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УРТА ГАСЫР СҮЗ СӘНГАТЕ

ТАТАР КИТАБЫ ХАКЫНДА УЙЛАНУЛАР1

Китап – озын-озак тарихлы кешелек җəмгыятенең соң-
гырак дəверлəрдəге иң зур казанышларыннан берсе, яшəеш-
тереклекнең күп гасырлык юлдашы, асыл хосусияте. Адəм 
балаларының мəгыйшəтен (тормыш-көнкүрешен) хəзер ан-
сыз күз алдына да китереп булмый. Китап инде менə бик 
күптəннəн бирле, ут, су, һава, ризык кебек, яшəешнең даи-
ми өлешенə, алыштыргысыз компонентына əверелде. Шуңа 
күрə дə аның асылы, бөеклеге, тереклектəге урыны хакында 
күп фикерлəр əйтелгəн, кызыклы, мəгънəле шигъри юллар 
иҗат ителгəн. Болар арасында бөек Тукаебызның 1909 елда 
язылган «Китап» əсəре аеруча игътибарга лаек. Автор эче 
пош кан, «рухы» төшкəн, «күңелсез» чакларында кулына 
китап алуын, шуннан «мəгъсумланып», дəртлəнеп китүен 
искəртə:

...Шул вакытта мин кулыма китап алам,
Аның изге сəхифəлəрен актарам;
Рəхəтлəнеп китə шунда җаным, тəнем,
Шуннан соң дəртлəремə дəрман табам.
Укып барган һəрбер юлым, һəрбер сүзем
Була минем юл күрсəтүче йолдызым;
Сөйми башлыйм бу дөньяның ваклыкларын,
Ачыладыр, нурланадыр күңлем, күзем.
Җиңеллəнəм, мəгъсумланам мин шул чакта, 
Рəхмəт əйтəм укыганым шул китапка;
Ышанычым арта минем үз-үземə,
Өмид берлəн карый башлыйм булачакка.

                                                   [1 : 2 т., 44]

Адəм баласы кайгылы, сагышлы вакытларда гына тү гел, 
шатлыклы, куанычлы мизгеллəрдə дə китапка мө рəҗəгать 
итə.

Гарəп телендəге «китап» (китаб), борынгы төркидəге «би-
тиг» (bitig), рус телендəге «книга» сүзлəренең һəммəсенең 
нигезендə «язу», «язма» мəгънəлəре ята. (Шунысын да 
əйтик: М. Фасмерның «Этимологик сүзлеге»ндə рус һəм 

1 «Дөнья рухи культурасы контекстында төрки телле китап» темасына 
багышланган Халыкара фəнни-гамəли конференциядə сөйлəнгəн доклад (Ка-
зан, 2012, 17–18 октябрь).
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күпчелек славян теллəрендəге «книга» сүзе борынгы төрки 
телдəге «ĸŭin», «kŭinbitig» (каен язу? – Х.  М.), кытайчадагы 
«kŭen» (свиток) сүзлəре белəн бəйлəнештə дə аңлатыла) [2 : 
2 т., 262–263].

Язу, тормыш ихтыяҗлары нигезендə, иллəр, халыклар 
яшəешенең төрле чорларында туа. Борынгы Кытай, Мисыр, 
Һиндстан һəм кайбер башка мəмлəкəтлəрдə аның яңа эрага 
кадəр берничə мең ел элек барлыкка килүе мəгълүм. Бу про-
цесста хезмəт бүленеше, аеруча физик һəм акыл хезмəтлəре 
арасындагы бүленеш, сəүдə-һөнəрчелек үзəклəре, шəһəрлəр 
булу мөһим роль уйный. Мондый шартлар бигрəк тə антик 
Грециядə һəм Римда көчле була. (Акыл һəм физик хезмəтлəр 
арасындагы көчле һəм кискен бүленешне тəэмин иткəн 
колбилəүчелек строеның үз вакыты өчен зур роль уйнавын да 
онытырга ярамый.) Шул сəбəпле аларда язу яңа эрага кадəр 
VIII–VII йөзлəрдə үк барлыкка килə һəм тиз арада шактый 
таралыш таба. Борынгы Грециядə һəм Рим мəмлəкəтлəрендə 
яңа эраның VIII–VII йөзлəренə кадəрге меңьеллыкта туган 
искиткеч бай əдəбият [3] бу чорда ук язма китапның гаять 
күп һəм киң таралышына дəлил булып тора.

Безнең борынгы əби-бабаларыбыз да язу культурасына 
шактый иртə – яңа эрага кадəр үк тартылганнар. Хəтта алар 
хəзер туран (һун) язуы дип йөртелгəн үз графикаларын да 
булдырганнар. Əмма, кызганыч ки, аерым сүз-гыйбарəлəрне 
исəпкə алмаганда, ул чор язма истəлеклəре сакланмаган. 
Шунысы мөһим: V–VIII гасырлар аралыгында төркилəр рун 
һəм уйгур исемнəре белəн йөртелгəн янə ике графика бул-
дырганнар. Дөнья тарихында бик сирəк кавемнəрнең генə үз 
графикаларын тудыруы мəгълүм. Күбрəк башкалардан алын-
ганны файдаланганнар. Туран, рун, уйгур язуларыннан тыш, 
борынгы төркилəр теге яки бу дəрəҗəдə санскрит, пəхлəви, 
яһүди, латин графикаларын да кулланалар. Яңа эрага кадəр 
һəм беренче меңьеллыкның тəүге гасырларында язу таш 
һəм металл əйберлəргə, папируска, пергаментларга (хайван 
тирелəренə), каен тузларына һəм башка төр материалларга 
төшерелгəн. Ə инде язу материалы буларак кəгазь моннан 
ике мең еллар элек Кытайда кулланыла башлый. Уйгурлар  – 
кытайлардан кала, үзлəре кəгазь җитештергəн һəм кулланган 
икенче халык. 751 елда гарəплəр Талас янындагы сугышта 
чиннарны һəм уйгурларны җиңеп, күп кенə кешелəрне əсир 
итеп алып китəлəр. Алар арасында кəгазь ясау осталары 
да була. Шулар ярдəмендə гарəплəр кəгазь җитештерүне 
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җайга салып җибəрəлəр. Шуннан язуда кəгазь куллану Гареб 
дөньясына да тарала [4 : 160–161].

VII–VIII гасырларда безгə, ислам дине белəн берлектə, 
гарəп язуы керə һəм ул мең елдан артык вакыт эчендə, ягъ-
ни узган гасырның 30 нчы елларына кадəр төрки-татарның 
төп графикасы булып тора. Аның белəн чагыштырганда, рун, 
уйгур, кирилл һəм башка язулы ядкярлəр аз урынны били. 
Татар китабы ул – иң беренче чиратта гарəп язулы китап. 
Биредə янə бер хосусияткə басым ясау зарури. 

Мəгълүм ки, китап, кагыйдə буларак, идеологик, мəдəни-
интеллектуаль күренеш. Урта гасыр Аурупа язма культурасы 
христиан дине рухы белəн сугарылган. Озын-озак гасырлык 
Кытай, Һиндстан китаби мирасына будда диненең тəэсире 
зур. Октябрь инкыйлабына кадəрге мең еллык төрки-татар 
язмачылыгы да, нигездə, ислам идеологиясендə, Коръəни 
рухта яши һəм үсə.

Телəсə нинди əсəр, кагыйдə буларак, башкалар өчен, 
үзгəлəргə белем-тəҗрибə, тəрбия бирү өчен иҗат ителə. Ди-
мəк, китап үзенең тууы, асылы, вазифалары белəн иҗтима-
гый характерда. Бу хосусият төрки-татар китабы өчен дə хас. 
Йосыф Баласагунлыдан алып Тукай һəм Гафуригача иҗат 
ителгəн язма истəлеклəрнең күпчелегендə гыйлем-һөнəр, 
инсанлык һəм əхлаклылык мактала, үзеңə бирелгəн гомерне 
килер буыннар хəтерендə «игү ат» калдырырлык итеп узды-
ру хуплана, наданлык, ягъни китапсызлык тəнкыйтьлəнə. Бу 
юкка гына түгел. Чөнки татар тарихының буеннан-буена уку-
укыту, аеруча яшь буынны белемле-əхлаклы итү игътибар 
үзəгендə торган. IX–X гасырларда ук Идел буенда мəктəп-
мəдрəсəлəр булуы мəгълүм. Халкыбыз дəүлəтчелектəн мəх-
рүм ителеп, геноцид сəясəтенə дучар булса да, балаларын 
укытырга, качып-посып, алар өчен мəктəп-мəдрəсəлəрен 
эш лəтергə тырышкан, китаптан йөз чөермəгəн. Татарларның 
тор мыш-көнкүрешен, яшəү рəвешен, мəдəниятен ныклап 
өй рəн гəн мəшһүр Карл Фуксның (1776–1846) түбəндəге фи-
керлəре күп нəрсə хакында сөйли. «Всякому заезжему, без 
сомнения, странно покажется найти в казанских татарах, го-
воря вообще, народ более образованный, писали некоторые, 
даже европейские. Татарин, неумеющий читать и писать, 
презирается своими земляками и, как гражданин, не поль-
зуется уважением других» [5 : 126]. Мəгълүм ки, К. Фукс 
əйткəн «укый-яза белү» ул – китап белəн очрашу, аның белəн 
сөхбəт кылу дигəн сүз.
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Билгеле булганча, төрки-татар басма китабы, гəрчə мон-
нан 400 еллар элек дөнья күрсə дə, чын мəгънəсендə бары 
XIX йөздə генə ныклап аякка басып китə. Биредə, əлбəттə, 
Казан университеты тəбыгханəсенең, шулай ук хосусый 
басмаханəлəрнең искиткеч зур эш башкаруларын ассызык-
ларга кирəк.

Басма китап – мəдəни, мəгърифəти һəм, гомумəн, иҗ-
тимагый яктан бик нык алга китеш, хəрəкəттə аттан машина-
га, поездга күчеп барган кебек. Əмма шулай да аны, кулъяз-
ма китаптан аерып, артык идеаллаштырырга ярамый. Аеруча 
татар язмышында. Мəгълүм ки, халкыбыз яшəешендə кулъ-
язма китап искиткеч зур роль уйнаган. Ул ничектер аның 
юлдашы, сердəше вазифасын үтəгəн; язма сүз, тел тереклек-
хəятның мөһим бер символы рəвешендə каралган. Алтын 
Урда чоры шагыйрьлəре Котб һəм Харəзми өчен шигъри сүз 
«алтын», кешелек хəтеренə кереп калу чарасы. Урта гасыр 
авторы Мəҗлисинең атаклы «Сəйфелмөлек» кыйссасында 
мондый юллар бар:

Телəгемдер – дога, үзгə сүзем юк,
Бу дөньяда сүзем калгай, үзем – юк.
Əгəр сүз булмаса – кем кемне белер?! –
Сүзедин адəмилəр мəгълүм ирер.
Гəүһəрдер сүз, аның кадрене белгел. 

                                                      [6 : 368].

Шунысы мөһим: язма сүзгə бөек миссия йөклəү тради-
циясе татар əдəбиятында соңгы дəвергə кадəр дəвам итə. 
Акмулланың «Дөньяда сүземез бар, үземез юк», М. Җəлилнең 
«Сез (ягъни җырларым. – Х.  М.) үлсəгез, мин дə онытылыр-
мын, Яшəсəгез, мин дə яшəрмен» юллары – əдəби-тарихи 
дəвамчанлыкның ачык дəлиле.

Кагыйдə буларак, Русиядə һəм Советлар Берлегендə дөнья 
күргəн татар басма китабына укучыга ирешкəнче цензура, 
нашир, мөхəррир һəм кайбер башка киртəлəрне узарга туры 
килгəн. Гаяз Исхакыйның «Ике йөз елдан соң инкыйраз» 
əсəренең цензура кайчысы тарафыннан ничек телгəлəнеп ба-
сылуы күплəргə мəгълүм. Ə бит күп кенə язмалар бөтенлəй 
нəшер ителмичə дə калган. Мондый кыенлыкларны белеп 
торган авторның язу барышында үз-үзенə цензор кебек тору-
ын да онытырга ярамый. 

Басма китапка билгеле бер дəрəҗəдə рəсмилек хас. Ə 
инде кулъязма китапларда ничектер хосусыйлык, əдипкə һəм 
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укучыга якынлык күзəтелə. Автор үзе телəгəнчə иҗат итə, яз-
ганнарын булдыра алган кадəр башкаларга да тарата. Əмма 
бу очракта да үз кыенлыклары килеп чыга. Элеккеге күп 
кенə истəлеклəрнең автор кулы белəн язылган нөсхəлəре-
автографлары сакланмаган, əсəрлəр төрле күчермəлəрдə 
таралган, хəзерге көнгə килеп җиткəн. Бу эш вакытында ав-
тор текстына теге яки бу дəрəҗəдə үзгəрешлəр дə кертелгəн. 
Мəсəлəн, атаклы «Кыйссаи Йосыф» дастанының йөзəрлəгəн 
күчермəлəре бар. Əмма аларның тулысы белəн бер-берсенə 
тəңгəл килгəннəре бик аз. Китап күчерү – шактый оста-
лык, каллиграфик хəзерлек сораучы шөгыль. Госманлы, 
Иран, Гыйрак һəм кайбер башка мөстəкыйль мəмлəкəтлəрдə 
күчерелгəн күп кенə Шəрык ядкярлəре эчтəлеге белəн ге нə 
түгел, язылу рəвеше, миниатюралары белəн дə исең-акы-
лыңны китəрерлек. (Бу төр сəнгати истəлеклəрнең кайберлəре 
Санкт-Петербург, Мəскəү китапханəлəрендə дə, махсус фонд-
ларында да саклана.) Дəүлəтсез, хокуксыз калган татарның 
кулъязма китаплары чагыштырмача гадилеге, «шəкертлеге» 
белəн аерылып тора. Əмма ничек кенə булмасын, алар – 
безнең рухи хəзинəбез, əби-бабаларыбызның хатирəсе, 
күңел җимеше. Татар язма мирасында телгə алып, авыз ту-
тырып сөйлəрлек, мəдəни-тарихи яктан кыйммəтле кулъязма 
китаплар шактый. Мəсəлəн, Мəхмүд Болгари (1297–1360) 
язган зур күлəмле «Нəһҗел-фəрадис»ның (1358) иң борын-
гы нөсхəсе. 1360 елның 25 мартында Мөхəммəд əл-Харəзми 
тарафыннан Сарай шəһəрендə күчерелеп беткəн бу кулъязма 
əүвəл Мисырга, аннан Истанбулга элəгə. Уйлап карасаң, бу 
бит һəм тарихи, һəм мəдəни, һəм гыйльми яктан гаҗəеп бер 
факт, вакыйга. Кызганыч ки, без аларны зурлап билгелəп үтү 
түгел, хəтта телгə алырга да онытабыз.

Татарлар, басма китап киң таралгач та, аның кулъяз-
ма төрен төзүдəн һəм кулланудан баш тартмыйлар. Муса 
Җəлилнең мəшһүр «Моабит дəфтəрлəре» – шуның гый б-
рəтле бер үрнəге.

Алтын Урда чоры шагыйре Котб «Хөсрəү вə Ширин» 
романының ахырында үз əсəрен, «калəмнең күзеннəн бəгъ-
рем канын агызып» яздым, ди [7 : 349]. Аерым əсəрлəр генə 
түгел, гомумəн татар китабы да халкыбызның бəгырь каны 
белəн язылган, тудырылган. Ул татарның тарихи язмышы 
белəн аерылгысыз бəйлəнешле, аның табигый бер өлеше. 
Алар бергə яшəгəн, бергə шатланган, бергə кайгырган һəм 
еш кына татар кешесе үз китабын тотып үлемгə дə кергəн. 


