احتمال اوالنихтимал
улан,  – مدنيت اواوبмәдәният улуб,  – ايدياه جك اوسه دهидиләҗәк улса да
[Кәрими, 1902, б. 2],  – موجود اولوبмәүҗүд улуб,  – عبارت اولدىғыйбарәт
улды,  – چوق اولمشчуқ да улмыш,  – چوق اولديغندنчуқ улдығындан
[Кәрими, 1902, б. 3] һ.б. Авторның барлык әсәрләрендә дә илә
бәйлеген яратып куллануы күзәтелә.
Югарыда әйтеп үтелгәнчә, Р. Фәхретдин, әсәрен кайсы
укучыны күздә тотып язуына карап, үз чоры татар әдәби теленең
барлык вариантлары белән дә иҗат итә. Бу вариантлар, асылда,
сүз сайланышына нигезләнә: аналарга, балаларга багышлан динидидактик багышлауларда татар теленең җанлы-сөйләменә хас
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булган сүзләр, бу үзенчәлек әдәби әсәрләрендә дә дәвам ителә,
әмма “Асар” кебек био-библиографик хезмәтендә, эзлекле рәвештә
гарәп-фарсы алынмалары, “Шура”да басылган мәкаләләрендә
төрек теле берәмлекле күбрәк кулланыла. Шуның белән бергә, бу
төрдәге әсәрләрнең барысында да, сүз башында [б] файдалануына
мөнәсәбәтле караганда, угыз-төрки язылышка өстенлек бирелүе
күренә, ягъни бән-, бун-, вар-, вир-, ул- тамырлары нигезендә
ясалган сүзформалар кабатлана. Бу хәл күпчелек очракта илә
бәйлегенең язылышында да чагылыш таба.
Шулай итеп, мәгърифәтчеләребезнең иҗатында, күтәрелгән
теманың нинди булуына һәм кайсы укучыны күздә тотып
язылуына мөнәсәбәтле рәвештә, угыз дип бүленеп карала торган
язылышның, төрле әдиптә төрле дәрәҗәдә дәвам ителүе һәм шул
ук вакытта кыпчак-татар сөйләмә формалары белән алмаштырыла
баруы күренә.
Классикларның беренче әсәрләрендә үк инде татар халыкының
җанлы сөйләм үзенчәлекләренең өстенлек алуы, димәк,
язылышта норма буларак ныгый баруы мәгълүм була. Мәсәлән,
Г. Исхакыйның “Тәгаллемдә сәгадәт яки гыйлем үгрәнүдә рәхәт
гомер” әсәренең (1899) беренче битләрендә үк бул- тамырыннан
ясалган сүзформалар еш кабатлана: қайғы булып, бәхетсез
булуларын, күз йәшләре булып, насыйп булдым, шөкерләр булсын,
ничек булса да, мулла булырға, бетереп булмый, мулла булмаған
мулла булыр өчен, жулик булырға, шәкерт булған булалар, алар
булмаса, булса иде, мөғаллим булыр [Исхакый, 1998, б. 31–32] һ.б.
Авторның башка әсәрләрендә дә ул- белән чиратлашмыйча, бултамырының кулланылышы дәвам ителә.
Г. Ибраһимовның “Зәки шәкертнең мәдрәсәдән куылуы”
хикәясендә дә кыпчак-татар сөйләмә форма актив файдаланыла, әмма
бу авторда, вар-, вир- язылышыннан аермалы буларак, традицион
угыз күренеше дә тулысынча юкка чыкмый, эзлекле бара торган
бул- тамыры ул- белән нәүбәтләшә: шулай булса да ()بولسه ده, өлкән
вә матур була ()بوال, яхшы өй булыр, ару киемле булыр, ...мәдрәсә вә
шәкердләр хақында улан ( )اوالنхыялы... [1907, 1912, 1974, б. 400],
хасил булған, өйдә ничә кеше улса,... бик хилаф улдығыннан, сағсәламәт бул [1974, б. 401], өйдә булған, ...мәдрәсәнең шәкерте
булдығыннан, ...мәдрәсәдә ятқанда булған, Русиядә булған [1974,
б. 402], ...беренче мөдәррис булачағыны аңлатды, сағ бул, насыйб
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булмады [1974, б. 403] һ.б. Мисаллардан аңлашылганча, бултамыры татар сөйләмә формасында эзлекле кулланыла, әмма аерым
сүзләрдә угыз-кыпчак мөнәсәбәте чагылыш таба.
Берлән бәйлеге илә белән чиратлаша: аяк берлән басарға, ат
берлән үткәндә, башқа-башқа эшләр илә мәшғуль иде, диққать илә,
һәммә адәмләр илә, чәй эчмәк илә [Ибраһимов, 1907, 1912, 1974,
б. 399–403] һ.б.
Ф. Әмирханның “Гарәфә кич төшемдә” хикәясендә: кирәк
булу, бер эш булғанлықдан, хикәям булганга, ни булса да, дини
бәйрәмләре булу мөнәсәбәте белән һ.б. тезмәләрдә бул- тамыры
эзлекле булып кулланыла һәм бер үк җөмләдә, бер үк форманы
кабатламас өчен, ул- тамырыннан ясалган сүзформа белән
чиратлаштырыла: ...баш киеме уларақ қабул ителгән булғанлықдан
[1909, б. 5, 1984, б. 8], ...бөтен урынлары ишғаль ителмәкдә
улғанлықдан, бер төрле тығызлық хасил булған [1909, б. 9, 1984,
б. 12]. Шушы ук алымны автор “Танымаганлыкдан таныштык”
хикәясендә дә файдалана: ...бар ақчаны оттырып бетерергә
генә мөмкин улдықдан, бу белешлекләрдән миңа қызық булачақ
түгеллеген җазмән белә идем [1909, б. 8, 1984, б. 59]. Бу төрдәге
нәүбәтләшү әдипнең мәкаләләрендә дә күзәтелә: ...заиғ булуларына
сәбәб булганлар. Хәмедләр улсун [Г. Тукаев шигырьләре, 1907],
...безнең милли кичәмез милләтемезнең йарымы улан бу хатынлар
сыйныфындан гари диярлек дәрәҗәдә дә улуы мәҗлесне
кабатландыра [Әдәбият кичәсе, 1907]. Әмма бул- тамыры өстенлек
ала: …башы ачык булганлыкдан, табиғый мин моны татар булыр
дип хәтеремә дә китермәдем [1909, б. 8; 1984, б. 60] һ.б.
Шулай итеп, классик әдипләребезнең беренче әсәрләрендә,
бән-мән, вар-бар чиратлашуыннан аермалы буларак, ул-, бултамырына мөнәсәбәтле рәвештә нәүбәтләшүләр ешрак күзәтелә,
әмма халыкчан вариант куәт ала һәм ныгый. Гомумән алганда,
XIX гасырда һәм ХХ йөзнең беренче чирегенә кадәр иҗат ителгән
татар язма әдәби текстларда төрки-угыз язылышына хас булган сүз
башындагы һәм сүз ахырындагы [б] тартыгына бәйле булып бирелә
торган үзенчәлекләр төрле авторда төрле дәрәҗәдә, традицион
норма буларак дәвам ителә, әмма кыпчак-татар җанлы сөйләмә
формаларының язуда чагылышы, эзлекле рәвештә кулланыла бару
нәтиҗәсендә, яңа норма югарылыгына омтыла, ныгый барып,
безнең көннәргә килеп җитә.
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Сүз уңаеннан татар телендәге саф йомык, ирен-ирен, яңгырау
[б] тартык авазының, язу мәктәбенә мөнәсәбәтле рәвештә, гасырлар
буена үзенең саңгырау пары урынына язылышы турында әйтеп
китәргә мөмкин.
Кыпчак-татар телендә, сүз уртасында һәм сүз ахырында
ишетелә торган саф йомык, ирен-ирен, саңгырау [п] тартыгы,
уйгыр (бохара) язу мәктәбе таләп итә торган үзенчәлек буларак
[Абдуллин, 1991, б. 5], ХХ гасырның беренче чирегенә кадәр, саф
йомык, ирен-ирен, яңгырау [б] авазы белән алыштырыла.
Әлеге үзенчәлекнең сүз ахыры позициясендә кулланылышында
вариантлылык күзәтелми, әмма сүз уртасында традицион [б], сирәк
кенә [п] авазы белән чиратлаша, ягъни [б] хәрефенең аскы өлешенә
өч нокта куела. Мәсәлән, Ә. Каргалыйның Сәяхәтнамәсендә (1845)
капу сүзе  – قبوسندنқапусындан,  – بر قاببونىбер қапуны, – قابوسين
қапусын,  – اول قبودنул қапудан дип дүрт мәртәбә кабатлана: ике
очракта беренче иҗектә сузык языла, икесендә-язылмый, әмма
барысы да пи ( )پхәрефе белән бирелә [1889, б. 3], тапса сүзе дә
пи хәрефе белән языла  – طابسه شهادتтапса шәһадәт [1889, б. 7]. Қапу
сүзе Һ. Салихов әсәрендә дә бер-бер артлы өч мәртәбә кабатлана:
қапуыңда ( )قبونكدهйалбарыр бәндә, қапуыңдин ( )قبونكدنитмә бәне
рәд, қапуың ( )قبونكач элмәгел сәд [1856, б. 11] һ.б. Ә. Уразаев
Кормашиның “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” әсәрендә (1879) طابماغاﭺ
– тапмағач [1894, б. 2] һ.б. М. Акъегетнең “Хисамеддин менла”
әсәрендә,  – اشبوошбу сүзе “Тәрҗеман” газетасының текстыннан
алынып, ошпу ( )اشپوдип языла [1886, б. 5].
Мисалларны күзәткән вакытта, угыз төркеменә хас булган
үзенчәлекләрнең, иске татар телендәге төрле стильдәге язма
текстларда кыпчак-татар формалары белән алмаштырыла
барышында норма һәм вариантлылык мөнәсәбәтләренең төрлечә
саклануын, кыпчак-татар теленең үз сөйләмә формаларның ничек
итеп һәм нинди максат белән язуга күчә баруын билгеләргә мөмкин.
Бу хакта [у], [ү], авазларының вауе-мәд ) )اوһәм уау ()و
графемалары белән язылышына мөнәсәбәтле рәвештә (улса –
булса, вар – бар), сузык авазларны тикшергән вакытта да әйтелә
башлады, әмма әлеге мәсьәлә тартык авазларда, сузык авазларга
караганда, зуррак, колачлырак булып чагылыш тапканга күрә,
аерым бүлектә махсус тикшерелергә тиеш дип саналды.
Шулай итеп, кыпчак төркеме телләренә хас билге дип санала

6. XIX гасыр – ХХ гасыр башында...

573

торган сүз башында [б] тартыгының угыз төркеме телләренә хас
булган [б] ~ [м], [б] ~ [в] / [w], [б] ~ [нуль] һәм сүз ахырындагы
[б] ~ [п], [з] ~ [с] булып чиратлашуы, иске татар теленең өйрәнелә
торган чорында да, төрле вазыйфалар үтәп, төрле авторда төрле
дәрәҗәдә кабатлану ешлыгы белән аерылып тора.
Татар телендәге саф йомык, тел алды, тел-теш саңгырау
[т] һәм яңгырау [д] тартык авазларының, сүзнең башында,
уртасында һәм ахырында язылуына мөнәсәбәтле рәвештә,
гомумтөркинең угыз һәм кыпчак төркемендәге телләр дип
аерымлана алуы. М. Кашгарыйның “Диван”ында, сүзләрнең
индексыннан күренгәнчә, [д] тартыгына башлана торган ундүрт
сүз теркәлгән [2005, б. 1107], [т] тартыгына башлана торган сүзләр
унбиш биттә урын алган [2005, б. 1164–1179].
Гомумтюркологик хезмәтләрдән аңлашылганча, хәзерге
вакытта да төрки телләрнең күпчелегендә сүзнең башында,
уртасында һәм ахырында [т] тартыгыгының саклануы
ассызыклана [Сравнительно-историческая..., 1984, c. 208–211].
Борынгы төрки телдә сүзнең башында, уртасында, ахырында [д]
тартыгы кулланылмаган, ул [т] тартыгының яңгырау пары буларак
барлыкка килгән, дип белдерелә: “Звонкие согласные появились
во всех тюркских языках без исключения, чему в немалой мере
способствовало перемещения ударения. Звонкий анлаут возникал
неравномерно в тюркских языках. Большая частотность звонких
анлаутных согласных в огузской группе и меньшая – в кыпчакской
группе” [Сравнительно-историческая..., 1984, c. 170–177, 211–212].
Менә шушы нигездә, иске татар телендә сүз башында саф
йомык, ирен-ирен, яңгырау [б] авазының язылышында күзәтелә
торган [б] – [м], [б] – [в], [б] – [нуль] кебек чиратлашулар
дәрәҗәсендә катлаулылык булмаса да, сүз башында [д] тартыгына
башлана торган сүзләрне традицион угыз дип, [т] тартыгына
башлана торган сүзләрне традицион кыпчак-татар дип тикшерергә
кирәклек күренә.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви
әс-Сәгыйди” әсәрендә (1845) сүз башында эзлекле рәвештә [д]
тартыгы файдаланыла:  – دوتوبдотыб,  – دوتماقنكдотмақың, دوتسانك
– дотсаң [Каргалый, 1898, б.2],  – داقانдақан (таккан), – ديله يور
деләйүр,  – دوزاترдөзәтер [3],  – دولوдулы,  – دورديالرдордылар [4], درلو
– дөрлү,  – دوتنالردينдотанлардин,  – دوتاردىдотарде [5],  – دكلوдәклү,
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 – دوشبдөшеб,  – ديلدىделәде,  – دمور زنجيرهдимер зәнҗирә, – دمور دن
димердән,  – ديريلبдирелеб (җыелып) [6],  – دولوبдулыб,  – بو دكلوбу
дәклү,  – دللرينىделләрене  – دوشرمكاىдөшермәгәй [7],  – ديكدдикәд,
 – دكلдәгел,  – درلو نعمдөрлү нәғамь,  – درورдорыр,  – دالرسهделәрсә
[8],  – دوتنكдотың,  – دوتماديالرдотмадылар,  – دمور طاراقдимер тарақ,
 – دوكوبنдүкүбән [9], – ديكميهдикмәйә,  – دشالريلهдешләре илә, ديشك ديشك
– дишек-дишек,  – دولدىдулды,  – اول ديشكالر كم ديشبدىул дишекләр кем
дишебде [10] һ.б.
Сүз башындагы [т] тартыгы тилемез-дилемез, төрле, тирәсендә
дигән сүзләрдә вариант буларак кына күренә:  – تيلمز اقرار ايدرтелемез
иқрар идәр,  – ديلمز انكار ايدر معناده آهдилемез инкяр идәр мәгънәдә, аһ,
инкяр идәр [4],  – ت رامثا ولرو له دولو هر بريтөрлү әсмар илә дулу һәр
бере [7],  – شه رونك تيكراسندنшәһрүнең тирәсендән [1889, б. 10] һ.б.
Сүз уртасында, ягъни тарихи планда караганда тамыры [л]га
тәмамлана торган сүзләр. Мәсәлән: “... bolty стали, где выделяется
корень bol – быть, стать” [Сравнительно-историческая..., 1984,
c. 348], кушыла торган морфема [т] белән башлана торган
позициядә, иске татар телендә, [лт] кушмасы дип йөртелә торган
очракта, ти хәрефе языла:  – كالتوروبкәлтүрүб [1889, б. 4], كلتورولسه
– кәлтүрүлсә [1889, б. 8] һ.б., башка очракларда кушымчалар [д]
белән башланырга мөмкин:  – ايدبدرидебдер [1889, б. 7], – ايله مشدر
әйләмешдер [8] һ.б.
Сүз ахыры позициясендә: Ит ярдәмче фигыле төрле
кушымчалары белән кулланылганда ид- формасында языла: – ايدوب
идеб,  – اخذ ايدوبәхез идүб (кулга алуб),  – ذكر حقدن دور ايدرلر قلبمىзикре
Хақдин дур идәрләр қальбеме (Хакны искә төшерүдән күңлемне
читләтерләр) [1889, б. 2],  – ايشكنى برك ايدرишекне бәрк идәр, انبياالر
 – سنتنى ترك ايدرәнбияләр сөннәтене тәрк идәр (пәйгамбәрләр юлыны
ташлар) [1889, б. 3] һ.б. Ит рәвешендә язылыш файдаланыла:
хисаб итмәй сөаль итмәй [1889, б. 7]. Шундый чиратлашулар булуга
карамастан, Ә. Каргалый әсәрендә, эзлекле норма булып, угыз
формасы дәвам ителә, сүз башында (тел, төрлү, тирәсе һ.б.), сүз
уртасында [т] язылышының вариант буларак кулланылуы аңлашыла.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856)
[т] авазына башланып әйтелә торган сүзләр, Ә. Каргалыйның
Сәяхатнамәсенә караганда, сан ягыннан күбрәк булып, ти хәрефе
белән языла:  – تلمدهтелемдә [2],  – تابامтабам [4],  – توشтөш, توتغيل
– тотғыл,  – بوتوتтотыб [5],  – طشمтышым,  – تليمтелим [7], تلم تيرار
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– телем тибрәр [1856, б. 8] һ.б. Әсәрдә [т] ~ [д] чиратлашуы да
күзәтелә:  – دوتدىдотды [1856, б. 8],  – ردبوشودдөшебдер [8], دلى داغلو
– деле дағлы,  – يوزم كوزم سنكا دوتدمйөзем күзем сәңә дотдым [12], درلو
– дөрлү [Салихов, 1856, б. 14] һ.б.
Бу авторда сүз уртасында һәм ахырында, шулай ук ит сүзендә
даими рәвештә ти графемасы языла:  – استرمэстәрем [2], – ايتمه
итмә,  – اتدونكитдүң; [и] сузыгының бирелешендә вариантлылык
күзәтелә: ул йы-йе мәд белән дә, аерым мәд белән генә дә языла:
 – ايتит,  – شمتاитмеш. Идәргә сүзендә [д] языла:  – سفر ايدركاсәфәр
идәргә [1856, б. 3] һ.б. [лт] кушмасының язылышы дәвам ителә:
 – اولتروبултыруб,  – اولتورمهултурма,  – اولتورانүлтуран [1856, б.
18] һ.б.  – اورطه دنуртадан,  – اورتاسيدهуртасида дигән сүзләрдә бер
үк позициядә каты әйтелешле тый һәм йомшак әйтелешле ти
хәрефе чиратлаша [1856, б. 7]; әлеге мисалның сүз башындагы
уау язылышында да вариантлылык күзәтелә: уауы-мәд һәм аерым
мәд белән бирелә.
Шулай итеп, бу авторда гарәп графемалары белән бәйле
булган вариантлылык та, угыз һәм кыпчак белән бәйле булган
вариантлылык та татар теленең үз әйтелеше нормасына туры килә
торган язылышка якыная, дип әйтә алабыз.
Ш. Зәки шигырьләрендә дә татар теленең сүз башы
позициясендәге [т] авазының [д] булып язылуы дәвам итә: “И
дәрига...” дип башлана торган шигырендә:  – دوشمشمдөшмешем,
 – دوشد ىдөшде,  – مدشودдөшдем.
Сүз ахырында исем дигән мәгънәдә кулланылганда, ат сүзе [д]
белән языла:  – آد صاندن كجمشم ناموس و غاريم قالمادىад сандән кәчмешем
намус вә ғарем қалмады [Юсупов, 2006, с. 186].
Г. Кандалыйның “Шигырьләр һәм поэмалар” җыентыгын
төзүче, текст һәм фәнни аппаратны әзерләүче, кереш сүз авторы
тарих фәннәре докторы М. Госманов: “Күп кенә сүзләрнең
язылышындагы фонетик параллелизмга нигезләнгән орфографик
төрлелек, мәсәлән: бән-мән-мин; сән-син; бар-вар; түгел-дәгел;
сачәк-чәчәк (хәтта: сачак); килеп-кәлеп; дийәем-дийәен; делтел; итеп-идеп һ.б. шуның ишеләр чыганакларда китерелгәнчә
саклана...”, – дип аңлатма бирә. Бу очракта сүз башындагы [т] ~ [д]
чиратлашуына игътибар итәбез. Г. Кандалый иҗатында да, кебек
үк, традицион угыз төркеме күрсәткечләре дип санала торган
бән, вар, ул- / бул- һ.б. белән рәттән, сүз башында [д] тартыгының
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кулланылуы дәвам ителә, әмма, бу авазның сөйләмә телгә хас
булган саңгырау парының да, Ә. Каргалый, Һ. Салихов һәм Ш. Зәки
шигырьләре белән чагыштырганда, сан ягыннан күбрәк булып
файдаланылуы күренә: түрдә [1988, б. 71], мәдрәсәдә тордым
[74], торып қалсам, сыйрақ талды, тарсындың, пешеп тулсам [75],
ут төшәдер [77], қулларым талды, зиһенләрем таралғандыр [78],
айлар тулғанда [80], табалсаң, тигәләп, тигәнәк, дүнәлмәсең [82].
Бу сүзне Р.Әхмәтҗанов гомумтөрки түн дип аңлата [Әхмәтҗанов,
2005, б. 174], төнлә, төшми, тәнең, түр, тотып [83], туқдыр [84],
бәңа дөшкән җәфалардин [88], нәчә йафрақларың дөшде [89],
инешләр ташды йәшемдин, бала хәсрәте түкте, торыр [92], төшкән
чақда [93], тотынышыб, тутыр қорсақны [97], өстеңзә ташлар, тауқ
төшдә тары күрә [98], тағын йаз [104], тышы күгән [104], сүзеңдер
шикәрдин датлы, төшемдә [107] һ.б. Аерым шигырьләрдә, бән һәм
башка традицион формалар белән бергә кулланылганда да рәттән
[т] тартыгына башлана торган сүзләр генә файдаланыла:
Кичә-көндез телләремдә сәндер сүзем,
Бер Ходаем сәни бәңа бирсен имди! [1988, б. 109].
Йығлый, йығлый ған урнашды бәнем күзгә,...
Күрмәймүсән: сары тулды нурлы йөзгә,
Бәне сәүми диеп әйтсәң, телең қорыр,
Бәне ташлап йатқа китсәң, Ходай орыр! [1988, б. 111].
Бармыйм дигән сүзеңне телдин салма,
Бу үгетне яхшы аңлап торың имди... [Кандалый, 1988, б. 113] һ.б.
Аерым шигырьләрдә бер үк сүзләрнең [т] һәм [д] тартыгына
башланып кулланылуы күренә: сүзем тот [130], дешләре [134],
дөшән сағәтдә күңлемә, сәне күрмәк деләр күңлем [145], қолак
дотыб [173], колак тотыб [181], билең нечкә нәзек дорыр, буең
зифа, төзек дорыр, җиһан эчрә аз ук дорыр [181], бал-шикәрдин
датлы сүзең [182], дешең энҗү дезелмеш [184], сүзең датлу [186],
нә дәкле [190], фәрекъ итдең дөнеми көндеземдән [191], көздә
дөшкән қырау тик [195], дөшемдә [202], ут доташды [204], дота,
дыңлаған [1988, б. 246], уда (утта) [247], дота күр, идәр, идәсән
[248], дот [249] һ.б. Бу төр чиратлашуны билгеле бер дәрәҗәдә
гомумиләштерергә мөмкинлек бар кебек: хис-кичерешләр ачыграк
белдерелеп языла торган шигырьләрдә [д] тартыгы белән башлана
торган сүзләр күбрәк файдаланыла дип әйтәсе килә. Мәсәлән, “Әйа
йил, Әйа йыгач” дип эндәшеп языла торган шигырьдә дөшде дип
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бирелә, әмма төрле сүзе сөйләмә телдәгечә калдырыла [Кандалый,
1988, б. 89]. Шуның белән бергә, авторның “Тотынышып кулың
кулга” дип башлана торган шигырендәге: “Чакыручы түгел икән, бу
бары төш кенә икән” дигән өзеккә М. Госманов болай дип искәрмә
ясый: “Оригиналда бу ике юлдагы сүзләрнең “дәгел икән” һәм
“дөш кенә икән” формасында яңгыраган булуы ихтимал” [1988, б.
461]. Бу төрдәге искәрмәне башка шигырьләргә карата да әйтергә
мөмкин. Ничек кенә булса да, Г. Кандалый халык тормышы белән
бәйле хәлләрне тасвир итә, җанлы сөйләмә телдә актив кулланыла
торган сүзләрнең яңгырашларын язуда да чагылдырып файдалана.
Халык тормышы сурәтләнә торган шигырьләрдән аермалы
буларак, авторның күләмле поэмаларының теле катлаулы булуы
белән аерыла. Теле катлаулы дигәндә, “Поэмаларының (бигрәк тә
“Рисалә”нең) теле гаять чуар, ясалма, “урта белемле кеше өчен
дә аңлаешсыз, ...телендә бихисап гарәпчелек, иранчылык өстенә,
угызчылык, чыгтайчылык күренешләренең” эзлекле файдаланылуы
истә тотыла [Госманов, 1988, б. 29–30]. Г. Кандалыйның “Рисаләил-иршад” поэмасының телен басмага әзерләү турында М. Госманов
болай аңлата: “Текст мөмкин кадәр документаль эзлекле китерелү
белән бергә, искәрмәләрдә әсәрдәге аерым сүзләргә, гыйбарәләргә,
күчермәнең бит кырыйларына Х. Фәизханов тарафыннан бирелгән
хашияләр – махсус текстологик аңлатмалар да теркәлеп барылды. Бу
хашияләр тел ягыннан катлаулы истәлекне дөрес аңларга ярдәм итә”
[Госманов, 1988, б. 500]. “Кыйссаи Ибраһим Әдһәм” поэмасында
да язма тел традицион агымда бара. Аерым сүзләрдә сүз ахырында
да [д] саклануы күренә: ғыйшық удына йанмышым [Кандалый,
1988, б. 136] һ.б. Бу төр чиратлашу авторның “Фәрхи” поэмасында
да күзәтелә: Дыңла, сәба йиле хале бу торур [1988, б. 352], дилидә
(телендә) [356], дотыб [365]. “Сахибҗәмал” поэмасында бу төрдәге
чиратлашулар юкка чыга дияргә мөмкин: дәгелдер [1988, б. 390],
дүнмәс [403] сүзләрнең файдаланылуы гына күзәтелә.
Шулай итеп, Г. Кандалыйның шигырь һәм поэмаларында, сүз
башында [т], [д] авазларының кулланылуына мөнәсәбәтле рәвештә,
угыз һәм кыпчак формаларын куллануда чиратлашу күзәтелә
һәм, билгеле бер дәрәҗәдә, адресатка карап, жанрга бәйле булган
аерымлану күренә дип әйтә алабыз булса кирәк.
Ә. Уразаев-Кормашиның “Бүз йегет” кыйссасында (1874) мәнбән, бар-вар, булса-улса язылышы чиратлашканы хәлдә, сүз башы
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позициясендә даими рәвештә [т] авазы языла:  – توشтөш күрде,
 – توشندهтөшендә,  – تولغانтулған; ит тамыры да [т] белән бирелә:
 – ايتدىитде һ.б.
Аңлашылганча, бу юнәлештә халыкчан әйтелешкә өстенлек
бирелә, әмма традицион [лт] кушмасы файдалану дәвам ителә:
 – كيلتورور ايردىкилтүрүр ирде [Кормаши, 1874, б. 3] һ.б. Авторның
“Кыйссаи “Таһир илә Зөһрә” әсәрендә (1879):  – مارلقтарлық, – تورلو
төрлү,  – طابماغاﭺтапмағач,  – طشرهтышра,  – طورماغهтормаға, – طابمادم
тапмадым,  – تورغانторған  – توكلтүгел һ.б. Бу кыйссада ултырмаға
( )اولطرمغهсүзендә [лт] кушмасы файдаланыла, [Кормаши, 1894,
б. 3], әмма  – اوطردىутырды һәм  – اوتردىутырды дип язылып,
сөйләмә рәвешендә нәүбәтләшә [Кормаши, 1894, б. 7] һ.б.
Аерым сәнгатьле чәчмә әсәрләрдә [т], [д] чиратлашуының
файдаланылуында адресатка карап, функциональ вариантлылык
хасил булу тагын да сиземлерәк булып чагыла.
Татар укучысына багышлап язылган әдәби әсәрләрдә
эзлекле булып, халыкчан сөйләмә форма кулланыла. Мәсәлән,
К.Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881) сөйләмә телдә
[т] авазы ишетелгән сүзләрнең барысы да язуда [т] хәрефе белән
күрсәтелә, сүз калын сузык әйтелергә тиеш булса да, нечкә сузык
белән әйтелергә тиеш булса да, сүз башында, сүз уртасында, сүз
ахырында гарәп теленең йомшак әйтелешле ти ( )تхәрефе белән
языла:  – توغاننهтуғанына [1898, б. 3],  – توكلтүкел,  – تورغانторган,
 – توروشورторышыр,  – تورماغهтормаға,  – تاوشтаwыш,  – تورلوтөрле
 – توغرىтуғры [1898, б. 4],  – بوتاتقوتтуқтатуб,  – هجنلتтеленчә, تارتولوب
– тартулуб [5],  – تورورторыр  – توتونديالرтотондылар, – تورديالر
тордылар [6],  – زكنوتوتтотыңыз [Насыйри, 1893, б. 7] һ.б.
Сирәк кенә вариантлылык күзәтелә:  – طاباقтабақ, طرشوب
– тырышыб [4],  – اوطут,  – طرناقلرىтырнақлары [Насыйри, 1898,
б. 7] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, “Әбүгалисина кыйссасы”нда
әйтелештә [т] авазына башлана торган барлык сүзләр дә шул ук
аваз белән башлана, [д] белән чиратлашуы күзәтелми.
К. Насыйриның фәнни хезмәтләрендә дә, асылда шундый ук
тәртип саклана. Мәсәлән, “Әхлак рисаләсе”ндә  – تورغانторған, تلى
 – بارтеле бар,  – تورغانторған [Насыйри, 1881, б. 2–3].
“Мәнафигъ әгъза вә кануны сыйххәт” рисаләсендә: – توزاتوجى
төзәтүче,  – ردشويتтиүшдер,  – تورلوтөрле,  – توكلدرтүгелдер, توتاشقاندر
– тоташқандыр,  – ايتولورәйтүлер  – طامورالرтамырлар, – تارماقالر
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тармақлар,  – تارقالورтарқалур,  – توتاشтоташ,  – بولاقراتтарқалыб,
 – تولوب تورورтулыб торур һ.б. [1893, б. 30–31]. Аңлашылганча,
К. Насыйриның барлык стильдә язылган хезмәтләрендә дә [т] ~ [д]
чиратлашуы күзәтелми, язуда фәкать сөйләмә форма гына бирелә.
“...Қазан виләятемездәге қулланыла торған Тутыйнамә
китабын ғосманлы т[ө]рекләре телендә күрүб вә ул телне безнең
халқымызға аңлауы мөшкел булғанлықдан һәммә дәрд әһеле укүб
файдалансунлар өчүн мәзкүр ғосманлы т[ө]рекләре телендән үз
татар телемезгә тәрҗемә қыйлдым”, – дип белдергән Г. Фәизханның
“Тутыйнамә китабы”нда [Фәизхан, 1887] эзлекле булып кыпчактатар формасы кулланыла, ягъни сүз башындагы [т] авазы эзлекле
булып тый хәрефе белән бирелә, әмма монда “Әбүгалисина
кыйссасы”ннан аермалы буларак, тамырында калын сузык булган
сүзләр эзлекле рәвештә гарәп теленең каты тый ( )طхәрефе белән,
тамырында нечкә сузык булган сүзләр, гарәп теленең йомшак
әйтелешле ти ( )تхәрефе белән башлана:  – تلندهтелендә, عثمانلى ترك
 – ل ر ى تلندن اوز تاتار تلمز كا ترجمه قيلدمғосманлы төрекләре телендән үз
татар телемезгә тәрҗемә қыйлдым [1896, б. 2],  – طولوтулы, طوطى
 – نامه كتابنТутыйнамә китабын [2],  – دنيانى توكلдөнйаны түгел [3],
 – توكلكانтүгелгән [1896, б. 11],  – تورلىтөрли [1896, б. 13], طنجلقده
– тынычлықда [1896, б. 14] һ.б. Сүз уртасында бер үк әйтелешле
сүзләрдә ти ( )تһәм тый ( )طхәрефләренең чиратлашуы күзәтелә:
 – آلتونغهалтунға [3],  – يواطور ايدونйуатур ичүн [4],  – آرطنهартына [1896,
б. 11],  – اوطريبутырыб [1896, б. 14] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә,
Г. Фәизхан үз татар тебезгә тәрҗемә иткәндә, К. Насыйри кебек
үк, җанлы сөйләмгә хас булган әйтелешне язуда чагылдыра. Гарәп
һәм фарсы алынмаларының тамыры үз чыганак теле кагыйдәсе
буенча, кушымчалар татар теле кагыйдәсе белән языла: راوت خلر
– тәварихларны,  – تيمثيالتلرтимсилатлар,  – كتابкитаб,  – تمامтәмам
[Фәизхан, 1896, б. 2] һ.б.
М. Акъегетнең төрки дөнья укып аңласын дигән максаттан
чыгып, татар әдәби теленең госманлы-җәдиди ысулы белән
язылган “Хисаметдин менла” романында угыз язылышы да
бирелә, ягъни дәгел, диләнче, диләнмәкдә, дыңлайыб, дыңлар, даг,
дик, диле (тиле), дил (тел), детрәде сүзләре әсәрнең буенннанбуена [д] тартыгы белән башланып языла:  – دكلдәгел [3, 4, 14, 22,
26, 38, 46, 48, 53, 54. 60, 63],  – ديلтел [5, 53, 61],  – دوكالرдыңлар,
дыңлайыб [32, 42, 49],  – دتر دىдетрәде (тетрәде) [40] һ.б. Бу авторда
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сүз ахырында [т] ~ [д] нәүбәтләшүе мәгънә аерымлау вазыйфасын
үти:  – آدينى ن حر فيله اشارة ايده مزадыны Н хәрефе илә ишарәт идәмез, بو
 – حا نه ده منال قادينى طول ذوالحيا و اوغلى حسام الدين منال آدلو آد م لر تورورلر ايد ىбу
ханәдә менла қадыны тол Зөлхәя вә уғлы Хисаметдин менла адлы
адәмләр торырлар иде [1886, б. 2]. Аңлашылганча, авыл һәм кеше
исемнәре – ады дип, [д] тартыгы белән күрсәтелә.
“Лошадь” мәгънәсендә ат сүзе [т] тартыгы белән бирелә: автор
үзенең тыныш билгеләре турында язылган керешендә, Сәнең атың
( )آتنكйөгерекдер дигән мисал китерә. Ат сүзе текст эчендә дә шулай
ук языла: Хисаметдин менла атыны ( )آتنىчанайа җигеб, ...шәһәрә
йулланды [6], атлы ( )آتلىбер йегет пәйда булды, ...атлы ( )آتلىхәбәрче
илә сөйләшеб [53]. Хәзерге графикага күчерелгәндә, ад һәм ат
сүзләре бер төрле генә ат дип бирелә [Акъегет, 1979, б. 45, 49, 53].
Тарихи планда караганда, исем һәм ат (хайван) төшенчәләре,
тартыкка карап түгел, сузыкка мөнәсәбәтле рәвештә аерымлана,
ягъни бер әлиф белән язылганда:  – آتқонь [Кашгарый, 2005, с.
74]; ике әлиф белән язылганда:  – آاتисем һәм титул [111]; ике
әлифле [д] тартыгы  آادМ. Кашгарыйда “сделанная, изготовленная
вещь, например, парча и т.п. Может произноситься кратко: ад –
это лучше, адку ад – хорошо сделанная вещь” [Кашгарый, 2005,
с. 112], – дип бирелә. Ад һәм ат сүзләренең мәгънәсе ягыннан
аерымланып кулланылуы башка әдипләрдә күзәтелми булса кирәк.
З. Бигиевнең “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” романында (1887)
традицион язылыш сөйләмә формалар белән нәүбәтләшеп дәвам
итә: дөшереб қалдырғандыр, далыб (талыб), таралып китделәр,
тордықыны, туғма [1991, б. 223], таwышыны [224], бер генә дәгел,
лязем түгел [225], дөш күрмеш, дөшен сөйлидер, дөшемдә, дотыб
[1991, б. 227], дөшең, 8 нумирына дөшдем [1991, б. 229], эшеңез
йахшы дәгел, дөшеб, дүшәлмеш [1991, б. 230] һ.б. Шулай итеп, бу
авторның әсәрендә, хәзерге татар телендә, [т] тартыгына башлана
торган сүзләрнең [д], [т] белән башлануындагы чиратлашулар
күзәтелүе, угызчылык күренешенең актив файдаланылуы күренә.
Ит тамырындагы тартык яңгырау пары [д] белән күрсәтелә:
тәғриф идәлем, қәтел идмеш [1991, б. 222], тәмам идмеш [Бигиев,
1991, б. 229] һ.б. Романда [лт] кушмасы кулланылу дәвам ителә:
үлтерелдекене, үлтермешмү, үлтерәйем [191, б. 222], ултырмыш
[224], ултырышыб, ултырдылар [1991, б. 225] һ.б. Авторның
“Гөнаһе кәбаир” романында да (1890) шундый ук нәүбәтләшүләр
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күзәтелә: торыб [1991, б. 255], түгел [256], тәғзыйм идән [257],
бер сәғать дормаенча [258], тел озайтыб ғайбәтләренә дөшде,
түгел [258], туғры татарча сөйлә [259], ат диресе, сығыр диресе,
диреләрнең [260], аз дәгелдер [Бигиев, 1890, б. 17, 1991, б. 261] һ.б.
З. Бигиевнең “Мавәраэннәһердә сәяхәт (Транс-Оксанияйә
сәфәр) әсәрендә дә мондый чиратлашулар дәвам ителә: кидеп,
кидәйем, идәрләр, идмешләр [1991, б. 290], Тян-Шянь тагълары,
“Чингиз” кәлимәсенең мәгънәсе къәтган мәгълүм дәгел, [291],
тотды [292] ғаскәр туплап, дәвам идән [293], диләнҗелек, төштән
соң, фикерләрә талып [294], тимер йул васитасы [295], идәйүрләр,
аяк үзәрендә торыр [296], дәгел [297], дөшделәр, дөшермеш,
тиресенә [298], күз йәшләре дүгеп, деләнчеләре, [1908, б. 24, 1991,
б. 299], дәгел, дикде [300], төшермәк дәгел [301], күз уңында тотар
иде, дәгелсез, таш түшәлмәмеш [Бигиев, 1908, 1991, б. 303] һ.б. Бу
әсәрне укып барганда, угыз телләре язылышы дип санала торган
бән-, вар-, вир-, ул- тамыры һәм аның нигезендә ясала торган
сүзформаларның рәттән тезелеп баруы күзәтелә, болар белән
чагыштырганда, сүз башында ишетелә торган [д] тартыгының
язуда күрсәтелүенең бу дәрәҗәдә булмавы, татар телендә көндәлек
кулланылышта булган сүзләрнең әйтелгәнчә бирелүе күренә.
Ф. Кәриминең “Салих бабайның өйләнүе” (1897) һәм “Җиһангир
мәхдүмнең авыл мәктәбендә укуы” (1898) хикәяләре татар укучына
дип, димәк, сөйләмә тел берәмлекләре файдаланылып языла, сүз
башында [т] авазы ишетелә торган сүзләр, ишетелгәнчә языла:
 – طاوشтаwыш, буны айтә торған ( )آيته تورغانбала,  – اوقوتا تورغانуқута
торган,  – توقتاوسزтуқтаусыз,  – طورهтора,  – ايجكينه توشارиҗегенә төшәр,
иҗек танымаға ()تانيمغه,  – توشكان دهтөшкәндә [2],  – تالكانтеләгән,
 – بليش توبىбәлеш төбе,  – قايتا تورغانқайта торған,  – طوقزтуқыз, مدرسه
 – طوتوبмәдрәсә тотуб,  – توزه تلمکنтөзәтелмәгән [Кәрими, 1898, б.
3] һ.б. Авторның “Бер шәкерт илә бер студент” әсәре дә, нигездә,
шушы тәртиптә бара, ягъни калын әйтелешле сүзләр каты [т] белән
башлана:  – طوقزтуқыз,  – طاقغانтақған,  – طارтар,  – طابلرтаблар һ.б.,
әмма татар ( )تاتارсүзенең башында йомшак ти языла.
Калын әйтелешле сүзләрнең уртасында каты тый языла: بارطل
– йалтыраб,  – اوطردمутырдым, әмма чиратлашу да күзәтелә – آرتدن
артдан һ.б.
Нечкә әйтелешле сүзләр, йомшак әйтелешле ти белән
башлана: сәгать  – طوقز تيره لر ندهтуқыз тирәләрендә, – تورلى تورلى
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төрле төрле,  – توروبтөрүб,  – توشىтүше һ.б.
Нечкә әйтелешле сүзләрнең уртасында йомшак әйтелешле ти
языла:  – كيتمكкитмәк,  – ايرتهиртә,  – كرتوبкертеб,  – اوستنهөстенә,
 – اتيهكرитәргә,  – كوتاركانلرкүтәрткәнләр,  – يتديلرйетделәр [Кәрими,
1900, б. 2–3] һ.б.
Ф.
Кәриминең
“Аурупа
сәяхәтнамәсе”ндә
(1902),
хикәяләреннән аермалы буларак, татар телендә [т] тартыгы белән
башланып әйтелә торган сүзләрнең кайберләре дәл ( )دхәрефе белән
языла:  – دكلд[ә]г[е]л,  – درلوд[ө]рле,  – دكلدرдәгелдер һ.б. Шуның
белән бергә, [б] ~ [м], [б] ~ [в], [б] ~ [нуль] чиратлашуларында,
угыз
традициясенең
язылышы
белән
чагыштырганда,
З. Бигиевнең сәяхәтнамәсендәге кебек үк, сүз башындагы [т] –
[д] нәүбәтләшүдә кыпчак-татар әйтелешенең активрак булуы
күренә:  – طوريورلرторыйурлар,  – طولد وروبтулдуруб [1902, б.3],
 – طورمدىтормады,  – طوليورтулыйур,  – طيشارودهтыйшаруда, تكرلك
 – طاوشندنтекерлек таwышындин [Кәрими, 1902, б. 4] һ.б. Димәк,
угызчылык мәсьәләсендә [д] белән башлана торган сүзләрнең
мөһимлеге кимегән булуы аңлашыла. Сүз башына караганда,
сүз уртасындагы [т] авазының [д] белән бирелүе, З. Бигиев
сәяхәтнамәсендәге кебек, ешрак күзәтелә:  – كيده جكىкидәчәге,
 – ايدلمشدرиделмешдер,  – كيديله جكкиделәҗәк,  – ايديله جكиделәчәк,
 – كيده جكمزкидәчәкмез,  – كيدنкидән һ.б. Ит тамырында [т] авазы
ике тартык уртасында [т] белән языла:  – ايتمشدرитмешдер, ايتمديكى
– итмәдеке [1902, б.2],  – ايتمكитмәк [3],  – ايتدكитдек [4], ике сузык
уртасында, [д] белән  – ايده ركидәрәк [Кәрим, 1902, б. 4] һ.б.
Р. Фәхретдиннең барлык жанрда язылган әсәрләрендә дә,
имляда традицион язылыш, шул исәптән сүз башында [т] ~ [д]
чиратлашуында да, асылда, угыз формасы саклана, әмма халыкның
сөйләмә үзенчәлеге дә язуда чагылыш таба. Мәсәлән, “Тәрбияле
ана”, “Тәрбияле бала” әсәрләрендә:  – دﮔلدرдәгелдер,  – طورورторур,
 – توكنمازтөкәнмәз,  – طوغروسندهтуғры,  – طورمازтормаз [1898, б. 2–3].
“Сәлимә йәки Гыйффәт” әсәрендә: делләре һәм төрекчәдер, дәгел,
тордығым, таwық дөшенә, бу делләрне белмәк, бер давыш илә, инә
дөшмәз, ишеткән вә дыңлаған, дыңлап бақтықымда һ.б. [Фәхретдин,
1898]. ”Тәрбияле хатын” китабында (1899): – ترتيبنچه طوطمق
тәртибенчә тотмақ,  ايدوبидүб,  – ايدلگانиделгән,  – ايتمكитмәк [1899,
б. 2],  – ايدلگانиделгән,  – طوردقلرىтордықлары [Фәхретдин, 1899, б.
3] һ.б. Р. Фәхретдиннең “Нәсыйхат” әсәрендә бән-, вар-, вир-, ул-
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нигезле сүзләр рәттән тезелеп бара, әмма сүз башында, асылда, [т]
авазы күрсәтелә:  – توشرمكтөшермәк,  – توشمزтөшмәз,  – طورمازтормаз
[Фәхретдин, 1911, б. 2], изге хатун дөнья тереклегендә ()تركلكنده
иң қуәтле бер таяныч ()تايانﭺ, йахшы күңеллеләрне табарға ()تابارغه
тырышыңыз ([ )طرشڭزФәхретдин, 1911, б. 3] һ.б.
Классик әдипләрнең беренче хикәяләрендә, сүз башында
[д] белән башлана торган сүзләрнең активлыгы тагын да кими,
әмма аерым әсәрләрдә төрле дәрәҗәдәге традицион язылыш
файдаланыла. Мәсәлән, Г. Исхакыйның “Тәгаллемдә сәгадәт...”
хикәясендә (1899), сүз башында [т] ~ [д] чиратлашуы күзәтелми,
ләкин [лт] кушмасының кулланылуы дәвам ителә: қая илтергә
келисең, Қазанға илтергә келим [1998, б. 33], илтүе илтү,
мәдрәсәгә илтергә тырыш [34] һ.б. Автор илтү белән итүнең
мәгънәсен аерымлый: мөдәррис итәргә келәгәнләр, ничек
хезмәт итәргә кирәклекне беләм [1998, б. 44] һ.б. Авторның
“Капитан кызы” тәрҗемәсендә сүзләрнең уртасында [т] белән [д]
чиратлашып кулланылуы дәвам ителә:  – دوام ايدنдәвам идән [1902,
б.2],  – تمام ايدوبтәмам идеб,  – طورهтора,  – ايته ايدىитә иде [4], تزﮔل
– түгел [1902, б.7–8] һ.б. “Бай углы”нда  – تزﮔلтүгел [Исхакый,
1903, 1910, б.163] һ.б.
Г. Ибраһимов һәм Ф. Әмирханның беренче әсәрләрендә дә,
сирәк кенә булып бән-, бун-, ул- тамыры белән традицион угыз
язылышы дәвам иткәне хәлдә, [д]гә башланып бирелә торган сүзләр
юк дәрәҗәсенә калдырыла,  – ايدوبидеб,  – ايتوبитеб язылышының
нәүбәтләшүе күзәтелә.
Шулай итеп, иске татар телендә, угыз үзенчәлеге буларак, бән-,
бун-, ул- тамыры белән традицион язылыш дәвам иткәне хәлдә, сүз
башында угыз һәм кыпчак телләренең үзенчәлеге буларак, [д] ~ [т]
чиратлашуы XIX гасырда норма буларак дәвам ителсә дә, ХХ гасыр
башында язылган әсәрләрдә билгеле бер эзлеклелектә барып,
тулысынча диярлек, кыпчак-татар әйтелешенең язудагы чагылышы
белән алмаштырылып тәмамлана.
Татар телендәге саф йомык, тел арты һәм кече тел
(увуляр) саңгырау [к], [қ] тартык авазларының сүз башында,
уртасында, ахырында яңгырау [г], [ғ] авазлары белән
чиратлашып язуда күрсәтелүенә һәм [г], [ғ] тартыкларының
төшеп калуына мөнәсәбәтле рәвештә, гомумтөркинең
угыз һәм кыпчак төркемендәге телләр дип аерымлана
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алуы. М. Кашгарыйның “Диван”ында, алфавит тәртибендә
индексланып, кәф ( )كһәм каф ( )قхәрефләренә башлана торган
сүзләрнең 22 биттә бирелүе күренә [Кашгари, 2005, с. 1128–1150].
Сүз башында [г] һәм [ғ] авазлары ишетелә торган сүзләрнең
индексланып туплануы күренми, тәрҗемәче тарафыннан әлеге
мәсьәлә болай дип аңлатыла: “...Для ал-Кашгарый язык тюрок
неразрывно связан с арабским, священным языком мусульман:
каждое тюркское слово автор представляент как реализацию той
или иной модели, известной в арабской лексикографии [Кашгари,
2005, с. 38], ...в арабской транслитерации начальный гласный
звук слова всегда вводится хамзой (’). Так тюркское /ат/, /ит/, /
ут/ с начальным гласным с а, и или у в арабской транслитерации
принимает вид ’ат, ’ит, ’ут и относится к разделу слов, содержащих
хамзу” [Кашгари, 2005, с. 36]. Менә шушы нигездә [ғ] һәм [г]
авазларының язылышы да болай дип аңлатыла: “...’ айн с точкой
(т.е. г)” [Кашгари, 2005, с. 57]. Бу очракта [г] астына бер нокта
белән күрсәтелә, ягъни каты [ғ] ны белдерә. Димәк, сүзлектә
каты [ғ] белән әйтелә торган сүзләр хәмзә’ белән башлана торган
сүзләр рәтендә бирелә була. Нечкә [г] кәф белән күрсәтелә һәм
“...произносимый между позициями к (астына нокта куелган,
ягъни къ) дип аңлатыла” [Кашгари, 2005, с. 57]. Шулай итеп,
[ғ], [г] авазлары белән башлана торган сүзләр Сүзлектә теркәлә
алмый, димәк, әлеге Сүзлеккә нигезләнеп, сүз башындагы [к],
[қ] авазларыннан аермалы буларак, [г], [ғ] авазларының сүз
башындагы кулланылышын күзәтә алмыйбыз. Әмма сүзнең
уртасында һәм ахырында [ғ], [г] авазларының язудагы чагылышы
эзлекле булып баруы күренә ’аригъ “ – آرغчто-либо чистое”,
’улуғ “ – االغчто-либо большое”, ‘илигъ ‘ االغилигъ сув – “теплая
вода” [Кашгарый, 2005, б. 98], ’гъул “ – اوغلсын”, ’атил ’آتلатил
– название реки на землях Кипчаков, впадающей в море Булгар,
один из ее притоков протекает через Рус [106],  آيغайигъ “медведь”
[116], ’ اتروغутруғ “остров”,  ’آتلغатлиг ар “всадник”, ’ اتلغутлуғ тагъ
“травянистая гора”, ’ اتلغитлигъ ав “дом в котором есть собака”
[128],  ’آغالقаглак йир “уедененое место”, ‘ ارغاقуграк “серп”
[Кашгарый, 2005, с. 147] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, сүзләрнең
нинди сузык белән әйтелүенә карамастан, сүзнең уртасында да,
ахырында да каты гайн ( )غхәрефе языла һәм бу сүзләрнең күбесе
аерым кабилә телләренә каратылмый, ягъни гомумтөрки булып
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бирелә. Сүзлекнең максатына туры китерелеп, тартыклар нигез
итеп алына, гарәп теленең кагыйдәсе буенча языла. Бу үзенчәлеккә
үз вакытында Җ. Вәлиди игътибар итә: “Монда иң нык күзгә
бәрелә торган нәрсә гъ, къ һәм г хәрефләренең күплеге. Борынгы
төрекчәдә алар бик күп булып, соңыннан төрле шивәләрдә,
төрле дәрәҗәдә ташланганлыгы мәгълүм. Бу үзгәрешнең эзләре
безнең татар телендә дә саклана: әдәби телебездә әле революция
алдындагына иң яңа тел белән язучыларыбыз да авызны агыз,
авырны агыр дип язалар иде... [Вәлиди, 1927, 2007, б. 241].
М. Кашгарый аерым сүзләрдә [қ] ~ [х] чиратлашуына игътибар
итә М. Кашгарый [қ]ның [х] белән алмаштырылуын угыз һәм
кыпчакларның икесенә бергә карата:  ويقкайу – вариант слова хайу,
х заменяется на к, а Огузы и Кипчаки заменяют къ на хъ, изменяя
место артикуляции. Они говорят: хизим “моя дочь”. А тюрки
говорят: кизим. Они говорят: ханда ардиң “где ты был?”. А Тюрки
говорят: канда ардиң?” [Кашгарый, 2005, с. 906] һ.б.
Гомумтюркологик хезмәтләрдән аңлашылганча, хәзерге
төрки телләрнең күбесендә сүз башындагы [к], [қ] саңгырау
тартыкларының саклануы, шуның белән бергә, угыз телләре
төркеменә кергән телләрдә аның [г], [ғ] яңгырау парларына
күчеше, сүз башы һәм сүз уртасы [қ] тартыгының чуваш, монгол,
тунгус-маньчжур, тофалар, якут телләрендә [х] тартыгына
күчеше күзәтелүе, шулай итеп [к], [қ] тартыкларының йомшараяңгыраулаша баруы ассызыклана. Әлеге күренешнең сүз уртасы
позициясенә дә хас булуы әйтелә [Сравнительно-историческая...,
1984, c. 185–199].
Бу мәсьәләгә багышланган махсус хезмәтләрдә, ике
сузык аваз уртасында саңгырау [қ] авазының яңгырау [ғ]
пары белән чиратлашуы мәсьәләсе [қ] тартыгының әйтелеше
үзгәрүгә мөнәсәбәтле рәвештә аңлатыла. “Х–ХI гасырларда
угыз теле” дигән мәкалә авторы Э.А. Грунина болай дип яза:
“...Соноризация k-|q-происходила на фоне опереднения q-.
В диалектах, контактированных с кипчаками, возможно под
влиянием последних, процессы изменения q-могли идти в
сторону спирантизации: q->x-, чаще-q->-x-или-q>-x...”. Әлеге
күренешнең кыпчакларга мөнәсәбәтле булуы искәртелүгә
карамастан, ХIII–ХIV гасырларда угыз аның телләренең билгесе
булып саналуын искәртә: “Спирантизация –q-в дальнейшем стала

586

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

классификационным признаком в выделении западноогузского
(ХШ–ХIVвв.) [Грунина, 1997, б.85]. Димәк ки, ике сузык уртасында
[қ] тартыгының язуда саклануын гомумтөрки (һәм угызга, һәм
кыпчакка караган) борынгы традициянең дәвам ителеше, аның
[ғ], яисә [х] тартыгы белән алмаштырылып, әлеге үзенчәлекнең
язуда чагылышын угыз телләре әйтелешенең язуда чагылышы дип
саный алабыз.
Максат: XIX гасырда һәм аннан соң иске татар телендә язылган
әсәрләрдә, төрки-татар сүзләренең башында, уртасында, ахырында
[қ], [к] һәм [ғ], [г] тартыкларының кулланылуын һәм аларның үзара
чиратлашып, яки чиратлашмыйча файдаланылуын күзәтү.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви әсСәгыйди” әсәрендә (1845) бер үк сүзнең [қ] һәм [х] тартыгы белән
башлануы игътибарны җәлеп итә:  – خربزى صاطماق ايدىХарбызы
сатмақ иде [1889, б. 2],  – تخم قاربوز بر زمانтохмы қарбыз бер заман
[1889, б. 3]. Әлеге әсәрдә сүз тамырындагы [қ] авазының үзе
язылып та, кушымча алдыннан [х] тартыгы белән чиратлашуы
күзәтелә:  – يوق ايرورйуқ ирүр,  – يوخسه انصافهكلوردك بزйухсә инсафа
кәлүрдек без [Каргалый, 1889, б. 4]. Аңлашылганча, монгол теленә
хас булган үзенчәлекнең дәвам ителеше күзәтелә. Ике сузык
уртасында [қ] тартыгы яңгырау пары белән чиратлашмый: كندويه
 – داقان محبالر نامنىкәндүйә дақан мөхибләр намыны (сөеклеләрнең
данын үзенә таккан) [3],  – ينكاقينйаңакъын,  – ﭼقبчықыб [5], جيكوبن
– чикүбән,  – ﭼقوبنчықубән [1889, б. 6, 9] һ.б.
Сүзләрнең уртасында һәм ахырында [ғ] тартыгының
сакланышы эзлекле булып бара: катғ идеб [1889, б. 2],  – قروغқоруғ
наны,  – سوكوсөйгү [3],  – ياغدرور دى آفتйағдырур ди афәт, باغالد االر
 – آنىбағладалар аны [5],  – كمى اغالتمادىкеми ағлатмады, باغليوبن
 – اللرينىбағълады мәхкәм [6],  – صاعсағ-исән,  –اويغانوبنуйғанубән
[1889, б. 8] һ.б.
Автор үзе аңлатканча, “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних...” тә
хикәят сюжетлары гарәп телендә проза белән язылган “Тәфсири
кәбир” һәм “Мишкәтил әнвәр” дигән әсәрләрдән алына, димәк,
тәрҗемә нигезенә салынган югары стильдәге борынгылык аның
телендә дә чагылыш табарга тиеш була. Гарәп һәм фарсы теле
алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе буенча языла: عالى نسب
– ғали нәсәб (нәсел-ыруның бөеге) [Каргалый, 1889, б. 2], – غايت
ғаять,  – اهل كداәһле гәда (ярлылар)  – عزيزғазиз, حضرت يعقوب عليه
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 – السالمхәзрәти Йағқуб ғаләйһис-сәлям,  – عتابғыйтаб (шелтә), عين
 – خرابғайн хәраб (бөтенләй хараб) [Каргалый, 1889, б. 3] һ.б.
Мисаллардан аңлашылганча, гарәп һәм фарсы алынмаларының
сүз башында каты гайн ( )غда, йомшак гайн ( )عда, кәф фарсый ()ﮜ
да язылуы күренә.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә (1856) дә
сүзләрнең уртасында һәм ахырында [ғ] тартыгы саклана: – اوغراب
уғраб,  – آغز ينهағызына [1856, б. 4],  – قروغ جنبشқуруғ җөнбеш [8],
 – قوروغغهқуруғга алданыб [8], бәңә сез улмаңыз қаниғ ()قانع, улуңлар
һәр тараф сариғ ([ )سارع9], бәнем қуруғ ( )بنم قوروغниаз тилдә [13],
уғлың ( )اوغلنكқызыңны [15], бер олуғ ( )اولوغташ,  – توغرىтуғры,
 – آجيغندينачығиндин [17] һ.б.
Ике сузык уртасында [қ] тартыгы яңгырау пары белән чиратлашып
та, чиратлашмыйча да языла, соңгы очрак ешрак кабатлана: – جاغارغه
чағарға, чақармы ( )جاقارمىйәки чақмазмы ()جاقمزمى, чақам ( )جاقامдиде,
айақы ( )آياقىберлә чықарды ([ )جقاردىСалихов, 1856, 17] һ.б. Гарәп
һәм фарсы алынмаларының тамыры үз чыганак тел кагыйдәсе белән,
кушымчалар татар теле кагыйдәсе буенча языла:  – عالمنكғаләмнең,
 – عاصىғасый (гөнаһлы),  – عطانكғатаң (бүләк),  – عبادتғыйбадәт, عنايت
– ғыйнаять (ярдәм) [1856, с. 2] һ.б.
Ш. Зәкинең “...И дәрига” дип башланган шигырендә йуқса
( )يوقسهсүзе, Ә. Каргалый әсәреннән аермалы буларак, сүз ахырында,
ягъни кушымча алдыннан [х] тартыгы белән бирелми. Гарәп
һәм фарсы алынмаларының тамыры үз теле кагыйдәсе буенча,
кушымчалар татар теле кагыйдәсе белән языла: – دوشدى غم كردا بنه
дөшмешем ғамь гәрдабинә (кайгы-хәсрәт упкынына), ғамькөсарем
(( )غمكسارمкүңелне юатучым) улқыл бәңа, чөн ғамькөсарем ()غمكسارم
қалмады [Фәхретдинев, 1907, б. 416; Юсупов, 2006, с. 186].
“Бән Ходаның...” дип башлана торган шигырендә, сүз
уртасында [ғ] тартыгы саклана: изгеләрең әлен алыб, туғры
( )طوغرىйула варасы, игре йулларны қуйубән туғры ( )طوغرىйула
варасы,  – طوغمادىтуғмады һ.б. Ике сузык уртасындагы [қ] саңгырау
тартыгы яңгыралашмый:  – جيقروبنчықрубән [Фәхретдинов, 1907,
б. 417; Юсупов, 2006, с. 190–192] һ.б.
Г. Кандалый шигырьләрендә ике сузык уртасында [қ] тартыгы
яңгырау пары белән чиратлашып та, чиратлашмыйча да языла:
чығамын дәхи сахраға [Кандалый, 1988, б. 91], бу хәсрәтләр
йөрәкемнән китәрме [93], йөрәгенә төшәр хәсрәт [94], чықып бара
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матур даный [138], ...қара йақар йөзеңә [162], ...йөрәкем парәсыйға
[168], күңелдин чыққусы йуқдыр [169], йөрәгем парәсе сән [171],
...ақыздым күздә йәшем, бу хәсрәтдин чықар микән бу башым
[171], чықа йазыб [185], чықыб китдем [187].
Сүз уртасындагы [ғ] тартыгы аерым сүзләрдә эзлекле булып
саклана: уғлың, уғлыңа [Кандалый, 1988, б. 102], йығлый-йығлый
қан урнашды бәнем күзгә [111], йығларсың..., йыгълау файда бирмәс
имди [115], сулар ағызға китерде [117], йығламақдин күрмидер
ике күзем [131], и гүзәлем, йығламағыл [136], йығылып йығлама
аппақ [142], ағызларны қабышубән, үбеб ағызыны татырға [148],
Шикәр ағызыңни ач – ширин сүзем сән [154], Сағынып йығласы
булсам ғомергә, ...Йығларға қаламын йөрәк қанилә [155], Ничә
йыл йығлайуб [163], Ағырдыр хәсрәтем [189] һ.б.
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” әсәрендә (1874):
 – اولوغолуғ, қыз уйғаныб ( )اويغانوبкәтде [1874, б. 2], шундағ (شوند
 )اعсыйфатлы күркәм, бер көн туғмыш ( )شمغوتирде [1874, б. 3]
һ.б. “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” әсәрендә (1879): шундағ ()شونداغ
риваять вә мундағ ( )مونداغхикәят, бер олуғ ()اولوغ,  – اوغل قز دانуғылқыздан [1894, б. 2] һ.б.
М. Акмулланың “Дамелла Шиһабеддин хәзрәтнең мәрсия
се”ндә (1892), алда өйрәнелгән авторларның әсәрләрендә эзлекле
рәвештә туғры дип язылып килә торган сүзнең туры дип
кулланылуы күзәтелә:
Мәргәнгә Ходай бирсә туры ( )تورىсәһем (ук),
Аңа булса мөкарин (кушылган) туры фәһем (зиһен) [Акмулла,
1892, б. 4].
Шулай ук традицион язылышта йығла дип бирелгән сүз дә,
уртасындагы [ғ] дан башка, сөйләмә телдәгечә бирелә: Ишеткән
адәмләрне йылаткандай ([ )يالتقانداى1892, б. 5]. Ә. Каргалыйның
сәяхәтнамәсендә коруғ ( )قروغнаны [1889, б. 3] һәм Һ. Салихов
әсәрендә куруғга ( )قوروغغهалданыб [1856, б. 8] дигән тезмәләрдәге
коры сүзе Акмуллада: Ала алмай ул җәүһәрдән қоры ( )قورىқалсаң,
дип, сөйләмдәгечә языла [1892, б. 7], Һ. Салихов әсәрендә чақар
дип язылган сүз [1856, б. 17] бу авторда чағар дип, ике сузык
уртасында яңгырау пары белән күрсәтелә: Чаяндай чыдай алмай
чағарсыз сез ([ )چاغارسز سز1892, б. 7], әмма мәйданда ул чықарды
( )ﭼقاردىартық ғайрәт... дигән юлда, ике сузык уртасындагы
[қ]ның яңгырау пары [ғ] белән нәүбәтләшмичә кулланылуы
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күзәтелә [Акмулла, 1892, б. 2–3]. Шулай итеп, Акмулла иҗатында
уртасында һәм ахырында традиция буенча [ғ] авазы язылып килә
торган сүзләрнең кайберләре, сөйләмә телдәгечә, ягъни әлеге аваз
төшереп калдырылып кулланыла.
XIX гасыр урталарында иҗат ителгән проза әсәрләрендә, хәзерге
татар телендә уртасында һәм ахырында [ғ] тартыгы ишетелә торган
сүзләрнең эзлекле рәвештә, әлеге тартык белән язылуы күзәтелә. К.
Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда (1881):  – اولوغراقолуғрақ
[1898, б. 4],  – اوغلىуғлы [5],  – اولوغ غاوغاолуғ ғауға [7], آياغين بيالكان باوالر
– айағын бәйләгән баулар [8],  – قولباغالبқул бағлаб, арқа уғучылар
()اوغوﭼيالر,  – اولوغ بناолуғ бина [9],  – يغالشوبйығълашуб [12], олуғ
( )اولوغпадишаһ,  – اولوغ آدمолуғ адәм [13–14],  – يغالبйығълаб [15],
җәүһәр қадрен белгүче ()بلكوچى, туғры ( )توغرىкилде [17], اوﯕرانه
– үгрәнә, барыб үгрәтәем ([ )اوكرات ه يم18],  – يغال يغال چغوبйығъла
йыгъла чығыб [20], бәйләргә ( )بايلركاтотындылар [20], мәхкәм бағлаб
()باغالب, бәйләб ( )بيالبалуб, хезмәткә бил бағлаб ([ )باغالبНасыйри,
1898, б. 21] һ.б. Мисаллардан аңлашылганча, үгрәнә сүзендәге [г]
ның хәзерге татар телендә [й] тартыгы белән алмаштырылуы,
калган барлык очракларда да, сүз ахырындагы кебек үк, төшеп
калуы, бағлау һәм бәйләү сүзләрендәге язылышта сүзнең мәгънәсен
аерымлауга омтылыш сизелә, әмма ул эзлекле дәвам итми.
Ике сузык уртасындагы [қ] яңгырау пары [ғ] белән бер үк сүздә
чиратлашып та, чиратлашмыйча да бирелә:  – ﭼقارا كورч[ы]қара күр,
 – چغاردىч[ы]ғарды [10],  – چغوبчығуб [15],  – ﭼقارايمчықараем [19],
 – چغوبчығыб [20],  – چغارغاجчығарғач,  – ﭼيكوبчикеб [Насыйри,
1898, б. 23] һ.б.
Гарәп һәм фарсы алынмалары үз теленең кагыйдәсе буенча языла.
М. Акъегетнең “Хисамеддин менла” романында (1886):
уғлы, үгрәтде, үгрәтмәз, туғрыдан туғры, 1886, б. 3], туғры варуб,
җанымыз ағырыб, олуғ, ағламаеб, ағламаға [6], кар ягъмыш ирде,
таға (тауга), ағыз, ағыр [8], йорты олуғ иде, уғлы, көмеш монетлар
бағланмыш [9], туғры вә хақыйқать җаwаб вирер иде [11] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, сүз уртасында һәм сүз ахырында [ғ]
тартыгының кулланылышы эзлекле рәвештә дәвам ителә.
Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда да (1887) әлеге
сүзләрнең шундый ук язылышта бирелүе күзәтелә:  – اوغلىуғлы,
олуғ ( )الوغшәһәр [1896, б. 2],  – اوكراتوىүгрәтүе,  – بلكوجىбелгүче,
 – يغالر ايدىйығлар иде [3],  – اوغلىуғлы,  – اوكراتدىүгрәтде, – اوغالنغه
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уғланға,  – قرنداش روغқарендәш руғ,  – اوكراتوىүгрәтүе [1896, б. 4],
 – تولوغ درтулуғдыр,  – اولوغолуғ файдалар [1896, б. 5], يغالى باشالدى
– йығлай башлады,  – يغالدىйығлады [6],  – يغالبйығлаб, – اوغلى
уғлы,  – توغرى كيتدىтуғры китде,  – زغآني بجآағызын ачыб [1896, б.
7],  – يغالتمهйығлатма,  – اوغلىуғлы, туғры ( )توغرىсүз ачыдыр [8],
 – اوكراتبүгрәтеб [Фәизхан, 1896, б. 9] һ.б. Алдагы авторларның
әсәрләренедәге кебек үк, туғры сүзенең мәгънәсе аерымланмый:
туғры китде һәм туғры сүз дигән сүз тезмәләрендә бирелә торган
мәгънә контекст ярдәмендә аерымлана.
Ике сузык уртасындагы [қ] тартыгы яңгырау пары белән
алмаштырылмый:  – قارتلقمқартл[ы]қым,  – توقز آىтуқ[ы]з ай [1896,
б. 3], қартлық чоқурына ([ )ﭼقورينه4],  – جقاربч[ы]қар[ы]б [Фәизхан,
1896, б. 8] һ.б.
З. Бигиевнең “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” (1887) романында
йуқса сүзе, Ә. Каргалыйның Сәяхәтнамәсендәге кебек (1845), йухса
формасында языла: йухса ( )يوخسهбу хатын [1889, б. 6, 1991, б. 222,
233, 240], йухса бәнем эшем хараб [1889, б. 15]. Йук сүзе ялгыз
бирелгәндә һәм йукму сүзформада калын [қ] күрсәтелә [1889, б.
3, 1991, б. 222 һ.б.]. Әлеге тартык ике сузык уртасында яңгырау
пары белән алмаштырылып та, алмаштырылмыйча да кабатлана:
чығуына [1991, б. 221], хәзер чығармын [225], чықарды [1991, б.
228], чықаралум [1991, б. 227], чықарды [228], чыгармын [234 һ.б.,
Әлеге әсәрнең исемендә үк чагылыш тапкан, сүз башында
[г] күрсәтелә торган гүзәл ( )كوزلсүзенең кулланылышы гамәлгә
куела һәм хикәяләү барышында берничә мәртәбә кабатлана.
Шуның белән бергә, гарәп телендәге ғарәбә сүзе, хәзерге татар
телендә арба дип әйтелүенә карамастан, ғарәбә дип языла: عره
 – به لروندن دوشبғарәбәләреннән дөшеб [1889, б. 2, 1991, б. 221],
ғарәбәйә ултырдуғы wақытта, ғарәбәдән дөшдеке wақытта [1889,
б. 12, 1991, б. 225, 228, 231, 239] һ.б. Ғарәбә сүзе каләскә сүзе
белә чиратлаша: каләскәгә ултырыб [1991, б. 235], арақы сүзе
ғарақы дип бирелә [1991, б. 240].
Язма традиция дәвам ителеп, сүз уртасында [ғ] тартыгының
сакланып кулланылуы күзәтелә: әткәсе илә бер туғма [1991, б.
223], йығламақ, уғырланмамыш [224], йығлыйдыр, йығладуғыны
күреб, йығламасму ()يغالماسمو, йығлар [1889, б. 14, 1991, б. 226],
ағызындан, уғлы [1991, б. 226], сез туғры барырсыз [228], күзләре
ағрыйдыр [229], сағму сән, сағ-сәламәт [229], йығлады [230],
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сағлык сәламәтлек [231], туғры кәлгәне бар [1991, б. 232], туғры
сөйләмәк өчен [238], ачиғланып [238], ат уғрусыны [1991, б. 234.
253] һ.б., туғры ташлый [238], туғры кәләдер иде [239], туғры,
туғры (дөрес мәгънәсендә) [1991, б. 241] һ.б. Белүче сүзе белгүче
дип бирелми [Бигиев, 1887, 1991, б. 235].
Сүз ахырында [ғ] тартыгының язылышы дәвам ителә: олуғ
( )الوغвә могътәбәр мөсафирханә [1889, б. 2, 1991, б. 221], сағ
қулдан [225], олуғ эш, олуғ қурқу, олуғ вә мәшһүр адвокат [227],
олуғ хезмәт [228], сағлық-сәламәтлек [1991, б. 231], олуғ шәй [238],
олуғ гөнаһ [240], олуғ әсрар һ.б.
Авторның “Гөнаһе кәбаир” романында да (1890) һәм
шулай ук “Мавәраэннәһердә сәяхәт (Транс-Оксаниияйә сәфәр)”
сәяхәтнамәсендә дә (1908) бу төрдәге сүзләрнең язылышы шушы
тәртиптә дәвам итә.
Р. Фәхретдиннең “Тәрбияле ана” (1898) һәм “Тәрбияле бала”
(1898) әсәрләрендә сүз уртасында һәм сүз ахырында традиция
булып языла торган сүзләрне куллану дәвам ителә: олуғ ()الوغ
бәхет, аналар туғрысында ([ )طوغروسنده1898, б. 2–3], әмма кайбер
сүзләрдә сүз уртасындагы [ғ] күрсәтелми:  – بلوﭼىбелүче, – آور
аwыр [1898, б. 2–3]. Бу автор олуғ кешеләр дигән тезмәдә, олуғ
сүзен җәяләр эчендә зур дип өстәмә рәвештә аныклый. “Тәрбияле
хатын” китабында:  – باغلنمشدرбағланмышдыр [1899, б. 2], – الوغ
олуғ  – نغمتниғмәт. Бу әсәрдә гүзәл сүзе ялгызлык исеме белән
түгел, абстракт мәгънәле күмәклек исеменең сыйфатын белдереп
кулланыла:  – ﮔوزل خلق ايله تابلنورгүзәл холық илә таблынур [1899,
б. 3]. Авторның ”Сәлимә яки Гыйффәт” әсәрендә (1899) дә гүзәл
холық сүз тезмәсе тәгаенләнеп бирелә: Холқы гүзәл улмаған
кешене адәмләр сәүмәзләр... Гүзәл холық: әдәп, ғыйффәт, сабыр,
тәхәммелдән (чыдам) ғыйбарәтдер [1979, б. 267]. Гүзәл сүзе бу
әсәрдә, үзе генә дә еш кабатлана: гүзәл кәсеп, гүзәл киенерләр,
гүзәл үгрәнмеш, гүзәл кызлар, холқым гүзәл вә күркәмләнер [287]
һ.б., аерым очракларда, шулай ук еш кабатлана торган олуғ сүзе
белән, яисә башка сүзләр белән синоним пар буларак конкрет
предметның сыйфатын белдерү өчен дә кулланыла: олуғ вә гүзәл
фасад илә бина иделмеш мәсҗедләре [1979, б. 266], нурлы вә гүзәл
идеп күстәрмәкдә иде [272], җәмал вә гүзәллеке илә мәдәх идәрләр
[Фәхретдин, 1899, 1979, б. 285] һ.б.
Сүз уртасында [ғ], [г] язылышы дәвам ителә: дел үгрәнмәкне
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[271], һөнәр вә санәгать үгрәнмәкдән [271], үгрәнгән улыр идем
[275], әйтергә үгрәнер [276, 285], туғры кәлмәкдә иде, туғры қарап
[275], ягъмур күрелгәндә, йығлаулары [272], туғрықларында, ағыр
[283], йығлап [284], ағыздан [287] һ.б., әмма традиция булып килә
торган белгүче сүзе белүче булып языла [1979, б. 271].
Ике сузык уртасындагы [қ] тартыгы яңгырау пары белән
алмаштырылырга, яки алмаштырылмаска мөмкин: чәчкә мисаллы
чағларымны [1979, б. 276], бағчада [287], суқышлар улып [277],
чықып [Фәхретдин, 189 1979, б. 283] һ.б.
Мисаллардан аңлашылганча, [қ], [к], [ғ], [г] тартыкларының
сүз башында, уртасында һәм ахырында язылышында традициянең
дәвам ителүе күренә.
Классик әдипләрнең беренче хикәяләрендә аерым
сүзләрнең традицион бирелеше тулаем саклана, кайбер сүзләрдә
гомумтөрки язылыш ешрак кабатлана торган халыкчан әйтелеше
белән чиратлаша, яисә аның белән алмаштырыла. Мәсәлән, Г.
Исхакыйның “Тәгалләмдә сәгадәт... “ (1899) әсәрендә, гасырлар
буена үгрәнү дип языла торган сүз: балаңа фарыз булған ғыйлемне
үгрәтергә келисең [1998, б. 33] дип, бер мәртәбә әйтелә дә,
өйрәнү, өйрәтергә, өйрәткәннәр дип сөйләмә форма өч мәртәбә
кабатлана: синнән күп өйрәнерләр [32], бала чақта өйрәтергә
була, ...менә боларны шулай өйрәткәннәр [1998, б. 41]. Сағ сүзе
дә файдаланыла, әмма сәламәт торасызмы, сәламәтме сез
дигән тезмә ешрак кабатлана [39–40]. Туғры сүзе, бер үк бәйлек
функциясендә, туры язылышы белән чиратлаша: шул туғрыдан
сүз ачып... [45], ...ул турыдан бер дә сүз чыгарганы юк [1998, б.
47]. Уғыл дип язылыш эзлекле булып дәвам ителә: уғлымызны,
уғлын [1998, б. 32, 34, 36, 40, 42] һ.б., йығлый сүзе фәқать йылый
дип языла: Хәлим йылый-йылый [1998, б. 33], йыларға башлады,
апақай йылама йуққа [Исхакый, 1899, 1998, б. 48]. “Кәләпүшче
кыз” әсәрендә фәкать йығлый дип языла: йығлый йығлый әйткәч
[Исхакый, 1900, 1998, б. 54] һ.б.
Автор үзенең беренче әсәрендә мишәр сөйләшенә хас булган
сүзләрне файдалана, шуларның берсе – әдәби теләү сүзенең
келәү дип, сүз башындагы [т] авазын [к] белән чиратлаштырып
кулланылуда күренә. Алла сүзе белән килгәндә, Алла теләсә,
Аллаһ теләсә, Аллаһы Тәгалә теләсә дип, фәкать теләү формасы
кулланыла, башка тезмәләрдә, теләү ~ келәү нәүбәтләшә: теләсәңез
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ни эшләңез [1998, б. 32], үгрәтергә келисең, кая илтергә келисез
[33], мәктәпкә бирергә келим [34], бер дә қарарға теләми [Исхакый,
1899, 1998, б. 35] һ.б. “Капитан кызы” тәрҗемәсендә дә (1902)
уғыл сүзе традицион язылышта бирелә:  – اوغليدرуғлыдыр [1902,
б. 2]. Аерым сүзләр уртасындагы [г] авазы белән языла: буран
буласыны белгертә ([ )بلگرته1902, б.6], ике сузык уртасындагы [қ]
яңгырау пары белән алмаштырылып та, алмаштырылмыйча да
кушымчада ярашмыйча кулланыла:  – ياقغهйақға,  – ﭼقنكزчыкыңыз,
 – غزتلولرғыйззәтлүләр [8],  – تيزرك چغكزтизрәк чығыңыз, – خرمتلولر
хөрмәтлүләр [1902, б.9]. Миңа дигән сүз  – مينغهминға дип языла
[Исхакый, 1902, б. 8] һ.б. Авторның “Бай углы” ( )باى اوغلىәсәрендә
(1903), традиция белән килә торган, ағыр, ағыз сүзләрендәге [ғ]
төшереп калдырыла: бикә аwырса да ([ )آورسه دهИсхакый, 1910, б.
163], бикәнең озын аwырудан соң ()آورودن, аwыру ( )آوروйанында
[164], аwыз ( )آوزача алмадылар [Исхакый, 1910, б. 165], хәзерге
графикага күчерелгәндә, авыр, авыз дип бирелә [1998, б. 115] һ.б.
Туғры һәм үгрәнү сүзләре дә, халыкчан сөйләмә вариантта, туры
һәм өйрәнү дип языла:  – طوروق باروبтуруқ баруб [1910, б. 165],
һөнәр ( )اويره نورگهөйрәнергә [Исхакый, 1910, б. 175] һ.б.
Г. Ибраһимовның беренче хикәяләрендә, Г. Исхакый
әсәрләренә караганда, традицион язылышның эзлеклерәк
саклануы күренә. Мәсәлән, “Зәки шәкерднең...” хикәясендә (1907):
 – يغمورلر ياووبяғмурлар йауб,  – تاتار آغزندنтатар ағызындан, ايده
 – اوغلومәйдә уғлым [Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907, № 2, б. 12] һ.б.
“Гыйшык корбаннары” хикәясендә (1908): бердәнбер уғлы иде
[Ибраһимов, 1974, б. 447], мәхәббәте бағланған [448], ағызыны
[449, 451], бер уңғайдан [450], қан-йәш ағлый, үксеп-үксеп
ағларға [454], уйларға туғры килә [456], йығлыйлар, үксиләр,
йығлый-йығлый шешенеп беткәннәр иде, йығлау, үксү, ағлата иде,
ағлатып, ағлый-ағлый гүргә керде [466], йығлый, агъларга керешә,
сулығып йығлый, йығлады, йығлап файда булмас [467], туғрысыда
(дөресендә), ағлый, ағлаған саен [468], ағыз да йуқ, тел дә йуқ
[Ибраһимов, 1974, б. 471]. Ағлый һәм йығлый сүзләре бу хикәядә
төсмер белән аерылмый. Г. Ибраһимовның “Яшь йөрәкләр” (1912)
романында ағлый сүзе кулланыла торган контексттан, йылый сүзе
белән белдерелә торган мәгънәнең, эмоциональ киеренкелеген
чагылдыру өчен файдаланылуы аңлашыла: ...Мәрхүмның анасы,
уғылының гәүдәсен күрү белән, ақырып йылап җибәреп, өстенә
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йықылған да һушыннан язған. Әй балам, әй, бәғрем, нинди генә
гөнаһ шомлықларым булды икән дип, көн-төн ағлыйдыр, ди
[Ибраһимов, 1975, б. 308]. Йөрәкләрне үтә кисәрлек бер аwаз белән
ғычғырып йылап җибәрде дә эскәмиясенә йөзтүбән йығылды.
Аның белән бергә бөтен зал да ағлый башлады [Ибраһимов, 1975,
б. 309] һ.б. Г. Ибраһимовның бу әсәрендә дә туғры һәм туры
сүзләре мәгънә ягыннан аерымланмыйча, искелек һәм яңалык
мөнәсәбәтен чагылдыру дәрәҗәсендә бара. Г. Ибраһимовның
“Зәки шәкертнең...” хикәясендә (1907), мәгърифәтчеләр иҗатында
еш кабатлана торган олуғ сүзе өлкән сүзе белән алмаштырыла:
андағы йортлар бик өлкән вә матур, өлкән вә яхшы өй булыр,
андағы өлкән өйләрне, өлкән вә матур йорт [Ибраһимов, 1974,
б. 400], өлкән адәм [404], өлкән чикмән [405], өлкән чалма [408,
410], өлкәнерәк булғач [408], өлкән хәлфә [410], буе да өлкән түгел
[413], сүз күбәйде, өлкәнгә китте [Ибраһимов, 1907, 1974, б. 424]
һ.б. “Яшь йөрәкләр” романында, шундый ук мәгънә һәм ешлыкта
зур сүзе кулланыла, мәсәлән, бер өзек: ...Шул зур аталарның
баласы Җәләлгә исә табиғать андый зурлықны, зур ясарлық қуәтне
бирмәгән. ... Җәләш хәзрәттә алай зур булырлык қуәт булмаса да,
қанында зурлық нәтиҗәсе булған “данлылық” һавасы, рухында
бабалар зурлығының күләгәсе бар [Ибраһимов, 1975, б. 29] һ.б.
Зур сүзе үзенең барлык мәгънәләре белән дә менә шушы ешлыкта
эзлекле булып кабатлана. Әдипнең “Казакъ кызы” романында
[1924], әсәрнең беренче хикәясендә яратып файдаланыла торган
өлкән сүзе яңадан гамәлгә куела.
Ф. Әмирханның беренче хикәяләрендә дә аерым сүзләрнең
традицион язылышы дәвам итә, әмма сөйләмә варианты белән
чиратлаша башлый. Мәсәлән, “Гарәфә көн төшемдә” хикәясендә: آغر
 – غنهағыр ғына сурәтдә, олуғ ( )اولوغзал, аерылу ниқадәр ағыр булса
да ()آغر بولسه ده, әмма башым аwыртқан ( )آورتقانхәлдә [Әмирхан, ӘлИслах, 1907, № 10, б.9]. Мисаллардан күренгәнчә, ағыр дип язылу
авыр һәм авыруны мәгънә ягыннан аерымлый булып аңлашыла,
ләкин әлеге хикәя китап булып басылганда, аерылу никадәр агыр
булса да дигәндәге ағыру аур ( )آورбулса да дип алмаштырыла
[Әмирхан, 1909, б. 14]. Шуның белән бергә, мәгърифәтче әдипләрнең
әсәрләрендәге кебек, олуғ сүзенең актив кулланылуы кими, олуғ сүзе
зур сүзе белән чиратлаштырыла: ...зур өстәлгә, зур-зур концертлар
биреләчәгене, олуғ зал (Гарәфә кич төшемдә), ...зур қорсақлы ата,
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...зур сумадан преферанс уйнап, қулларында зур-зур қашлы ике
алтын йөзек (танымаганлыктан таныштык) һ.б.
Шулай итеп, кыпчак төркеме телләренә хас билге дип санала
торган сүз башында [б] тартыгының угыз төркеме телләренә хас
булган [б] ~ [м], [б] ~ [в], [б] ~ [нуль] һәм сүз ахырындагы [б] ~
[п], [з] ~ [с] белән чиратлашулары, иске татар теленең өйрәнелә
торган чорында да, аның төрле вазыйфалар үтәп, төрле авторда
төрле дәрәҗәдә кабатлануы ешая.
Иске татар телендә, угыз үзенчәлеге буларак, бән-, бун-, ултамырлары белән традицион язылыш дәвам иткәне хәлдә, сүз
башында угыз һәм кыпчак телләренең үзенчәлеге буларак, [д] ~
[т] чиратлашуы XIX гасырда норма буларак дәвам ителсә дә, ХХ
гасыр башында язылган әсәрләрдә инде, билгеле бер эзлеклелектә
барып, тулысынча диярлек, кыпчак-татар әйтелешенең язудагы
чагылышы белән алмаштырылып тәмамлана.
Шундый ук фикерне татар телендәге саф йомык, тел арты һәм
кече тел (увуляр) саңгырау [к], [қ] тартык авазларының сүз башында,
уртасында, ахырында яңгырау [г], [ғ] пары белән чиратлашып
язылуына һәм [г], [ғ] тартыкларының төшеп калуына мөнәсәбәтле
рәвештә, гомумтөркинең угыз һәм кыпчак төркемендәге телләр
дип аерымлана алуына карата да әйтә алабыз.
6.2.3. Тартык авазларның язылышында
гомумтөрки традицияләрнең чагылышы
Мәсьәләнең тарихи нигезе. Тюркологик хезмәтләрдә гомум
төрки термины сөйләмә һәм язма телгә мөнәсәбәтле рәвештә
аңлатыла. Мәсәлән, А.М. Демирчизаде “Сравнительный метод
Махмуда Кашгарый” дигән мәкаләсендә, “Диван”дагы сүзләрне
берничә төркемгә бүлеп карарга мөмкин дип, аларның берничәсен
түбәндәгечә күрсәтә: ” 1) Слова, имеющие одинаковую форму
и значение во всех тюркских языках. Такие слова составляют
большинство, и автор не указывает на племенную принадлежность.
Назовем их условно общетюркскими словами... 2) Слова,
одинаковые по форме и значению в языках лишь нескольких
тюркских племен. Такие слова условно назовем межплеменными
словами... 3) Слова, относящиеся только к определенному
племенному языку, можно условно назвать племенными словами.
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В “Диване” таких слов много, причем большинство из них
составляют кыпчакские, огузские и джигильские” [Демирчизаде,
1972, с. 31]. Аңлашылганча, М. Кашгарый тарафыннан аерым
телгә нисбәтләнмәгән сүзләр күпчелекне тәшкил итә һәм болар
гомумтөркигә карый, бер яки ике телдә кулланыла, дип бирелгән
сүзләр кабиләара сүзләр була дип белдерә.
Э.В. Севортянның “Этимологический словарь тюркских
языков” дигән хезмәтенең беренче томы “общетюркские и
межтюрксие основы на гласных” дип конкретлаштырыла (1974).
Димәк, әлеге хезмәтләргә нигезләнеп, борынгы һәм иске дип
атала торган дәвердә язылган истәлекләрдә, аерым кабилә телләренә
бүленә дигән искәрмә ясалмыйча кулланыла торган сүзләрне,
гомумтөрки дип атый алабыз. Бу төркемнең күпчелеген сүз башында
һәм башка позицияләрдә дә [җ] ~ [й], [җ] ~ [ч], [ч] ~ [с], [c] ~ [ш]
авазларының чиратлашуы белән кулланыла торган лексемаларның
тәшкил итүе күренә. Тикшерелә торган чорда бу төр сүзләрнең
ничек итеп файдаланылуына аерым алып игътибар ителә.
Татар телендәге өрелмәле, тел уртасы [й] тартык авазының
сүз башында өрелмәле, тел алды аңкау [җ] пары белән
чиратлашып язылуы. М. Кашгарый Сүзлегендә бу мәсьәлә болай
аңлатыла: “...Огузы и Кипчаки произносят все й в начале слова
как җ: ул мани җатти “он меня догнал” вместо йатти с й. Турки
(ат-турк) говорят: сувда йундым “я купался в воде”, а они (т.е.
Огузы и Кипчаки) говорят: җундым. Это правило регулярно для
турок и Туркман [Кашгарый, 2005, с. 704–705]. Димәк, угыз белән
кыпчаклар, башка төркиләрдән аермалы буларак, сүз башында [җ]
авазын кулланганнар.
Хәзерге тюркологиядә, аерым сүзләрдә [й], [җ] авазларының
чиратлашуы турында сүз башлаганда, М. Кашгарыйның бу фикере
җентекләп аңлатыла. Мәсәлән Э.А. Грунина болай дип белдерә:
“Указание МК на то, что “огузы и кыпчаки j-в начале слова меняют
на z, свидетельствует лишь о диалектном колебании, так как
достаточно примеров с анлаутным j-, имеющих помету “огузский”
[Грунина, 1997, с. 85].
Чыннан да, “Диван”дагы мисаллардан аңлашылганча, [җ] авзына
башлана торган сүзләр белән рәттән, [й] авазына башлана торган күп
кенә сүзләр дә угызлар белән кыпчакларга берьюлы каратыла: يولق
йавлак, йавлак киши – “человек с неровным характером”. Йавлак
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“что-либо плохое”, в огузском и кипчакском [Кашгарый, 2005, с.
774],  جكىҗики, җики йи – “крепкий шов”. Как упоминалось в начале
книги, җ заменяют й в наречиях Кипчаков и прочих, как в слове
җинҗу “жемчуг”, в исходной форме содержавшем й (т.е. йинҗу)
[914],  يبيالйубила “обманывать”, ул ани йубилади “он обманул его”,...
Это из наречия Огузов и Кипчаков. Остальные тюрки использует это
слово редко... [984];  يلنكقйалңук – “рабыня, служанка”, в наречиях
Огузов, кипчаков, суварин [Кашгарый, 2005, с. 1028].
Сүз башындагы [й] кулланыла торган кайбер сүзләр
кыпчакныкы гына дип тә күрсәтелә:  يكنجйукунҗ – “молитва”, в
наречии Кифҗак, таңрика йукунҗ йукунди “он молился Аллаху
Всевышному”, ул бакка йукунҗ йукунди “он склонил голову перед
правителем (или др.) [Кашгарый, 2005, с. 1020]. Сүз башында [җ]
кулланыла торган аерым сүзләр угызныкы гына дип күрсәтелә: جات
җат – “колодец”, в огузском [Кашгарый, 2005, с. 849]. Шулай итеп,
угыз һәм кыпчак дип аерымлануга аерым мисаллар китерелсә дә,
асылда, сүз башында [й], [җ] авазларының кулланылышы угыз һәм
кыпчакларда бер үк нигездә булуы аңлашыла.
Гомумтюркологик планда язылган хезмәтләрдә сүзнең
башында, уртасында һәм ахырында тел уртасы [й] тартыгының
кулланылышы һәм аның [җ], [з], [д] тартыклары белән чиратлашуы
хакында махсус рәвештә аерып алып өйрәнелә, әлеге мәсьәләнең
борынгы һәм хәзерге телләрдәге торышы хакында тулы мәгълүмат
бирелә. Әлеге тикшеренүләрдән аңлашылганча, бу мәсьәлә VII–IХ
гасырда язылган орхон-енисей язмаларында, Х–ХIII–ХIV гасырга
караган борынгы уйгыр телендәге истәлекләрдә, ХI–ХII–ХIII
гасырдагы карахани-уйгыр телендә язылган Йосыф Баласагуниның
“Котадгу Белек” (1069–1070), М. Кашгарыйның “Диване лөгатеттөрк” (1072–1074) һ.б. хезмәтләрдә, ХV–ХVI гасырга караган
чыгтай истәлекләрендә урын ала.
Кыпчак-коман телләрендәге истәлекләргә аерып игътибар
ителә: а) ХIII–ХIV гасырдагы мәмлүк-кыпчак телендәге, б) ХVI–
ХVI гасырга караган әрмән-кыпчак истәлекләре һәм “Сodex
Cumanicus” (ХIV) сүзлеге [Сравнительно-историческая...,
1984, c. 259–260]. Тикшерүдән күренгәнчә, сүз башындагы [й]
авазының язудагы чагылышы, аерым кабилә телләренә бүленмичә,
гомумтөрки юнәлешендә бара, искә алынган барлык хезмәтләрдә
дә, сүз башы позициясендә [й] авазының беренчел булуы
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ассызыклана, фәкать ХIII–ХIV гасырдагы Идел буе Болгар кабер
ташларында гына аерым сүзләрнең (мәсәлән: җыл ~ йыл, җирем
~ йегерме, җите ~ җиде сүзләренең) [җ] авазы белән бирелеше
күрсәтелә [Сравнительно-историческая..., 1984, с. 260].
Аннан соң хәзерге төрки телләрдә сүзләрнең төрле
позициясендә [й], [җ], [з] авазларының әдәби норма һәм төрле
сөйләшләрендә ничек итеп кулланылуы мәсьәләсе җентекләп
аңлатыла [Сравнительно-историческая..., 1984, c. 261–274].
Хәзерге татар телендә, Ү. Байчура хезмәтенә нигезләнеп, арткы
рәт, киң яңгырашлы сузык алдыннан [й] авазының язылуы (йал,
йаңгыр, йаз-, йегерме һ.б.), орфоэпик таләп нигезендә, алгы рәт
тар сузыклар алдыннан [җ] тартыгының язылуы (җил, җир, җиләк,
җилкән һ.б.) әдәби норма дип белдерелә [Байчура, 1959, 126–127].
Сузыкларның рәтенә карап, сүз башында [й] яисә [җ] авазларының
язылышы гамәлдә тулысынча үтәлә, дип әйтеп булмый. Мәсәлән,
йегерме дигәндә [е] авазы, йөри дигәндә [ө] авазы киң дип бирелми
[Татар грамматикасы, 1998, б. 65].
Сөйләшләр буенча, Л. Җәләй хезмәтендә күрсәтелгәнчә, татар
теленең [й] һәм [җ] төркеменә бүленүе, әмма [й] диалектының
актив булуы күзәтелә [Җәләй, 1947, б.33]. Гомумән караганда,
татар телендә [й] ~ [җ] ~ [ч] ~ [д] ~ [з] тәңгәллеге күзәтелә дип
нәтиҗә ясала [1984, б. 267]. Аңлашылганча, бу нәүбәтләшүләр угыз
һәм кыпчак төркемнәренә бүлеп каралмый, асылда, бер үк халык
теленең төрле сөйләшләрендәге үзенчәлеге булуына игътибар
ителә. Иске татар телендә язылган истәлекләрне тикшерүче
галимнәрнең хезмәтләрендә дә бу мәсьәләгә басым ясала. Мәсәлән,
“Кисекбаш китабы”н тикшерүче галим Я. Әхмәтгалиева болай дип
белдерә: “По использованию j в начале слова язык исследуемого
памятника сходен с татарским нормативным языком и его западным
и восточными диалектами”, әмма шул ук вакытта, бу үзенчәлекнең
тарихилыгы да ассызыклана: “Начальный j характерен для языка
старотатарской литературы, орхоно-енисейских памятников
и тюркских памятников ХI–ХV веков...” [Ахметгалеева, 1979,
с. 70]. Димәк, сүз башындагы [й] авазының кулланылышы тарихи
үзенчәлек булып аңлашыла. Башка галимнәрнең хезмәтләрендә
дә хәзерге татар телендә [җ] авазына башланып әйтелә торган
сүзләрнең, [й] авазы белән белдерелүе “... традицион язма
үзенчәлекнең дәвам ителеше дип санала” [Хисамова, 1999, c. 81].
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Без өйрәнә торган XIX гасыр–ХХ йөзнең беренче чирегендә
язылган истәлекләрнең телендә дә бу үзенчәлек төрле авторда
төрле дәрәҗәдәге эзлеклелек белән дәвам ителә.
Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви
әс-Сәгыйди” (1845) әсәрендә хәзерге татар телендә [й] авазына
башлана торган сүзләр дә, [җ] авазына башлана торган сүзләр дә
гарәп графикасының йай графемасы ( )ىбелән күрсәтелә, димәк,
[й] авазының язуда белдерелүе язма традициянең норма буларак
дәвам ителеше дип кабул ителә:  – ياйа,  – يادйәд,  – يامانйаман, ييسه
– йисә [1889, б. 2],  – ييمكدهйимәкдә [3],  – يوررйөрер,  – يارйар, ييته
 – جكйитәчәк,  – ييدر المйидерәлим,  – ييارمزйиәрмез [4], – ياغدروردى
йағдырурды,  – يياردىйийәрде [5],  – ياوزйаwыз,  – ياطيبйатыб, يورتمز
– йөртмәз [6],  – يلالرىйилләре [8],  – ييبйийеб,  – ييد يالرйиделәр, ييب
 – اجبйийеб эчеб,  – يولالدىйуллады,  – يارلقارйарлықар [Каргалый,
1889, б. 9],  – يوزبنكйөз бең,  – يابماغهйапмаға,  – يابديالرйапдилар,
 – يارتبدىйаратыбды,  – قمو يابوالرىқаму йапулары,  – ير يوزنندهй [е]р
йөзендә,  – يولالدومйулладым,  – يوكسك يريتهйүксәк й[е]ренә [1889, б.
10] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, төрки-татар сүзләренең барысы
да [й] авазы белән башлана.
Гарәп һәм фарсы алынмалары үз кагыйдәсе нигезендә языла:
 – شيخ جهانшәйхе җиһан,  – جهتدينҗәһәтдин [1889, б. 2], җәмғ ()جمع
әйләмәк, җан ( )جانилә, җәмғ ( )جمعәйләйүбән [Каргалый, 1889, б.
3], ханә дулу җөмләмез ([ )جمله مز4],  – وجود نكвөҗүдең,  – جودҗүд
(юмартлык),  – جانҗан [1889, б. 5] һ.б.
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл әдәб” әсәрендә дә (1856)
[й] авазына башланып әйтелә торган төрки-татар сүзләре эзлекле
булып кулланыла:  – ييار رزقنكйиар ризықың [1856, б. 2], قامومز يارلقه
 – يا راببқамумыз йарлықа йа Раббе [3],  – او يردهу й[е]рдә [1856, б.
4],  – ويلوجحم مزйөзем мәҗүл,  – يوزمنى قبله يه توتدمйөземне қыйблайа
тотдым [7],  – يوزم آلده كونكل آرتده باشم ير ده كونكل شوردهйөзем алда күңел
артда башым й[и]рдә күңел шүрдә,  – بنكا يوز دوتدىбәңә йөз дотды
мескинләр [1856, б. 8],  – يبارر حق سزهй[и]бәрер Хақ сезә [Салихов,
1856, б. 16],  – سن ياتсән йат,  – بن ياتايمбән йатайым,  – برى يادىбере
йады,  – كله يورور ياقنده بر يالنىк[и]лә йүрүр йақында бер йыланый,
 – يرندهй[и]рендә,  – كلدى يالن اول دم ياقينйылан ул дәм йақын к[и]лде,
 – يولداشىйулдашы,  – يولينهйулына,  – يولداشينكйулдашның – يوزونى
йөзене,  – يروندنй[и]рүндән,  – يوزينйөзен [Салихов, 1856, б. 17] һ.б.
Мисаллардан күренгәнчә, хәзерге татар телендә [җ] авазына
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башланып әйтелә торган җир, җитеште сүзләрендә [й]
хәрефеннән соң [и] авазы язуда күрсәтелмәгәнгә, әлеге сүзләрне
хәзерге графикага күчергәндә, йир дип түгел, йер дип биргәндә дә
хата дип әйтә алмыйбыз.
Аңлашылганча, гарәп һәм фарсы алынмалары үз кагыйдәсе
буенча языла:  – جميعҗәмиғ [1856, б. 3],  – جملهҗөмлә, – جهننم
җәһәннәм,  – جهاننكҗиһанның [1856, б. 5],  – جمعيتҗәмғыять
[Салихов, 1856, б. 10] һ.б.
Ш. Зәкинең “...И дәрига” дип башланган шигырендә: كوز
 – ياشيمىкүз йәшеми,  – سكا يالونسه مсәңа йалынсам. Гарәп һәм фарсы
алынмаларында:  – جانبدنҗәнибдән,  – جمالندن اثرҗәмалендән әсәр
[Фәхретдинев, 1907, б. 416; Юсупов, 2006, с. 186]. “...Эстәсәм
галәмдә” дип башлана торган шигырендә آت سنك آستوﯕده در يورﮔيل بو
 – يرنك حدين آلат сәнең астыңдадыр йөргел бу й[и]рнең хәдден ал.
Гарәп һәм фарсы алынмаларында: يار ى يولغاى بولمغاى.استه سم عالهمده
 –سندكэстәсәм ғаләмдә сәндик йари булғай булмағай, – جان ايله ايمان
җан илә иман [Фәхретдинев, 1907, б. 416; Юсупов, 2006, с. 188] һ.б.
“...Бән Ходаның...”дип башлана торган шигырендә: – كوزينى ضابدى
күзене йабды,  – اودى ياقدىуты йақды, күңлем йарасы ()ياره سى, يارين
– йәрен,  – ياره سىйарасы,  – يوراكينйөрәген,  – كوكلر ياكاкүкләр йаға,
игре йулларны ( )ايكرى يولالرنىқуйуб туғры йулә варасы, اول تكرى يه
 – يالواره سىул Тәңрийә йалwарасы. Мисаллардан күренгәнчә, бу
сүзләрнең барысы да хәзерге татар әдәби телендә дә нәкъ шулай
булып языла һәм укыла.
Гарәп һәм фарсы алынмаларында:  – جهاندهҗиһанда, جوابى
– җаwабы,  – جانҗан,  – جهانҗиһан [Фәхретдинов, 1907, б. 417,
Юсупов, 2006, с. 189–190]. Алынма сүзләрнең барысы да үз
теленең кагыйдәсенә туры китереп языла.
Г. Кандалыйның “Шигырьләр һәм поэмалар” җыентыгын төзүче,
текст һәм фәнни аппаратны әзерләүче, кереш сүз авторы тарих
фәннәре докторы М. Госманов: “Күп кенә сүзләрнең язылышындагы
фонетик параллелизмга нигезләнгән орфографик төрлелек, мәсәлән:
бән ~ мән ~ мин; сән ~ син; бар ~ вар; түгел ~ дәгел; сачәк ~ чәчәк
(хәтта: сачак); килеп ~ кәлеп; дийәем ~ дийәен; дел ~ тел; итеп ~
идеп һ.б. шуның ишеләр чыганакларда китерелгәнчә саклана...”, –
дип аңлатма бирә [Кандалый, 1988, б. 448].
Бу юнәлештә, сүз башындагы [й] ~ [җ] чиратлашуында
да, чыганаклардагыча, ягъни гарәп графикасында басылган
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текстлардагыча язылыш саклана дип ышанабыз. Авторның
җыентыгында урын алган шигырьләрен рәттән укып барганда,
хәзерге татар телендә [җ] гә башлана торган сүзләрнең, эзлекле
рәвештә, йай хәрефе белән бирелеше күзәтелә. Мәсәлән, җир сүзе:
йиргә йатадыр [Кандалый, 1988, б. 72], бу йирдә [79], фәлән йиргә
йитәр булсаң [88], йырақ йиргә [91], орып йиргә [92], йырақ йирдә
[93], ай йирә батқанда [116], йиргә йықылырсың [394], йир тырнап,
һәр йирдә [399] һ.б. Чиратлашу күзәтелә: чит илләргә, йырақ җиргә
[75], фәлән җирдән кәләрмүсән [88] һ.б.
Җил сүзе – йилләрдин, әйа йил, әйа йил, әйа йил дип, агач
сүзе йығач дип языла: әйа йығач, йәшең күпме, йығачлардан нә
чықмағай [88–89], саба йиле [390] һ.б. Түбендәге чиратлашу да
күзәтелә: җилләр иссә, шул җилләрдин [113] һ.б. Г. Кандалыйның
шигырьләрендә тагын җитде, җибәрде, җиңел, җуйдың һ.б. сүзләр
дә [й] тартыгына башланып языла, ягъни язма традиция дәвам ителә,
хәзерге әйтелешнең язуда бирелеше вариант булып санала.
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” әсәрендә (1874)
йегет сүзе җегет дип бирелә:  – توشنده بوز جكتтөшендә Бүз җегет
[1874, б. 2], йуқ сүзе җуқ дип чиратлаша: барур wақыт булған
җуқ ()جوق, ...көн туған йуқ ()يوق, әмма йегет һәм йук дип язылыш,
авторның үз сүзе булып бирелгән урыннарда эзлекле булып бара,
персонажның тезмә сөйләмендә, җегет сүзе кабатлана: – جان جكت
җан җегет,  – جكتҗегет,  – يتوب جتار مهй[и]теб җатарма [1874, б. 3].
Башка сүзләр традицияне саклап, [й] белән башлана: тиз й[и]тмәс
([ )يتماس1874, б. 2] һ.б. Авторның “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” (1879)
әсәрендә: сәйран кыйлыб йөрүр ()ويرور, бер ағачның йанына ()يا ننه,
 – يازو يازارйазу йазар, йахшы ( )يخشىбеләмән [Кормаши, 1894, б. 3],
 – يازصاقйазсақ, Таһир йоқлар ( )يوقالرиде, мәхәббәтем йарасын (ياره
[ )سن1894, б. 6],  – يكتلركاйегетләргә, йөргән ( )يوركانвә торған й[и]рен
([ )يرنКормаши, 1894, б. 7] һ.б.
М. Акмулланың “Дамелла шиһабеддин хәзрәтнең мәрсиясе”
китабында (1892) җир сүзе барлык мәгънәләре белән дә [й]
тартыгы белән башланып языла:  – كرك ير دنкәрәк й[и]рдән, يردن
 – قازوبй[и]рдән қазуб,  – تيران يردنтирән й[и]рдән [Акмулла, 1892,
б. 2],  – هر يردهһәр й[и]рдә,  – بعضى يرىбәғзе й[и]ре [3],  – ير يوزندهй[и]
р йөзендә [5],  – هر يردهһәр й[и]рдә [8],  – بر يركاбер й[и]ргә, اطقان يرين
– аткан й[и]рен,  – قاى ير كه نوشب يانقان يرينқай й[и]ргә төшеб йатқан
й[и]рен [10],  – ير يوزينهй[и]р йөзенә [Акмулла, 1892, б. 11] һ.б.
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Аерым сүзләр [җ] тартыгы белән башлана: – جوغالغان داى
җуғалғандай, хақлыққа  – جولالكانلرҗуллағанлар [2], җыйған ()جيغان
мәҗмәғым [3],  – جياوالتبҗәйәүләтеб,  – ججر جرالغانҗыр җырлаған
[5],  – جوخر جييوبҗәүһәр җыйыб [7] һ.б. Хәзерге татар телендә [җ]
белән башлана торган  – يمҗиме [3],  – يتوبҗитеп [4] дип языла
торган сүзләр [й] тартыгына башланып бирелә.
Гарәп һәм фарсы алынмалары үз кагыйдәләре буенча языла:
 – جواهرورҗәваһирен,  – مرجانىМәрҗәни [2],  – جانҗан [3], – جارودا
Җарудә [4],  – جاريه دنҗария [5]  – جواز مفا دҗәваз мөфад [6] һ.б.
Тикшерелә торган чорда, тезмә әсәрләрдәге кебек үк,
сәнгатьле чәчмә әсәрләрдә дә сүз башында [й] тартыгынының
эзлекле рәвештә кулланылуы күренә. Мәсәлән, К. Насыйриның
“Әбүгалисина кыйссасы”нда [1882] да шуный ук язылыш
күзәтелә:  – يتمشй[и]тмеш [1898, б. 3],  – يتكاﭺй[и]ткәч,  – يتديارй[и]
тделәр [4],  – يردنй[и]рдән [5],  – بريركاб[е]р й[и]ргә,  – يادهй[ы]лда
[6],  – يردهй[и]рдә,  – يتوبй[и]теб [7],  – يبارمهй[и]бәрмә [7–8, 01],
 – يدىй[и]де,  – يتوشدىй[и]түшде [1898, б. 18],  – يرلر نىй[и]рләрне,
күргән й[и]р ( )يرтүгел  – كوب ير كيتكاند ن صونكкүб й[и]р киткәндән
соң,  – يتوشوبй[и]түшүб [20],  – يتديلرй[и]тделәр [1898, б. 21], يرنده
 – يل لر ايسرй[и]рендә й[и]лләр исәр [1898, б. 23] һ.б. Йылау сүзе,
эзлекле булып йыгълау язылышында бара.
Хәзерге татар әдәби телендә йурганы сүзе  – جورغانىҗурғаны
дип [4], яндырырга сүзе  – جاندررغهҗандырырға [1898, б. 6],
ятсыныбрак сүзе  – جاطسنوبراقҗатсыныбрақ [19] дип, [җ] белән
башлана; җиңел сүзе  – جينكلҗиңел дип языла [1898, б. 10].
Гарәп һәм фарсы алынмалары үз чыганак тел кагыйдәсе
буенча бирелә:  – جميعҗәмиғ [5, 6],  – جاد وҗаду (сихерче) [1898, б.
7],  – جال ديلرҗәлләдләр [8],  – جوابҗаwаб [9],  – جمالҗәмал  – جانҗан,
 – جهانҗиһан [1898, б. 11] һ.б.
М. Акъегетнең “Хисаметдин менла” әсәрендә (1886): йырак
сүзе йы-йе мәд белән башлана: урта җәмиғдан йырақ ( )ايراقдәгел
бер кечек ханә вар [2]. Башка сүзләрдә [й] тартыгының бу рәвешле
язылуы күренми: Ғосманлы й[и]рендән ()يروندن, й[и]ре ( )يرىвар иде
[3],  – ينكلй[и]ңел,  – ييكوبйигеб [5], қарсыз й[и]рләрдән ([ )يرلردن7],
аш вә йимәк [9], Хәзерге татар телендәге йегет сүзе [җ] авазына
башлана: җегеткә ( )جيكتكاтәғаҗәбләнерсең [Акъегет, 1886, б. 4].
Гарәп һәм фарсы алынмалары үз кагыйдәсен саклап бирелә.
Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887) хәзерге татар
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телендә [җ] авазына башланып әйтелә торган сүзләр, эзлекле
рәвештә, [й] тартыгы белән күрсәтелә: дүрт йәшенә й[и]ткәндә
()يتكانده, йегерме йәшенә й[и]ткәнчә ()يتكانجه, туй әмерләрен й[и]ренә
( )يرينهкитергәндән соң, дустларыны й[ы]йуб ([ )ييوبФәизхан, 1896, б.
3], арқа буйым буйым йайәгә ( )يايه كاохшаб, ун ике йәшенә й[и]ткәндә
()يتكانده, й[е]гет ( )يكتсүзе [й] белән башлана [4], ғайре йирдә ([ )ييرد ه6],
йаңа ( )يانكاискән саба йиле ()ييلى, саба йилен ( )ييلينтотыб, биүк йир
( )ييرөстенә чығыб, саба йиле ( )ييلىб[е]лә с[ә]лам күндерде, йирнең
( )ييرننكастын өстенә,  – يكتй[е]гет [7] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә,
алдагы авторларның әсәрләрендәге язылыштан үзгә буларак, йир
һәм йил сүзләренең сузыклы язылышы ешрак кабатлана, шул ук
вакытта, йыгълау формасы эзлекле булып дәвам ителә.
З. Бигиев романнарында [й] тартыгына башлана торган сүзләр
актив кулланыла. “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” (1887) әсәрендә:
 – نه يردهнә й[и]рдә,  – آطلر يتدىатлар й[и]тде [1889, б. 2], ултырмыш
йире, күстәрелмеш йиргә [3], йығламақ мәртәбәсенә [1889, б. 12],
ат йигәргә, йиткерделәр, намаз wақыты й[е]тде ([ )يتدى1889, б. 13],
йығламасму ()يغالماس مو, әлбәттә йығлар ([ )يغالر1889, б. 14], й[и]
рендән ( )يرندنторыб [1889, б. 15], йимәк йиделәр [1991] һ.б.
Авторның “Гөнаһе кәбаир” романында (1890) да традицион
рәвештә сүз башында [й] күрсәтелү дәвам ителә: й[и]рләрә [1890,
б. 2], wақыты й[и]дмеш ()ديشم, қомғаны й[и]рендә ([ )يرنده3] һ.б.
Авторның бу әсәрендә, хәзерге әдәби телдә [й] белән башлана
торган кайбер сүзләр [җ] белән башланып языла. Мәсәлән, йөргән
сүзе, автор сөйләмендә дә, персонаж сөйләме буларак бирелә
торган очракта да [җ] белән башланып бирелә: Ходай йулында
җөргән ()جوركان,  – جوركان يرلرنكزدهҗөргән й[и]рләреңездә [Бигиев,
1890, б. 3]. Йатып сүзе дә [җ] белән башлана: йарым сәғать эчендә
җатып йоқламайа башлады [Бигиев, 1991, б. 258] һ.б.
Р. Фәхретдиннең барлык жанр-стильдә язылган әсәрләре дә,
хәзерге татар телендә [җ] тартыгына башланып әйтелә һәм языла
торган сүзләр [й] белән башлана.
Классик әдипләребезнең беренче хикәяләрендә аерым
сүзләрнең традицион язылышы төрле авторда төрле дәрәҗәдә
дәвам ителә, шул ук вакытта, сөйләмә форманы куллану активлаша.
Авторларның “Сайланма әсәрләр”ен басмага әзерләгәндә,
сүз башында [й], [җ] кулланылу очрагына махсус игътибар ителә.
Мәсәлән, Г. Исхакыйның 1899–1908 елларда язылган повесть
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һәм хикәяләре тупланган 1 томын төзүче, текст, искәрмә һәм
аңлатмаларны әзерләүче Лена Гайнанова, бу әсәрләрдә [й], [җ]
мәсьәләсенә карата махсус искәрмә ясап, болай дип белдерә:
“Г. Исхакый әсәрләренең кулъязмалары юклыгын, әдипнең
типографиягә биргән әсәрләрен кабат укып тора алмауларын,
әсәрләрдә хәреф җыючы (наборщик) хаталары булу ихтималын
да белгән хәлдә, автор текстларына мөмкин кадәр сак килергә
тырышылды. “Җ”ләштерү, “й” ләштерү очраклары төрле текстта,
шулай ук төрле сүзләрдә төрлечә очрый. Бер үк текстта йер, йетү,
йебәрү сүзләре йай, җыр, җиләк, җиңел кебек сүзләр җим хәрефе
белән языла. Алар бер төрлегә әйләндерелмәде, тексттагыча
калдырылды. Әсәрләрнең кайберләре “й”ләштерүгә нигезләнгән
(мәсәлән, “Ике йөз йылдан соң инкыйраз”), кайберләре
“җ”ләштереп язылган (мәсәлән, “Зиндан”). Шуңа күрә язылышка
барлык текстларга, бер тоташтан түгел, ә һәр текстның үз эчендә
игътибар бирелде” [Исхакый, 1998, б. 356].
Бу урында [й] ~ [җ] чиратлашуын күзәтү өчен, әдипнең
томнарында урын алмаган “Капитан кызы” тәрҗемәсенә игътибар
итәбез. Әлеге әсәрдә дә бер үк сүзләрнең һәм [й], һәм [җ] белән
башланып язылуы күренә: ун ике яшенә йиткәч ()ييتكاﭺ, уйнаб
җөрдем ()جوردم, җаланғалаб ()جاالنغاالب, ун йиденчегә ( )ييد نجىкитде,
қуышуб йөрүләре ()يورولرى, җитәрлек ( )جيتارلكинде [Исхаки, 1902,
б. 4],  – جودادمҗөдәдем, қайа җибәрәләр ( )جيباره لرмине, җигелгән
( )جيگلگانпауска,  – جالندرمهҗалындырма [Исхаки, 1902, б.5], барасы
җиребезгә ()جيربزكه, һәммә җир ()جير, җ[и]ңил ( )جينكلкүтәрелә, җил
( )جيلқаты түгел иде, барыб җитәрбез ([ )جيتاربز6], җил ( )جيلқуәтләнә,
 – جايلوبҗәелеб, җаwа ( )جاواбашлады, җил ( )جيلбуранга әйләнде, җил
( )جيلқурқынычлы, җиргә басқан [Исхаки, 1902, б.7],  – جوقҗуқ, йил
( )ييلисде,  – كيمه يوروىкимә йөрүе,  – يوقمسراب كيتدمйоқымсыраб китдем,
килеб җитдек ()جيتدك,  – جيتدكҗитдек [Исхакый, 1902, б.8], – جلنكز
җылыныңыз,  – جايق قزاقىҖаеқ қазақы,  – يوقйуқ,  – جوغارتنҗуғартын,
 – جالتراغان كوزҗалтыраған күз,  – جاورنلىҗәүренле,  – جابا قغنهҗабық ғына
[Исхакый, 1902, б. 9], җалтыраған ( )جالتراغانсәкегә йоқларға ()يوقالرغه
йатдым, һәммә кеше мер-мер җоқларға ( )جوقالرغهтотындылар, جوقالب
 – كيتدمҗоқлаб китдем,  – قوياش يالترابқояш йалтыраб, күз җитмәслек
( )جيتماسلكсәхрада, җатқан ( )جاتقانиде,  – تين جوقтиен җуқ [Исхакый,
1902, б. 10],  – يوقمىйуқмы, қарақ йәүреңә ( )ياوركغهсалмыйсың бит
аны [Исхакый, 1902, б. 11] һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, барлык
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сүзләрдә дә диярлек [й] ~ [җ] чиратлашуы күзәтелә.
Г. Ибраһимов әсәрләренең 8 томлыгының 1 нче томына,
редакциядән дип мондый аңлатма ясала: “Текстлар хәзерге
орфография һәм пунктуация белән бирелде. Ләкин Г. Ибраһимов
әсәрләрендә ул иҗат иткән чор әдәби теленә һәм аның туган як
сөйләшенә хас үзенчәлекләр сакланды. Бу эш Ф.С. Фасеев һәм Р.Р.
Гайнанов тарафыннан әзерләнгән Институтның Гыйльми советы
һәм редколлегия утырышларында тикшерелеп кабул ителгән
принципларга таянып башкарылды”, – дигән искәрмә бирелә
[Ибраһимов, 1974, б. 5–6]. Әлеге принциплар, асылда, әдипнең
беренче хикәяләрендә күбрәк чагылыш таба. Әмма авторның
“Зәки шәкерднең мәдрәсәдән куылуы” хикәясендә, сүз башында
[й] ~ [җ] чиратлашуы, нигездә, хәзерге әдәби телдәгечә баруы
күренә:  – جاينكҗәйнең,  – جيلبر جيلبرҗилбер-җилбер,  – جير نىҗирне,
 – جايسزلىҗайсызлый,  – اكننى ده جيدقигенне дә җыйдық, мәдрәсәгә
җыелу ()جيولو, ачылу заманлары җитде ()جيتدى,  – جيولغانجهҗыелғанчы
[Ибраһимов, Әл-Ислах, 1907, № 2, 1912]. Әсәрнең 1 нче томда
урын алган вариантында, аерым сүзләрнең 1912 елгы басмада
ничек язылуына астөшермәдә аңлатма бирелә, мәсәлән, җитми
сүзе йитми дип, җирдә сүзе йирдә дип язылганлыгы күрсәтелә
[Ибраһимов, 1974, б. 406, 430]. Кызганычка каршы, мондый
искәрмәләр башка әсәрләрдә дәвам ителми. Мәсәлән, авторның
“Яшьләр хәятындан бер ләүхә” әсәренең беренче басмасында йир
[1909, б. 4] һәм йитми [1909, б. 7] дип язылган сүзләр искәрмәсез
генә җир [1974, б. 474] һәм җитми дип бирелә [1974, б. 476].
“Яз башы” хикәясендә [й] ~ [җ] чиратлашуының беренче
басмадагыча (1912) калдырылмавы сурәтләнә торган тасвирның
яңгырашын юкка чыгара. Автор болай дип язган була: “Бүген
майның урталары булганға, қояш йырақ, ләкин туры һәм матур
қарый. Бөтен йир йөзе йазның гүзәллеге белән чолғана. Һәр
йирдә акрын ғына бер шатлық вә тәмлық вә йаңа хәят сизелә...”
Игътибар итик: май аендагы бер көннең күзе ачыла башлагандагы
гүзәллекне автор эзлекле рәвештә [ай], [ой], [йы], [ый], [йи], [йө],
[йа], [йи], [йа] аваз тезмәләренең кабатланышы белән тасвир итә.
Бу җөмләләрдәге аерым сүзләрне төшереп калдыру, йирне – җир
дип алмаштыру әлеге көйне-ритмны җимерә.
Автор алга таба [йа], [зе], [ыш], [еш], [җә], [зе], [җи], [җы],
[зы], [чә], [җа] аваз тезмәләре ярдәмендә көннең инде тулышып
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җитүен тасвир итә: “Инешнең ике йағына тезелгән таллар, йәшел
йафраққа күмелеб, ақрын ғына, сақ қына таwышлыйлар. Аның
бөтен килешенә җәелеб йатқан киң йәшел туғай китә. Бу назлы
қыз йөреше кеби борғаланыб-борғаланыб ақған йылға үзенең
көмештәй йалтыраған төсе белән бөтен тирә йақ табиғатенең
күркен әллә ничә қат артдырыб җибәрә. Әнә йырақ таулар,
урманлар, әнә матур гына дулқынланыб күренә торған уҗым
басуы, әнә безнең йүкәдән йасалған тубаллар белән җиләк җыйған
уйсуларымыз – болар бар да бизәнгән, бар да хәтфәдәй үләннәр
илә түшәлеб, сары, қызыл, ал чәчәкләр илә матурланғанлар.
Көннең эсселегендән һәммәсенең өстендә әллә нәрсә җылтырый:
болар бераз әлсерәгәнрәк тоелалар; бу чәчәкләр, бу таллар өстендә
кечек һәм матур қошлар үзләренең диңгез артындан алыб килгән
моңларын, шатлықлы көйләрен, сандугач үзенең иге-чиге булмаған
мәхәббәтен сайрый. Қайда гына қарама, җан вә күңел күтәрелә
торған моңлар матур күренешләр генә очрый...” [Ибраһимов,
1912, б. 6]. Бу өзектә җылтырый сүзен йылтырый дип алмаштыру
да тасвирның аһәңен җуя [Ибраһимов, 1974, б. 54–55]. Менә шул
рәвешле, классик әдипләрнең беренче хикәяләрендә сүз башында
[й] белән [җ] чиратлашуы аерым бер әсәрнең эчтәлеге өчен
генә кирәк булган тасвир чарасы буларак файдаланыла башлый.
Әмма кызганычка каршы, әсәрләрне хәзерге графикада басмага
әзерләгәндә бу мөһим мәсьәләгә игътибар ителми.
Ф. Әмирхан әсәрләренең дүрт томлыгының I томына
редколлегиядән дип, сүз башында [й], [җ] авазларының кулланылышы
турында мондый мәгълүмат бирелә: “...Ф. Әмирханда йон, йомры,
елтырый, елмаеп, яулык юан, юри кебек сүзләр “җ” белән, җибәрә,
җиде, җил, җитте кебек сүзләр “й” белән язылганнар. Мондый
сүзләр хәзергәчә алынды” [Әмирхан, 1984, б. 5]. Шундый ук
аңлатма төзүчедән дип авторның 2 томында да бирелә: “Басма
чыганакларда, шулай ук кулъязма текстларда да, “җ”лаштыру яисә
“й”ләштерү күп очрый. Бер үк сүзнең ике төрле язылу очраклары
да бар. Мәсәлән: җалынырга-ялынырга, җук-йук, җаулык-яулык.
Йитү-җитү, йибәргән-җибәргән һ.б. Болар хәзерге әдәби нормага
кертеп бирелделәр” [Әмирхан, 1985, б. 5].
Бу аңлатмаларда искәртелгәнчә, әсәрләрнең беренче
басмаларыннан күренгәнчә, сүз башында [й], [җ] авазларының
нәүбәтләшүе дәвам ителә, [җ] авазына башлана торган сүзләр күбрәк
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файдаланыла кебек. Мәсәлән, “Гарәфә кич төшемдә” хикәясендә:
җыйылған идек, җыйылған кешеләр, берничә йирләрдә, күздән
җуелды, җыйылған, җыйылғанлықдан, йиде ярым, бер й[и]рдә,
й[и]түшә, төрмәдән йибәрелгән [Әмирхан, 1907, Әл-Ислах, 1907,
№ 4, 1909]. Авторның “Татар кызы” хикәясендә дә сүз башында
[й] ~ [җ] чиратлашуы дәвам ителә: йиргә караудан, җылый ала,
җәнәшә үк йирдә, җумард қояш, йеде йәшлек, җылаталар, йеде,
йетде [Әмирхан, 1909]. “Танымаганлыкдан танышдык” әсәрендә
дә бер үк сүзләрдә чиратлашу күзәтелә: җыела башладылар,
җуялтдым, бер җиргә басыб, бер йиргә, хасил итеб җитдем,
утырышыб җиткәнче, җиңелчә генә салқынлық, бер җирдә, җәйге
һава, туғрыға җиткәч, қаранғыланыб йиткән, җырлый белми һ.б.
[Әмирхан, 1909]. Аңлашылганча, бер үк сүзләрнең [й] белән дә,
[җ] белән дә башлануы күренә.
Шуның белән бергә, аерым әсәрләрдә бу төр чиратлашуның,
Г. Ибраһимовның “Яз башы” хикәясендәге кебек үк, тасвир
чарасына әверелү очрагы сиземләнә. Бу хәл бигрәк тә бер үк
сүзнең әле [й], әле [җ] белән башлануында ачык күренә. Мәсәлән,
автор үзе “Милли хикәя” дип билгеләгән “Хәят” повесте болай
дип башлана: Майның бер йәкшәмбесе, кәндезге сәғәт өчләр иде.
Бер сәғәт кенә бундан әүвәл йаwыб киткән йиңел йаңғыр шәһәр
урамларының тузанларын басқан һәм һаwадағы қызулықны
йиңелчә йазғы йылылық белән алмашдырыб көнне йәмлелекнең
чигенә ирешдергән иде... [Хәят, 1911]. Әлеге юллардагы [й]
авазына башлана торган йиңел, йиңелчә, йылылық сүзләренең
эзлекле кабатлануы көннең ямьлелеген сурәтләп бирү чарасы
булып кабул ителә. Соңыннан [й] авазы [җ] белән алмаштырылгач,
автор тарафыннан аңлы рәвештә сайланган сүзләр белән барлыкка
китерелгән көй-моң юкка чыга. Нәтиҗәдә, әдипнең сүзләрне
сәнгать чарасы буларак кулланыла белү осталыгы укучыга
күренмичә кала [Әмирхан, 1985, б. 119].
Татар телендәге өрелмәле, тел алды, тел-теш [җ]
авазының, сүз башында, өрелмәле, тел алды аңкау [ч] пары
белән чиратлашып язылуына мөнәсәбәтле рәвештә норма һәм
вариантлылык хасил булу. М. Кашгарыйның “Диван”ында төрки
телләрдә әйтелә һәм языла торган унсигез авазның гарәп телендәге
графемалар белән язылырга мөмкин булуы белдерелгәч, гарәп
телендәге графемалар белән чагылдырып булмый торган тагын
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җиде хәрефне санау уңаенда, аскы төртке белән язылган җим
хәрефе ( )جтурында “арабский җ (т.е. ч) ” дигән мәгълүмат бирелә
[Кашгарый, 2005, с. 57]. Әлеге хәрефнең сүз башы позициясендә,
сүзләрнең уртасында һәм ахырында кулланылуы күзәтелә, бу
сүзләрнең барысы да диярлек, аерым кабилә телләренә бүленмичә
бирелә. Хезмәттә сүз башында [җ] / [ч] авазларына башлана торган
күп кенә сүзләрнең хәзерге татар телендә, яисә диалектларында
шул ук тәртиптә бирелүе мәгълүм. Мәсәлән, сүз башында: (чын)
җин  – جنправда. Җин сүзләр “он говорит правду”, җин айдиң – “ты
сказал правду” [329], (чабак)  – جپقҗапак – разновидность мелкой
рыбы, обитающей в озерах тюрок. Ей уподоляют трусливых
людей: җапак ар – трус [Кашгарый, 2005, с. 360], (чулак) – جلق
җулук –однорукий, безрукий [361], (чәчәк)  ججقҗаҗак – цеток,
цветы, (чүрәк)  – جركҗурак – лепешка [368], (җигән)  – جقنҗикан –
сын тети (по материнской линии) [379], (чатыр)  جاترҗатир – шатер,
палатка [382], (чаян) – جاذنҗазан – скорпион [385], (чүмеч) җумҗа
 – جومجاчерпак в огузском [392], җикан  – جيقانрастение ююба [419],
(чи)  جىйир – влажность, сырая земля [898] һ.б.
Сүзнең уртасында:  آجغаҗигъ – что-либо горькое [97], اوجق
уҗак – печь, очаг [99],  آجلقаҗлик – голод [142],  آجغلقаҗигълик
– горечь [177],  كجكкиҗик – маленький [370],  مجقкуҗам – пачка,
груда чего-либо [375],  بيجنбиҗин – обезьяна (год Обезьяны) [385],
 – الجنлаҗин – кречет, хищная птица [385].
Сүзнең ахырында:  آاجаҗ – голодный: аҗ на йимас [111], اوجلج
уҗлуҗ – стрела для охоты на кроликов,  اوذغجузгуҗ – пламя [126],
 اوتنجүтүнҗ – долг [159],  اوجنجуҗунуҗ – третий [159],  اوكنجүкүнҗ –
сожаление [160],  اننجинанҗ – надежный [161],  آجаҗ – открывать, اوج
уҗ – лететь,  اجиҗ – пить [188],  جمكкумаҗ – лепешка, испеченная
в золе [343].  كربجкарбиҗ – кирпич, обоженный кирпич называют
бишиг карбиҗ [425] һ.б. Хәзерге телебездә сүз ахырындагы [җ] / [ч] ~
[ш] булып әйтелеше дә күзәтелә: артыш  جترآартуҗ – можжевельник.
В Кашгаре две деревни имеют название артуҗ [126].
Әмма М. Кашгарый Сүзлегендә [ч] белән башлана дип бирелгән
аерым сүзләрнең хәзерге татар телендә [җ] белән әйтелеше
һәм язылышы да күренә: җиб  – جبтонкая веточка, хворостина,
сокращенное – җибик [313], җебек  جبقҗибик – свежая ветка [360],
җиз  جوذنҗузин – бронза [385]. Бу хәл сүз уртасы позициясендә дә
күзәтелә: оҗмах  اوجماقуҗмак – рай [147], әрҗә  آرجىарҗи – сумка,
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мешок [152], (кочак) куҗак  قجقбир куҗак бүз – сверток ткани или
др. [362]. һ.б.
Автор үзенең хезмәтендә [җ], [ч] авазларының башка авазлар
белән чиратлашуына игътибар иттерә: аҗа  اجاто же, что и ака
“старшая сестра”. Җ чередуется с к так же, как и в персидских
словах җарм и гарм (теплый), җунбад и гундбад (арка) [119]; ака اكا
– старшая сестра. Огузы называют ее аза [Кашгарый, 2005, б. 121],
ака – титул умного, возмужалого, умудренного жизнью человека
из народа [122]. Димәк, [җ], [ч] авазларының [җ], [ч], [з] авазлары
белән чиратлашу мөмкинлеге булганлыгы да күренә. Әлеге күренеш
аерым мисал белән дә аңлатыла:  آباجىабаҗи – чудовище,  آباقىабаки
– пугало, которое ставят в огород для защиты от сглаза [Кашгарый,
2005, с. 164]. [җ], [ч] авазларының [җ] белән чиратлашуы да аерым
мисал белән аңлатыла: шар шур – выражение, передающее звук
шумного и сильного дождя, а так же любой жидкости, создающей
(громкий) звук. Ш чередуется с җ: ул җар җур йиди “он съел все,
что нашел, ничего не оставив” [318], Шунук  – شنكплатан. Ш может
заменяться на җ [369]. Җаҗир  – جاجرшатер. Огузы называют его
җашир [382], [җ]ның [т] белән чиратлашуына да мисал күренә:
җатир  – جاترшатер, палатка [382].
Әлеге Сүзлектә [с] авазының [җ], [ч] белән чиратлашуына
да мисаллар китерелә: кусан  – كسنназвание города, который еще
называют Куҗа. Он находится на границе с Уйгыр [381]. Җигри
 – جغرىнебосвод. Говорят также: күк җигриси “небо”, җигри
“мельничный жернов, оросительное колесо и т.п., рулон шелка,
катушка любого вида”. Сагри  – سغرىшкура. Оболочку какого-либо
предмета тоже называют сагри, йир сагриси “оболочка, верхний
слой земли”, киши сагриси – йуз “оболочка человека – его лицо,
оно покрыто самой толстой и жесткой кожей из-за открытости
жаре и холоду [Кашгарый, 2005, б. 396]. Җувга  – جفغاперекладная
лошадь, на которой скачет посыльный со срочным сообщеним.
Салга ат  – سلغاноровистая лошадь [399]. Җилку  جلكوат – буланый
конь [403]. Җагла  – جغالназвание летнего пастбища в Уж [404].
Әлеге мисалларда, билгеле бер мәгънә белән бәйле булган төрле
төшенчәләр, автор махсус искәрмә ясамаса да, [җ], [ч] һәм [с], [ч]
авазларының чиратлашуы күзәтелә. Шулай итеп, М. Кашгарый
Сүзлегендә [җ], [ч] авазларының [й], [к], [г], [з], [т], [с] авазлары
белән чиратлашып кулланылуы мисаллар белән аңлатылып бирелә.
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Гомумтюркологик хезмәтләрдә, язма истәлекләрдән алынган
мисаллар нигезендә, борынгы төрки телләрдә, [с] һәм [ч]
авазларының сүз башында эзлекле булып кулланылуы аңлатыла.
Мәсәлән, рун язмаларында: сач – волосы, сан – счет, саб – слово,
речь, суб – вода, сәмиз – жирный; чүл – степь, чаб – слава, чолык
– семья, дети;
– борынгы уйгыр язмаларында: сув – вода, сүңүк – қость, сач
– волосы, сан – счет, сәвинч – радость; чог – пламя, жар, чебен –
муха, чал – бросать, низвергать, чак – высекать (искру, огонь), чак
– время, пора, чолпан – утренняя звезда;
– Карахани-уйгыр чорында язылган Йосыф Хаҗ Баласа
гуниның “Котадгу Белек” (1069–1070) әсәрендә: савчү – пророк,
посланник, саруг – желтый, сал – опускать, бросать; чык –
выходить, чал – серовато-белый;
– М. Кашгарыйның “Диване лөгатет-төрек” (1070–1072)
хезмәтендә: сав – любить, сач – разбрасывать, рассеивать, саг –
здоровый, сү – войско; чабак – мелкая рыба, чагыр – виноградный
сок, молодое вино, чит – бумажная ткань;
– Әхмәт Югнәкинең “Һибәтел хәкаикъ” поэмасында (ХII йөз):
сан – думать, сүчиг – сладкий; чал – бросать, низвергать;
– харәзм чорында язылган “Тефсир”дә: са – считать, сав –
слово, сәвинч – радость; чыра – лучина, чәш – развязывать;
– чыгтай чорында язылган Алишер Нәваи иҗатында: сач –
волосы, сеңел – младшая сестра, сапак – стебель; чим – нырять,
чичәк – любой весенний цветок һ.б.;
– кыпчак язма истәлекләре нигезендә төзелгән cүзлекләрдә:
су – вода, сугур – қорова; чатыр, чолпан – звезда Венера (“Әттөхфәтез-зәкия фил-лөгатет төркия”), саг – сав – здоровый, сав –
сөв – сөй – любить; чык – роса (“Кодекс Куманикус”) һ.б.
Хәзерге вакытта да төрки телләрдә дә бу сүзләрнең шулай
ук язылышы билгеләнелә. Шуның белән бергә, сүз башындагы
[с] һәм [ч] авазларының үзара һәм тагын [т], [ш] авазлары
белән чиратлашып кулланылуының күзәтелүе ассызыклана
[Сравнительно-историческая..., 1984, c. 213–216].
Иске татар телендә язылган текстларда [с], [ч] авазларының
язылышында борынгы төрки телдән килә торган традициянең
дәвам ителүе күренә, [ч] авазы, барлык позициядә дә, чим ()چ
хәрефе белән күрсәтелә. Мәсәлән, Ә. Каргалыйның “Тәрҗемәи
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хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви әс-Сәгыйди” сәяхәтнамәсендә
(1845), хәзерге татар әдәби телендә чәч дип әйтелә һәм языла
торган сүз, рун һәм борынгы уйгыр язмаларыннан, М. Кашгарый
Сүзлегеннән, чыгтай әдәби теленнән килә торган сач язылышында
кулланыла:  – قبول ايتدى اوشال ساچى بايده آنى بند اتمه كه اويقوالريدهқабул итде
ушал сачы бөридә Аны бәнд итмәкә уйқуларида [1889, б. 6], кәндү
сачемлә мөқаййад улурым (үземнең сачем илә бәйләнермен) [1889,
б. 6], ...сачрады йөзенә қан, ...сачрайүбән йөземә дикде қаны...
[Каргалый, 2002, б. 94].
Һ. Салиховның “Китабы мәҗмәгыл адәб” әсәрендә дә (1856),
хәзерге татар әдәби телендә чәчрәп дип әйтелә һәм языла торган
сүз сачрәйеб дип бирелә:  – يروندن ساﭼرايوب توردىйерендән сачрайуб
торды [1856, б. 17].
Г. Кандалый шигырьләрендә дә хәзерге татар телендә сүз
башындагы [ч] белән әйтелә торган чәчәк, чәч, чәчелә, чәчрәде
сүзләренең [с] авазы белән башлануы күренә: Сачәк бер wақыт
атадыр, ...Сачәк wақтың үтеп китәр [1988, б. 72], Гөлстан чәчәк
атқанда [1988, б. 116], Бу бала хәсрәте түкде Қара сачләрем
башымдин [1988, б. 92], Башында сачағы уйный [138], Қулың –
йастық, сачең йурғаным улсын, ...Сачақ wақытлары үткәч, Җөмлә
гөлләр сачақ атқач [147], Сачең охшый Зөләйханың саченә, Сәнең
керфекләреңдин нур сачелә [153], Мыеғы санысчайды михе
әлимтик [162], тиз сачрады [409], сачып зәһрене, сач үрмәсен һ.б.,
сачақ һәм чәчәк формасының алмаштырылуы күренә [Кандалый,
1988, б. 410].
Ә. Уразаев-Кормашиның “Кыйссаи Таһир илә Зөһрә” әсәрендә
(1879, 1882) чәчәк сүзе, чыгтай әдәби теленнән үк килеп, татар
сөйләмә телендәгечә языла:  – چچاكالر اوزماكاчәчәкләр өзмәгә [1894, б.
6], әмма чәчү сүзе, М. Кашгарыйның Сүзлегендә файдаланылганча,
сачу булып бирелә: Күрсәм йөзең қан белән йәш аралаш сачебмән
[“Таһир илә Зөһрә кыйссасы”, 1957, б. 294], ...гарәп үз-үзене
хәнҗәр илән санчыб һәлак қылды. Хан берлә ханым сачләрен вә
сақалларын йолқып зар-зар йығладылар [337], ...ул ғарәп үз-үзене
хәнҗәр илән санчыб һәлак қыйлмышдыр, диделәр [338].
Акмулланың “Даменла Шиһабеддин хәзрәтнең мәрсиясе”ндә:
Киткәнләр қандай ирләр гәүһәр сачүб ([ )كوهر ساﭼوب1892, б. 5].
К. Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы”нда [1872,
1881] чәчәк сүзе, Ә. Уразаев-Кормашиның “Таһир илә Зөһрә
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кыйссасы”ндагы кебек, сөйләмә телдәгечә кулланыла: انواع تورلو
ﭼﭼك سنبلوريحان آغجالرى بوتاقدان بوتاققه ﭼرماشوب خوش ايسلى ﭼﭼكلرين ﭼغارمش
 – كهәнвағ төрле чәчәк, сөнбел вә рәхан ағачлары, ботақдан ботаққа
чормашыб, хуш исле чәчәкләрен чығармыш ки... [1889, б. 16], әмма
чәч, чәчеп сүзләре традицион юнәлештә бара: ...сач вә сақаллары
( )ساﭺ و صاقالالرىйетеб бер беренә қатышы [1898, б. 6], ... бер йердә
қарар итүб сачен ( )ساچينкитәрүб... [1898, б. 17], ...берничә көн бер
й[е]рдә қарар итеб сачен ( )ساﭼينкитәреб... [1898, б. 17], كوزلرى ياشن
 – طاشى كبك آوزندان اوطالر ساچارКүзләре йәшен йәшен ташы кебек
аwызындан утлар сачәр [1889, б. 64], ...فتنه و غيبت قبوسين آجدى و عالمكا
 – بهتان اورلوغين ساجدىфитнә вә ғайбәт қапусын ачды вә ғаләмгә
боһтан орлығын сачды [Насыйри 1898, б. 101].
М. Акъегетнең “Хисамеддин менла” романында (1886): ...вә
кечек саче қоңғыр рәңдә [4], саче вә күзләре [9]. Күренгәнчә, сач
сүзенең язылышы традицион юнәлештә бирелә.
Г. Фәизханның “Тутыйнамә китабы”нда (1887): كل باقچه سيننك
 – چاچاغينهгөл бакчасының чәчәгенә [1896, б. 3], сүзләрене чәчә
( )چاچاбашлады [1896, б. 7], – چاﭼنكنى كيتارчәчеңне китәр [1896, б. 11],
З. Бигиевнең “Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә” романында
(1887): озын қара сачле [1889, б., 1991, б. 228], аздан кәндү сачене
йолықмыйур [1991, б. 239] һ.б.
Р. Фәхретдиннең “Сәлимә яки Гыйффәт”әсәрендә (1899):
алтын кеби сары сачләрне, күзләр илә йөзләрне күзләр өчен
кәлмешләр иде [1979, б. 272], бағча рәwешенә чәчкәлек дәгел
исә дә [273], чәчкә мисаллы чағларымны, сачләрене қаплаwы
мөселманлығына дәлил иде [1979, б. 276], ғарәп, фарси
шағыйрьләренең Болгар хубанлары (гүзәлләре), алтын сачле
симез кыз, дия мәдех әйләмеш... [1979, б. 279],
Г. Исхакыйның “Тәгаллемдә сәгадәт...” хикәясендә (1899):
җәй фасылының үстердеге яшел үләнләр, төрле сачәкләр, хушхуш исләр һәр қаюсы... [1998, б. 36]. Авторның “Капитан кызы”
тәрҗемәсендә: саче ( )صاجىтүгәрәләб қырықған иде [Исхакый,
1902, б. 10], озын сачләре ( )اوزون صاچلرىһәммәсе апақ иде
[Исхакый, 1902, б. 12]. Г. Исхакыйның “Бай углы” әсәрендә: хәтфә
палас төсле үләнләр үзгәрүдә үлән өстендә бизәкләб матур итәр
өчен үскән чәчәкләр ( )چه چه كلرсарғайыб [Исхакый, 1903, 1910,
б.174], бақчаларда чәчәкләр ( )چه چه كلرбулмаса да [Исхакый, 1903,
1910, б.175] һ.б.
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Г. Ибраһимовның “Гыйшык корбаннары” хикәясендә: қара
алтындай сачләреңезне қулым илә тарамақ [Ибраһимов, 1974, б.
458] һ.б.
Шулай итеп, бу бүлектә гомумтөрки дигән төшенчә, аерым
кабиләләргә бүленмичә, барлык төрки телле халыклар өчен дә бер
дәрәҗәдә уртак булып килә торган язма традиция булып аңлашыла.
Бер үк сүзнең төрле аваз белән әйтелеше һәм аның язудагы төрлечә
чагылышы – шул бер үк телнең төрле сөйләшләрендә күзәтелә
торган диалекталь үзенчәлекләре һәм аларның язуда чагылышы, дип
санала. Димәк, норма һәм һәм вариантлылык, әлеге аерымлануга
нигезләнә була. Бу юнәлештә, сүз башында [й] ~ [җ], [с] ~ [ч]
авазларының чиратлашып язылышы истә тотыла. Тикшерелә
торган чорда язылган/басылган әсәрләрдә әлеге авазларның
кулланылышында билгеле бер тотрыклы норманың булуы күренә:
сүз башында традициянең дәвам ителеше буларак, [й], [с] авазлары
файдаланыла. Шуның белән бергә, аерым авторларда [й] һәм [с]
авазларының, хәзерге татар әдәби телендәге әйтелешкә таба йөз
тотылып, [җ] һәм [ч] белән алмаштырылуы күзәтелә башлый, ул
классик әдипләрнең аерым әсәрләрендә тасвирлау чарасы буларак
та файдаланыла һәм норма буларак ныгый.
Югарыдан күренгәнчә, тартык авазларның язылышы да,
сузыклардагы кебек үк, параллель рәвештә бара торган ике
нормага буйсынып реальләшә: а) гарәп-фарсы алынмалары катгый
таләп ителгән үз чыганак тел кагыйдәсе белән языла; ә) төркитатар сүзләрендәге тартык авазлар иске татар телендә билгеле бер
дәрәҗәдә ныгыган тәртип буенча бара.
Язуда барлыкка килә торган норма һәм вариантлылык
мәсьәләсенең тартыкларның ничек итеп күрсәтелү үзенчәлегенә
бәйле булган өч нигездә баруы күренә: беренчедән, бер үк татар
авазының гарәп теленең берничә графемасы белән языла алуы
нигезендә; икенчедән, бер үк татар авазының гомумтөркидән
килә тоган угыз һәм кыпчак төркеме телләренә хас булган
үзенчәлектә чагыла алуы нигезендә; өченчедән, бер үк татар
авазының, татар халык теленең төрле сөйләшләрендә күзәтелә
торган үзенчәлекләренең язудагы чагылышы нигезендә. Боларның
һәрберсе аерым бүлек буларак тикшерелде, нәтиҗә ясалды.
Бу бүлектә гомумтөрки дигән төшенчә, аерым кабиләләргә
бүленмичә, барлык төрки телле халыклар өчен дә бер дәрәҗәдә
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уртак булып килә торган язма традиция булып аңлашыла. Бер
үк сүзнең төрле аваз белән әйтелеше һәм аның язудагы төрлечә
чагылышы – шул бер үк телнең төрле сөйләшләрендә күзәтелә
торган диалекталь үзенчәлекләре һәм аларның язуда чагылышы,
дип санала. Димәк, норма һәм вариантлылык әлеге аерымлануга
нигезләнә. Бу юнәлештә сүз башында [й] ~ [җ], [с] ~ [ч] авазларының
чиратлашуып язылышы истә тотыла. Тикшерелә торган чорда
язылган/басылган әсәрләрдә әлеге авазларның кулланылышында
билгеле бер тотрыкланган ныклык-норманың булуы күренә: сүз
башында традициянең дәвам ителеше буларак, [й], [с] авазлары
файдаланыла. Шуның белән бергә, аерым авторларда [й] һәм [с]
авазларының, хәзерге татар әдәби телендәге әйтелешкә таба йөз
тотылып, [җ] һәм [ч] белән алмаштырылуы күзәтелә башлый, ул
классик әдипләрнең аерым әсәрләрендә тасвирлау чарасы буларак
та файдаланыла һәм норма буларак ныгый.
Кыскача нәтиҗәләр. Тема белән бәйле рәвештә, бу хезмәтне язу
барышында, иске татар телендә язылган текстларда сузык авазларның
һәм тартык авазларның табигатен (фонемамы, аллофонмы) күзаллау
һәм гарәп графемалары белән бирелешендә, ягъни вазыйфа
үтәгәндә, аларның кулланылышында (сайланышында, үзгәрүендә,
үзгәрмәвендә, чиратлашуында һ.б.) билгеле бер система булганмы?
орфографик норма сакланганмы? дигән сорауга җавап бирү, төп
максат булып, күз уңында тотылды.
Тикшерелә торган чорда язылган/басылган текстларда
орфографик норма булганмы дигән сорауга объектив җавап
алу максатыннан, иске татар телендә язылган истәлекләрне
тикшерүнең методын-ысулын үзгәртергә кирәк булды: анализ
төрки-татар авазларын язганда гарәп графемасының мөмкинлеген
аңлатудан түгел, бәлки хәзерге вакытта татар авазларын чагылдыра
торган кирилл хәрефләренең ничек итеп гарәп графемалары белән
язылышын күрсәтүдән башланды.
XIX гасырда һәм ХХ гасырның беренче унъеллыгына кадәр
языла/басыла килгән әдәбиятның, төрле жанр-стильләреннән
сайлап алынган күпсанлы мисаллар җентекләп тикшерелде.
Нәтиҗәдә, куелган сорауга татар филологиясендә беренче мәртәбә
төгәл итеп җавап бирергә мөмкин булды. Иске татар телендә
язылган текстларда, сузык һәм тартык авазлар системасының
эзлекле рәвештә саклануы, һәм сузык, һәм тартык авазларның
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гарәп графемалары белән бирелешендәге үзенчәлекнең, асылда,
параллель рәвештә бара торган ике нормага буйсынып реальләшүе
ассызыкланды: а) гарәп-фарсы алынмалары катгый таләп ителгән
үз чыганак тел кагыйдәсе белән языла; ә) төрки-татар сүзләрендәге
һәм сузык, һәм тартык авазлар иске татар телендә билгеле бер
дәрәҗәдә ныгыган тәртип буенча бара.
Әлеге мәсьәләгә тюркологик хезмәтләрдә игътибар ителә.
Мәсәлән, төрек-госманлы теленә мөнәсәбәтле рәвештә, мондый
күренешне Ю. Немет “икеләтелгән тел системасы” дип, иске
анатолий-төрки телгә мөнәсәбәтле рәвештә, В.Г. Гузев “чит телне
файдалану” дип атый [Гузев, 1997, с.117].
Гарәп-фарсы сүзләре белән чагыштырганда, төрки-татар
сүзләрендәге сузыклар һәм тартыклар язылышындагы төрлелекнең
сан ягыннан күбрәк булуы, әлеге төрлелекнең билгеле бер уртак
нигездә баруы һәм, шул ук вакытта, авазларның үзенчәлегенә
бәйле булган, хосусый аермалары булуы да күренә.
Төрки-татар теле сүзләренең язылышы борынгы уртак (VI–
VIII), иске уртак (IХ–ХIV) язма әдәби телләр, ХV–ХVI гасырларда
классик иске татар теле язма традицияләре нигезендә, Идел
буендагы иске татар теленең йөзен билгеләрлек дәрәҗәдә ныгый.
Татар телендәге ун сузыкның ([а],– [ә], [у], [ү], [о], [ө], [ы], [э, е],
[и], [ый]) сүз башы, сүз уртасы, сүз ахыры позицияләрендә язуда
чагылышы, графо-орфографик тәртип дип саналыр дәрәҗәдә,
тотрыклана [Курбатов, 1999, б. 36–65]. Тотрыклануның ничек
баруын күзәтү, асылда, хәзерге татар теле орфографиясендәге
фонетик һәм морфологик принципларның нинди юллар үтеп
калыплашуын билгеләргә мөмкинлек бирә. Төрки-татар сүзләренең
язылышын гарәп һәм фарсы алынмаларының язылышы белән
чагыштыра бару уңаенда әлеге мәсьәлә ачыграк күзаллана.
XIX гасыр һәм ХХ йөзнең беренче унъеллыгында язылган/
басылган текстларда, гарәп теле сүзләренең язылышы фонына
куеп караганда, тотрыклану түбәндәгечә бара:
[а] авазы сүз башында, гарәп-фарсы алынмаларында да (– آثار
асар,  – آخرахыр,  – آدمадәм һ.б.), төрки-татар сүзләрендә дә (– آشار
ашар,  – آلتونалтын,  – آلماشدربалмашдырыб,  – آلسه آندهалса анда, آشامق
– ашамақ,  – آتاسندنатасындан һ.б.) мәдле әлиф ( )آбелән бирелә һәм
һәрвакытта да язуда чагылыш таба. Сүзләрнең уртасында әлеге аваз
мәдсез әлиф ( )اбелән белдерелә. Гарәп һәм фарсы алынмаларыннан

616

Татар әдәби теле тарихы (XIII гасыр – XX йөз башы)

аермалы буларак, (мәсәлән,  – قبولқ[а]бул,  – عالىғали,  – حقىх[а]қ, طرف
– т[а]раф,  – قارونқарун һ.б.), татар теленең үз сүзләрендә ул язуда
эзлекле рәвештә диярлек бирелә ( – صاطماقсатмак,  – قانده قالدىқанда
калды,  – باشمбашым һ.б.), димәк фонетик принцип иске имляда ук
гамәлгә куела башлый. Әмма аерым авторларның әсәрләрендә бер
үк сүзләрнең сузыклы һәм сузыксыз булып ( – قبودنқ[а]пудан, قابودن
– қапудан), башкаларда бер генә төрле язылырга мөмкин булуы
күренә. Мәсәлән, Қазан ( )قزانсүзенең беренче иҗегендәге сузык
аваз мәгърифәтчеләрдә дә, классик әдипләрдә дә күрсәтелми, димәк,
әлеге язылышны, латинга күчкәнгә кадәрге норма, дип санарга
мөмкин; гарәп-фарсы алынмаларында татарча әйтелештә ишетелә
торган [а] авазы, чыганак теленең кагыйдәсе белән, ягъни язылышта
күрсәтелергә дә, бирелмәскә дә мөмкин ( – غمғ[а]мь,  – عاجزيمғаҗизем,
 – غريبғ[а]риб,  – صبرمс[а]брым,  – عالمدهғал[ә]мдә һ.б.).
Сүз ахырында ишетелә торган [а] авазы, татар сүзләренең
тамыры (нигезе) ахырында ( – قارهқара,  – قارجيغهқарчыга һ.б.),
кушымчаларда ( – آندهанда,  – اولسهулса һ.б.), шулай ук гарәп-фарсы
алынмаларына кушылган кушымчалар ахырында ( – دنيادهдөнйада,
 – زماندهзаманда,  – بازردهбазарда һ.б.) эзлекле булып һаи рәсмия
белән белдерелә, тик аңа ( )آنكاкебек сүзформаларында мәдсез әлиф
саклануы дәвам ителә.
[ә] авазы сүз башында гарәп-фарсы алынмаларында (– ادب
әдәб,  – اكثرىәксәре,  – اعالәғлә һ.б.), төрки-татар сүзләрендә дә
мәдсез әлиф ( )اбелән белдерелә ( – المدهәлемдә,  – ايلسنكәйләсәң
һ.б.), әмма татар сүзләрендә кайбер үзенчәлекләр күренә,
мәсәлән, әл сүзе аерым авторларда мәдле әлиф ()آلينه, яисә кәсрәле
әлифтән башлана торган ил сүзе ( )ايلбелән нәүбәтләшә. Аерым
авторларда әйткәне сүзе айганы ( )آيغانىдип, әйтте сүзе айтды
( )آيتدىдип чиратлаша. Сүзнең беренче иҗегендәге [ә] сузыгының
язуда күрсәтелмәве, норма буларак кабул ителә ( – كلورк[ә]лүр, بندن
– б[ә]ндин), яисә аерым сүзләрдә, эзлекле рәвештә мәдсез әлиф ()ا
белән күрсәтелә ( – ياشйәш,  – چاىчәй,  – ياناشهйәнәшә һ.б.). Бер үк
сүзләрдә [ә] һәм [и] чиратлашуы күзәтелә ( – كلمشкәлмеш, – كيلمش
килмеш һ.б.); классик әдипләрнең беренче әсәрләрендә традицион
язылыш ( – جاينكҗайның,  – برالنберлян,  – ياشلйашел), икенче
басмада сөйләмдәгечә төзәтелә ( – جه ينكҗәйнең,  – برله نберлән, يه
 – شلяшел,  – ياشلرىйашләре,  – يه شلرىйәшләре,  – اوستالنكөстәлнең,
 – اوسته لنكөстәлнең һ.б.). Шулай итеп, үз вакытында К. Насыйри
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искәрткәнчә, мәдсез әлиф һаи рәсмия белән алмаштырыла: – چاى
чай,  – جاىҗай,  – ياشйаш дип языла торган сүзләр يه, چه ى, جه ى
 شдип бирелә һәм Ф. Әмирхан әсәрләрендә бу үзенчәлек мәгънә
аерымлау вазыйфасын да үти:  – يه شйәш (слезы),  – ياشйаш (год),
әмма ул гомумтел югарылыгына күтәрелә алмый. Бу әдипләрдә
[ә] һәм [и] авазларының чиратлашуы тәмамлануга бара, сүзләрнең
язылышында әйтелеш чагыла һәм ныгый; сүз ахырындагы
мәдсез әлиф тә һаи рәсмия белән языла башлый ( – سزلركاсезләргә,
 – سزلركهсезләргә). Алга таба бу язылыш ешрак кабатлана һәм
норма булып тотрыклана. Аңлашылганча, бер төрле генә языла
торган гарәп-фарсы алынмаларыннан аермалы буларак, төркитатар сүзләрендә [ә] авазының язылышында гомумтөркидән
килә торган традиция дәвам иткәне хәлдә, сүзләрнең мәгънәле
кисәкләре бирелешендә халыкчан сөйләмә вариант өстенлек ала
бара һәм норма буларак ныгый.
[у], [ү] авазлары татар сүзләренең сүз башы позициясендә,
гарәп-фарсы сүзләренең язылышыннан табигате һәм билгесе
белән аерыла: уау графемасы ()و, гарәп сүзләрендә [w], [в] тартык
авазларын бирү өчен кулланыла ( – وقتwақыт,  – وارثварис, – وطن
wатан,  – وكيلwәкил һ.б.); татар сүзләрендә вауе-мәд ( )اوдип атала
торган кушма белән сузык аваз белдерелә ( – اولул,  – اولدىулды,
 – اوزونىүзүне,  – اوتدىүтде һ.б.). Сүз башындагы [у] авазы, угыз
төркеме телләренә хас булган үзенчәлек буларак, сүз башындагы
[б] авазы кулланыла торган кыпчак-татардан аерымлану билгесе
булып тора ( – اولدىулды,  – اولوبنулубән,  – اولمازулмаз,  – اولمقулмақ
һ.б.), димәк, чиратлашу дигәндә, татар сүзенең гарәп графемасы
белән бирелешендә, бу очракта, гомумтөркинең үз эчендәге
бүленешенә нигезләнгән үзенчәлек тә күздә тотыла.
Гасырлар дәвамында килә торган традицион язылыш
нигезендә, татар теленең сөйләмә формасы башта вариант буларак
файдаланыла ( – بولورбулур,  – بولدىбулды һ.б.), алга таба әлеге
вариант, ешрак кабатлануы нәтиҗәсендә, бигрәк тә классиклар
иҗатында, норма буларак ныгый бара, традицион язылыш норманың
варианты буларак кулланылуын дәвам итә, язылыштагы тарихитрадицион тәртип фонетик принципка күчә бара. Сүз уртасында
уау ( )وграфемасы гарәп-фарсы алынмаларында озын сузык [у] ны
( – معقولмәғкул,  – فىثاغورثфисагурис,  – قووتқуәт), татар сүзләрендә
[у] һәм [ү] авазларын белдерә ( – بولورбулур,  – كوروبкүрүб, آورراق
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– аурырык,  – كوكدنкүкдән,  – كوزкүз,  – كورкүр,  – كوكلمкүңлем һ.б.).
Сүзләрнең уртасында да, ахырында да [у], [ү] язылган очракта, ирен
гармониясенең сакланышы хасил була ( – دولوдулу / тулы), язылмаса,
гармония сакланмый, ягъни язуда сөйләмә үзенчәлек чагылыш таба
( – طولدىтулды,  – بوالرىбулары һ.б.); аерым авторларның әсәрләрендә
сүз уртасындагы һәм ахырындагы [у], [ү] авазы, М. Кашгарый
“Диван”ында ук искәртелгәнчә, уау хәрефе өстенә өч нокта куелып
языла ( – قاۋغامزқауғамыз,  – قاراۋқарау,  – كياۋالتبҗәйәүләтеб, – صلۋ
сау қалмассың,  – آۋللرаwыллар һ.б.), классик әдипләрнең беренче
әсәрләрендә бу язылыш күзәтелми.
[о], [ө] авазлары, гарәп-фарсы алынмаларында мәдсез әлиф
( – استادостаз,  – اميدمөмид,  – امتөммәт һ.б.), кайбер авторларда вауемәд ( )اوбелән күрсәтелеп вариант хасил итә ( – اولوغ اوستاالرолуғ
осталар). Татар сүзләренең сүз башында әлеге сузыклар [у], [ү]
авазлары кебек үк, вауе-мәд белән белдерелә ( – اولوغолуғ, – اوشبو
ошбу,  – اوترىотры,  – اوزولدىөзилде,  – اوﭼونөчен,  – اونداوكهөндәүгә
һ.б.). Төрки-татар сүзләре вауе-мәд белән башланмаган очраклар
да күзәтелә ( – الوغолуғ,  – استنكز هөстеңезә,  – اشبوошбу һ.б.). Сүз
башындагы [ө] авазы, угыз төркеме телләренә хас булган үзенчәлек
буларак, өчен сүзендә йы-йе мәд белән башланганда [и] дип укыла
( – ايچونичүн), бу вакытта кыпчак-татардан аерымлану билгесе
булган вариантлылык та хасил була. Чүн ( )ﭼونбулып язылыш та
эзлекле бара; угыз-кыпчак үзенчәлеге аерым авторларда, адресатка
карап, төрлечә файдаланыла; төрки-татар сүзләре сүз уртасында
аерым уау белән языла ( – دوتوبдотуб,  – توتديمтотдым, – دوزاتر
дөзәтер,  – يوررйөрер һ.б.), ике иҗектә, мәсәлән,  – توتونтөтөн, بولوت
– болот һәм сүзнең ахырында да  – تورلوтөрлө булып язылган очрак,
гармониянең сакланышын күрсәтә, аерым очракларда күрсәтелми
( – درلوд[ө]рлү,  – بتونб[ө]түн һ.б.), гарәп-фарсы алынмалары
чыганак теле кагыйдәсе буенча языла. Аңлашылганча, [у], [ү]
авазларының язылышы кебек үк, [о], [ө] авазларының язылышында
да гарәп-фарсы һәм төрки-татар сүзләренең ике норма-принципта
баруы күренә. Латинга һәм кириллга күчә бару процессында,
гарәп һәм фарсы алынмалары татар телендәгечә сузыклы итеп
укыла һәм транскрипцияләнә ( – نقرهн[о]қрә,  – درд[ө]ррә, – سرورى
с[ө]руре (шатлык),  – دنياд[ө]нйа,  – تجمт[о]хым (орлык),  – محبмөхиб
һ.б.), ягъни алынмаларның язылышы да татар теленә хас булган
фонетик принципка якынайтыла, әмма әлеге күчеш кызу бәхәс-
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фикер алышуларга сәбәп була.
[ы], [э, е] сузыклары төрки-татар сүзләрендә генә языла, [э]
авазы гарәп-фарсы алынмаларының уртасында тавышсыз тартык
һәмзәне белдерә (тәэмин, мөэмин һ.б.). Сүз башында мәдсез әлиф
белән күрсәтелә, [э] гә башланган сүзләр еш кабатлана ( – اشىэше,
 – اﭼندهэчендә,  – استيوэстәйү,  – اﭼبэчеб,  – اﭼرهэчрә), шушы ук сүзләр
(эстәйүдән башка) йы-йе мәд белән дә белдерелә ( – ايشиш, – ايچمده
ичемдә,  – ايلكانэлгән һ.б.), бу үзенчәлекне К. Насыйри махсус искәртә
[Насыйри, 1895, б. 4], бер үк сүз төрле басмада, яисә бер үк авторның
әсәрендә төрлечә языла, бу очракта кабатлану ешлыгы күбрәк булган
форма норма дип санала; классикларның беренче хикәяләрендә
сүз башындагы [э] авазы мәдсез әлиф белән күрсәтелә; [ы] сүзнең
язылышында мәдсез әлиф ( – اشانمى سنышанмыйсән), вауе-мәд белән
чиратлашырга мөмкин ( – اوشانماسانكышанмасаң); бер, без, кеше,
кемсә, дел/тел, йер һ.б. сүзләрнең беренче иҗегендәге [е] авазының
язуда күрсәтелмәве орфографик норма булып санала (بر, قز, يل, دل, بز,
كبى, كمسه, كشى, منك,  يرһ.б.), шул ук сүзләр сузык белән дә язылырга
мөмкин, К. Насыйри аларны “чыгтай лөгатенчә”дип белдерә, ягъни
болай язылу тарихилыкны белдерә ( – بيلбил,  – بيلدمбилдем, – كيمسه
кимсә,  – تيلكنكтилеңнең,  – تيلтил), күренгәнчә, бу очракта [е] авазы
йай белән бирелә; сүзнең уртасындагы һәм ахырындагы [ый] авазы
да йай белән күрсәтелә ( – قيلدمқыйлдым,  – قيلديالرқыйлдылар, قيلدوغك
– қыйлдуғың,  – قيلқыйл,  – قيلمهқыйлма,  – تقى عجبтәкый гаҗәб, قيلعاى
– қыйлғай,  – جييوبҗыйыб һ.б.); сүз ахырындагы [е] авазы йай ()ى
белән бирелә ( – كوتىкөне,  – ايكىике,  – ديدىдиде һ.б.). Аңлашылганча,
бу авазның язудагы чагылышында да, норма һәм вариантлылык
традицион язылыш белән сөйләмә әйтелешкә мөнәсәбәтле булып
барлыкка килә.
[и] авазы сүз башында гарәп-фарсы алынмаларында кәсрәле
итеп укыла торган әлиф (ِ )اбелән ( – اِحتياطىихтыяты,  – اِسمىисме
һ.б.); төрки-татар сүзләрендә йы-йе мәд кушмасы белән белдерелә
( – ايرانالرирәнләр,  – ايرماسирмәс,  – ايدوبидүб), димәк, язылыш ике
төрле тәртиптә бара, әмма гарәпнең исар (хөрмәтләү) һәм иман
сүзләре дә йы-йе мәд белән башланырга ( – ايماندينимандин), төркитатар сүзләренең кайберләре кәсрәле укыла торган әлиф белән
күрсәтелергә мөмкин ( – ادمشидмеш,  – اتدمитдем), ләкин йы-йе мәд
белән башлану эзлеклерәк бара ( – ايتدمитдем,  – ايمشимеш, – ايتور
итүр), кайбер авторларда вариантлылык дәвам ителә ( – اديلИдел,
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 – اكينجيلكدرигенчелекдер), хәтеребездә мәгънәсендәге исемездә
сүзе ()ايسمز ده, гарәп теленең исем ( )اسمсүзеннән аерылып бирелә
һ.б.; аерым әсәрләрдә сүз уртасында хәзерге әдәби телдә [и] белән
языла торган сүзләрдә сузык күрсәтелми ( – كتماكк[и]тмәк, – نچه
н[и]чә,  – كلورк[и]лүр,  – كلمزк[и]лмәз), бу төр сүзләрне [ә] белән
укырга мөмкин булса кирәк; кайбер авторларда бер үк сүзләр сузык
белән һәм сузыксыз языла ( – كيلكاىкилгәй,  – كيلمكاىкилмәгәй, كلكاى
– к[и]лгәй,  – كلمكاىк[и]лмәгәй), әмма сузык белән язылыш ешрак
кабатлана:  – كيلوبкилеб,  – ييرйир,  – كيلкил,  – نيچهничә, – كيمسه
кимсә), классик әдипләрнең беренче хикәяләрендә эзлекле булып
кулланыла ( – كيلمشدرкилмеш,  – كيترمشкитермеш,  – كيتاسىкитәсе,
 – جيلبرҗилпер  – جيلبرҗилпер,  – نيندىнинди,  – كيتدىкитде, – جيرنى
җирне,  – كيركкирәк,  – مينمминем,  – كيلوبкилүб,  – كيله لرкиләләр,
 – ديكانдигән,  – ييرйир,  – كيمهкимә һ.б.).
Җентекле тикшеренүләрдән аңлашылганча, XIX гасыр
ахыры–ХХ йөз башында иҗат ителгән әдәби әсәрләрнең иске
татар теленә хас булган ике нигезгә утыртылган графо-орфографик
тәртиптә язылуының дәвам ителүе күренә: а) гарәп һәм фарсы
алынмалары катгый рәвештә үз чыганак теленең кагыйдәсе
буенча, ягъни график принципта бирелә, б) төрки-татар сүзләре
Идел буе классик иске татар теленең йөзен билгеләрлек дәрәҗәдә
ныгыган тәртипкә, ягъни фонетик һәм морфологик принцип дип
санала торган язылышка күчә бара. Әлеге ике норманың берсен
икенчесе белән чагыштырып, иске татар теле “смешанный” булган
дип нәтиҗә ясала алмый. Алынмаларга караганда, татар теленең
үз сүзләрен язганда чиратлашуларның күбрәк булуы, ягъни
тарихи-традиционлык мәсьәләсенең катлаулылырак булуы күренә,
чөнки, беренчедән, гарәп теленең өч графемасын татар телендәге
ун сузык авазны язарга җайлаштырырга кирәк була, икенчедән,
гомумтөрки нигез угыз һәм кыпчак төркеме телләренә караган
сөйләм үзенчәлеге буларак, ике төргә бүленә һәм язуда чагылыш
таба. Менә шушы графикага һәм үзенчәлекләргә нигезләнгән иске
татар теле (иске имля) мөселман динендәге күпчелек халыкны
(башкорт, казакъ, ногай, комык һ.б.) берләштереп тота торган әдәби
тел була. Уртак графика белән язылышны һәр халык, билгеле бер
дәрәҗәдә, үзенең сөйләмә теле әйтелешенә туры китереп укый ала,
димәк, иске татар телендә язылган әдәбиятны аңлый ала. Әмма
латинга һәм кирилга күчү барышында, һәр халыкның язма әдәби
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теле, халыкның җанлы сөйләмә теленә тәңгәл булырга тиеш, дигән
тәгълимат үсеш алгач, тәрҗемә кирәк була. Гомумтөрки тарихитрадицион графо-орфографик тәртип кискен тәнкыйтьләнә, юкка
чыгарыла, язуда һәр халыкның үз сөйләменә якынайтылган фонетик
принцибы ныгый, нәтиҗәдә, төрки халыкларны берләштереп
тота торган уртаклык-язмачылык югала, шуңа күрә, бу принцип,
телнең һәм стильнең үсешенә мәдәни-тарихи планда караганда,
җитешсезлек булып санала [Фасеев, 1982, б. 29–35].
Шулай итеп, язудагы вариантлылык, асылда, түбәндәге
мәсьәләләргә бәйле рәвештә барлыкка килә:
Беренчедән, татар сөйләмендәге сузык авазларны язуда
чагылдыру өчен гарәп телендәге графемаларның аз булуы
нәтиҗәсендә, төрки-татар телендәге ун сузык аваз гарәп телендәге
өч графема, яисә аларның кушмасы белән белдерелергә тиеш
була. Димәк, бу өлкәдә барлыкка килә торган норма һәм аның
вариантлылыгы, асылда, татар сөйләмендә әйтелә-ишетелә торган
сузык авазларның гарәп графемалары ярдәмендә язуда ничек итеп
белдерелүенә карап гарәп теле кагыйдәсенә нигезләнә.
Икенчедән, сузык авазларның язылышындагы норма
вариантлылыгының төрки телләрнең үз кагыйдәсенә, ягъни
гомумтөркидән килә торган язма традициянең угыз төркеме һәм
кыпчак төркеме телләренә хас булган үзенчәлекләр дип аерылып
каралуына нигезләнеп тә барлыкка килә. Бу очракта, чиратлашулар
нәтиҗәсендә күзәтелә торган вариантлылыкларны төрки гаилә
телләренең үзләренә хас булган язма традициясе нигезендә баруы
аңлашыла. Аларның кайсы төрки төркемгә караганлыгы, мәсәлән,
угыз-уйгыр, кыпчак-татар дип әйтелде һәм татар теленә китереп
бәйләргә тырышылды. Нәтиҗәдә, төрле авторның әсәрендә, аның
темасына, яисә адресатына карап, татар халкының җанлы сөйләмә
формаларының сайланып алынуы, төрле дәрәҗәдәге ешлык белән
кабатланып кулланылуы күренә барды.
Өченчедән, сузык авазлар өлкәсендә, язма традициянең даими
бер эзлеклелектә баруы күзәтелгәндә, традиция булып килә торган,
димәк, билгеле бер дәрәҗәдә ныгыган нормаларның төрки гаиләнең
бер вәкиле булган татар халкының сөйләмә формалары белән ничек
итеп баетылуы күзаллана барды. Бу юнәлештә, сөйләмдә ишетелә
торган сузыкларны, мөмкин дәрәҗәдә, язуда да чагылдырырга
тырышу, татар телендәге иренләшкән сузыкларны язганда ирен
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гармониясенең саклану-сакланмавына игътибар ителде.
ХХ гасырның беренче унъеллыгында әдәби тел нинди булырга
тиеш, газетага җибәрелә торган мәкаләләр ничек итеп язылган?
дигән сорауларга җавап эзләү максатыннан, “Нур” (1905), “Йолдыз”
(1906) һ.б. газеталарда, “Шура” (1909) һ.б. журналларда күтәрелгән
Тел ярышларында нәкъ шушы мәсьәләнең үзәккә куелуы, классик
әдипләребезнең беренче хикәяләрендә үк халыкның сөйләмендә
ишетелә торган сузык авазларын мөмкин булган дәрәҗәдә тулырак
итеп язмада чагылдырырга тырышулары аерып күрсәтелде.
Тартык авазларның язылышы да, сузыклардагы кебек үк,
параллель рәвештә бара торган ике нормага буйсынып реальләшә:
а) гарәп-фарсы алынмалары катгый таләп ителгән үз чыганак
тел кагыйдәсе белән языла; ә) төрки-татар сүзләрендәге тартык
авазлар, иске татар телендә билгеле бер дәрәҗәдә ныгыган тәртип
буенча бара.
Язуда барлыкка килә торган норма һәм вариантлылык
мәсьәләсенең, тартыкларның ничек итеп күрсәтелү үзенчәлегенә
бәйле булган, өч нигездә баруы күренә: беренчедән, бер үк татар
авазының гарәп теленең берничә графемасы белән языла алуы
нигезендә; икенчедән, бер үк татар авазының гомумтөркидән
килә торган угыз һәм кыпчак төркеме телләренә хас булган
үзенчәлектә чагыла алуы нигезендә; өченчедән, бер үк татар
авазының, татар халык теленең төрле сөйләшләрендә күзәтелә
торган үзенчәлекләренең язудагы чагылышы нигезендә. Боларның
һәрберсе аерым бүлек буларак тикшерелде, нәтиҗә ясалды. Алар
түбәндәгеләргә нигезләнде.
Беренчедән, сузык авазлардан аермалы буларак, иске татар
телендә тартык авазларны гарәп теленең берничә графемасы белән
белдерергә мөмкин булуы мәгълүм. Мәсәлән, [г] – кәф ()ك, [ғ] –
ғайн ()غ, [к] – кәф ()ك, [қ] – қаф ()ق, [т] – ти ( )تһәм тый ()ط, [с]
сад ()ص, син ( )سһәм си ()ث, [з] – зәл ()ز, зә ()ذ, зад ( )ضһәм зый
) )ظхәрефләре белән языла алган. Гарәп теленең йомшак гайн ()ع,
сакау әйтелешле си ( )ثһәм зәл ( )ذхәрефләренең татар сүзләрен
язганда кулланылышы күзәтелми.
Татар телендәге бер тартык авазны гарәп теленең берничә
тартыгы белән язу мөмкинлеге билгеле бер вазыйфа үтәргә
җайлаштырыла: татар теленең калын сузык белән әйтелә торган
сүзләре гарәп теленең каты тартыклары белән, нечкә сузык
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белән әйтелә торган сүзләре гарәп теленең йомшак әйтелешле
тартыклары белән башлана, бу аерымлану, билгеле бер дәрәҗәдә,
сүзләрнең уртасында да файдаланыла.
Тикшерүләрдән күренгәнчә, әлеге таләп төрле авазны язган
вакыта төрлечә реальләшә: [қ], [к], [ғ], [г] тартык авазлары татар
теленең үзендә дә каты һәм нечкә булып ике төрле әйтелгәнгә күрә,
сүзнең барлык позициясендәге язылышында да катгый эзлеклелектә
дәвам ителгән, тик [к], [г] авазларының рәсеме төрлечә күрсәтелгән.
Мәсәлән, төрки-татар сүзләренең тамырын калын сузык белән
укырга кирәк булганда гарәп әлифбасының каты гайны (– باغال( )غ
бағла,  – اغالағла), нечкә сузык белән укырга кирәк булганда кәф
( )كхәрефе кулланылган, ул кушымчаларда да сакланган. Шул ук
хәреф әйтелештәге [г] авазын да белдергән ( – اوزكايهүзгәйә, – بلكل
белгел,  – برلكنكننكберлегеңнең һ.б.), әмма нечкә [г] авазы фарсы
алынмаларының язылышындагы кебек, кәф өстенә өч нокта куелып
та, куелмыйча да ( – منڭوмәнгү,  – كيزدوروبгиздереб,  – ڭلгөл, ﯕرليوب
– гөрләйеб), ике сызык сызылып та ( – اوزﮔهүзгә,  – ايسگبисергәб,
 – كيمسه گهкемсәгә) язылган. [ң] авазы да нун кәф кушмасы ( )كنбулып
та, аерым кәф ( )كбуларак та, кяфнең өстенә өч нокта куелып та ()ڭ
күрсәтелгән ( – بڭاбәңа,  – كوﯕلمدهкүңлемдә,  – بازارينڭбазарың һ.б.).
Г. Кандалый шигырьләре К. Насыйриның “Фәвакиһел-җөләса”
әсәрендә бирелгәндә (1884) [г] авазы кәф хәрефе ( )كбелән (– كوزالسن
гүзәл), Җ. Вәлиди хезмәтендә (1912) шул ук аваз өстенә ике сызык
белән күрсәтелә ( – ﮔوزه لسڭгүзәл). [ң] авазының рәсемендә дә үзгәлек
күренә ( – سنكاсәңә җаным,  – سيڭاсиңа җаным һ.б.). Язылыштагы
әлеге төрлелекнең берсе, эзлекле чиратлаштырыла бару уңаенда,
ныгый һәм классик әдипләрнең беренче әсәрләрендә үк, асылда,
шул ныгыган рәвештә генә файдаланыла ( – توﮔلтүгел,  – كيلگانкилгән,
 – كيڭاشкиңәш,  – طاڭغهтаңға,  – باينڭбайның,  – او ينڭуйның, – اوتكارگان
үткәргән,  – مدرسه گهмәдрәсәгә,  – بيگره كбигрәк,  – صوڭغىсоңғы, جاينڭ
– җәйнең,  – آدمنڭадәмнең,  – دنيانڭдөнйаның,  – اولگرگانөлгергән, ايته
 – رگهитәргә,  – ته گه ره تтәгәрәт,  – زه ڭگه رзәңгәр,  – موﯕلىмоңлы, شوڭا
– шуңа һ.б.).
[с], [т] графемаларының кулланылышында да, норма дип
әйтер дәрәҗәдә, ныклык барлыкка килә, ягъни калын сузык белән
укылырга тиешле сүзләрнең башында, уртасында һәм ахырында
гарәп теленең калын әйтелешле сад ( )صһәм тый ( )طхәрефләре
языла ( – اطماقсатмақ,  – صونامقجونсынамақчөн,  – صالقينليقсалқынлық,
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 – باصوبбасыб һ.б.  – طابونكاтапуңа  – طابوبтабуб). Нечкә сузык
белән укыла торган сүзләрнең башында, уртасында гарәп теленең
йомшак әйтелешле син ()س, ти ( )تхәрефләре языла ( – سننكсәнең,
 – سوندراسنсүндерәсән,  – سوروزсәүүрез,  – او ستوندهөстендә һ.б.).
Шуның белән бергә аерым чиратлашулар да күзәтелә.
Сүз нечкә әйтелсә дә, калын әйтелсә дә, гарәп һәм фарсы
алынмаларында да кушымчаларда фәкать син хәрефе языла (عطاسنه
– ғатасына,  – جوانسزҗаwабсыз һ.б.). Аңлашылганча, син хәрефенең
активрак булуы күренә.
Шушы ук хәл, әмма тагын да ешрак булып, нечкә [т] авазының
язылышында да күзәтелә: сүзнең калын итеп укылырга тиешлеген
белдерү өчен сүзләрнең башында, уртасында һәм ахырында каты
әйтелешле тый ( )طязыла, әмма эзлеклелек сакланмый, бу төрдәге
сүзләрнең уртасында, асылда, барлык авторларда да диярлек, бигрәк
тә Һ. Салихов, К. Насыйри әсәрләрендә, асылда, нечкә әйтелешле
ти ( )تхәрефе күбрәк файдаланыла, классик әдипләрнең икенче
басмасында бу мәсьәләгә игътибар ителә, беренче мәртәбә каты тый
( )طбелән языла торган сүз нечкә ти ( )تбелән төзәтелә; сүз ахырында
да нечкә әйтелешле ти активлык күрсәтә. Мәсәлән, Ә. УразаевКормашиның “Кыйссаи Бүз йегет” әсәрендә, бер биттә ат дигән
сүз дүрт мәртәбә кулланыла, шуларның берсе калын тый ()ط, өчесе
нечкә ти ( )تбелән язылган. Шул ук хәл Г. Исхакый әсәрләрендә дә
чагылыш таба. Нечкә әйтелешле сүзләрнең башында, уртасында
һәм ахырында йомшак әйтелешле ти ( )تязыла. Калын әйтелергә
тиешле сүзләрнең башында да, уртасында да йомшак әйтелешле ти
( )تязылган очракта, сүзнең калынлыгы яки нечкәлеге [к], [қ], [г],
[ғ], тартыкларының язылышы белән күрсәтелә, мәсәлән, утырган
дигән сүз ти хәрефе ( )تбелән язылганда, кушымчадагы каты [ғ]
әлеге сүзне үтергән дип укымаска кирәклекне белдергән. Уку
барышында контекст та ярдәмгә килгән.
Аңлашылганча, [т] авазының язылышында, [с] авазының
язылышындагы кебек үк, билгеле бер тәртип сакланырга тырышылса
да, [т] авазының язылышында [с] авазының язылышына караганда
чиратлашуларның күбрәк булуы күренә, ләкин каты әйтелешле
тый хәрефенең, нечкә әйтелешле ти хәрефенә караганда, пассиврак
булуы күзәтелә. Шуның белән бергә тагын, сүз башындагы [т]
авазы төрле авторда төрле дәрәҗәдәге ешлыкта, угыз һәм кыпчак
төркеме телләренең үзара мөнәсәбәте нигезендә, дәл хәрефе
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( )دбелән белдерелә алган. Әлеге үзенчәлекләр классикларның
әсәрләрендә дә дәвам ителгән.
Шулай итеп, бер үк татар авазын гарәп теленең берничә
хәрефе белән белдерелә алуы, төрле авазның язылышында төрлечә
чагылыш тапкан.
Ике орфографик норма сакланган, гарәп һәм фарсы теле
алынмалары үз чыганак теле кагыйдәсе буенча язылган.
Икенчедән, иске татар телендә, тартык авазларның
язылышында барлыкка килә торган норма һәм вариантлылык бер
үк төрки-татар авазының гомумтөркидән килә торган угыз һәм
кыпчак төркеме телләренә хас булган үзенчәлекнең чагыла алуына
да нигезләнгән. Бу мәсьәлә сүз башында [б] ~ [м], [б] ~ [в], [б]
~ [нуль], [т] ~ [д], сүз ахырында [б] ~ [п], [з] ~ [с] авазларының
чиратлашуларында күренә.
Татар теле тарихын тикшерүчеләр әлеге орфографик
норманы, уйгыр язу традициясенең дәвам ителеше һәм угыз белән
кыпчак төркеме телләрен аера торган күрсәткеч, дип бәялиләр
[Ахметгалеева, 1979, с. 64; Абдуллин, 1991, б. 5; Хисамова, 1999,
б. 151, 380; Нуриева, 1999, б. 47–48]. Әлеге язылыш ХХ гасырның
беренче чирегенә кадәр дәвам ителә [Җәләй, 1953, б. 57].
Мисалларны күзәткән вакытта, угыз төркеменә хас булган
үзенчәлекләрне иске татар телендәге төрле стильдәге язма
текстларда кыпчак-татар формалары белән алмаштыру барышында,
норма һәм вариантлылыклар мөнәсәбәтенең төрлечә саклануын,
кыпчак-татар теленең үз сөйләмә формаларның ничек итеп һәм
нинди максат белән язуга күчә баруын билгеләргә мөмкин була.
Өченчедән, иске татар телендә, тартык авазларның язылышында
барлыкка килә торган норма һәм вариантлылык, гомумтөркидән
килә торган уртак байлыкның, аерым кабиләләргә бүленмичә, бер
үк телнең төрле сөйләшләрендә күзәтелә торган үзенчәлекләре
һәм аларның язудагы чагылышына нигезләнә. Әлеге юнәлештә,
сүз башында [й] ~ [җ], һәм [с] ~ [ч] авазларының чиратлашып
кулланылуы истә тотыла. Гомумтөрки дигән төшенчә, бу очракта,
аерым кабиләләргә бүленмичә, барлык төрки телле халыклар өчен дә
бер дәрәҗәдә уртак булып килә торган язма традиция дип аңлашыла.
Бер үк сүзнең төрле аваз белән әйтелеше һәм аның язудагы төрлечә
чагылышы – шул бер үк телнең төрле сөйләшләрендә күзәтелә
торган диалекталь үзенчәлекләре һәм аларның язуда чагылышы
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дип санала. Димәк, норма һәм вариантлылык, әлеге аерымлануга
нигезләнә. Тикшерелә торган чорда язылган/басылган әсәрләрдә сүз
башында [й] ~ [җ], [с] ~ [ч] авазларның кулланылышында билгеле
бер тотрыкланган ныклык-норманың булуы күренә: сүз башында
традициянең дәвам ителеше буларак, [й], [с] авазлары файдаланыла.
Шуның белән бергә, аерым авторларда [й] һәм [с] авазларының,
хәзерге татар әдәби телендәге әйтелешка таба йөз тотылып, [җ] һәм
[ч] белән алмаштырылуы күзәтелә башлый, классик әдипләрнең
аерым әсәрләрендә тасвирлау чарасы буларак та файдаланыла һәм
норма буларак ныгый.
Менә шушы графикага һәм үзенчәлекләргә нигезләнгән иске
татар теле (иске имля) мөселман динендәге күпчелек халыкны
(башкорт, казакъ, ногай, комык һ.б.) берләштереп тота торган
әдәби тел була. Уртак графика белән язылышны һәр халык,
билгеле бер дәрәҗәдә, үзенең сөйләмә теле әйтелешенә туры
китереп укый ала, димәк, иске татар телендә язылган әдәбиятны
аңлый ала. Әмма латиница һәм кириллицага күчү барышында,
һәр халыкның язма әдәби теле, халыкның җанлы сөйләмә теленә
тәңгәл булырга тиеш, дигән тәгълимат үсеш алгач, тәрҗемә кирәк
була. Гомумтөрки тарихи-традицион графо-орфографик тәртип
кискен тәнкыйтьләнә, юкка чыгарыла, язуда һәр халыкның үз
сөйләменә якынайтылган фонетик принцибы ныгый, нәтиҗәдә,
төрки халыкларны берләштереп тота торган уртаклык-язмачылык
югала, шуңа күрә, бу принцип, телнең һәм стильнең үсешенә
мәдәни-тарихи планда караганда, җитешсезлек булып санала.

Йомгак
Төрки гаиләнең бер вәкиле буларак, татар халкы, V–VIII,
VIII–IХ, ХI–ХII гасырдан гомумтөрки язмачылыгы нигезендә,
ХII–ХIII йөзләрдән язма истәлегенең графикасы, датасы, дәүләте,
үз төбәгендәге сөйләмә диалекты белән мөнәсәбәттә төрле жанрстильләрдә языла торган әдәби әсәрләре яшәеш алганга, 39 төрки
телле халыкның алтысыннан берсе буларак, борынгы (иске) язулы
(старописьменный) әдәби телгә ия халык дип санала. Идел буе
Болгар дәүләтендә, рәсми рәвештә ислам дине кабул ителгәннән
соң, төрле кабилә сөйләмә диалектлары нигезендә формалашкан
Идел буе болгар койнесе, гарәп графикасында ХI–ХII гасырларда
кабер ташъязмаларына куела торган текст-штамплар языла. Шул ук
төбәктә, шул ук графикада, “Котадгу Белек” һәм Ясәви, Бакыргани
“Хикмәтләр”еннән килә торган гомумтөрки язма традиция дәвам
ителгәне хәлдә, үз төбәгендә кулланыла торган болгар-кыпчактатар сүз һәм сүзформаларын да файдаланып, Кол Гали 1233
елда мәшһүр “Кыйссаи Йосыф”дастан-поэмасын тәмамлый.
Шуның белән бергә күп санда халык авыз иҗаты әсәрләре дә язуда
чагылыш таба. Татар язма әдәби теле тарихы менә шушы дәвердән
башлана. Иске татар телендә язылган һәр әсәрне өйрәнгәндә, әлеге
тарих яктылыгына куеп карарга тиеш булабыз.
Билгеле булганча, гасырлар дәвамында халкыбызның үзенең
дә, сөйләмә һәм язма теленең, дәүләте һәм графикасының да
исем – шәрифләре берничә мәртәбә төрлечә үзгәртелә, аны юкка
чыгарырга йөз тотылган иҗтимагый-сәяси шартлары булган
чорларны узарга да туры килә. Әмма төрки-татар әдәби телендә
китап язу беркайчан да туктамыйча, гасырлар, дәверләр, чорлар,
мең еллар узып, безнең көннәргә килеп җитә һәм һаман да яшәешен
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дәвам итә. Моны әдәби телнең бер дә туктамыйча хәрәкәттә булуы
дип кабул итәргә кирәк.
Язма әдәбиятта тормышның катлаулы хәл-әхвәлләре яктыр
тыла, шуңа күрә бу текстлар әдәбиятчылар, телчеләр, тарихчылар,
сәнгать әһелләре тарафыннан, һәр фәннең үз таләбенә туры
китерелеп, асылда, җәмгыятьтә алмашынып тора торган
иҗтимагый-сәяси вазгыятькә җавап бирү юнәлешендә, өйрәнелә,
мөнәсәбәт белдерелә.
Фәнни хезмәтләрдә белдерелгәнчә, ХХ гасырның урта
ларыннан иске татар телендә язылган әсәрләрнең телен тикшерү
эше фронталь рәвештә алып барыла. Шуның белән бергә, теге
яки бу язма истәлекне төрки халыкларының кайсысына карату,
кайсысының мирасы дип санау мәсьәләсен хәл итү, аларның
үзара мөнәсәбәтен ачыклау юнәлешендә катлаулы бер эшчәнлек
дәвам ителә. Иске язма телле төрки халыкларның филологиясендә
берничә йөз еллар элек язылган әдәби әсәрнең теле, шул әсәрдә
чагылыш тапкан тел үзенчәлеге исән-сау яшәп ятучы халыкның
җанлы сөйләмә теленә бәрабәр ителеп тикшерелә, аңа якынлыгы
булу-булмавына карап, язма мирасның язмышы хәл ителә, ләкин
язма әдәби телнең эзлекле рәвештә килә торган тарихы булуына
җитәрлек дәрәҗәдә игътибар ителми.
Бу проблеманың асылы иске татар телендәге әсәрләрнең теле
тикшерелеп язылган хезмәтләрдә ачык чагыла. “Татар әдәби теле
тарихы” дип языла башлаганга кадәр үк, төрки-татар телендә
күчерелгән, шәрехләнгән, әдәби телнең төрле стильләрендә иҗат
ителгән истәлекләрнең, көч җиткән дәрәҗәдә, кулъязма һәм
басмалары барланып, тел үзенчәлегенең өйрәнелгәнлеген танырга
тиеш булабыз. Әмма аларда махсус рәвештә әдәби әсәрнең
үзенчәлеген билгеләү һәм шул нигездә язма телнең тарихын
күзәтү эше максат итеп куелмый, теге яки бу истәлекне мөмкин
кадәр татар милләтенә якынайту мәсьәләсен хәл итәргә кирәк
була. Шуңа күрә язма тексттагы аерым сүз, сүзформаның әдәби
әсәр тукымасында махсус сайланып алынып файдалануы һәм
автор максатына туры китерелеп язылышы түгел, бәлки хәзерге
татар әдәби телендә, яисә сөйләмә телнең төрле диалектларында
кулланылу очраклары җентекләп барлана, аларның охшашлыгы
яисә аермалыгы ассызыкланып килде, ягъни берничә гасыр
элек аерым автор тарафыннан барлыкка китерелгән язма телне
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(сөйләмне) анализлау хәзерге гомумтелне өйрәнү кануннарына
нигезләнеп барылды. Бу ысул белән эш иткәндә, әдәби әсәрнең
табигый үзенчәлеге дә, әдәби телнең тарихы да билгеләнә алмавы
мәгълүм булды.
Әлеге хезмәтләрнең кайбер үрнәкләрен бергә туплап, басмага
әзерләгәндә, язма текстларда, татар язма теленең хәзерге торышы
белән чагыштырганда, стандартлашкан әдәби норма булмаган,
дигән нәтиҗә ясалды, ягъни татар язма теле иске язмалы телләр
рәтеннән сызып ташланды.
Шуның белән бергә, әдәби әсәрнең текстын махсус барлыкка
китерелгән сөйләм тибы итеп карап тикшерергә кирәклеген
аңлау процессы күптән башлана. Үз вакытында Фердинанд де
Соссюрның, тел белән сөйләм икесе ике төрле күренеш, телне
өйрәнеп була, сөйләмне өйрәнеп булмый, дип әйткән фикеренә
таянып, сөйләмә тел, язма тел (сөйләм), әдәби тел, әдәби норма
дигән күренешләрне аңлап өйрәнү дөньядагы төрле (Мәскәү,
Казан, Копенгаген, Америка, Амстердам һ.б.) лингвистик мәктәпүзәкләрдә алып барыла, кызу бәхәсләр, төрле фикер алышуларда,
телнең функциясе дигән төшенчәне аңлау мөһим ачыш булып
санала. Телнең функциясе (вазыйфасы) дигәндә, телнең структур
берәмлекләренең сөйләм максатына ярашып кулланыла алуы
күздә тотыла.
Әлеге мәсьәләләр ХХ гасырның соңгы чирегенә таба тюрко
логик хезмәтләрдә тагы да тирәнрәк күтәрелә. Милли телнең бер
тармагы буларак, әдәби телнең, сөйләмә тел белән чагыштырганда,
хосусый вазыйфасы булуы, телнең структур берәмлекләрен
тикшерә торган ысул белән өйрәнгәндә әлеге вазыйфаның аңлатыла
алмавы, язма текстны, әдәби тел тарихының бер дәверендә, аерым
автор тарафыннан махсус рәвештә барлыкка китерелгән язма
сөйләм дип, ягъни авторның кайсы адресатны күздә тотуы, нинди
жанр-стильдә иҗат итүе, укучысына нинди мөнәсәбәттә булуына
карап өйрәнелде.
Шулай итеп, язма истәлекне тикшергәндә, әдәби тел тарихының
үзенә хас булган табигатенә (традициясе, нормасы булуына) һәм
вазыйфасына (төрле чорда, төрле жанр-стильдә язылганда, традиция
дәвам ителгәне хәлдә, норманың вариантлары булуына) игътибар итү
зарурлыгы килеп туды. Бу юнәлештә язма телнең төрле дәверләрендә
тел берәмлекләренең кулланылышында (язылышында) алдагы
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чорлардан килә торган традициянең (норманың) ни дәрәҗәдә
дәвам ителеше, төрлелекнең (вариантлылыкның) ни өчен барлыкка
килүенең сәбәбе күрсәтелерлек теоретик нигез һәм метод-ысул
белән файдаланырга кирәклек аңлашылды.
Традиция дигәндә, төрки гаиләнең, шул гаиләдәге халыкның
сөйләмә һәм язма теле атамасы булган төрки төшенчәтерминының гасырлар буена нинди мәгънәләрдә кулланылуын
күзәтү зарурлыгы күренде. Татар әдәби теле тарихын күзәтергә
мөмкинлек бирә торган истәлекләрнең авторлары барысы да
әсәрләренең төрки телдә язылуын махсус рәвештә искәртә
баралар. Бу тел белән язылган әсәрне укыр, аңлар өчен җиңел
булуы ассызыклана. Шуның белән бергә, гасырлар буена дәвам
ителә торган төркинең бер генә төрле булмавы, асылда, берсе
икенчесеннән аерымлана торган ике параллель юнәлештә баруы
ачык чагылыш таба. Аерымлану дигәндә, язма традициянең, әсәр
языла торган төбәктәге диалектлар һәм сөйләмә тел үзенчәлекләре
белән ни дәрәҗәдә баетылуы истә тотыла. Бу юнәлештәге
аерымлану, ХI–ХII гасырлардан, Орхон-Енисей язмаларыннан
килә торган китаби архаик нигездәге аристократ-бограхан телен
үз төбәгендәге түрекчә лөгатьләр белән баетып язылган “Котадгу
Белек” теленең, төрки халык таралып яши торган киң төбәктә
кулланыла торган сөйләмә телне әдәбиләштереп язылган Ә.
Ясәви, С. Бакыргани “Диване хикмәт”ләре теленә каршы куюдан
башлана. Традицион язма архаик сүз, сүзформалар һәм гарәп вә
фарсы алынмалары мул кулланыла торган абруйлы-классик төрки
тел белән халыкчан сөйләмә төрки юнәлешнең үзара мөнәсәбәте
әсәрләрнең төрлесендә төрле дәрәҗәдә чагылыш табып, гасырлар
буена дәвам ителә. Аристократ-төрки телендәге “Котадгу
Белек” һәм халыкчан төркидәге Ә. Ясәви “Хикмәтләре”нең
традициясе дәвам ителеп, ХШ гасырда Болгар дәүләтендә
абруйлы төркидә “Кыйссаи Йосыф” поэмасы иҗат ителә, авыз
иҗаты әсәрләре халыкчан төркидә язмага төшерелә. ХIV гасыр
Алтын Урда дәүләтендә иҗат ителгән әдәби-сәнгати әсәрләрдә,
алдагы дәвердәге абруйлы төрки, ягъни традицион-китаби язма
формалар һәм гарәп вә фарсы алынмаларының күплеге дәвам
ителгәне хәлдә, төрле әсәрдә төрле дәрәҗәдә, кыпчак сөйләмә
үзенчәлекләре белән баетылса да, әмма алар сөйләмә кыпчак
койнесына нигезләнеп төзелгән “Кодекс-Куманикус” һәм башка
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сүзлекләрнең теленә, шулай ук кыпчак телле халыкларның
авыз иҗатына хас булган тел бизәкләре файдаланылып язылган
“Идегәй” дастан-поэмасының төркисеннән шактый аерыла.
ХV–ХVI гасыр Казан ханлыгы чорында Өмми Камал, Максуди,
Мөхәммәдъяр, Кол Шәриф, Әднаш Хафиз кебек авторлар барысы
да әсәрләренең төркидә иҗат ителүен искәртәләр. Аларның
поэмаларында, төрлесендә төрле дәрәҗәдә җирле сөйләмә телдәге
сүз, сүз формалары файдаланылып абруйлы төрки тел дәвам
ителә, әмма бу төрки Хәсән Кайгы, Казтуган, Дусмәмбәт, Чалгиз
Җырау кебек нугай-татар шагыйрьләренең Нугай Урдасында
бергә катнашып яшәүче үзбәк, төрек, каракалпак, кыргыз, казакъ
халкының сөйләмә формаларын файдаланып язылган теленнән
сизелерлек аерылуы күренә. Әднаш Хафиз, гасырлар буена гарәп
һәм фарсы теленә нисбәтән кулланылып килә торган “төрки тел”
дигән төшенчәне, гарәп һәм фарсыча язылган гыйлемне белергә,
рухланырга мөмкинлек беткәнгә күрә, төрки теленчә, ягъни
замана ахырыннан соң да исән калган, укый белүченең сөйләшә
торган телендә яздык, дип, Казан ханлыгында яшәүче татар
халкының вазгыятенә бәйләп тәгәенли. Димәк, алга таба түрки
төшенчә-терминын, гарәби вә фарсига нисбәтән бирелгән очракта
да, шушы мәгънәсе белән кулланыла дип аңларга тиеш булабыз.
Әлеге мәгънәнең ныгуы һәм үстерелүе ХVII гасырда иҗат
ителгән ”Җәмигыт-тәварих” һәм аеруча “Дәфтәре Чынгызнамә”
әсәрләрендә ачык күренә. Татар әдәбиятының универсаль тәҗрибә
мәктәбе, иҗади күнекмәләр лабораториясе буларак санала торган
әлеге әсәрләрдә, файдаланыла торган тарихи чыганакларда,
авторлар үзләре билгеләгәнчә, Казан төркисе, ягъни классикабруйлы язма традиция дәвам ителгән хәлдә, халыкның сөйләмә
теленә якын итеп, аңлы рәвештә фольклорлаштырып языла. Казан
ханлыгы җимерелгәч, килеп туган төп проблеманы хәл итүгә,
ягъни ХVII гасырның буеннан-буена халыкның үз дәүләте булган
заманнардагы хәтерен саклау вазыйфасын үтәү юнәлешендә языла.
Сәядинең “Бабахан дастаны”нда дәүләтнең исеме Татар иле дип
атала. Шушы ук максатны, ягъни хәтер саклауны, күздә тотып,
классик-абруйлы төркидә Суфи Аллаһиярның “Сөбател-гаҗизин”
әсәре, сөйләмә формалар әдәбиләшкән халыкчан төркидә Мәүла
Колый “Хикмәтләр”е языла. Болгар чоры (Болгар төркисе),
Алтын Урда чорыннан килә торган болгар– кыпчак-татар язма
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теле (Алтын Урда төркисе), Казан ханлыгында төрки-татар-иске
татар (Казан төркисе) төбәктәге сөйләмә формалар белән кушыла
барып, ХVII–ХVIII гасырларда, авторлар үзләре белдергәнчә,
Болгар-Казан төркисе дип дәвам ителә. Рәсми документ, эш
кәгазьләрендә рус теленә мөнәсәбәтле рәвештә татарский дип
бирелә. ХVIII гасыр татар әдәбиятында да төрки телнең параллель
ике юнәлештә баруы ачык күренә. “Илаһи бәет”ләрнең авторлары
мөнәҗәтләрен, ата-ана, туганнары, сөекле ярларына багышлап,
аларның үз телендә һәм авыз иҗаты үзенчәлекләрен файдаланып
язалар, шул ук вакытта “Сираҗел-колүб”, “Сирател-гаҗизин”
кебек, мөселман шәригатенең тәртипләре белән халыкның
иманын саклау максатында, җанлы сөйләмә юнәлештә, әмма
гарәп телендәге дини төшенчәләрнең атамалары мул кулланылып,
“Китабы Фәүзен-нәҗат”, Т. Ялчыголның “Рисаләи Газизә”
шәрехләре дөнья күрә. Батыршаның “Гарызнамә” трактатында,
әсәрнең жанр-стиленә туры китерелеп, язма традиция, Идел–
Урал төбәгендә яшәүче татар, башкорт, казакъ халкының сөйләмә
формалары белән баетылып дәвам ителә. Гасыр ахырында иҗатын
башлаган Г. Утыз Имәни дә, асылда, гарәп вә фарсы чыганаклары
белән эш итүенә карамастан, төрки телдә дә мөһим фикерләр
әйтергә мөмкин булуын ассызыклый. Әмма бу төркине татар
укучысы аңласын өчен юлга-юл тәрҗемә итәргә кирәк була. Г.
Утыз Имәни кебек үк, язма текстында 60–70 процентка җиткән
гарәп һәм фарсы алынмаларын һәм абруйлы традицияне барлыкка
китерә торган төрки архаик формаларны файдаланып, ХIХ
гасырның беренче яртысында, Ә. Каргалый, Һ. Салихов, Ш. Зәки
кебек талантлы шәхесләр иҗат итә. Шул ук вакытларда Баһавиның
сөйләмә халыкчан юнәлештә “Бүз йегет” әсәре языла. Г. Кандалый
иҗатында әлеге ике юнәлештәге төркине бергә берләштерергә
мөмкин булуы күренә. Гасырлар буена аерым әдипләрнең аерым
әсәрләре нигезендә дәвам ителә торган абруйлы һәм халыкчан
төрки бер авторның төрле әсәрен язганда иркен файдаланыла.
ХХ гасыр башында әлеге ысулның Г. Тукай иҗатында тагын да
куәтлерәк булып дәвам ителүен беләбез.
ХIХ гасырның икенче яртысында, татар әдәбиятында проза
жанры үсеш ала, беренче драма әсәрләре языла, традиция булып
килә торган иҗтимагый-публицистика, фәнни әдәбият, динидидактика, эпистоляр хатлар стиле яңача үсеш-үзгәрештә дәвам
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ителә, һәр стильнең үзенә хас булган төзелеше, терминологиясе,
укучыга мөнәсәбәт белдерүе тәгаенләнә. Аерым авторлар
К. Насыйри сәнгатьле әсәрләрен, мәсәлән, төрки телдә языла дип
күрсәтми, Россия дәүләтендәге мөселманнар телендә дип белдерә,
әмма һәр аерым фән тармагына караган текстта, шул фәннең үз
терминнары булырга тиешлек ассызыклана. З. Бигиев, Р. Фәхретдин,
Ф. Кәрими кебек әдипләрнең иҗатында традиция булып килә
торган абруйлы төрки тел а) гарәп-фарсы алынмалары һәм ә) угызтөрек сүз, сүзформалары өстенлек ала торган ике тармакка аерыла,
халыкчан төрки тел исә сөйләмә телгә тагын ныграк якынайтыла:
Ә. Уразаев-Кормаши, М. Акмулла, Я. Емельянов кебек авторлар,
Казан ханлыгы чоры (ХV гасыр) традицияләрен дәвам итеп, үзләре
яшәгән төбәктәге көнкүреш сүзләрен тасвир чарасы буларак иркен
кулланалар. Матур әдәбиятта аерым сүзләр, “автор фикерен күбрәк
кертү максатыннан”, әсәр эчтәлеге өчен кирәк булган дәрәҗәдә
мәгънәсен катлауландырып файдаланыла, димәк, сурәт ясалу
ягыннан бу стиль башка жанрлардан аерымлана.
ХХ гасыр башында татар телендә газета басыла башлагач,
әдәби язма телдә бара торган әлеге процессларга мөнәсәбәт
белдерергә кирәклек аңлашыла. “Нур” газетасының мөхәррире
тарафыннан “Мәкаләне нинди телдә языйк?” дип куелган сорауга,
татар халкының күпчелек зыялылары, үзебез сөйләшә торган телдә
язарга кирәк, дип белдерә. Алга таба бу теләк аерым бер жанр
теленә генә түгел, тулаем әдәбиятка каратыла, ягъни барлык жанрстильдә языла торган текстны сөйләшә торган тел белән язарга
кирәк дип аңлашыла. “Шура” журналы битләрендә күтәрелгән
“Тел ярышы”нда әлеге мәсьәләне өйрәнү башлана һәм бер генә
төрле итеп язып булмавы аңлашыла. Төрки тел дигән төшенчә
ана телебез дигән мәгънәдә кулланыла. Әмма бу вакытларда татар
халкының классик әдипләре иҗат итә башлый һәм, традиция дәвам
ителгәне хәлдә, аңлы рәвештә татар халкының сөйләмә теленә
йөз тотыла. Шулай итеп, ХIХ гасырның икенче яртысы – ХХ йөз
башында, өч жанры белән дә матур әдәбият, дин тәгълиматы,
рухани-дөньяви дидактика, фәннең барлык тармакларына
да караган фәнни һәм фәнни-популяр әдәбият, иҗтимагыйпублицистика, рәсми-эш, эпистоляр-хат, көндәлек-һөнәри дигән
функциональ стильләре һәм әлеге стильләрнең үз эчләрендәге
жанр-төрләре хәрәкәттә булып, иҗтимагый эшчәнлекнең төрле
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ягын чагылдыра торган әдәбият дөнья күрә. Бу төрләрдәге әдәби
текстларда әдәби телдән файдалануда, аерым әйткәндә, сүз һәм
сүзформаларны куллануда, билгеле бер дәрәҗәдә аерымлану
барлыкка килә. Бу хәл, язмачылыкның алдагы дәверләреннән
үзгәрәк, күрсәтелгән чорда барлыкка килгән яңалыкны да алып
килә: бер үк автор, һәр жанр-стиль таләбенә туры китереп, шул
таләпне истә тотып, әдәби телнең мөмкинлегеннән төрлечә
файдаланырга тиеш була. Әдәби телнең табигате һәм вазыйфасы,
берсе икенчесенә бик нык бәйләнгән хәлдә, катлаулы үсештәге
кулланылышта-хәрәкәттә була.
Иң мөһиме, әлеге эшчәнлекне чагылдыра торган әдәби телнең
вазыйфасын канәгатьләндерерлек тел байлыгы да җитәрлек була,
ягъни, бер яктан, традиция булып килә торган барлык мөмкинлек
дәвам ителә, икенче яктан, җанлы сөйләмә тел, адресат һәм
стильләр таләбенә туры китерелеп, әдәби тел вазыйфасын үтәрлек
дәрәҗәдә файдаланыла. Димәк, татар милли әдәби теленә барлык
куәтендә вазыйфасын үтәр өчен, җәмгыять тарафыннан мөмкинлек
тәэмин ителгән була, ягъни гасырлар буена дәвам итеп килә торган
ныклы традиция дәвам иткәне хәлдә, көчле яңарыш белән бергә
үрелә, нәтиҗәдә, татар әдәбияты һәм теленең алтын чоры дип
атала торган дәвер барлыкка килә.
Әмма ХХ гасырның 20 нче елларында төрки дигән төшенчәгә
каршы каты көрәш башлана. Җанлы сөйләмә телне эшкәртеп,
әдәби тел ясарга мөмкин, язма әдәби тел сөйләмә телнең бер
диалектына нигезләнергә, тиеш дигән фикерләр, асылда, әдәби
телнең гасырлар буена килә торган традициясен-тамырын корытып,
рус теле кабып йотарлык бер хәлгә китерелә. ХVI гасырдан соң
татар әдәбиятына, ягъни язма әдәби теленә, һәр дәвердә халыкның
яшәешен туктатмау максатыннан, ХVII йөздә аның хәтерен
саклауны, ХVIII йөздә иманын-кешелеген югалттырмауны, ХIХ
гасырда гыйлемле-мәгърифәтле итүне күз уңында тотып, үтә мөһим
булып күтәрелгән иҗтимагый вазыйфа үтәргә кирәк була. Бүгенге
көннәрдә дә халыкның киләчәге өчен, аның сөйләмә теле белән
бергә, язма әдәбиятының, әдәби теленең үзен сакларга кирәклек
мөһим таләпләрнең берсе булып санала. Татар әдәбиятының, әдәби
язма теленең тарихын өйрәнү мәсьәләләре дә әлеге максатны күз
алдына тотып башкарыла. Әдәби тел тарихы өйрәнелә башлаганда,
гомумтеоретик фикерләрне гомумиләштерергә һәм татар әдәби
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теленең тарихы булуы күренерлек дәрәҗәдәге метод-ысулны
формалаштырырга кирәк булды.
Галимнәр белдергәнчә күрә, әдәби тел тарихын өйрәнү телнең
фонетика, морфология, лексика өлкәләре буенча алып барылырга
тиеш. Ул һәр тармакның үзенә хас булган табигате һәм вазыйфасы
истә тотылганы хәлдә, язма телнең тарихын тикшерү юнәлешендә
алып барыла. Монда фонетика тармагында сузык һәм тартык авазлар
системасы, аларның билгеле бер графикада күрсәтелеп, билгеле
бер дәвердә язылган текстта кулланылышы, шул чорда аерым
авазларның берсе икенчесенә күчеше, тараю-киңәюе, гармониянең
саклануы-сакланмавы кебек күренешләрнең язуда чагылышы,
әлеге үзенчәлекләрнең язма телнең имля-орфографиясендә
традиция-норма булып дәвам ителүе, норма вариантларының ни
өчен барлыкка килүе мәсьәләләренең өйрәнелеше күздә тотыла.
Морфология тармагында грамматик мәгънә, грамматик форманың
табигате һәм вазыйфасын аңлап, әлеге күренешләрнең функциональ
мөмкинлеген аерым әсәр язылган чорның әдәби теле үзенчәлеге
буларак, ягъни гасырлар узып килә торган традиция-норма булып
дәвам ителүе, норма вариантларының ни өчен барлыкка килүе
яссылыгында өйрәнелеше күз алдында тотыла. Төрле дәвердә
иҗат ителгән язма текстлардагы сүз-лексик байлыкны барлау
һәм тикшерү эше, әлеге тармакның хосусый табигатен билгеләү
юнәлешендә барырга тиеш. Сүзнең номинатив мөмкинлегенә
нигезләнә торган тематик төркемнәрне барлау белән бергә, иң
мөһиме, аларның функциональ колачының дәрәҗәсен билгеләргә,
лексик-семантик
категорияләрнең
бәйләнеш-мөнәсәбәтенең
тарихи үсеш-үзгәрешен объектив яктырта белергә кирәк булачак.
Үзеннән-үзе аңлашылганча, һәр тармакта әлеге мәсьәләләрнең
әлегә кадәр ничек итеп өйрәнелешен күзалларга, әдәби язма телнең
тарихын өйрәнү өчен кулай булган теоретик нигез һәм методысулны тәгаенләргә кирәк була.
“Татар әдәби теле тарихы” ның I томы фонетика, графика,
орфография мәсьәләләрендә тарихи үсеш-үзгәрешне, ягъни бу
тармакта гасырлар буена килә торган язма традициянең ничек
итеп дәвам ителүен һәм ничек итеп яңартыла баруын өйрәнүгә
багышланды. Тема белән бәйле рәвештә, бу хезмәтне язу
барышында, төрки-болгар, төрки-болгар-кыпчак, төрки-кыпчактатар, иске татар теле дип исемләнүче әдәби телдә язылган
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текстларда сузык һәм тартык авазларның табигатен күзаллау
белән бергә, аларның гарәп графемалары белән кулланылышында:
Билгеле бер система булганмы? График-орфографик традиция
ни дәрәҗәдә дәвам ителгән? Тәртип-норма ничек ныгыган? Ни
өчен һәм нинди нигездә вариантлылыклар хасил булган? дигән
сорауларга җавап бирү, төп максат итеп куелды.
Татар телендәге язма истәлекләрне өйрәнгәндә, әлегә кадәр бу
юнәлеш махсус рәвештә истә тотылмаганга күрә, тикшерелә торган
чорда язылган, басылган текстларда орфографик норма булганмы
дигән сорауга объектив җавап алу максатыннан, төрки-татар (иске
татар) телендә язылган истәлекләрне тикшерүнең метод-ысулын
үзгәртү зарурлыгы күренде.
Беренчедән, әлегә кадәр тикшерелә торган хезмәтләрдә,
теге яки бу кагыйдәгә мисал итеп китерелгәндә, гарәп-фарсы
алынмалары һәм төрки-татар сүзләре аерымланмыйча бирелә
иде, аларны аерып карарга кирәк булды. Гарәп вә фарсы
алынмаларының үз чыганак теле кагыйдәләре буенча язылуы,
ягъни әлеге юнәлештә язма норманың катгый рәвештә саклануы
мәгълүм булганга, норманың традиция буларак дәвам ителүен
өйрәнү барышында, төп игътибар төрки-татар сүз, сүзформаларны
анализлауга юнәлтелде, алынмаларга чагыштырма планда гына
игътибар ителде.
Икенчедән, әлегә кадәр язма истәлекләрне тикшергәндә,
күпчелек хезмәтләрдә бирелгәнчә, гарәп графемасының
мөмкинлеген барлаудан түгел, төрки-татар авазларын язганда
хәзерге вакытта татар авазларын чагылдыра торган кирилл
хәрефләрен алга куеп, гарәп графемалары белән ничек итеп
белдерелүен күрсәтүдән, димәк, татар теле авазларының язуда
бирелешендәге традициясенең ничек баруын күрсәтерлек ысулга
өстенлек бирелде. Әлеге ысул белән тикшерү барышында, гарәпфарсы алынмаларының чыганак телдәгечә бирелешен аның үз теле
нормасында баруы дип, төрки-татар сүзләренең язылышын төрки
телләрнең үз канунында бара торган норма дип, ягъни берсен
икенчесеннән аерып, параллель рәвештә бара торган ике норма дип
карарга мөмкин булды. Әлеге мәсьәләнең, төрек-госманлы теленә
мөнәсәбәтле рәвештә, мондый күренешнең “икеләтелгән тел
системасы” дип, иске анатолий-төрки телгә мөнәсәбәтле рәвештә,
“чит телне файдалану” дип ассызыклануы да мәгълүм булды.
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Норманы билгеләүдә әлеге аксиомага нигезләнү вариантлылык
күренешенең асылын дөрес аңларга да мөмкинлек бирде. Ике
орфографик нормага хас булган язылышның берсе икенчесенә туры
килмәвен “смешанность”, ягъни вариантлылык хасил итә дип әйтә
алмыйбыз була. Мәсәлән,  – اِسمисем һәм  – ايكىике сүзләрендәге
[и] авазының кәсрәле әлиф (ِ )اһәм йы-йе мәд ( )اىбулып төрлечә
язылышы вариант дип санала алмый, чөнки аларның үзенчәлекле
язылышы ике төрле норманың күрсәткече булып тора.
Әлеге әдәби нормаларның үз эчләрендәге төрлечә язылышны
гына шул норманың вариантлылыгы дип әйтергә мөмкин, мәсәлән,
төрки-татар сүзләрендә: ошбу ()اوشبو – اشبو, өчүн ()ايچون – اچون, эш
()ايش – اش, олуг ()اولوغ – الوغ, ошбу ( )اوشبو – اشبوһ.б.; гарәп телендәге
Алла сүзенең  الل هһәм  آلهىбулып, хуҗа сүзенең  حوجهһәм خواجه, яисә
иман сүзенең  ناماһәм  نامياбулып язылышы гарәп теле нормасының
норма вариантлылыгын хасил итә.
Үзеннән-үзе аңлашылганча, гарәп-фарсы сүзләре белән
чагыштырганда, төрки-татар сүзләрендәге сузыклар һәм тартык
лар язылышындагы төрлелекнең сан ягыннан күбрәк булуы
күренә. Тикшерүләр күрсәткәнчә, әлеге төрлелекнең билгеле бер
уртак нигездә баруы да, шул ук вакытта, авазларның үзенчәлегенә
бәйле булган хосусый аермалары булуы да күренә. Хезмәттә
әлеге мәсьәләләр, ХIII гасыр Болгар дәүләте, ХIV гасыр Алтын
Урда дәүләте, ХV–ХVI гасыр Казан ханлыгы, аннан соң Россия
дәүләтендәге ХVII–ХVIII–ХIХ гасырлар һәм ХХ йөз башы
дип, татар филологиясендә кабул ителгән тәртиптә, әлегә кадәр
тикшерелмәгән истәлекләрне өйрәнү нигезендә алып барылды,
авторларның хезмәтләренә мөнәсәбәт белдерелде, һәр чордагы
иҗтимагый-сәяси һәм әдәби тел мохитен, чыганакларны барлау
һәм аларның өйрәнелешен күзәтү эшенә игътибар ителде.
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