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ИÄÅНТИЧНОÑТÜ ÌОРАЛÜНОÝТИЧÅÑКИÕ ÖÅННОÑТÅЙ В
ТАТАРÑКИÕ И ТУРÅÖКИÕ
ПОÑЛОВИÖАÕ
Àííîòàöèÿ: В статье рассматриваются морально-этические
öенности в контексте татарских и туреöких паремий. Идентичность жизненных принöипов, ментальности многих народов
породило явление идентичности пословиö татар и турок. Ìатериал, изложенный в данной статье может использоваться в
проöессе оáучения татарскому языку и культуре.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: пословиöа, морально-этические öенности,
татарсикй язык, туреöкий язык.
The identity of moral and ethical values in Tatar and Turkish Proverbs
Abstract: The article discusses moral and ethical values in the
context of Turkish and Tatar paroemias. Identity life principles,
the habits of many peoples gave rise to the phenomenon of identity
Proverbs Tatars and Turks. The material is presented in this
paper can be used in the process of learning the Tatar language
and culture.
Key words: proverb, moral and ethical values, Tatarskii
language, Turkish language.
Фразеологизмнар, паремиялəр, афоризмнар áилгеле áер телдə
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сөйлəøүче кеøе аңында формалаøкан мəдəни áайлыклар
турындагы мəгúлүматларны
туплый. Телнең афористик
фонды, милли мəдəниятнең
көзгесе кеáек, үзлəрендə горефгадəтлəр, холыклар, фəлсəфи
һəм
эстетик
áайлыклар,
теге яки áу телдə сөйлəøүче
халыкның дөньяны аңлавы,
менталитет үзенчəлеклəре турында áелем áирəлəр.
Паремиялəр –
халыкның
төрле
типтагы
предикатив структурага ия áулган
хикмəтле
фикерлəре.
Нəкú менə мəкаль-əйтемнəр
халык
үзаңының,
халык
акыллылыгының,
горефгадəтлəренең һəм йолаларының
гəүдəлəнеøе áулып торалар.
Телнең паремиологик фонды лингвокультурологиянең
тикøеренү
предметы
áулып тора, чөнки күпчелек
мəкаль-əйтемнəр
ул –
халык
аңының
тотрыклы,
җитлеккəн фикерлəве (стереотипы). Ãадəттə, мəкальəйтемнəр
фольклористика
фəнендə жанрлы текстлар áуларак өйрəнелгəннəр. Лингвистикада аларны өйрəнү əле
áаøланып кына килə. В. А.
Ìаслова фикеренчə, прагматик күзлектəн караганда,
мəкальлəрнең максаты øартлы: áер үк мəкаль øелтə дə,
юаныч та, үгет-нəсихəт, киңəø
áуларак та аңлаøыла ала.
Ə х л а к ы й - э т и к
кыйммəтлəрен
тикøерүдə
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нигез итеп «Намус», «Əдəпəхлак»,
«Рəхим-øəфкать»,
«ßхøылык-яманлык»,
«Ñаáырлык» турындагы татар һəм
төрек мəкальлəре алынды.
1)
Намус
кеøедəге
иң
күркəм,
иң
кирəкле
сыйфатларның áерсе áуларак күрсəтелə. Татар этник
мəдəниятендə намус кыз-áала
өчен аеруча мөһим сыйфат áуларак тəкúдим ителə, намусын
югалткан кыз, йөзен югалткан
кеáек күзаллана. Ìəсəлəн,
Казан карасы китəр, намус карасы китмəс; Кылыч
ярасы китəр, намус карасы
китмəс; Áи áилеген áирер,
кыз намусын áирмəс; Чиáəр
кызның үлгəне – намусына
тап төøкəне.
Төрек мəкальлəрендə дə
һəркемнең намусы үз кулында áулуы һəм аны яøьтəн үк
сакларга кирəклеге, намусыңа
кара
төøерергə
ярамау,
намусның үлемнəн өстен торуы ассызыклана. Ìəсəлəн,
Şerefsizce
yaşamaktansa,
şereflice ölmek yeğdir (Намуссыз яøəүгə караганда, намус
áелəн үлү яхøырак), şerefli
olmak
istersen,
alзaklarla
görьşme (Намуслы áулырга
телəсəң, намуссызлар áелəн
аралаøма).
2) Рəхим-øəфкать áарлык
күркəм гадəтлəрнең áаøы,
əдəплелекнең нигезе áуларак
áирелə. Татар паремиялəрендə
áу сыйфат áалачактан ук
тəрáиялəнергə
тиеø
һəм
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күпмедер дəрəҗəдə кеøегə тумыøтан ук салынган сыйфат áуларак áирелə. ßрдəмгə
мохтаҗ кеøелəргə карата аеруча рəхимле áулырга, усал
кеøелəргə исə øəфкатьлелек
күрсəтергə
кирəкмəве
искəртелə;
таáигатькə,
төрле җан иялəренə карата
мəрхəмəтле áулу мөһим. Кайвакыт кеøелəр хайваннардан, таáигатьтəн дə явызрак,
рəхимсезрəк
дигəн
фикер
үткəрелə.
Рəхимле
áүре
рəхимсез
кеøенең áаласын асраган;
Рəхимсез кеøедəн рəхимле эт
яхøы.
Áу
үзенчəлеклəр
төрек
мəкальлəрендə дə күзəтелə:
Lokma
karın
doyurmaz,
şefkat arttırır (Áер кисəк áелəн
тамак туймас, ə øəфкате артыр); Köpek ekmek veren
kapıyı tanır (Ýт тə ипи аøаткан
иøекне таный); Merhametten
maraz doğar (Кемгə дə áулса
мəрхəмəт итсəң, җаваáы начарлык áулуы мөмкин)
3) Əхлак кеøенең эøхəрəкəтлəрендə,
көндəлек
тормыøында
áилгеле
áер
калыпка
салынган
сыйфат áуларак тəкúдим ителə.
Тикøеренүлəрдəн чыгып, күп
очракта кеøенең ниндилеген
аның тыøкы кыяфəте, үз-үзен
тотыøы, гадəтлəре, сүзлəре
аøа да сиземлəп áула, матур
сыйфатларны кеøе үзендə
үзе тəрáиялəп үстерə ала,
əдəплелек хатын-кызлар өчен

дə, ир-атлар өчен дə мөһим
сыйфат áулып тора. Əдəпле кеøене солтан áелəн, əдəпсезне
йөзен пычраткан кеøе, олтан
áелəн чагыøтыру күзəтелə.
Əдəп áаøы – матур гадəт;
Əдəп, əдəпнең төáе яхøы гадəт;
Агач áеленə җимеøеннəн,
кеøе –
кыланмыøыннан;
Начарлыктан тыйган – əдəп,
һəлак иткəн – гадəт; Əдəпкə
күнсəң, адəм áулырсың, яманга күнсəң, əрəм áулырсың;
ßхøы гадəт адəм итəр, яман
гадəт əрəм итəр; Үгет áездəн,
əдəп áелү үзеңнəн; Əдəп áазарда сатылмый; Əдəп áелəн
иплелекне
áазарда
сатып
алмассың; Əдəпле áул, халык сөяр; Əдəпне əдəпсездəн
өйрəнəлəр.
Edep
aklın
dıştan
görьnьşьdьr (Əдəп акылның
тыøтан
күренүе);
Kişinin
edebi, altınından daha hayırlıdır
(Кеøенең əдəпле áулуы áай áулуыннан əйáəтрəк); Edeplerin
anası, az konuşmaktır (Əдəпле
áулуның анасы – аз сөйлəøү);
Evladına
edep
öğretmeyen,
dьşmanlarını sevindirir (Áаласына əдəп өйрəтмəгəн доøманын сөендерер).
4)
Тыйнаклык
Ислам
диненең үзенчəлеге áуларак
тəкúдим ителə. Паремиялəрдə
тыйнаклыкның диннəн килүе,
кеøене
хөрмəткə,
аáруйдəрəҗəгə китерүе áилгелəнеп
үтелə, аның кыз-áалалар өчен
аеручы мөһим сыйфат áулуына
áасым ясала. Тыйнаклыкның
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áер áилгесе áуларак гадилеккə
омтылу күрсəтелə.
Төрек
телендə
тыйнаклык күáрəк оят турындагы
мəкальлəр áелəн янəøə куела: Utangaзlık yoksullarda,
pervasızlık zenginlerde bulunur
(Оялу
ярлыда,
ваемсызлык áайларда áула); Utangaз
olmayan
insanda
şerefte
bulunmaz (Оят юкта намус
та юк); Utanmak insanlara
Allah tarafından bahşedilmiş bir
lьtuftur (Оялу кеøелəргə Алла
тарафыннан áирелгəн áүлəк).
5) Татар паремиялəрендə
яхøылык-яманлык фəлсəфəсе
иң үзəк темаларның áерсе áулып тора. Татар кеøесе күзаллавынча, яхøылык эøлəгəнеңне үзең əйтеп
áелдерү
һəм
яхøылыгыңа
җавап итеп нəрсəдер өмет итү
ярамый; кылган яхøылыклар
югалмый, яхøылык та, яманлык та кеøенең үзенə əйлəнеп
кайта. ßман эøлəрдəн тыелу
кирəк, чөнки яхøы эøлəрнең
дə, яман эøлəрнең дə гадəткə
əйлəнүе мөмкин; яхøы сүз,
изге гамəл яхøылыкның áер
áилгесе áулып торалар; яхøылык үлемнəн өстен куела.
ßхøылык –
төрек
мəдəнияте өчен дə мөһим категория. ßхøылыкның дин áелəн
áəйлəп áирү күзəтелə, чөнки
Ислам дине – кеøелəрне тынычлыкка, мəрхəмəтлелеккə,
яхøылыкка,
намуслыкка өндəүче дин. ßхøылыкка – яхøылык, яманлыкка –
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яманлык кире кайта дигəн
фикер уздырыла, øуңа күрə
күáрəк игелекле эøлəр кылырга кирəк. Ãадəткə əйлəнмəсен
өчен, яманлыкка иярергə ярамый, яман кеøелəргə яхøылык эøлəмə дигəн фикерлəр дə
алга чыгарыла. ßман кеøелəр
áүрелəр áелəн тиңлəнə, кечкенə
генə явызлыкларның зурга үсү
мөмкинлеге ассызыклана, артык яхøы áулу тəнкыйтьлəнə.
Алтынга тут кунмас, яхøылык онытылмас; Алтын
җирдə ятмас, яхøылык юлда
калмас; ßøерен эøлəгəн яхøылык яктыда áүлəк алыр;
ßхøылык кыл да дəрьяга сал,
áалык áелер, áалык áелмəсə,
халык áелер; ßхøылыкны эт
тə онытмый; ßхøылык суга
áатмас, áер чыгар, тигез ятмас; ßхøылык яңа сауган сөт,
каймагы өскə чыгар, áераз
көт! Аø атканга аø ат, таø
атканга таø ат; ßманлыкка
карøы яманлык – үзе яхøылык; ßхøылыкка яхøылык,
яманлыкка яманлык.
İyiliğe iyilik her kişinin kвrı,
kötьlьğe iyilik er kişinin kвrı
(ßхøылыкка яхøылык áелəн
җавап áирүне һəркем áулдырыр (ßманлыкка яхøылык
áелəн җавап áирүне егет кеøе
(чын кеøе) áулдырыр – таø
áелəн атканга аø áелəн ат);
İyiliğe iyilik olsaydı, koca ökьze
bıзak olmazdı (ßхøылыкка
һəрвакыт яхøылык җавап áулса, күпме эø эøлəгəн үгезне
иткə җиáəрмəслəр иде); İyiliğe
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«nereye gidiyorsun» demişler,
«kötьlьğe» demiş (ßхøылыктан «кая áарасың?»дип сораганнар, «начарлыкка» дип
җавап áиргəн, ягúни күп кенə
яхøылыкларның җаваáы начарлык); İyilik et denize at,
balık bilmezse Halik bilir (ßхøылык эøлə дə диңгезгə ат...);
Bir kötьnьn yedi mahalleye
zararı vardır (dokunur) (Áер
начарның җиде урамга зарары тия); Sağ elinin verdiğini
sol elin görmesin (уң кулың ни
áиргəнне сул кулың күрмəсен).
6) Татар лингвомəдəниятендə
саáырлык тормыøта хупланыла торган əхлакый сыйфат áулып тора. Түземле,
саáыр, азга канəгатьлəнеп,
áулганына øөкер итеп торган кеøелəр генə áəхетле áула
ала. Тикøеренүлəрдəн саáыр,
канəгать áулганнарның тормыøы яхøырыр, эøлəре уңар,
саáырсыз һəм комсызларның
исə ахмаклыгы гына артыр
дигəн нəтиҗəгə килə алаáыз.
Øунысын да искəртеп узарга кирəк: татар һəм төрек
паремиялəрендə
саáырлык
кеøегə таáигать тарафыннан
салынган сыйфат áуларак
күрсəтелə, ə саáырсызлык һəм
канəгатьсезлек исə азгынлыктан килə. Ñаáырлык категориясе төрек лингвомəдəниятендə
үзəк категориялəрнең áерсе
áулып тора. Түземле, саáыр
áула áелə торган кеøе генə
соңыннан телəгəненə, нинди дə áулса казаныøларга

иреøə ала, аøыккан, түземсез
кеøегə хаталар ясау хас áула
дигəн фикер үткəрелə. Ñаáырлык тормыø авырлыкларын
җиңə ала дигəн фикер йөртелə.
Төрек паремиялəрендə саáырлыкны иøəк, җавапсыз
мəхəááəт, утта янган таø,
җир, ук ату өчен куелган áаганалар áелəн чагыøтыру
күзəтелə. Ñаáырлык һəм азга
канəгать áулу áер-áерсеннəн
аерылгысыз категориялəр áулып торалар, øул рəвеøле
азга канəгать áулу саáырлык
эчендə каралды. Ñаáыр áулырга комачаулаган көч áуларак нəфес күрсəтелə, төрек
паремиялəре
аннан
котылырга чакыра, мыскыллау,
рəнҗетүлəргə түземле áулырга
киңəø ителə.
Ñаáыр – гомерлек хəзинə;
Ñаáыр итү – сары алтын; Ñаáыр төáе – сары алтын; Áайлык áер айлык, канəгатьлек
зур áайлык; Канəгать үзе
хəзинə; Ñаáырлык – адəм эøе,
аøыгу –
øайтан
фигыле;
Адəм җаны – эт җаны; Кара
кеøенең тире чыкканчы сары
кеøенең каны чыгар; Áеренə
түзгəн меңенə дə түзəр.
Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır
(Ñаáыр əче, җимеøе татлы);
Sabreden derviş muradına ermiş
(Ñаáыр иткəн дəрвиø максатына иреøкəн); Acele bir ağaзtır,
meyvesi pişmanlık (Аøыгу –
агач, җимеøе – үкенү); Allah
sabırlı ulunu sever, Sabırla
koruk helva olur, dut yaprağı
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atlas (Ñаáыр áулсаң, хəлвə куырылыр, тут агачы яфрагы
атласка əйлəнер).
Þмартлык
категориясе
татар
лингвомəдəниятендə
мөһим
категориялəрнең
áерсе áулып тора. Татар
паремиялəрендə юмарт кеøе
ачык йөзле, киң күңелле, áайлыгын кызганмый торган, риясыз áулып күзаллана. Əлеге
сыйфат ир-егетлəр өчен аеруча
кирəкле һəм мөһим. Ìəкальəйтемнəрдə юмартлык саранлыкка капма-карøы куела,
øуның áелəн алар арасындагы
аерма һəм мəгúнə тирəнлеге
тагын да ачыграк күзəтелə.
Төреклəр ачык йөзле, кунакчыл халык, øуңа күрə юмартлык аларның күпчелегенə
хас сыйфат, øуңа күрə төрек
мəдəниятендə мөһим əхлакый
категория áулып тора. Һəр
ике халыкта да ярлыларның
юмарт áулуы, áайларның саран áулуы күзəтелə; сараннар
комсыз, юмартлар áулганы
áелəн канəгатьлəнеп яøəүче
кеøелəр áуларак тəкúдим
ителə. Татар телендə дə, төрек
телендə дə юмартлык áелəн саранлыкны áергə чагыøтырып
караган паремиялəр øактый
очрый.
Ìəсəлəн, татар халкында
мондый мəкальлəр áар: Þмарт
дип áула сорамыйча áирсə;
Акыллы
əйттерми
áелер,
юмарт сорамый áирер; Áиргəн
юмарт түгел, алган юмарт;
Þмарт áулсаң, үз кесəңнəн
áир; Кеøенеке áелəн юмарт
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áулма; Йөгерек ат туклыгын
áелдермəс, юмарт юклыгын
áелдермəс; Азгын тапса, аерым аøар, юмарт тапса, áергə
аøар; Þмарт малын үзе аøар,
саран малын эт аøар; Þмарт
малын үзе аøар, саран малы
саранның үзен аøар.
Cömertin
de
cimrinin
de
sarıldığı
kefen
aynıdır
(Þмартның да саранның да
кəфене áер); Parası ucuz olanın
kendisi kıymetli olur (Акчасын кызганмый түккəннең
кадере áулыр); Az tamah зok
ziyan getirir (саранлыкның
кечкенəсе дə зур зыян салыр); Yemeyenin malını yerler
(Ñаранланып
мал
җыйган
кеøенең малын áаøкалар тотып áетерерлəр).
Øул
рəвеøле
яхøылык,
саáырлык,
тыйнаклык категориялəре һəр ике
телдə дə мөһим əхлакыйэтик
кыйммəтлəр
áуларак
күрсəтелə.
ßхøылык
категориясенə килгəндə, уртак яклар øундый: яхøылык
та, яманлык та кеøенең үзенə
əйлəнеп кайта, øуңа күрə яман
эøлəрдəн тыелу кирəк; яхøы
эøлəрнең дə, яман эøлəрнең
дə гадəткə əйлəнүе мөмкин,
яманлыкка иярергə ярамау
искəртелə. Һəр ике телдə дə
саáырлык категориясе áелəн
áеррəттəн, азга канəгать áулу
категориясе карала. Татар
телендə дə, төрек телендə дə
саáырлыкның уңыøка, áəхеткə
китерүе искəртелə. Əлеге ике
категория ике тел дөнья кар-

Татарский язык в контексте...
тинасы өчен дə аеруча мөһим
áулган
универсалийларны
тəøкил итəлəр. Əхлакый-этик
кыйммəтлəрдə халыкның милли сыйфатлары чагылыø таáа.
Тикøеренүлəргə нигезлəнеп,
татарларга һəм төреклəргə
хас универсалийлардан яхøылык
áелəн
юмартлык,
саáырлык
категориялəрен

аерып күрсəтə алаáыз. Øулай ук рəхим-øəфкать, изге
гамəллəр кылу, яхøы холык,
оялчанлык, тыйнаклык кеáек
кыйммəтлəр уртак əхлакыйэтик кыйммəтлəрне тəøкил
итəлəр. Уртак кыйммəтлəрнең
күп áулуы, áеренче чиратта,
дин уртаклыгы áелəн, татартөрек мəдəнияте áелəн áəйле.
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