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Эзләнү-тикшеренү эшенең максаты: 

- табышмакларның ничек, кайчан барлыкка килүен өйрәнү; 

- табышмакларның төркемчәләрен өйрәнү; 

- табышмакларда рус-европа алынмаларын табу һәм аларга тематик анализ 

ясау; 

- табышмакларның  вазифасын өйрәнү. 

Эшнең актуальлеге 

Табышмак кешеләрнең фикерләү дәрәҗәсен сынау өчен иҗат ителгән.  

Чыннан да, табышмак әйтеп кешеләрнең зиһенен сыныйлар. Табышмакның 

вазифасыннан чыгып әйткәндә, аның төп мәгънәсе - табышмакның җавабын 

табасы кешедә. Таба алса, ул зиһенле кеше, тиз уйлаучы, уйлый белүче, диләр. 

Таба алмаса- зиһенсез, уйларга иренүче яки уйларга өйрәнмәгән кеше була. 

Берничә табышмакны рәттән тапкан кеше – зиһене зур дәрәҗәдәге кеше. 

Шулай итеп, табышмак кешеләрнең зиһененә чагыштырып бәя бирә 

икән.Табышмак аша кешеләргә бирелгән бәя – аның төп мәгънәсе. Кызганыч, 

хәзерге заманда табышмакның бу вазифасы югалып бара. Без табышмакның 

икенче мәгънәсен, җавабын өйрәнәбез. Бу эшемдә мин ике куянны бер юлы 

тотмакчы булам. Табышмаклар өйрәнеп, зиһенемне баетам һәм аларда рус-

европа алынмаларын эзләп, иҗади эшчәнлегемне үстерәм. Максатым -

табышмакларны тормышыбызга, сөйләмебезгә аларны кертү, кире кайтару. 

 

ӘДӘБИ КҮЗӘТҮ 

Табышмаклар  мәкальләр, әйтемнәр, теләкләр, сынамышлар белән бергә,  

халыкның афористик иҗаты составына керәләр. Исеменнән үк аңлашылганча, 

алар тыңлаучылар алдына асылы читләтеп әйтү аша белдерелгән билгесез 

әйбер яки күренешне эзләп табу бурычын куялар. Читләтеп әйтү өчен нинди 

алымнар һәм чаралар куллануга карап, фольклор фәнендә табышмаклар 

метафорик, сорау, арифметик дип аталган төп өч төргә бүлеп йөртеләләр. 

Беренче төр табышмаклар метафора, чагыштыру, метонимия, 

сынландыру, аваз ияртеме кебек тасвир чаралары ярдәмендә әйбернең яисә 
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күренешнең сурәтен ясыйлар. Мисал өчен «Килеп керде бер кеше, маңгаенда 

бер күзе» дигән табышмакны алып карыйк. Җавапны болай табабыз: кеше бер 

күзле була алмый. Тагын нәрсәләрнең күзе бар соң әле дип уйлый башлыйсың. 

Димәк,  мин бер күзле предметны табарга тиеш. Бер күзле ни булырга мөмкин? 

Бәрәңгенең күзе күп. Кош-кортлар арасында бер күзлеләре юк... Эзләнә торгач, 

табыла: «Энәдә күз берәү генә!» 

«Сорау табышмаклар»  исеме икенче төргә керүче әсәрләрнең асылын 

төгәл ачып бирә. Аларның бөтен хикмәте – сорауның мәгънәсен, четерекле, 

хәйләле ягын тотып ала белүдә. Мондыйларга грамматик табышмакларны  да 

кертеп була. Мәсәлән, « Җирнең уртасында ни бар?», «Шалканны кайчан 

чәчәләр?», «Алты Н хәрефеннән торган сүз». Монда сорауның формаль яктан 

дөрес төзелмәгән булуын сизәргә кирәк: җирнең уртасында ни барын 

географик, шалкан чәчүне агротехник ягын, алты н тартыгыннан гомумән сүз 

булмаганлыгын чамаларга кирәк. 

«Арифметик табышмаклар» ның җавабы саннар белән эш итү, 

хисаплау нәтиҗәсендә табыла. Хисап үзе авыр булмый, әмма җаваплар 

эзләүчене саташтыру, эздән яздыру өчен төрле хәйләләр кулланыла.  

Төзелеше ягыннан табышмак шигъри һәм чәчмә  формада булырга 

мөмкин. Борынгырак заманнарда төрки  халыкларның поэтик иҗатында 

әйтешле, ягъни ике кешенең кара-каршы әйтешүе, үзара сорау һәм җавап 

бирешүе рәвешендә төзелгән табышмаклар бик популяр булган. Аларда 

табышмакларның сорау өлешен дә, җавабын да шигырь белән әйтү мәҗбүри 

шарт итеп куелган.  

Моннан тыш тагын табышмак-әкиятләр, табышмак-мәзәкләр дә очрый. 

Кайбер белгечләр шарада һәм метаграммаларны да табышмаклар рәтенә 

кертәләр. 

«Табышмак» сүзе жанрның бердәнбер исеме түгел. XI гасырның атаклы 

галиме Мәхмүд Кашгариның «Диван-и- лөгат-ит-төрк»сүзлегендә (1072-1074) 

ул тапгызук, «Коман мәҗмугасы»нда – тамысык дип аталган. Бараба 

татарлары аны аны әле дә тамарсык дип йөртәләр. Безнең табышмаклар 
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арасында «тап-тап табагач» сүзләре белән башлана торганнары бар.  Монда  да 

табагачның мичтән таба тарта торган табагачны түгел, бәлки жанрның исемен 

белдерүче термин булуы ихтимал. 

Санап узылган атамаларның барысы да тап (табу, табышу) фигыленнән 

ясалган булырга тиешләр дип уйлый мин. Төрки халыкларда, шул исәптән 

татарларда табышмак урынына йомак (яки җомак) атамасы да  еш очрый. 

Элегрәк бездә табышмак әйтешүне «Җомак әйтәм, җөмен тап!» - кебек сүзләр 

белән башлап  җибәрү гадәте булган. 
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ТӨП ӨЛЕШ 

Табышмаклар теле һәрвакыт үзенең образлылыгы белән  аерылып торган. 

Тикшеренүчеләр табышмакларның шигърият белән тыгыз бәйләнештә торуын 

искәртеп үтәләр. Табышмаклар телбизәкләр, сурәт-тасвир чаралары белән 

иркен эш итү, кирәк булганда яңа сүзләр, яңа исемнәр ясый алу өстенә, чит 

телдәге сүзләрне дә еш һәм үзенчәлекле формаларда файдалана. Борынгы 

шагыйрьләр язма рәвештә иҗат иткән яки иске мәктәп-мәдрәсәләр мохитендә 

туган табышмакларда гарәп-фарсы алынмалары еш очраса, гади  халык 

арасында чыгарылган табышмакларда рус теленнән кергән сүзләрне шактый 

табарга мөмкин. Мондый сүзләр, татар теленең үз җаена, үз орфоэпиясе 

таләпләренә җайлаша-җайлаша, төп формаларыннан инде шактый ераклашып 

та өлгергәннәр. 

Бераз гына тарихка күз салыйк... Төрки-татар халкының борынгы  

бабалары славян кабиләләре белән тыгыз бәйләнештә яшәгән. Рус язма ядкаре 

булган «Слово о полку Игореве » әсәрендә үк инде шактый күп төрки сүзләрне 

күрергә була. Үз чиратында төрки халыклар славяннардан да күп сүзләр 

алганнар. Арыш, сука, буразна, уҗым, эскерт, әвен, мич, сохари,чиркәү. Казан 

ханлыгы яулап алынганнан соң, рус сүзләренең татар теленә үтеп керүе бик 

нык арта. Бу процесс Октябрь революциясеннән  соң тагын да көчәя. Татар 

телендә рус алынмаларын махсус тикшергән профессор Ә.М. Әхмәтҗанов  рус 

алынмаларының татар теленә керү вакытын мондый этапларга бүлеп карый: 

I чор – Казан ханлыгы Россиягә буйсындырылганга хәтле чор (IX-XVI 

йөзләр) 

II чор – Казан ханлыгы буйсындырылганнан алып XVIII йөз азагына 

хәтле чор. 

III чор – XVIII гасыр ахырыннан беренче рус революциясенә хәтле чор 

IV чор - беренче рус революциясе чоры (XIX йөз ахырыннан Октябрь 

революциясенә хәтле ) 

V чор - Октябрь революциясеннән соңгы чор. 
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80 нче еллар ахырында башланган демократияне үстерү чорын да шулай 

ук бер дәвер итеп карарга кирәк дип саныйм мин. Яңа дәверне исәпләмәгәндә,  

Бу чорларда рус алынмалары арта барган. Иң борынгы арыш, сука,мүк. 

салам,буразна,уҗым,әвен,эскерт,кәбестә, керән,борыч, ызба, бүрәнә,мич, 

матча, эскәмия, кәҗә, кораб, гөрәнкә  сүзләре Казан ханлыгы 

буйсындырылганчы кабул ителгән. Аннан соңгы чорда марҗа, бояр, воевода, 

дьяк, указ, команда, округ, уезд, паспорт, пошлина, почта, печать, манифест, 

армия, генерал, майор, капитан, крестьянин, старшина, рапорт, зовод, чайник, 

паром, сохари  кебек сүзләр урын ала. Пугачев сугышлары заманында рус 

алынмалары (һинд-европа һәм интернациональ сүзләр белән бергә ) аеруча  күп 

керә. Октябрь революциясе татар халкының бөтен язмышын рус халкының 

яшәеше белән бәйләп куйды. Хәзерге вакытта рус алынмалары кулланылмаган 

бер генә өлкә яки тармакны да күрсәтү кыен. Хәтта рус алынмалаларының 

кирәгеннән артык кулланылуын да тоя башладык.  

Әлеге эшебездә  без татар халык табышмакларында күзәтелгән рус-

европа алынмаларына игътибар иттек. Татар халык табышмакларында 

билгеләнгән рус-европа алынмаларын төрле лексик-тематик төркемнәргә 

берләштерергә мөмкин. 

Табышмакларда кулланылган рус-европа алынмаларының күбесе йорт 

җиһазларын, көнкүреш предметларын белдерә. Табышмакларда лампа, ызба, 

куашна, мич, келәт, мичкә, эскәтер, ләүкә, карават, шкаф, төрепкә, матча, 

өстәл һәм башка сүзләр күзәтелә. Мәсәлән, Мең шырпыга бер лампа (124, ай 

һәм йолдызлар); Урманда куашнам ачый (591, балан); Урманнан кайта, мич 

астына кереп ята (637, урман кисү, балта); Яз көне җәйгән җәймәмне көзгә 

җыеп алдылар, бер келəткə салдылар, караңгыга яптылар (784, чәчү, уру, 

амбардагы ашлык); Бер мичкəдə кырык кыршау (867, кибән); Берәүләр үз 

ашларын эскəтер җәйми генә ашыйлар (1611, имчәк сөте имү) һ.б. 

Рус теленнән кабул ителгән антропонимнар һәм кешене атый торган 

лексемалар татар халык табышмакларында шактый күп кулланылуы  

билгеләнде.  Алар арасында Əндри, Петра, Тарас, Иван, Ләксәй, Күстә, 
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Ефим, Дария, Мария, марҗа, тута, мужик кебек лексемалар бар. Мәсәлән, 

Əндри күзен ак алган (441, Тәрәзә бозы); Кечкенә генә Петра билен буып 

утыра (862, солы көлтәсе); Бәләкәй генә марҗа кызы, билен буа да суга сикерә 

(863, сүс көлтәсе); Килделәр мужиклар балтасыз, салдылар йорт тактасыз 

(1116, кырмыска оясы); Яр буенда Тарас утыра, барсыннан да каты кычкыра 

(1199, бака). Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, мондый ялгызлык исемнәренең 

тормыштагы конкрет кешеләр белән һичбер бәйләнеше юк. Теге яки бу 

исемнең сайлап алынуы текстта рифмалаштыру, авазлар аһәңлеге тудыру 

максатыннан чыгып эшләнә. 

Кайчакта табышмак текстындагы кеше исеме аша җавап эзләүчеләргә 

бераз гына “йомгакның очы” күрсәтеп куела. Татар табышмакларында 

мәкальләрдәге кебек үк ир-ат исемнәре актив кулланыла. 

Табышмакларда күзәтелгән үлчәү берәмлекләре арасында түбәндәге 

лексемалар бар: грамм, тонна, секунд, пот, минут. Мәсәлән, Илле грамм 

Герне  күтәрәалмый, өстендә меңәр тонна йөкләр йөртә (175, су); Бер секунд 

эчендә бөтен җир шарын әйләнеп чыга (1865, уй-фикер); Аршинлы түгел, 

потлы түгел, һәркемдә бар (1872, акыл). 

Географик атамаларны да табышмакларда күзәтергә мөмкин: Питер, 

Мәскәү, Самар.  Мәсәлән, Сакмарда сары алашам бар, Питердə биш биям; 

берсе торып кешнәсә, бишесе дә колынлар (375, күк күкрәү, яшен, яңгыр); 

Атасы чабата сарганчы, малае Мəскəүгə барып җитә (2262, утынның яна 

башлавы һәм төтен). Бу тематик төркемгә караган сүзләрнең актив булмавын 

искәртеп үтәргә кирәк. 

Татар халык табышмакларында рус теленнән кергән үсемлек атамалары 

да актив түгел. Бары тик арыш, салам лексемалары гына күзәтелде. Мәсәлән, 

Селки арыш камчысы, алтын нурлар тамчысы (396, аҗаган); Иснәми ул 

печәнне, капмый да ул саламны, үзе бара өстерәп күп төрәнле сабанны (775, 

трактор). 

Рус теленнән кабул ителгән һөнәр атамалары да табышмакларда күзәтелә: 

санат, солдат, плотник, судья, пуп. Мәсәлән, Мең санат, мең солдат, һәр 
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солдатта мең канат (480, урман); Плотниклар килделәр, ызбамны эшләп 

киттеләр. Балтасызлар, нисезләр, нүексезләр, читсезләр (746, чүмәлә); Тап 

итте – таба ярылды, судьялар җыелды (1536, сыер тизәге чебеннәр); Мич 

артында чәчле пуп (2346, пумала). 

Табышмакларда очраган кием-салым атамалары арасында эшләпә, 

туфли, шарф, шинель, пояс кебек лексемалар бар. Мәсәлән, Олысы да, кечесе 

дә эшлəпə кигән (726, гөмбә); Ике егеткә бер шарф (1963, киртә казыклары); 

Яшел шинель кигән, сары пояс буган, кешеләрне бик нык шелтәли дигән (1988, 

мунча себеркесе). 

Татар халык табышмакларында күзәтелгән рус алынмалары, нигездә, 

исем сүз төркеменә карый. Алар фонетик, морфологик үзгәрешләр кичерәләр. 

Фонетик үзгәрешләргә дучар булган лексемалар арасында бүрәнә, борыч, 

эшләпә, өстәл, мич, мичкә, матча, арыш, тәлинкә, салам һәм башкалар бар. 

Мәсәлән, Бүрəнə аша ике әтәч сугыша (1579, ике күз); Катлау-катлау 

капланган, кече матчага атланган (2142, асылмалылампа), Утыз кеше арыш 

суга,  Сөләйман көлтә әйләндерә ( 2802, тешләр белән тел, чәйнәү). 

Табышмак текстларында рус сүзләре аралашуын күзәткәндә, тагын бер 

кызыклы моментка тап булабыз. Күрәсең, сурәтне беркадәр катлауландыру, 

тасвирлауны җанлырак, күңеллерәк итү өчендер, татар сүзләре дә вакыт-вакыт 

чит телдәге сүзләргә охшатып үзгәртеләләр. Мәсәлән, Үрлән-үрләнский, үрлән 

семьский, семь задорский, кантур каморский (719, колмак). 
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ЙОМГАКЛАУ 

Һәр телнең үзенә генә хас үзенчәлекләре була. Шуңа күрә алынмалар 

кабул иткәндә, мәгънә ягыннан да, фонетик һәм грамматик яктан да  үзгәреш 

кичерәләр. Мәсәлән, рус һәм татар телләрендәге авазлар арасында шактый зур 

аерма булганлыктан, рус сүзләре, татарчага кабул ителгәндә, иң беренче 

чиратта, аваз ягыннан үзгәреш кичергәннәр. Алынмаларның үзгәрү дәрәҗәсе 

кайсы чорда һәм нинди юл белән кабул ителүгә бәйле. Борынгырак алынмалар 

фонетик яктан күбрәк үзгәрсәләр, соңрак кабул ителгән алынмалар нигездә 

үзгәрмәгән. Сөйләм теле аша кергән алынмалар зуррак үзгәрешләргә дучар 

булганнар. Язма тел аша кергәннәре кимрәк дәрәҗәдә үзгәргәннәр яисә 

бөтенләй үзгәрмәгәннәр. Борынгырак чорда сөйләм теле аша кереп, төрле 

үзгәрешләр кичергән алынмаларга мондый сүзләрне кертергә мөмкин: жәл, 

шәл, эскәтер, кәбестә, карават, пумала, сумала, салам, мунчала, фатир, мич, 

кесәл, ситсы, буразна, ызба, әбәт, чегән, пинҗәк, эшләпә, бүрәнә, арыш, уҗым,  

камыт, өстәл. 

Мисаллардан күренгәнчә, рус сүзләре татар теленең артикуляцион 

үзенчәлекләренә җайлашканнар: сингармонизм законына буйсынып, я калын, я 

нечкә сүзләргә әйләнгәннәр; сүз алдына яки уртасына, ике тартык янәшә килгән  

җирдә, сузык авазлар өстәлгән; кайбер авазлар, татар телендә булмау сәбәпле, 

артикуляцион яктан охшашрак булган авазлар белән алышынганнар; кайбер 

авазлар сүз ахырында төшеп калганнар. 

Татар телендә басым, күпчелек очракта, соңгы иҗеккә омтыла, кушымча 

өстәлгән саен, шунда күчә бара. Рус  алынмаларын кабул иткәндә дә, басымның 

соңгы иҗеккә күчү закончалыгы күзәтелә: бочка – мичкә, веник- миннек, 

гостинец- күчтәнәч, деготь- дегет, церковь-чиркәү,матица-матча. 

Рус алынмалары  морфологик яктан да үзгәрергә мөмкин. Алар үзләренең 

род кушымчаларын югалталар(минут, салам, рам, кәрҗин); сан күрсәткечләре 

бетә (макарон, каникул, обой); -ист, -чик, -тель, - щик кебек аффикслар кайчак 

татарча –чы,-че кушымчалары белән алышыналар (нефтьче, тракторчы, 
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пулеметчы, баянчы), кайбер сыйфат кушымчалары юкка чыгалар (мораль, 

интернациональ, аграр, техник). 

Шулай итеп, рус алынмалары татар табышмакларының үзенчәлекле теле 

формалашуда ярдәм итә. Алар табышмакларга аһәңлелек һәм яңгыраш өсти. 

Табышмак – фольклорның поэтик яктан гаҗәп бай һәм үзенчәлекле 

төрләреннән берсе. Анда халыкның образлы фикер йөртү осталыгы, 

тапкырлыгы, зирәклеге, күзәтүчәнлеге бик ачык гәүдәләнә. Рус - европа 

алынмалары бу максатка ирешүдә зур роль уйный. 
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