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Муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе 

7 нче урта  гомуми белем бирү мәктәбе 
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КЕРЕШ 

 

 

Телне hәм сөйләмне аерып карауны XIX йөз ахырында hәм XX йөз 

башында яшәгән швейцарияле лингвист Фердинанд де Соссюр нигезләгән. 

Аңа кадәр синтаксисны да тел тезелешен яисә телдәге җөмләләр төзелешен 

өйрәнә дип билгели торган булганнар, телне кулланганда (сөйләп торганда) 

туган үзенчәлекләренә игътибар итеп җиткермәгәннәр. Фердинанд де 

Соссюрдан соң телне hәм сөйләмне аерып карау әкренләп рус синтаксисына 

да керә башлаган.  

Татар синтаксисына ул XX йөзнең 60 нче елларында кабул ителгән. 

Ләкин синтаксис сөйләм тезелешен өйрәнә дигәннән, ул тел төзелешеннән 

читләшә  икән дип уйларга ярамый. Ул бер үк вакытта тел төзелешен дә 

өйрәнә, ләкин аны язуга төшерелеп куйган хәлендә алып түгел, ә хәрәкәттәге 

хәлен күз алдында тотып. 

Синтаксис термины теге яки бу телнең сөйләм төзелешен дә, шушы 

төзелешне өйрәнүче фән атамасы буларак та кулланыла. Сөйләм төзелеше – 

гаять катлаулы күренеш. Аны тулаем алып  өйрәнеп булмый. Шуңа күрә 

фонетикада төп берәмлек - аваз, лексикологиядә - сүз, морфологиядә сүз 

формасы булган кебек, синтаксиста да сөйләм  төзелешен акерым 

берәмлекләр аша өйрәнәләр. 

Күп гасырлар буе төп синтаксик берәмлек дип җөмлә саналган. Аннар 

соң, төп берәмлек итеп сүзтезмәне аерып алганнар. Хәзерге синтаксис 

фәнендә төп берәмлекләргә җөмлә, сүзтезмә, синтагма, кушма җөмлә 

синтаксик бөтен, текст кебек берәмлекләрне дә кертеп карыйлар. Сөйләмнең 

иң зур берәмлеге итеп  текст таныла, чөнки анда сөйләмгә хас барлык 

үзенчәлекләрне hәм берәмлекләрне табып була. 
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I. ТАТАР  СИНТАКСИС ФӘНЕНЕҢ КЫСКАЧА ТАРИХЫ 

 

1.1.Милләт формалашу чорында татар синтаксисы фәне 

 

XIX йөзгә чыкканда, татар халкының тагын да тыгызрак этник 

төркәмгә - милләткә оешу билгеләре шактый ачык күренә башлый. Шул 

гасырның уртасында бу билгеләр өстенлек  алып, татар милләтнең оешуы 

ныклап башланып китә. Моны тудырган иҗтимагый күренешләр татар телен 

төрле яклап өйрәнүгә дә китерә, әкренләп синтаксис фәне дә борын төртергә 

тотына. 

Татар сөйләм төзелешен тикшерүнең беренче адымы Казанның рухани 

уку йортларында татар теле укыткан Александр Троянский тарафыннан 1814 

елда ясала. Ул синтаксис фәнен “Сүзләр тезелүе” (сочинение слов) дип атый, 

аныңча, бу фән сүзләрнең бергә килүен hәм сөйләм оештыруын өйрәнә. 

А.Троянский әле сүзләрнең бәйләнеш төрләрен билгели алмый, җөмлә дигән 

төшенчә дә әле анда юк. 

1842 елда Казан университеты типографиясендә Оренбург әдәби 

мәктәп укытучысы Мартиньян Иванов “Татарская грамматика” дигән хезмәт 

бастыра. Анда “Сүзләр бәйләнеше турында” (о сочинении слов) дигән аерым 

бүлек бирелгән. Иң элек М.Иванов hәр сүз төркеменең сөйләмдә 

кулланылышын тикшерү омтылышы ясый, ләкин әле ул теге яки бу сүз 

төркеменең кайсы кисәк булып килүен, төгәлләүче сүзләрне hәм төгәлләнүче 

(ачыклаучы hәм ачыкланучы) сүзләрне, бәйләүче чараларны күрсәтүнең 

кирәклеген тою дәрәҗәсенә җитмәгән була. 

Шул чордагы рус грамматикаларына ияреп, М.Иванов җөмлә 

кисәкләреннән ия, хәбәр, бәйләнгеч (связка), тәмамлык hәм аергычны 

билгели. Аның фикеренчә, хәбәргә буйсынган тәмамлык туры була, башка 

кисәкләргә буйсынса, кыек була. 

Александр Казем-Бек (Казембәк) 1846 елда Казан университеты 

типографиясендә “Общая грамматика турецко-татарского языка” дигән 
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хезмәт чыгара. Монда “сүзләрнең төзелүе” турындагы өйрәтмә икенче планга 

калдырыла, рус hәм немец грамматикаларыннан җөмлә hәм хөкемләү 

турындагы өйрәтмә килеп керә. “hәр телнең синтаксисы этимиология белән 

логиканың бәйләнеш ысулыннан тора”,- ди  А.Казембәк. Аныңча, баш 

кисәкләр өчәү, hәм алар субъект, предикат, бәйләгечкә туры киләләр. Бөтен 

синтаксис А.Казембәк, хезмәтендә өчкә бүленә: 

1. Ия белән хәбәрнең ярашуы тикшерелә. Башка тел 

грамматикаларыннан механик күчереп, ул: ия җанлы әйберләрне 

белдерсә хәбәр белән яраша, җансыз предметларны белдерсә - 

ярашмый дигән караш үткәрә. 

2. Башкару hәм янәшәлек юлы белән ясалган төзмәләр 

тикшерелә. Фигыльләрнең башка сүзләрне ияртүләре аеруча 

җентекле өйрәнелгән. 

3. Җөмләләрнең үзара бәйләнешләрен, фраза 

төзелешенең гомуми системасын анализлауга багышланган. 

1857 елда Мөхәммәтгали Мәхмүдов “Практическое руководство к 

изучению татарского языка” исемле хезмәт чыгара. Моңа чаклы чыккан 

грамматикалар гомуми иске төрки әдәби телгә нигезләнеп язылган булсалар, 

М.Мәхмүдов кулланмасын Казан татарларының сөйләмә теленә якынайтыла 

башланган телгә - милли әдәби телгә таянып төзелгән. Автор монда 

синтаксис буенча махсус бүлек ачмаган, ләкин морфология бүлегендә татар 

теленең күп кенә синтаксик үзенчәлекләрен дөрес итеп билгели алган. 

Мәсәлән, өченче затта ия белән хәбәрнең санда ярашуы мәҗбүри түгел hәм 

бу күренеш, А.Казембәк уйлаганча, иянең җанлы яки җансыз әйберләрне 

белдерүенә дә бәйләнмәгән; сан белән бирелгән аергыч янында аерылмыш  

hәрчак берлектә була (биш кешеләр түгел, биш кеше); татар телендә фигыль 

үзенә буйсынган исемнең иялек килешендә килүен беркайчан да таләп итми. 

Бу фикерләр М.Мәхмүдовның зирәк, күзәтүчән галим булуы турында 

сөйлиләр. Китап ахырында М.Мәхмүдов татарча hәм русча җөмләләр төзеп 
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күрсәтә. Моны укыган кеше татар теле җөмләләренең төп төрләре белән 

гамәли рәвештә таныша ала. 

1860 елда А.Троянскийның “Краткая татарская грамматика” исемле 

китабы өченче мәртәбә басыла. Бу басма  А.Троянскийның шәкертләре 

тарафыннан әзерләнгән, hәм ул, бик нык аерыла. Синтаксисның гомуми 

төшенчәләре hәм калыбы бу басмада А.Казембәк кулланмасыннын алынган. 

1860 елда бөек татар мәгърифәтчесе Каюм Насыйри “Краткая татарская 

грамматика, изложенная в примерах” исемле кулланма чыгара. Бу – шул 

чорда иң тулы төзелгән грамматикаларның берсе. К.Насыйри җөмләләрне өч 

төргә бүлә. Аныңча, хәбәре исем белән бирелсә (ә исемгә ул фигельдән hәм 

ярдәмлекләрдән башка сүз төркемнәрен кертә), исем җөмлә, хәбәре фигыль 

белән бирелсә, фигыль җөмлә, составында урын хәле булса, хәл җөмлә була. 

Моннан тыш К.Насыйри тиңдәш ияләре hәм тиңдәш хәбәрләре булган  

җөмләләрне аерым күрсәтә. Ул ике иярчен кисәк саный: аергыч hәм 

тәмамлык; аларның нинди сүзләр hәм формалар белән бирелүен җентекләп 

анализлый. Тәмамлык сүзләрне, бәйләнеш төренә карап, икегә бүлә:  

а) ияртүче сүзгә килеш кушымчалары ярдәмендә бәйләнгән 

тәмамлыклар; 

б)  ияртүче сүзгә бәйлекләр аша буйсынган тәмамлыклар. 

К.Насыйри, кушма җөмлә эчендәге җөмләләрнең үзара бәйләнешен 

тикшереп, бәйләүче чаралар өч төрле була дип саный: 

а) димәк ярдәмче фигыле; 

б) хәл фигыль формалары; 

в) теркәгечләр. 

   Бу бүленештә әкренләп кушма җөмлә төзелешенә керә башлау 

сизелә, ләкин әле бу чорда татар теленең кушма җөмләләргә дә бай булуы 

ачылмаган була, шуңа күрә аларны классификацияләү дә фәнни югарылыкта 

тормый. К.Насыйри, татар телен яхшы тойганлыктан, синтаксис эчендә 

заман,төр (наклонение), юнәлешләрне бик  җентекләп өйрәнә, аларның 

модаль  мәгънәләрен тикшерә, ия тәмамлык, субъект (эш башкаручы), объект 
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арасындагы мөнәсәбәтләргә фигыль юнәлешләренең тәэсирен күрсәтә. 

Тиңдәш кисәкләрнең соңгысына гына кушымча ялгана (чәй, шикәргә акча 

кирәк) дип билгеләве дә К.Насыйриның күзәтүчән тел галиме булуы турында 

сөйли. 

 1895 елда К.Насыйриның татарча язылган “Әнмүзәҗ” дип 

аталган грамматикасы басылып чыга (Әнмүзәҗ – гарәпчә сүз, үрнәк, мисал 

мәгънәсен бирә). “Әнмүзәҗ” не 1860 елда русча чыгарылган грамматиканың 

тулыландырылган варианты дип санарга мөмкин. 

 Татар теленең синтаксисы “Әнмүзәҗ” нең дүртенче бүлегендә 

бирелә, hәм анда синтаксис “Тәркиб вә тасниф кагыйдәләре” дип атала, ягъни 

бу – сүзләрнең үзара бәйләнеше hәм шул бәйләнешләрне төрләргә бүлү 

(классификацияләү) кагыйдәләре дигән сүз. Синтаксисны К.Насыйри төрле 

бүлекләргә аерып тормый, аны түбәндәге тәртиптә яктырта. Ул сүзтезмәләр 

(тәркибләр) ике төрле була ди:  

а) ким тезмәләр (тәркиб нәкыс); 

б) тулы тезмәләр (тәркиб тамь).  

Аныңча, ким тезмәләр үзләре ике төрле булалар: 

а) тәркибе изафә; 

б) тәркибе тусыйфый.  

1894 елда Оренбургта А.Архангельскийның “Грамматика народно-

татарского языка” дигән хезмәте басыла. Бу – керәшен теле грамматикасы. 

Анда элекке грамматикалардагы карашлар гомумиләштереп бирелә. 

Синтаксис бүлеге сүзтезмәләрне, җөмләләрне, җөмләнең баш hәм иярчен 

кисәкләрен тикшерүдән башлана. Автор кушма җөмләләрне дә бик 

җентекләп өйрәнә. Ул беренче мәртәбә: хәл фигыль иярчен җөмлә булсын 

өчен, аның үзенә генә караган иясе булырга тиеш, дигән фикерне әйтә; Давид 

үлгәч, аның урынына улы Соломон патшалыкка утырган  мисалын китерә. 

Мәгънә ягыннан иярчен тәмамлык җөмләне (Сукыр кешеләр Иисус күзләрен 

төзәтткәнне бар җирдә кычкырып әйтеп йөргәннәр), иярчен аергыч 

җөмләне (Аның җанында чирлеләр җата торган биш бүлмә бар), иярчен 
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максат җөмләне (Мин аңа укы дип кенәгә бирдем) hәм башка төрләрен 

билгели. 

Рус теленнән аермалы буларак, ди ул, татар телендәге хикәя 

җөмләләрдә сүз тәртибе түбәндәгечә була: иң элек вакыт урын хәлләре, 

аннары иянең аергычлары үзләренең кирәклек дәрәҗәләре буенча урын 

алалар, аның янында - ия, иядән соң үзенең аергычлары белән кыек 

тәмамлыклар, аннан соң туры тәмамлыклар, аннары рәвешләр, соңыннан 

хәбәр килә. Бу тәртипне еш кына логик басым  бозарга да мөмкин, ди 

А.Архангельский.  

Шулай итеп, XIX йөздә милләт формалашу чорында татар 

синтаксисына нигез салына. Төп синтаксик категорияләрне билгеләгәндә, рус 

теле грамматикалары файдаланыла, рус теле белән чагыштырып, татар 

сөйләменең үзенчәлекләрен ачуга ныклы омтылыш ясала. 

 Ш.Иманаев үзенең 1910 елда чыккан “Татар теленең нәхүевә 

сарыфы” дигән китабында, рус, фарсы, француз, гарәп грамматикаларына 

ияреп, татар телендә җөмләләрнең 14 төрен күрсәтә: 

1) гади җөмлә; 

2) кушма җөмлә; 

3) иярченле кушма җөмлә; 

4) тезмә кушма җөмлә; 

5) алмашлыклар белән бирелгән ияләре төшеп калган 

җөмләләр; 

6) бер составлы җөмләләр; 

7) кире җөмләләр; 

8) сорау; 

9) тойгылы; 

10) боеру; 

11) хикәя җөмләләр; 

12) туры сөйләмле җөмләләр; 

13) кереш сүзле җөмләләр; 
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14) теземнәр. 

Бу грамматикада беренче мәртәбә кушма җөмләләр тезмә hәм иярченле 

дигән төрләргә бүленгән теземнең интонацион яктан күтәрелү hәм төшү 

бүлекләре бирелгән. 

Иярченле кушма җөмләләр бүлегендә Ш.Иманаев рус яки француз 

теленә җөмлә белән тәрҗемә ителә торган иярчен кисәкләрне дә иярчен 

җөмлә дип карый. Ул ия, аергыч, тәмамлык, урын, вакыт, максат, сәбәп, 

рәвеш иярчен җөмләләрне күрсәтә, билгелекнең бу, шул, теге алмашлыклары 

hәм төшем килеше формасы белән бирелүен, билгесезлекнең бер сүзу 

аркылы hәм – ны кушымчасын төшереп калдырып бирелүен тикшерә. 

Ш.Иманаев әле нигездә гарәп терминнарын куллана, ләкин берлек, күплек, 

үткән заман, хәзерге заман, баш җөмлә, тыныш билгеләре дигән 

терминнарны да тәкъдим итә. 

1910 елда Әхмәтhади Максудовның “Төрки нәхүе” дигән китабы чыга. 

Автор монда, мәгънәгә карап, иярчен кисәкләрне – егермегә, кушма җөмлә 

төрләрен егерме бишкә җиткерә. Ул синтаксиста гарәпчә терминнарны 

тулысынча саклый. 

Татарның күренекле тел галиме Гыймад Нугайбәк унынчы елларда 

телне чит сүзләрдән чистарту (пуризм) юнәлеше белән мавыга hәм 1911 елда 

үзенең “Төрлек” дигән китабын чыгара. “Төрлек” сүзе нигездә морфологиягә 

туры килсә дә, анда синтаксис буенча да мәгълүмат бар. Ләкин алар шул 

чордагы башка авторларның мәгълүматларыннан аерылмыйлар, анда бары 

пуристик терминнарның булуы гына бераз оригинальлык тудыра. Мәсәлән, 

тезмә - җөмлә, башлык – баш кисәк, ачкыч - иярчен кисәк, билгелек - аергыч, 

тутыргыч – тәмамлык, тормышлар – хәлләр, текәп әйтү – эндәш, җитәкчеләр 

– бәйләүче чаралар мәгънәсендә кулланылганнар. 

1911 елда Галимҗан Ибраhимовның “Татар нәхүе” дигән махсус 

синтаксис китабы басыла. Бу китап үзенең куелган hәм чишелгән 

мәсьәләләре, тәкъдим ителгән терминнары белән шул дәрәҗәдә игътибар 

казана, аны 1919 елга кадәр ел саен әйтерлек чыгарып торалар. 
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Г.Ибраhимов, синтаксиста карала торган темалар дип, түбәндәгеләрне 

саный:  

1) җөмлә; 

2) җөмләнең баш вә иярчен кисәкләре; 

3)  җөмләнең төрләре; кушма җөмлә; 

4) Тыныш; 

5)  тезем. 

Октябрь революциясенә кадәр тагын күп кенә дәреслекләр чыга. 

Мәсәлән, Г.Сәгъдинең “Үз телемезчә мөкәммәл сарыф, нәхүе“, шул ук елда 

Җ.Вәлидинең “Татар теленең имла hәм тарыф вә нәхү кагыйдәләре” 

китаплары, тагын башка авторларның дәреслекләре дөнья күрәләр. Аларда 

синтаксис нигездә Г.Ибраhимов буенча язылган. 

1919 елда Җ.Вәлиди югары уку йортлары студентлары, укытучылар 

курслары hәм мәктәпләр өчен “Татар теленең грамматикасы” дигән зур 

кулланма чыгарды. Монда, бердән, К.Насыйри “Әнмүзәҗ”е традицияләре 

дәвам иттерелә, икенчедән, үз чорының синтаксис буенча яңалыклары 

гомумиләштерелә. 

1919 елда мәктәпләр өчен синтаксистан тагын бер кулланма басыла. Ул 

– М.Корбангалиев hәм Х.Габделбәдигъның “Ана теле нәхүе”. Бу кулланма 

шул чорга кадәр булган карашларны җыеп бирүдә, рус теле 

грамматикаларындагы бүленешләрне татар грамматикаларына күчерүдә 

шактый гына зур роль  уйный. 

Татар теле буенча дәреслекләр төзүнең яңа бер баскычка күтәрелүен 

Г.Ибраhимов тарафынна җитәкләнгән гыйльми үзәк тәэмин итә. 1922-1925 

елларда ул өч кисәктән торган “Гамәли тел сабаклары” дигән күләмле 

дәреслек чыгара. Моның Г. Ибраhимов, М.Корбангалиев, Галә Ходаяров, 

Фатих Сәйфи-Казанлы  hәм Хуҗа Бәдигъ тарафыннан төзелгән өченче 

кисәгендә синтаксиска киң генә урын бирелгән. 

Йомгак ясап, шуны әйтергә кирәк: милләт формалашу татар телен, 

димәк, татар милләтен саклау, үстерү идеяләрен дә алып килә. Телне 
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иҗтимагый тормышта куллану киңәя, аның грамматикалары татарча языла, 

башка тел грамматикалары тәҗрибәсе актив кулланыла. Синтаксис фәне hәм 

гыйльми атамалар системасы ныклап аякка баса. 

 

 

1.2.Милләт формалашкач, синтаксис фәненең үсеше 

 

 

1944 елда Казан университетында татар теле hәм әдәбияты бүлеге 

ачыла. Бу бүлек татар теле  hәм әдәбияты буенча галимнәр әзерләүдә зур 

роль уйный. Болар барысы да татар тел гыйлеменең дә әкренләп яңадан 

җанлануына китерә. Синтаксистан да хезмәтләр язу башлана.  

Татар синтаксисы өлкәсендә беренче диссертацияне 1941 елда ук Тел, 

әдәбият hәм  тарих институтында В.Н.Хангилдин яза. Бу эшендә ул татар 

сүзтезмәләрен алардагы сүзләрнең ярашу,  башкарылу hәм  янәшәлек юллары 

белән бәйләнеше буенча тикшерә. 

50 нче елларда синтаксистан тагын берничә диссертация дөньяга килә. 

1954 елда А.Кәримова - иярченле кушма җөмләләр, Х.Курбатов - чит сөйләм, 

М.Зәкиев - хәбәр, 1957 елда К.Сабиров - тыныш билгеләре буенча 

кандидатлык диссертацияләре яклыйлар. Бу авторлар үз проблемаларына 

бәйле рәвештә кайбер башка мәсьәләләрне дә тикшерәләр.  

1956 елда Х.Курбатов “Татар теленең синтаксис hәм стилистика 

мәсьәләләре” дигән китап чыгарып, синтаксистан беренче киң күләмле 

тикшеренү үткәрде. Ләкин соңрак автор бары стилистика буенча гына 

эшләвен дәвам итте.  

50 нче еллар ахырында татар синтаксисын монографик планда 

яктырткан ике хезмәт: 1958 елда М.Зәкиевнең студентлар “Хәзерге татар 

әдәби теле. Синтаксис” дигән кулланмасы, 1959 елда В.Н. Хангилдинның 

“Татар теле грамматикасы  морфология  hәм синтаксис)” исемле 

монографиясе дөньяга чыга.  
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М.Зәкиевнең 1958 елда Казан университеты нәшриятында чыккан 

“Хәзерге татар әдәби теле. Синтаксис” дигән китабы чорларда чит ил hәм рус 

грамматикаларында булган яңа юнәлешләрне иҗади файдалану hәм шул 

нигездә татар сөйләм җентекле өйрәнү ягыннан да зур яңалык алып килде.  

М.Зәкиевнең 1958 елда чыккан бу китабында беренче мәртәбә 

синтаксисның өйрәнү объекты – сөйләм тезелеше, дигән караш аңлатыла, 

сүзтезмәләр белән җөмләләр арасында аерма үткәрелә, ачыклаулы 

(төгәлләүле) мөнәсәбәт, киң күләмдә үз төркемнәренә бәйләп, сүзтезмә исеме 

астында өйрәнелә, фигыль хәбәрләрнең төрле мәгънә төсмерләрен белдерү  

ягыннан байлыклары күрсәтелә, ияртүле бәйләнешне хәбәрлекле hәм  

ачыклаулы (төгәлләүле) дигән төрләргә бүлә, сүз тәртибенең кире яки уңай 

булуын бәйләнеш төрләренә нигезләп аңлата. 

60 нчы елларда татар синтаксисы өлкәсендә М.Зәкиевнең аспирантлары 

килә башлый. С.М.Ибраhимов, Ф.С.Сафиуллина, Ш.Н.Асылгәрәев, 

А.А.Хәлилов, М.Ф.Зәйнетдинов, М.Ю. Ибраhимова, Р.М.Балтаева, 

Ф.Г.Галләмов татар синтаксисын баетуга үзләреннән шактый өлеш кертәләр. 

1961 елда Г.С.Әмировның рустагы приложениеләрне hәм татардагы 

аергычларны тикшерү багышланган “Из сопоставительного синтаксиса 

русского и татарского языков” дигән китабы дөнья күрә. 

1962 елда Башкорт университеты татар филологиясе бүлеге доценты 

Ә.Фатыхов “Башкорт hәм татар телләрендә кушма җөмләләрнең кайбер 

үзенчәлекләре” дигән монографиясе чыга. Автор кушма җөмләләрне ияртүле, 

тезмә hәм теркәгечсез дигән төрләргә бүлеп өйрәнә. 

Татар синтаксисын тулысы белән яктырту бурычын куйган беренче 

махсус монография М.З.Зәкиевнең 1963 елда чыккан «Синтаксический строй 

татарского языка” дигән 464 битлек китабы булды. Бу монография дүрт төп 

бүлектән тора: 

Беренче бүлектә сөйләмнең hәм җөмләнең төп үзенәлекләре - хәбәрлек, 

модальлек hәм аларның татар телендә бирелеше тикшерелә. Хәбәрлекнең 

бирелү ысулына нигезләнгән ике составлы җөмләләрнең төрләре, җөмләнең 
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модальлекнең бирелү ысулына нигезләнгән төрләре (раслау, инкяр, хикәя, 

сорау, боеру, тойгылы) hәм, модальлек белдерә торган кисәкләр буларак, 

эндәш, кереш сүзләр җентекле яктыртыла.  

Икенче бүлектә сүзләр бәйләнеше өйрәнелә. Тезүле hәм ияртүле 

бәйләнешне хәбәрлекле, ачыклаулы (төгәлләүле) hәм аныклаулы 

мөнәсәбәтләрнең сөйләм оештырудагы рольләре ачыла. Сүзләр арасындагы 

ачыклаулы hәм аныклаулы мөнәсәбәтләр, тезүле бәйләнеш җентекләп 

тикшерелә.  

Өченче бүлек сөйләмдә җөмләләрнең үзара бәйләнешен тикшерүгә 

багышланган. Биредә бик җентекле рәвештә кушма җөмләләр hәм синтаксик 

бөтеннәр (сложное синтаксическое целое) карала. Кушма җөмләләр иң элек 

тезмә hәм иярченле дигән төрләргә аерылалар. Иярченле кушма җөмләләрне 

автор синтетик hәм аналитик дигән ике төргә бүлә, аларның, стилистик 

вариантлар буларак, бер-берсен алмаштыра алуларын күрсәтә. Синтетик 

иярчен җөмләнең баш җөмләгә  үзенең хәбәре формасы аша бәйләнүе, 

аналитик иярчен җөмләнең баш җөмләгә хәбәр формасын тәшкил итми 

торган формалар ярдәмендә бәйләнүе тулы бер система буларак тасвирлана. 

Мөнәсәбәтле сүзнең, алмашлык булып, иярчен җөмләне алмаштырып килүен 

күрү, баш җөмләдәге мөнәсәбәтле сүзнең hәм аның ярдәмендә бәйләнгән 

иярчен җөмләнең функцияләре бер үк булуны табу авторның синтаксис фәне 

өлкәсендәге ачышы дип каралырга мөмкин.  

М.Зәкиев монографиясенең «Татар сөйләменең структур төзелеше» дип 

аталган бүлегендә күп төрле проблемалар тикшерелә: 

1) татар сөйләменең синтагматик төзелеше; 

2)  сөйләмдә  сүзләр hәм җөмләләр тәртибе; 

3)  татар сөйләмендә җөмләләрнең кимлеге; 

4)  күп буынлы кушма җөмләләрнең структурасы; 

5) тезем үзенчәлекләре.  

Бу бүлектәге проблемалар, яңача куелыш табып, үзенчәлекле хәл 

ителгәннәр.  



 15 

Беренче академик синтаксис исә М.Зәкиев тарафыннан 1966 елда 

“Хәзерге татар әдәби теле (синтаксис)” дигән исем белән бастырыла. Татар 

теле төзелеше белән башка халыклар галимнәрен дә таныштыру максатыннан 

чыгып,  тиздән бу академик грамматиканы русча эшкәртеп, яңартып чыгару 

бурычы куела. Күп тә үтми 1969 елда, Мәскәүдә, “Наука” нәшриятында аның 

“Современный татарский литературный язык. Лексикология, фонетика, 

морфология” дигән беренче өлеше басыла. 1971 елда шунда ук аның 

М.Зәкиев тарафыннан төзелгән “Современный татарский литературный язык. 

Синтаксис” дигән томы дөнья күрә. 

 Шул ук елда Ф.С.Сафиуллина, татар текстын (тоташ сөйләмне) 

өйрәнүне тирәнәйтеп, текст синтаксисы буенча да монографик хезмәт бирде.  

Бу - синтаксисның иң авыр бер өлешен үстерү юнәлешендә бик уңай бер 

тәҗрибә дип каралырга тиеш.  

80 нче еллар башында галимнәр алдына татар теленең академик 

грамматикасын яңадан төзеп русча чыгару бурычы куела, hәм 1992-1993 

елларда бу хезмәт М.Зәкиев җитәкчелегендә  авторлар коллективы 

тарафыннан өч томда чыгарыла. 1994 елда «Татарская грамматика» дип 

аталган өч томдагы бу академик басма Татарстан Республикасының фән hәм 

техника өлкәсендәге дәүләт премиясенә лаек дип табыла.  

М.Зәкиев тарафыннан төзелгән 488 битлек «Синтаксис” томында 

яңалыклар кертелә. Китап “Гади җөмлә синтаксисы”, “Кушма җөмлә 

синтаксисы” hәм “Текст синтаксисы” дигән бүлекләрдән тора.  

Күренә ки, совет халкын төзергә омтылу чорында да милли мәдәният 

үсешенә шактый нык әhәмият бирелә. Моны милләтләрнең үз зыялылары 

тырышып эшли. Бу гомуми җанлану синтаксис өлкәсендә дә чагылыш таба. 
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II.СӨЙЛӘМ ТӨЗЕЛЕШЕ СИСТЕМАСЫ ТУРЫНДАГЫ  

ФӘН БУЛАРАК СИНТАКСИС 

 

 

2.1.Синтаксис hәм аның төп өйрәнү объкты 

 

 

Синтаксис (syntaxic) – грек сүзе, hәм ул төзелеш, төзү мәгънәләрен 

белдерә. Телнең грамматик төзелешен өйрәнүче морфология белән синтаксис 

тармаклары үзара бәйләнештә яшиләр. Морфологиядә без сүз формаларын, 

сүләрне төркемнәргә бүлү принципларын hәм сүз формаларының үзара 

бәйләнеш кагыйдәләрен, бу кагыйдәләр урын алган берәмлекләрне өйрәнә. 

Синтаксис берәмлекләр төзүдә материаль морфологик берәмлек булган сүз 

hәм сүз формалары катнаша, шуңа күрә дә синтаксисны лексик, фонетик, 

морфологик берәмлекләр белән ныклап танышкач өйрәнәләр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ  
(кечкенә хикәя, 

анекдот,мәсәл,мәзәк,мәкалә,гариза,справка,беркетмә) 

 

ҖӨМЛӘ 
 (гади җөмлә,кушма җөмлә) 

 

 
СҮЗТЕЗМӘ 

 

 

СҮЗ 
 

 

 

ҖӨМЛӘ КИСӘГЕ 
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Рәс.1.Сөйләм берәмлекләре 

 

Синтаксисның өйрәнү объекты – сөйләм. Синтаксис фәне сөйләмнең 

берәмлекләрен аерып чыгарылуын түбәндәге схема (рәс.1) рәвешендә 

сүрәтләргә мөмкин. 

Синтаксис телнең хәрәкәттәге хәләтен (сөйләмне) өйрәнүче фән 

буларак боларга да сөйләм элементлары итәрәк тиешле урын бирә, чөнки 

сөйләм фикердән (эчтәлектән), чынбарлыктан, сөйләүче (язучы) hәм 

тыңлаучыдан (укучыдан) башка оеша алмый. Сөйләм процессында болар 

үзара бик тыгыз мөнәсәбәтә булалар. 

Синтаксиста сөйләм ике мәгънәдә кулланыла: 

1) киң мәгънәдә, ягъни сөйләмне эчтәлек (фикерләү) белән 

бергә алып; 

2) тар мәгънәдә, ягъни фикерне белдерүче форма мәгънәсендә 

генә. 

Шулай итеп синтаксис сөйләмне синтактика (ягъни форма) ягыннан 

(сөйләмне тар мәгънәсендә форма дип), аның семантикасын (эчтәлеген), 

ягъни сөйләмдәге фикерне аерым алып, hәм боларның прагматикасын, ягъни 

әйтү, сөйләү максатын билгеләү юнәлешендә  тикшерә. 

Сөйләмнең барлыкка килү фикер әйтү зарурияте булуга бәйләнгән. 

Фикер  үзе  чынбарлыкның  кеше аңында чагылышы буларак туа. 

Чынбарлыктагы әйберләрне, күренешләрне кеше сизү органнары аркылы 

үзенчә танып белә, димәк, чынбарлыктан яңа информация ала. Чынбарлык, 

фәлсәфи мәгънәдә, кеше аңыннан тыш реаль яши торган къренешлщр дигщн 

(аңа табигать күренешләре, кешелек җәмгыяте hәм кеше аңы керә). 

Ниhаять, синтаксиста сөйләүчене (язучыны) hәм тыңлаучыны 

(укучыны) аерып карыйлар. Сөйләмнең төзелү шартларын тикшергәндә, без 

аның сөйләүчедән тыңлаучыга хәрәкәтен дөрес итеп күз алдына китерергә 
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тиешбез. Аралашу процессында сөйләүче hәм тыңлаучы  әледән-әле 

рольләрен алмашып торалар, ләкин тикшерүне ансатлаштыру өчен, 

сөйләмнең сөйләүчедән тыңлаучыга хәрәкәт итүен генә алабыз, ягъни аны 

ясалма рәвештә берьяклы процесс итеп карыйбыз. Сөйләмне тикшергәндә, 

сөйлүче hәм тыңлаучы төшенчәләре үзәктә тора, чөнки сөйләм тууның төп 

сәбәбе – сөйләүче тыңлаучы арасында аралашу ихтияҗы.  

Фикернең эчке сөйләм ярдәмендә формалашып, тышкы  

әйтмә яки язма сөйләм аркылы тыңлаучыга җиткерелүен  

түбәндәге схема (рәс.2) рәвешендә сүрәтләргә мөмкин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рәс.2.Кеше миендә яңа информация  хәтердә сакланган мәгьлүматлар 

белән кушылып системага салына = уй йөртел (уйлап та чыгарыла) = фикер 

туа 

 

Синтаксис - билгеле бер телдә сөйләм тезү закончалыкларын, 

сөйләмнең төзелешен, логика исә фикерлүәнең (мышление) формаларын hәм 

закончалыкларын  өйрәнә. 
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Антик дөньяда ук кешенең фикерләү формаларын hәм законнарын 

өйрәнә торган фән - логика барлыкка килгән, фикерләүнең күзаллаулар 

(представления), төшенчәләр (понятия), хөкемләү (суждения), уйлау 

нәтиҗәләре (умозаключения) объектив чынбарлыкны чагылдыру икәнең 

аңларга тырышканнар.  

Фикерләүнең төп берәмлеге – хөкемләү, хөкемләүнең төп өлешләре - 

субъект, предикат hәм бәйләү (связь) булуын ачканнар. Ләкин башта 

әле фикерләү белән телне (сөйләмне) аерып карый белмәгәннәр. Шул чорда 

логика эчендә әкренләп синтаксис дигән  фән туган. Синтаксисның 

берәмлекләре дә турыдан-туры логикадан чыгып билгеләнгәннәр, алар башта 

хәтта берәмлекләренең исемнәре белән аталып йөрәтелгән. Мәсәлән, тел 

белемендә hәм логикада җөмлә белән хөкемләүнең аермыйча, икесен бер 

исем белән атап йөртүләр, субъектны иядән, предикатны хәбәрдән аермыйча, 

аларның  бер үк атама кушулар әле ХIХ йөздә дә булган.  

Сөйләмне синтаксис фәне өйрәнә, җентекләбрәк өйрәнгәндә, 

сөйләмнең үзенә генә хас үзенчәлекләре табыла. Мисал өчен сөйләм hәм 

фикерләү берәмлекләренең төрле яссылыкта туры килү-килмәвенә күз 

салыйк: 

I яссылык - сөйләм белән фикерләү яссылыгы. Болар арасында форма 

белән эчтәлек арасындагы кебек диалектик бәйләнеш. Фикерләүне 

җәмгыятьтә эчке яки тышкы сөйләм башка гамәлгә ашырып булмый, 

башкаларга фикерне әйтү алардан фикер алу, шул юл белән фикерне тагын да 

үстерү сөйләм (тышкы сөйләм) аркылы тормышка аша. Икенче яктан 

караганда, сөйләм дә фикерләүсез була алмый.  

II яссылык – җөмлә белән хөкемләү яссылыгы. Хөкемләү нәрсәнеңдер 

булу-булмавын раслый, ягъни анда нәрсә булса да раслана яки инкяр ителә. 

Хөкемләү hәрвакыт җөмлә белән бирелә, ләкин барлык җөмләләр дә 

хөкемләүне тулы килеш белдерә дип әйтеп булмый. Мәсәлән, хикәя  

җөмләләр hәрвакыт  хөкемләүгә туры киләләр, сорау hәм боеру җөмләләр 
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хөкемләүне әзерләүдә яки аны дәвам итүдә күбрәк катнашалар. Күренә ки, бу  

яссылыкта фикерләүнең үзләренә генә хас үзенчәлекләре әкренләп арта бара. 

III яссылык - субъект hәм предикат, ия hәм хәбәр яссылыгы.  

Субъект - аның турында ниндидер яңалык әйтү өчен алынган төшенчә. 

Предикат - алынган төшенчә турында әйтелгән яңалык.  Алар, икесе 

бәйләнешкә кереп, алынган төшенчәдә ниндидер билгенең булу-булмавын 

хәбәр итәләр. Кайбер очракта субъект - ия яки җәенке җөмләдә ия группасы 

белән, ә предикат хәбәр яки хәбәр группасы белән бирелә. Мәсәлән, Көн эссе. 

Завод эшчеләре көнлек норманы тутырдылар. Бу хөкемләүләрдә hәм 

җөмләләрдә: субъект (S) – көн hәм завод эшчеләре; ия – көн hәм  эшчеләр; 

предикат (P) – эссе hәм көнлек норманы тутырдалар, хәбәр – эссе hәм 

тутырдалар. 

Күренә ки, беренче мисалда логик hәм синтаксик берәмлекләр ныграк 

туры киләләр, икенчесендә синтаксик берәмлекләр логик берәмлекләрнең 

үзәгендә генә торалар.  

Болардан нәтиҗә ясап, шуны әйтергә кирәк: сөйләм белән фикерләү 

арасында диалектик бәйләнеш бар, алар бер-берсеннән башка була алмыйлар, 

ләкин алар бер үк нәрсәләр дә түгел. Фикерләүнең үзенә хас, сөйләмнең 

структурасы hәм закончалыклары бар. Шуңа күрә аларның икесен ике фән – 

логика  hәм синтаксис өйрәнә.  

Сөйләм ул телнең хәрәкәттәге халәте, ул – аралашу процессы. 

Сөйләмнең беренче төп үзенчәлеге – хәбәр итү, башкача әйткәндә, 

аралашуны тәэмин итү. Сөйләмнең хәбәр итү үзенчәлеген синтаксис фәнендә 

хәбәрлек диләр. Мәсәлән: Кар эреде (ике составлы җөмлә), яки - Кыш. 

Салкын hава. Язам. Укыйсың (бер составлы hәм ким җөмләләр). 

Модальлек – сөйләүченең чынбарлыкка мөнәсәбәтен белдерү. Мәсәлән: 

Болытлар таралдылар. Кояш якты нурларын чәчеп җибәрде. Кояш ничәдә 

чыга? Син киләсеңме? Тере килеш алыгыз! (хикәя, сорау, боеру hәм тойгылы 

җөмләләр). 
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Хәбәрлек hәм модальлек нигездә сөйләмнең прагматикасын тәшкил 

итәләр, ягъни сөйләм оештыруның максактын тулыландыралар. Хәбәрлек 

hәм модальлек – җөмләнең аерылгысыз билгеләре. 

Телнең җөмлә төзелешен, гомумән сөйләмне өйрәнү процессында 

методларның төрлекчәрәк булуыннан, сөйләмнең аерым өлешләренә 

игътибар бирүдән синтаксис фәнендә төрле юнәлешләр барлыкка килгән, hәм 

алар синтаксис фәнен төрле яктан баетканнар, тирәнәйткәннәр. 

Грамматиканың бер бүлеге буларак синтаксис, икенче төрле әйткәндә, 

грамматик синтаксис тарихта булган hәм хәзер дә яши торган барлык 

юнәлешләрдән дә файданыла, сөйләм төзелешен өйрәнүне тирәнәйтүдә 

аларның тикшеренү алымнарын hәм нәтиҗәләрен гомуми эшкә җәлеп итә.  

Грамматик синтаксис кына сөйләмне тулы килеш hәм төрле яктан 

өйрәнә, төрле юнәлешләрен үзендә берләштерә ала.  

Сөйләмнең аерым өлешләрен өйрәнүгә hәм нинди алым куллануга 

карап, синтаксисның түбәндәге өлешләре hәм юнәлешләре очрый (таб.1): 

Таблица 1 

Синтаксисның өлешләре hәм юнәлешләре 

№ Синтаксисның 

өлешләре 

Синтаксисның юнәлешләре 

1.  Сүзтезмә синтаксис Гади җөмлә синтаксисы, кушма 

җөмлә синтаксисы, текст синтаксисы. 

2.  Коммуникатив 

синтаксис 

Җөмләдә тыңлаучы өчен алдан 

билгеле булган hәм яңа төшенчәне (актуаль 

кисәкләрне) аерырга тырыша hәм аралашу 

(коммуникация) процессында җөмләнең 

ролен билгеләргә омтыла. 

3.  Функциональ 

синтаксис 

Җөмләнең аралашу процессындагы 

функциясен ачуны үз максаты итеп куя: ул 

ниндидер бер фикерне объектив хәбәр 

итәме, тыңлаучыда төрле тойгылар уятырга 
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тырышамы, аны ниндидер активлыкка 

чакырамы h.б. 

4.  Прагматик 

синтаксис 

Сөйләм фикерне тыңлаучыга бөтен 

тулылыгы белән җиткерә аламы, юкмы? 

Прагматик  синтаксис, бер яктан, стилистик 

синтаксис белән туры килә, чөнки 

фикернең нинди чаралар аркылы 

тыңлаучыга тулырак җиткерелүен тикшерә. 

Шуның белән бергә ул чынбарлыкның 

(референтның) фикердә чагылу дәрәҗәсенә, 

игътибар итә. 

5.  Структур синтаксис Сөйләмнең семантик hәм синтактик 

структурасын, төзелешен аерып алып 

тикшерә, аларның ни өчен хезмәт 

итүләренә, ягъни функцияләренә игътибар 

бирмәскә тырыша. Структур синтаксис, 

сөйләм структурасының эчке 

закончалыкларын ачканда, еш кына җөмлә 

төзелешен үзгәртеп карау юлы белән эш 

итә, шуңа күрә аны трансформацион 

синтаксис дип тә атыйлар, кайчакта 

порождающий hәм генератив дигән атама 

да кулланалар. 

6.  Вариантлар 

синтаксис 

(көнбатыш hәм рус 

лингвистикасында  полилектуальный яки 

вариативный синтаксис дигән исемнәре 

бар) синтаксис берәмлекләрнең 

вариантларын өйрәнә, шуңа күрә әдәби 

норма булып җитмәгән, диалектларда, 

аерым кешеләрнең сөйләмендә генә 



 23 

кулланыла торган вариантларын да үзенең 

өйрәнү объекты итә. 

7.  Экспрессив 

синтаксис 

Сөйләмдә тойгы юлларны өйрәнә. 

8.  Диалекталь 

синтаксис 

Теге яки бу диалекттагы көндәлек 

сөйләмне өйрәнә. 

9.  Семиотик синтаксис Сөйләмне hәм аның берәмлекләрен 

өч яклап өйрәнә: 

 Синтаксисын (формасын0 

 Семантикасын 

 Прагматикасын (яшәү 

максатын). 

 

Гомуми грамматик синтаксис та, аның аерым юнәлешләре дә: 

1) Тарихи (диахроник); 

2) Тасвири (синхроник); 

3) Чагыштырмалы-тарихи; 

4) Контрастив (төрле типтагы телләрне чагыштырулы – 

сопоставительно-типологический,башкача әйткәндә, контрастив) була 

ала. 

Искә алынган күп юнәлешләр үз методларын аклау юнәлешендә бер-

берсен түбәнәйтергә тырышалар, ләкин бу төп максатка – сөйләмне мөмкин 

кадәр тирәнрәк өйрәнү эшенә зыян гына китерә. Барлык юнәлешләр дә үз 

урынында кирәкле, hәм шуңа күрә грамматик синтаксис аларның 

hәммәсеннән дә файданалырга тиеш. 
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ЙОМГАКЛАУ 

 

Телнең хәрәкәттәге халәте, ягъни сөйләм, телдән киңрәк. Теге яки бу 

телне белүче коллективның аңына беркетелгән лексик берәмлекләр, җөмлә 

калыплары, сүзләрне үзара  бәйләүче кушымчалар, бәйләгеч сүзләр hәм телгә 

хас булган тавыш хәрәкәте (интонация, просодика) тел яссылыгында карала, 

ягъни сөйләшү булып санала. Ә сөйләмдә болардан башка әле аерым 

сөйләшләргә, аерым кешеләргә генә хас булган очраклы (окказиональ) сүзләр 

дә, очраклы җөмлә калыплары да, сүзләрне үзара бәйләүче чаралар да, ятрак 

интонация дә кулланылырга мөмкин. Синтаксис фәне, тел яссылыгында урын 

алып, тел коллективы өчен гадәти булып киткән әдәби сөйләм нормаларын 

үзенең төп өйрәнү объекты итеп санаса да, бары сөйләм яссылыгында калган 

элементларның кулланылышын да игътибарсыз калдырмый. 
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