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Эзләнү-тикшеренү эшенең максаты: 

- канатлы сүзләрнең ничек, кайчан барлыкка килүен өйрәнү; 

- канатлы сүзләрнең төркемчәләрен өйрәнү; 

- канатлы сүзләрнең мәкаль һәм әйтемнәр белән охшаш һәм аермалы 

яклары табу; 

- канатлы сүзләрнең чыганакларын өйрәнү; 

- әдәби әсәрләрдә, публицистик мәкаләләрдә, якташ язучыларыбызның 

әсәрләрендә канатлы сүзләрне барлау. 

Эшнең актуальлеге 

Канатлы сүзләрне өйрәнү кешеләрнең сүзлек запасын баета. Канатлы 

сүзләр мәкальләрдә, табышмакларда, әдәби әсәрләрдә һәм җанлы сөйләмдә, 

бигрәк тә олы кешеләрнең сөйләмендә  еш очрыйлар. Аларны өйрәнү татар 

теленең бай хәзинәсен, халыкның тел байлыгын халыкның үзенә үк кайтара, 

сөйләм культурасын үстерүгә зур өлеш кертә. Телнең канатлы сүзләр белән 

баюы – телнең алга таба үсешен күрсәтүче фактор. Матур әдәбияттан, 

публицистик мәкаләләрдән, якташ язучыларыбызның әсәрләреннән канатлы 

сүзләр кергән мәкаләләрне язып җыеп чыктым. Һәм, чынлап та, телебезнең 

матурлыгына, төзеклегенә, аһәңлегенә инандым! 

                                                   Әдәби күзәтү     

   Татар телендә, башка телләрдәге кебек, халыкның тормыш тәҗрибәсе 

нигезендә туган, тирән мәгънәле фикер белдергән һәм күчерелмә мәгънәдә йөри 

торган сәнгатьчә гыйбарәләр, канатлы сүзләр, фразеологик тәгъбирләр бик күп. 

Аларны хикмәтле сүзләр дип тә йөртәләр. 

    Тел белемендә канатлы сүзләрнең ничек, кайчан барлыкка килүен 

күрсәтү һәм аңлатып бирү катлаулы мәсьәләләрнең берсе. Аларның бик 

борынгыдан килгәннәре бар, һәр чорда яңалары ясала тора, күбесе аноним 

булып кала. Теге яки бу гыйбарәне, канатлы сүзне фәлән автордан, аның 

әсәреннән, фәлән вакыйгадан башланып китә, дию дә шартлы рәвештә генә 

алына, чөнки алар телдә аңа кадәр ук кулланылган булуы мөмкин. Канатлы 

сүзләрнең таралашын һәм генетик чыганакларын тикшергәндә, аларны төрле 



төркемнәргә бүлеп карау әһәмиятле. Эш шунда ки, бер төшенчәне белдергән 

канатлы сүзләрнең берничә телдә барлыкка килә  алуын истән чыгармаска 

кирәк. Мәсәлән, алтын урталык, тормыш төбе, йокыга талган гүзәл, җанлы  

курчак, таш өстендә таш калмасын кебек канатлы сүзләрне һәм фразеологик 

тәгъбирләрне шулар рәтенә кертергә мөмкин. 

   Татар телендә бик ерактан килгән, борынгы язма истәлекләрдә чагылып 

калган канатлы сүзләр күп. Борынгы рус язмаларыннан (VI - IX гасырлар), 

уйгыр һәм гарәп әлифбаларында язылган әсәрләрдән (“Котадгу билик” - XI 

гасыр), (Диване лөгатет-төрк” –XI гасыр) Болгар чоры, Алтын Урда һәм Казан 

ханлыгы чорында иҗат ителгән әдәби, рухани әсәрләрдән, глоссарийлардан 

(“Кыйссаи Йосыф” - XIII гасыр, “Гөлстан” - XIV гасыр) Һ.б. миссалар китерегә 

була. Фольклорда татарча сүзләрнең шактый киң байлыгы сакланган. Мәсәлән: 

Алып батыр, Бүреген әйләндереп кигән Шомбай, Баба шулпасы, Сак-Сок, 

салам Торхан, Кәчимски Ибрай һ.б.  XVIII-XIX гасыр әсәрләрендә, 

Шиһабеддин Мәрҗани, Каюм Насыйри мирасында, XX гасыр башы язучылары 

һәм шагыйрьләренең әсәрләрендә күпме канатлы сүз тупланган, аларның 

күпчелеге татар теленең үз байлыгына нигезләнгән. 

    Күп телләр өчен уртак канатлы сүзләр дә күп. Татар телендә алар 

калькалаштырылып, ягъни сүзгә-сүз тәрҗемә ителеп алынганнар. Мәсәлән: 

Ахиллес үкчәсе, Варфоломей төне, Дамокл кылычы, Рубиконны кичү һ.б. Болар 

билгеле бер тарихи вакыйгага, мифологик күренешләр белән бәйләнешле 

рәвештә ясалганнар. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Төп өлеш 

                                                                                              Уеңны уйдырып сал 

                                                                                                                Дәрдмәнд 

   Тел, аралашу, фикерләр алышу, белем һәм тәрбия бирү, көрәш чарасы-

коралы буларак, туктаусыз үсә, байый, шомара бара. Телнең мондый үзгәреше 

кешенең үз фикерләрен, хис-тойгыларын үтемлерәк, таәсирлелерәк, җанлырак 

бирергә теләвеннән барлыкка килә. Бу теләк җәмгыятьтә беркайчан да сүрелми. 

Синең, ни әйтүеңнән бигрәк, ничек әйтүең мөһимрәк, диләр. 

   Сөйләмне шундый максатка ярашлы итүдә мәкальләр, әйтемнәр һәм 

канатлы сүзләр зур роль уйныйлар. Соңгыларын телдә кайчакта киә мәгънәдә 

кулланып, ул төшенчәгә бөтен фразеологияне дә кертәләр. Без бу язмада тар 

мәгънәдә кулланылган канатлы сүзләрне, ягъни телебездәге чыганагы билгеле 

булган тәгъбирләрне ачыклау бурычын куйдык.      

   Сөйләмдә “канатлы сүзләр” тезмәсе образлы тәгъбир мәгънәсендә һәм 

лексик термин буларак кулланыла. Ул телебездә табигый яңгырый, сыйфатлы 

исем сүзтезмә белән белдерелгән. Сүзтезмәдң ачыклаучы сүз(канатлы), 

күчерелмә мәгънәдә килеп, башка сүзтезмәләр ясауга да хезмәт итә: канатлы 

җыр, канатлы шигырь. 

    Гәрчә “канатлы сүз” телебезнең үз җирлегендә ясалган сүзтезмә кебек 

яңгыраса да, чынлыкта ул телебезгә чит телдән рус теле аша сүзгә-сүз тәрҗемә 

белән кергән. Аның башлангычы Борынгы Греция шагыйре Гомерга барып 

тоташа, диелә. Образлы тәгъбир  шагыйрьнең “Иллиада” һәм “Одиссея” 

поэмаларында еш очрый. Сүзләр, сөйләүченең теленнән чыгып, тыңлаучының 

колагына кергән кебек. Шунлыктан аларны Гомер “канатлы сүзләр” дип атаган.  

    Билгеле бер тел күренешен атау өчен термин итеп беренче мәртәбә 

немец галиме Г.Бюхман файдаланган һәм 1864 елны немец әдәби теленә 

ныклап кереп урнашкан тәгъбирләрнең җыентыгын төзи. Бу җыентыкны ул 

“Канатлы сүзләр” дип атый. 

    Соңгы елларда лексик термин канатлы сүзләр татар тел белеменә 

караган хезмәтләрдә дә күренгәли башлады. Бу шуның белән аңлатыла: 



образлы тәгъбирләр тел күренеше булып, телдән һәм язма сөйләмебездә күбрәк 

урын ала башладылар. Мәктәптә, матбугатта, радио-телевидение 

тапшыруларында халкыбызның тел әдәбият тарихын өйрәнүгә игътибар 

артканда, халыклар арасында “тел-лөгать, гадәт вә әхлак” алмашу көчәйгән 

чорда бу бик табигый хәл. 

   Темага якын килик. Нәрсә ул канатлы сүз? Аларның мәкаль һәм аермалы 

яклары  нәрсәдән гыйбарәт? Аларга гына хас үзенчелекләр ниндиләр? 

Канатлы сүзләрне билгеләүдә галимнәр асылда бер фикердә диярлек. 

Шулай да кайбер телчеләр аларның сүзлек составларын бераз чиклиләр; 

мәсәлән, “таш ату”, “балтасы суга төшү”, “кәкре каенга терәтү”, “алма, пеш, 

авызга төш” кебек көнкүреш белән бәйләнгән, мәкаль-әйтемнәр составына 

кереп эрегән тәгъбирләрне канатлы сүзләр составына кертмәү ягында торалар, 

гәрчә ул сүзләрнең чыганаклары ачык билгеле булса да. Шулай итеп, чыганагы, 

авторы билгеле булган, яки шул чыганак нигезендә барлыкка килгән һәм 

сөйләмдә кулланылган сүзләр, сүзтезмәләр, җөмләләр канатлы сүзләр дип 

аталалар. Алар кулланышы буенча мәкаль-әйтемнәр кебек бер үк функцияне 

үтиләр. Ләкин беренчеләрнең мәгънәләре нинди дә булса бер конкрет 

вакыйгага таяна. Ул вакыйга берәр авторның яки халык авыз иҗатының 

әсәрендә тасвирланырга мөмкин. “Ни чәчсәң, шуны урырсың” һәм “кем 

эшләми-шул ашамый” тәгъбирләренең беренчесе-халык мәкале, һәм аның 

чыганагы безгә билгесез. Икенчесенең чыганагы-дини китап-Тәүрат. Борын 

заманда колбиләүчелек җәмгыятендә колларның хезмәт бурычларын 

билгеләүче формула булса да, яңа мәгънә алып, сорыкортларча яшәү булмаска 

тиешлекне аңлата. 

     Соңгысының чыганагы билгеле булуы аны канатлы сүз дип аталырга 

хаклы итә. 

     Димәк, мәкальләр, әйтемнәр, халык авыз иҗаты буларак, табышмаклар, 

җырлар, әкиятләр, бәетләр белән бергә каралалар. Ә канатлы сүзләр әдәби 

чыганакка караган әйтем-афоризм булалар. 



     Мәкаль һәм әйтемнәрне тышкы “кыяфәтләре”-форма-төзелешләре 

белән танырга була. Гадәттә, аларның формалары-җөмлә һәм сүзтезмә булса, 

канатлы сүзләрне андый калыплар белән чикләп булмый. 

    Канатлы сүзләрнең чыганаклары күп төрле. Алар сөйләмебезгә дини 

әкиятләрдән (җиде кат җир астында, күк капусы ачылу, Иблис токымы), 

борынгы мифлардан (Антей, Икар очуы, икейөзле Янус, Ахиллес үкчәсе), 

халык авыз иҗаты әсәрләреннән (заманалар авыр, юллар ябык; саламторхан, 

үләргә киткән түтекәй баеп кайта, чуртан кушуы буенча, кесәл ярлы сөт 

елгалары), язма әдәбияттан (түбәннән, тормышның төбеннән күтәрелү; 

кысканга былтыр, кычкыралармы быел?, караңгылык патшалыгы, үле җаннар) 

кергәннәр. Атаклы галимнәрнең, гаскәр башлыкларының тапкыр, оригиналь 

әйтелгән сүзләре, әдәби персонажларның, мифологик геройларның исемнәре дә 

канатланып китәргә мөмкин ( “Ә Җир барыбер әйләнә”; “Бирегез миңа таяну 

ноктасы, мин Җирне дә күчерә алам”, Обломов, Венера, Сак белән Сок, Ләйлә-

Мәҗнүн). Хәтта күренекле тарихи шәхесләрнең, шәһәрләрнең, вакыйгаларның 

тасвирый аталышлары да канатлы сүзләр рәтендә йөртеләләр. Бу дөрес, чөнки 

ул перифразларга афоризмлык, конкрет әйбергә, күренешкә бәйлелек хас: 

тарихның атасы (Геродот), үч һәм нәфрәт җырчысы (Некрасов), татар 

Островские, татар театрының атасы (Г.Камал), татар Фучигы (М.Җәлил), 

мәңгелек шәһәр (Рим). 

     Телебездәге канатлы сүзләрнең шактый бай составын күзәтсәк, 

чыгышлары буенча без аларны икегә бүләр идек: беренче төркем – тел 

культурабызның үз җирлегендә барлыкка килгән тәгъбирләр, икенчесе – башка 

телләрдән кергән тәгъбирләр – алынмалар. Күпчелек өлешне – беренче төркем 

тәшкил итә. Хәтсезе аларның халык авыз иҗаты составына кереп эрегәннәр 

(алма, пеш, авызга төш; балтасы суга төшү, койрыгы бозга кату; үзе утырган 

ботакка балта белән чабу). Агай-эне, ак мыек, бер-беребезне какмыек; ел үсәсен 

ай үсә, ай үсәсен көн үсә; бер алманы бишкә бүләек кебек тәгъбирләр – 

телебездә шактый таралган сүзләр. Татар язучыларының әсәрләреннән кергән 

канатлы сүзләр соңгы елларда сүзлек составында күбрәк урын ала башладылар. 



Алар күзгә күренеп арта, ишәя баралар, дисәк, ялгыш булмас. Бигрәк тә 

телебезне оригиналь тәгъбирләр белән Г.Тукай, Һ.Такташлар баеттылар. 

Кысканга былтыр кычкыралармы быел, сумына туксан тиенне чәлмешем; 

халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул, әдип ул, шагыйрь ул; чыктым 

аркылы күпер; и мөкатдәс, моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз?;сөй 

гомерне,сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын;тел,лөгать, гадәт вә әхлак 

алмашып; тәнкыйть – кирәкле шәйдер; мәхәббәт ул – иске нәрсә, ләкин һәрбер 

йөрәк аны яңарта; нәни шаярулар; тиле яшьлек; Һәрбер чорның була үзенә күрә 

сволочы (каһәр суккыры!) һәм башкалар телебездә шактый нык таралган, 

авторларның талант дәрәҗәсен күрсәтүче үзенчәлекле, коеп куйган тәгъбирләр. 

     Татар телендә турыдан-туры гарәп әкиятләренең тәрҗемәләреннән 

кергән тәгъбирләр дә очрый: сим-сим, ишек ач; Галәветдин лампасы; чүлмәктән 

җен чыгу; мең дә бер кичә, Шәһрезада һ.б. Билгеле, бу тәгъбирләрнең башка 

юллар белән дә керүләре мөмкин. Төрле телләр белән тел, лөгать, гадәт вә 

әхлак алмашу тагын да көчәйгән чорда сөйләмебездә алынма тәгъбирләр, ягъни 

чыганагы чит тел – культурасы белән бәйләнгән тәгъбирләр дә күп. Арада рус 

теленнән кергән тәгъбирләр шактый урынны алып торалар. Алынмаларның 

телебезгә керү юллары бер төрле түгел. Бу турыда төгәл, тулы фикер әйтү өчен 

алынмалардан һәр сүзнең керү юлын күзәтеп чыгарга кирәк. Гомуми генә 

әйткәндә, алар сөйләмебезгә рус телендәге әдәбият, тәрҗемә әсәрләр, радио-

телевидение, матбугат, махсус сүзлекләр аша керәләр. “Ганнибал анты”, 

“борчаны дагалау”, “Дамокл кылычы”, “дарыны коры тоту”, “очкыннан ялкын 

кабыну” кебек тәгъбирләр ана телендә дә табигый һәм үткен яңгырыйлар. 

Канатлы сүзләрне гомуми мәгънәсе аңлашыла торган һәм аңлашылмый 

торганнарга бүләргә була. “ Сәламәт тәндә- сәламәт акыл”, “ Сөйгәнең белән 

куышта да җәннәт”, “Туган ягым – яшел бишек”, “Татар хатыны ниләр күрми”, 

“Кәкре каенга терәтү” кебек тәгъбирләр  һәркемгә дә аңлашыла. Һәм ул 

сүзләрне мәгънәләре буенча урынлы куллану өчен махсус аңлатмалы сүзлектән 

карарга кирәк түгел. Бар тагын шундый сүзләр: аларның гомуми мәгънәсен 

аңлау, аларны урынлы куллану өчен, әдәби чыганакларны, “Ни өчен шулай 



әйтәләр?” соравына җавап эзләргә кирәк.Мисал өчен “ал җилкән” тәкъбирен 

алыйк. Нинди җилкән ул? Ни өчен ал? Тәкъбир нинди әдәби чыганактан  

башлана? 

  “Ал җилкән” дип совет язучысы А.С.Гринның романы (1923) атала. 

Әсәрдә Ассоль исемле кыз турында сөйләнә. Ул диңгездә ал җилкәнле кораб 

күрергә хыяллана. Бу турыда ишетеп, капитан Грей Ассоль яшәгән портка ал 

җилкәнле кораб алып килә. Бу тәкъбир яшьләрнең яшәү рәвешләренә, 

характерларына туры килгән романтик, бөек хыяллары турында  сүз  барганда 

әйтелә. 

Тәкъбирләрнең җыйнак һәм җәенке, шигъри һәм чәчмә, сүзләре чәчелеп, 

сүзләрнең  урыннары алмаштырылган төрләре булырга мөмкин. 

Канатлы сүзләр - әдәби әсәрнең теләсә нинди өзеге түгел, идея нагрузкасы, 

иҗтимагый яңгырашы көчле булган өзеге. Алар шактый катлаулы 

күренешләрнең асылын искиткеч төгәллек, үткенлек белән бирәләр. Сөйләүче 

фикерен тыңлаучыга ачыграк,аңлаешлырак җиткерүөчен, кайчак сәгатьләр буе 

тәэсирле, үткен сүзләр эзли. Фикерне төгәл аңлату өчен кайчак бер сүз дә җитә. 

Туган телебезгә мәхәббәтебезне белдергәндә, без Г.Тукай сүзләре белән “И 

туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле”, - дибез. Кешенең бөеклеген 

“Кеше – горур яңгырый!” – дип, М.Горький сүзләре белән данлыйбыз.  

Канатлы сүзләр – телебезнең байлыгы. Аларда халыкның тарихы, 

культурасы, көнкүреше, дөньяга карашы чагыла. Телнең канатлы сүзләр белән 

баюы – телнең алга таба үсешен күрсәтүче фактор. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практик өлеш 

Аю хезмәте 

   Зыян-зарар, күңелсезлек, кайгы-хәсрәт китереп чыгаручы урынсыз, 

кирәксез, ятышсыз ярдәм, хезмәт. 

   Тәгъбирнең таралу чыганаклары түбәндәгеләр: И.А.Крыловның “Дәрвиш 

белән Аю” мәсәле (1807), ул мәсәлнең татар телендәге тәрҗемәсе [Ш.Маннур], 

“Аю хезмәте” исемле татар халык әкияте, рус телендә очрый торган “Медвежья 

услуга” канатлы сүзе. 

    Әкиятнең дә, мәсәлнең дә эчтәлекләре бертөрле: Аю дусты Дәрвишнең 

маңгаена кунган чебенне куып җибәрергә теләп, аның башына таш белән 

китереп бәрә. 

       Шуннан Аю, бер сүз әйтми, мыштым гына, 

       Алып авыр таш кулына, 

       Утырган да чүгеп, сулыш алмый – тынып, 

       Уйлый икән: “Тукта әле, мин сине, чытлык!” 

       Һәм, чебенне каравыллап торып бик нык,  

       Ташы белән, бар көченә, бар җаена, 

       Китереп орган дускаеның маңгаена! 

       Ору шундый оста булган –  

       Баш ярылган  

       Төрле якка... 

Чагыштыр: тиле куштан дошманнан хәтәр [татар халык мәкале]. 

   Моңарчы эндәшми утырган Юрий Львович көтмәгәндә Гөлшәһидәне 

яклап чыкты: 

- ... Врач авторитетын төшермик дип, мәсьәләне йомып калдырдык, һәм, 

күрәсең, Саматовка аю хезмәте күрсәткәнбез. 

                                                                  [Г.Әпсәләмов. Ак чәчәкләр.] 

Бер алманы бишкә бүләек 

Татар халык җыры исеме. Җыр шул сүзләр белән тәмамлана: 

                             Шатлык килде, кайгы төште, 



                             Бәхетләр соң кем өлеше? 

                             Бәхет булып алма пеште, -  

                             Бер алманы бишкә, әй, бүләек. 

   Җыентыкка [М.Нигъмәтҗанов. Татар халык җырлары. К. 1976.] 

кертелгән текст Разил Вәлиев тарафыннан эшкәртелә. 

   Тәгъбир гаделлеккә, киң күңеллеккә, дуслыкка чакыру мәгънәсендә йөри. 

   “Җәнҗал алмасы” – “бер алманы бишкә бүлү” – каршыдаш мәгънәдәге 

сүзләр. 

                             “Бер алманы бишкә бүләек”, дип, 

                             Өйрәтми җыр алма бүләргә, -  

                             Сез әзерме, диеп сорый халык, 

                             Бер-берегез өчен үләргә... 

                                                                       [Рәшит Әхмәтҗанов. Бишташ.] 

                             “Бер алманы бишкә бүләек”, - дип, 

                             ни була соң, берсе хут бирсә? 

                             Нибары бер алма... 

                             Кешелекнең 

                             бугазына әгәр утырса?.. 

                                                               [З.Мансур. Ваклануның була төрлесе.] 

Бәхет кошы 

   Бу кош бәхетле кешенең башына үзе куна, ягъни бәхет кешенең үзеннән 

генә килми, очраклы һәм капризлы әйбер дип ышанудан туган әйтем. 

   “Бәхет кошы” төшенчәсе бик күп халыкларның фольклор әсәрләрендә 

һәм язма әдәбиятында очрый. Татар халкының “Алтын канатлы кош” әкиятендә 

сөйләнә. Бер патша һәм аның ышанычлы бае була. Бай үлгәч, ышанычлы кеше 

ди. Малай кырык чакрым биеклектә канатын өстенә куеп йоклаган кошның 

канатын алып төшә. Канат бөтен каланы яктырта. “Моның кошы да булырга 

тиеш”, - ди патша. Малай, кошны алып төшеп, патшага бирә. Патша читлек 

ясата. Кош сайрап җибәрә. Кала яп-якты була. 



    Татар халык әкиятләрендә “бәхет кошы” дигән тезмә очрый. 

П.Ершовның “Канатлы ат” әкият-поэмасында жар-птица “бәхет кошы” дип 

тәрҗемә ителгән [тәрҗемәче – М.Садри.] 

    Өченче ул – Иван бәхет кошы каурые таба. Канатлы ат аңа: “Алма, ул 

сиңа борчулар китерер”, - ди. Чыннан да Иванга, күп газаплар чигеп, кошның 

үзен табарга туры килә. 

    Рус телендә “Синяя птица” тәгъбире бәхет символын белдерә. Бу 

тәгъбир дә татар теленә “бәхет кошы” дип тәрҗемә ителә. “Синяя птица” 

тәгъбире Морис Метерлинкның (1862-1949) шундый исемдәге пьесасы аркылы 

таралыш ала. Әкият-пьесаның сюжеты болай: ярлы урман кисүченең балалары 

зәңгәр кош эзлиләр, шул чакта төрле маҗараларга очрыйлар. Зәңгәр кош – 

бәхет символы; әгәр кеше зәңгәр кошны тапса, ул бөтен нәрсәне беләчәк, 

күрәчәк. Тәгъбир бәхет чыганагын, бәхет билгесен, символын белдерә. 

    Нәргизә, башын иеп, тавыш белән түгел, сулышы белән генә диярлек: 

- Бәхет кошын эләктердем дип куануым юкка гына булган икән, - диде. -  

Ычкынды ул миннән, бер-ике каурыен гына калдырды да пырхылдап очып 

китте. Кадимбикә очты миннән, дускаем! 

                                                         [М.Маликова. Басып сайрар талы бар.] 

Гөнаһларны йолу тәкәсе 

   Тәгъбир татар теленә рус теле аша Тәүраттан (Библия – яһүдләрнең һәм 

христианнарның дини китабы) кергән. Анда борынгы яһүдләрнең шундый 

йоласы тасвирлана. Яһүдләр күчмә халык булып яшәгән заманда үзләрнең 

бәйрәмнәрнең берсендә чүл рухына корбан бирәләр. Шул гөнаһларны йолу 

көнне югары жрец (дин башлыгы), бөтен яһүд халкының ел буена кылган гөнаһ 

– яман эшләрен төяп җибәрү билгесе итеп, кәҗә тәкәсенең башына ике кулын 

куя. Аннан соң кәҗә тәкәсе чүлгә куып җибәрелә. Шулай итеп, кешеләр 

гөнаһтан арына дип уйланган. 

   Бүтәннәрнең гаебе, җаваплылыгы һәрвакыт аңа сылтана, өелә торган 

кешегә карата әйтелә. 



   Әле генә үзен тәкәбберләрчә тоткан, салкын, әрсез Сәлах кинәт 

шүрләгән көчек шикелле шыңшырга кереште: “Мин генә гаеплемени монда? 

Барыгызның да гаебен бер миңа тагып, мине гөнаһларны йолу тәкәсе итәргә... 

                                                                              [Г.Әпсәләмов. Ак чәчәкләр.] 

Ил корабын җил сөрә 

  Дәрдмәнднең “Кораб” шигыреннән өзек. Әдипнең  чын исеме – Закир 

Садыйк улы Рәмиев (1859-1921). Әсәрдә диңгез, кораб һәм алар белән 

бәйләнгән вакыйгалар тасвирлана. Табигать күренеше аркылы иҗтимагый 

вакыйгалар бирелә. Метофорик, символик шигырь. Кереш өлештә - башлангыч 

фикер (экспозиция).  

                             Шаулый диңгез... 

                             Җил өрәдер... 

                             Җилкәнен киргән кораб! 

                             Төн вә көндез 

                             Ул йөрәдер. 

                             Юл бара ят ил карап. 

   Шигырьдә диңгез – тормыш, иҗтимагый дөнья; кораб – олы тарихи юлга 

чыккан халык, милләт. 

    Кинәт дөньялар үзгәреп китә. 

                             Чыкты җилләр, 

                             Купты дулкын –  

                             Ил корабын җир сөрә. 

   Сөрү – яшәгән урыннан бөтенләйгә куып җибәрү. Милләтне, халыкны 

нәрсә сөрә? Язмыш җиле. 

   Шигырь 1908 елда языла. Реакция еллары башы. Халык, милләт 

тормышында авыр, буталчык еллар. Тормыш диңгезе мәрхәмәтсез, котырына. 

Иң борчыганы: билгесезлек. 

                             Кайсы юллар  

                             Нинди упкын 

                             Тарта безне җан сорап? 



   Котырынган стихия корабны-халыкны, милләтне кая алып бара? – 

шагыйрьне менә шул борчый. Алдагы юллар җиңел түгел, аны җил-давыллар 

кага. Халыкны зур сынаулар көтә. Юл сайлаганда, уяу булырга кирәк. 

Иҗтимагый көчләрнең халыкны, милләтне билгесезлеккә алып баруы турында 

тасвирый әйткәндә кулланыла.  

    Тагын бер нәрсә туачак язмалардан биздерә килде. Ил корабын җилнең 

кая алып барганын аңлавы кыен.  

                                                                        [Т.Галиуллин. Замана балалары.] 

                             Давылларда йөреп кайтканнарның  

                             Сүз дәшәргә базмый берсе дә... 

                             Кыяларга барып бәрелгәнче 

                             Ил корабын, бәлки җил сөрә?! 

                                                                                [М.Әгъләмов. “...гә”.] 

Исемең матур, кемнәр куйган? 

Сине күреп кем туйган? 

    Исеме булмаган бер генә дә кеше юк. Нәрсә ул исем? Исемнәр алар 

үзенә башка сүзләр, барлык сүзләрнең дә мәгънәләре була, ә исемнәрнең юк та 

кебек. Наратка күрсәтеп: “Бу каен”, - дисәң, кеше  гаҗәпләнер иде. Әлфиягә 

күрсәтеп, “Ул Нәфисә” – дисәң”,”Юк Нәфисә болай булмый ул”, - дип, беркем 

дә бәхәскә кермәс иде.  

    Г.Ф. Саттаров әйткәнчә, ... “кеше исемнәре... матур, җыйнак төзелеше, 

җиңел әйтелеше, аһәңле яңгырашлы, бозылмый торган” булсын. Аның өстенә, 

алар тирән эчтәлекле дә булырга тиеш. Мәгънә аңлатмаган коры авазлар 

тезмәсен исем итеп куймыйлар. Ул никадәр матур яңгыраса да... 

    Ата-аналар меңләгән исемнәр арасыннан үзләренә ошаганын, 

зәвыкларына туры, күңелләренә хуш килгәнен һәм, әлбәттә, заманчасын сайлый 

һәм аны яңа туган баласына куша. 

    Исем һәм җисем арасындагы гармонияне халык үзенең поэтик 

сөйләмендә болай әйтеп бирә: “Исемең матур, кемнәр куйган? 



     Сине күреп кем туйган? “ Тәгъбир татар халык җырлары нигезендә 

барлыкка килә. 

                             Аклы ситса күлмәгеңнең 

                             Җиң төпләрен кем уйган?  

                             Исемең матур, кемнәр куйган, 

                             Сине күреп кем туйган?!  

                                    [Татар халык иҗаты. Кыска җырлар, дүртьюллыклар.] 

                             Өстемдәге күлмәгемнең  

                             Якаларын кем уйган, 

                             Исемең матур, кемнәр куйган, Миңнурый, 

                             Сине күреп, кем туйган. 

                                                                 [Г.Әпсәләмов. Газинур.] 

Я д к а р ь. Чиләкләрегез авыр икән... Куеп торыгыз! /Чиләкләрне алырга 

үрелә, Дәринәнең күзләренә карап тагын таң кала./ Ах, Дәринә... Исемеңне 

кемнәр куйган, сине күреп кем туйган?...  

                                                             [И.Юзиев. Кыр казлары артыннан.] 

Камыр батыр 

   Шул исемдәге татар халык әкиятләренең төп герое. Берсенең кыскача 

эчтәлеге болай. 

   Карт белән карчыкның балалары булмаган. Бер заман алар камырдан 

бала сыны ясап куйганнар. Камыр сыны малай булып, “ай үсәсен көн үсә” 

башлый. Малай бабай ясап биргән шартаяк белән авыл малайларын имгәтеп 

бетерә. 

    Авыл халкы, җыелып, бабайга киләләр. “Малаеңны теләсә кая куй,” – 

диләр. Малай дөнья гизәргә чыгып китә. Юлда ул бер аягын тышаулаган тиз 

йөгерүчене, бер борын тишеге белән биш ташлы тегермәнне әйләндерә алучы 

кешене, эшләпәсен төрлечә (басып, турыга, кырын) киеп, җир йөзендә 

җылылыкны үзгәртә ала торган бабайны, алтмыш чакрым җирдә утырган 

чебеннең сул күзен атып ала торган төз атарны, сугып туфракны тау ясап 

уйнаучы сакаллы кешене очрата һәм аларның барсын да үзе белән ияртеп китә. 



    Нәтиҗәдә, Камыр батыр шулар ярдәмендә кире, хәйләкәр байның 

кызына өйләнә. 

    Күрер күзгә батырсыман яки батыр исемен йөрткән, ләкин ул сыйфаты 

җитмәгән кешегә карата мыскыллап әйтелә.  

                             Шуннан хатын сузып яткырды 

                             Бу котырган камыр батырны. 

                             Көмеш сабына кадәр кылычны 

                             Йөрәгенә аның батырды. 

                                                                   [М.Җәлил. Кылыч.] 

Картаеп каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул 

   Г.Тукайның “Кызыклы шәкерт” шигыреннән өзек. 1909 елда язылып, 

1910 елда “Күңелле сәхифәләр” исемле җыентыгында басылып чыккан.  

   Шәкерт Акбаен, аумыйча, арт аягы белән торырга, төз утырырга 

өйрәтмәкче була. Ләкин нәни эт бирелми: мин, кечкенә, ике-өч айлык кына әле, 

ди. Минем уйныйсым килә, ди. Шунда шәкерт болай ди: 

   - Ах, юләр маэмай! Тырыш яшьләй, зурайгач җайсыз ул; 

   Картаеп каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул! 

   Мәгънәсе: олылайгач, эшкә өйрәнү кыен. 

    Газинур кызның күзләренә карарга теләде, ләкин Миңнурый озын 

керфекләрен түбән төшерде. Картаеп каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул, 

шулаймы? Ләкин мин бит карт түгел әле. Аю да биергә өйрәнә... 

                                                                           [Г.Әпсәләмов. Газинур.] 

Сак – Соклар 

  “Сак-Сок бәете” персонажлары. Бәетнең эчтәлеге болай. Бер кешенең 

игезәк балалары булган. Әтиләре өйдә югында боларны, сүз тыңламаганнары 

өчен, әниләре каргаган. Каргыш шулкадәр көчле буладыр ки, балалар Сак һәм 

Сок дигән мифик кошларга әйләнеп, очып китәләр. 

    Шул көннән башлап, болар, бер-берләрен күрмичә, караурманда 

яшәгәннәр. 

                             Өйгән кибәнне җилләр тарата, 



                             Кавышабыз дигәч, хәзер таң ата. 

    Бәеттән күренгәнчә, яктыда балалар бер-берсе белән очраша алмыйлар. 

Җиде яшьлек сабый балалар искән җилләр аша гына ата-аналарына үзләренең 

моңлы сәламнәрен җибәреп торалар. 

    Тәгъбир сөйләмдә күп очрый: телдән сөйләмдә дә, язма әдәбиятта да. Ул 

ачы язмыш аркасында аерылышу һәм кавыша алмау газапларын кичерү 

мәгънәсендә йөри.  Мондый халәт-кичереш туганнар арасында да якын дуслар 

арасында да, тугандаш халыклар арасында да булуы мөмкин. Соңгысына 

мисал: болгар бабаларыбызның дәүләтчелек һәм этник тарихына мөнәсәбәтле 

фаҗигале язмышы. 

                             Әгәр безне аерып, мине – Сак,  

                             Сине Сок итсәләр? 

                             Мине иректә калдырып, 

                             Сине юк итсәләр?.. 

                             Сорауларга катгый җавапларны 

                             Сорасалар әгәр, 

                             Әзерме без утка – суга салып 

                             Сынасалар әгәр? 

                                                                 [И.Юзиев. Дуска.] 

  - Син Әлфия түгел... Роза исемле син. Менә шул үзгәртелгән исемнәр 

аркасында икебез янәшә генә ике районда сак – соклар булып яшәгәнбез икән 

ич... 

    Ана тагын ниләрдер әйтергә теләгән иде дә, яшенә буылып туктап 

калды. 

                                                [“Азат хатын”, Синең исемең Роза бит, Әлфия.] 

                             Еракта булсаң да – йөрәктә. 

                             Һәрдаим ишетәм тавышың, 

                             Һәрдаим үзем дә ялварам... 

                             Сак-Соклар без – булмый кавышып. 

                             Еракта булсаң да – йөрәктә... 



                                                           [Р.Харис. Якында булсаң да – еракта...] 

                             Хатлар языла окопта килеш: 

                             Таулар кичтек без, сулар йөздек без, 

                             Сак-Соклар булып, дөнья гиздек без. 

                                                           [Н.Арсланов. Сак-Соклар.] 

Сәламәт тәндә - сәламәт акыл 

     Тәгъбир 50-127 нче елларда яшәгән борынгы рим шагыйре 

Д.Ю.Ювеналның “Унынчы сатирасы”ннан таралыш ала: “Сәламәт тәндә 

акылның /рухның/ сәламәт булуын теләргә кирәк”. 

     Ювеналның әдәби мирасы биш китапта уналты сатира тәшкил итә. 1-3 

нче китаплардагы сатиралар кискен фаш итү, 4-5 нче китапларда морал-

әхлакый темаларга абстракт фикер йөртү характерында язылганнар. Шагыйрь 

ни өчен сатира жанрын сайлый? Рим тормышыннан атлаган саен алган 

тәэсирләр сатира язарга мәҗбүр итәләр. “Шигырь ачу килүдән туа. Сатираның 

бурычы – чорның җитешсезлекләрен сурәтләү.”  Ювенал үзенең сатирасын 

мифологик жанрларга каршы куя. 

    Тәгъбир физик һәм акыл көчләренең ярашып үсүен белдергәндә әйтелә, 

ягъни сәламәт кеше шат, көр күңелле, күтәренке рухлы, үз көченә ышанучан 

була. 

    Татар телендә “Тәне сауның җаны сау” тәгъбире бар. 

    Канга зәһәр чыкса, яхшылык кылырга һич ирек бирми, кешенең холкы 

үзгәрә, гел яманлык эшләргә генә тартылып тора. Сәламәт тәндә генә 

сәламәт акыл! 

                                                         [А.Гыйләҗев. Җомга көн, кич белән.]   

Тау Мөхәммәд янына килмәсә, Мөхәммәд тау янына килер 

   Тәгъбир төрекләрнең бу мәкаленнән башлангыч алган /булуы мөмкин/, 

дигән караш та бар: “Тау,тау, ил гиз син, әгәр ил гизмисең икән, изге үзе ил 

гизсен”. 

    Һәм ниһаять, 1597 елда инглиз философы Френсис Бэкон /1561-1626/ 

үзенең “Әхлакый һәм политик очерклары “ның берсендә болай сөйли: 



Мөхәммәд халыкка көч белән тауны кузгатырга ышандыра һәм, барып 

чыкмагач: “Ярый, алайса, тау Мөхәммәд янына барырга теләмәсә, Мөхәммәд 

аның янына барыр”, - ди. 

   Мөхәммәд (570-632) - ислам диненә нигез салучы. 

    ... үпкәсе үпкә бугай Әлфиянең, һаман шылтыратмый, хат та язып 

салмый. Нишлисең, тау янына килмәгәч, Мөхәммәд үзе барган тау каршына: 

иртәгә, бернигә карамый, Мәскәү белән сөйләшеп алырга кирәк. 

                                                                          [Җ. Рәхимов. Тәвәккәл таш яра.]  

Туры Тукай 

   Әхмәт Фәйзи “Габдулла Тукай” исемле очеркында (1939)  бу канатлы 

сүзнең килеп чыгуы турында болай ди: 

   “Үзенең бөек принципларына каршы килүчеләрне, аларга киртә корырга 

тырышучыларны Тукай һич кенә дә аямый. Халык үзенең сөекле шагыйренең 

бу матур сыйфатын күңеленә беркетеп куя. Татарстанның районнарыннан күп 

кенәсендә “Туры  Тукай” дигән сүз тикмәгә генә йөрми. Халык бу сүзне иң 

туры, намуслы, саф күңелле кешеләргә карата куллана”. 

        Безнең халык авызында “Туры Тукай” дигән сүзне еш ишетсәң. 

Тугрылык, намуслылык,  намусың кушканча язу, намусыңа, вөҗданыңа хыянәт 

итмәү – язучының төп сыйфатлары!  

                                                                                     [С.Хәким. Тукай.] 

Уеңны уйдырып сал 

   Дәрдмәнднең (Закир Садыйк улы Рәмиев, 1859-1921) дүртьюллык 

шагыреннән өзек: 

                             Урамнан һәм базардан чүплә сүзне, 

                             Алар бетмәс борын, барма еракка! 

                             Тупас та булса тел – илнең колагы, 

                             Уеңны уйдырып сал шул колакка. 

   “Уй” сүзе фикерләү, фикерләү нәтиҗәсе, идея, аң, акыл мәгънәләрендә 

йөри. 



   “Уйдыру” сүзе татар филологик сүзлекләренә кермәгән. Ул Дәрдмәнднең 

иҗат җимеше булуы ихтимал. Ую – юнып чокырайту, уем ясау; үткен очлы 

нәрсә белән чокып язу, рәсем ясау. “Уй” тамырыннан ясалган  “уйдыру” сүзе 

күңелгә үткәзеп, аңга җиткезеп, көчле тәэсирле итеп әйтүне белдерә. 

    Әсәрләреннән күренгәнчә, Дәрдмәнд шигырьләрендә фикерне, мәгънәне 

төгәл аңлатучы, матур яңгырашлы сүзләрне кулланырга тырышкан. 

    “Дәрдмәнд шигырьне җилгә, яңгырга, суларның агышы, тал-тирәкнең 

шавына колак куеп яза шикелле. Төрле өн - авазларны тыңлап яза”, - дип яза 

Сибгат Хәким. 

     Укытучының бөтен эшчәнлеге сөйләү белән бәйле. Дәрес материалын 

аңлатканда да, педсовет, методик берләшмә утырышларында, төрле 

конференцияләрдә, ата-аналар алдында чыгыш ясаганда да, аңа сүз белән эш 

итәргә туры килә. Шуңа күрә ул, халык әйткәнчә, һәр уен уйдырып салырга 

тиеш.  

             [“Совет мәктәбе”, 1987, “Уеңны  уйдырып сал”, редакцион мәкалә.] 

Чебеннән фил ясау 

    Нәрсәне дә булса (эшне, вакыйганы, шәхесне) чамадан тыш зурайтып, 

күптертеп күрсәтү мәгънәсендә йөри. Тәгъбир грек язучысы Лукианның 

(безнең эрага кадәр III гасыр) “Чебенгә мактау” исемле сатирик әсәрендә 

очрый. Әсәр шулай тәмамлана: “Әмма мин сүземне өзәм, гәрчә тагын күп 

нәрсәләрне әйтә алсам да кемдер минем хакта, мәкальдәгечә, чебеннән фил 

ясый дип уйламасын” (Лукиан. Әсәрләр җыелмасы, рус теленә тәрҗемә 

Б.Л.Богаевский редакциясендә). Лукианның төп жанры – классик ачык тел 

белән язылган сатирик диалог. Тәгъбир халыклашкан. 

   - Соң ярамый бит болай, Фазылҗан Җангирович, атакаем. Без үзебез 

скандалны зурайтабыз. Чебеннән фил ясыйбыз. Министрлык бар, өлкә 

комитеты... Мондый эш өчен... 

                                                                      [Г.Әпсәләмов. Ак чәчәкләр.] 

 

 



Төбәк компоненты 

Якташ язучыларыбызның әсәрләрендә дә канатлы сүзләр еш очрый.  

Мәсәлән: Җәмит Рәхимовның “Сагыш” повестенда мондый канатлы 

гыйбарәләр бар. 

1. Сабырлыгым сары алтынга әверелә бит тәки. (3 бит) 

2. Илегез ямьсез, суыгыз тәмсез... Илләрен әле күргән юк анысы, ә менә 

суы тирес сыекчасы сыман. (5 бит) 

3. - Гомергә шул инде: алтын чыккан җирендә кыйммәт. - Габделбәр 

көлемсерәп кулын селтәде. (11 бит) 

4. - Искегә тимә - исең китәр, - диде Габделбәр. (15 бит) 

5. - Кеше артыннан ишек ябу инде, - дип уфтанып  куйды янә кемдер. (15 

бит) 

6. - Әткәй мәрхүм, авыр туфрагы җиңел булсын, гыйлем иясе булмаса да, 

башлы, сүзе үтемле кеше иде. (17 бит) 

7. “Китик моннан, Галләм, җәяүләп булса да кайтыйк, илдә чыпчык үлми.” 

(22 бит) 

8.  - Тамак ялгап алыйк булмаса, Галләметдин бабай! (29 бит) 

9. Карт дәшмәде. Аны тәрәзәгә кадаклап куйганнармыни. (29 бит) 

 Иҗат кешеләре - язучылар, шагыйрьләр үзләренең әсәрләрен канатлы 

сүзләр, фразеологик әйтелмәләр белән баеталар. Якташ әдипләребез дә бу 

алымны яратып кулланалар. Менә кайберләре: 

 - ...Сабыр бул!- дип язмыш сиңа тукып торыр, 

   Сабыр төбе-сары алтын булса ярый. [Р.Габделхакова. Таралыр да 

зәңгәр томан.] 

- Утлы күмерләргә баса-баса 

    Килдем сиңа. Беләсеңме шуны? [Р.Габделхакова. Каршы ал.] 

- Иш янына куш дигәндәй, шушы шатлыкларыма кушылып, иртә таңда бик 

матур йөз белән син дөньяга килдең. [Әсрар Галиев. Асыл кошым минем.]  



- Кан тартмаса – җан тарта ди бит. Нәсел-ыруыңда бер-бер шахтер 

булмаса, Әнәс абыең шахтага килеп кермәс иде кебек. [Әсрар Галиев. Асыл 

кошым минем.]                                                                                       

- Кайвакытта яңгырап китә сыман 

    Дөнья куйган әни авазы: 

- Кеше җәберсетеп каргыш алма, 

    Болыт басар гомерең һавасын. [Р.Шиһап.Каргыш] 

- Бәхет кошын куып тоталмадым, 

    Хәтта каурыен да күрмәдем... [Р.Шиһап.Әти нигезе] 

- Сабыр төбе-сары алтын, диләр, 

    Сөю бәяләнми алтынга. [Р.Шиһап. Сабырлык] 

- Әгәр күрсәң танымавың мөмкин, 

    Дөнья мине шактый таптады. [Р.Шиһап. Ялгызлык] 

- Бөкрене кабер генә турайта, ди бит.  

[Җ.Рәхимов. Кыядагы чәчәкләр. 106  бит] 

- Әй, яшь әтәчләр! Тумаган тайның билен сындырасыз ич. 

[Җ.Рәхимов. Кыядагы чәчәкләр.142 бит] 

- Кайсыгыз соң срогыннан элек туган? Машина да шулай. 

Вакыты җитми чәчәк атмый бакчадагы гөлләр дә... [Җ.Рәхимов. 

Кыядагы чәчәкләр. 144 бит] 

 - Безнеке соң алланың кашка тәкәсемени? Үзең дә шактый эләктергәнсең 

бит менәтерәк... [Җ.Рәхимов. Кыядагы чәчәкләр. 188бит] 

- Күгәрчен сөте эзләп йөри бу, янәсе. Ризванның ачуы чыкты. 

[Җ.Рәхимов. Кыядагы чәчәкләр. 235 бит] 

- Муеның таза булса, камыт бар инде ул. [Җ.Рәхимов. Кыядагы чәчәкләр. 

251 бит] 
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