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ХIХ гасыр ахыры – ХХ йөз 
башы татар халкының милли 
үзаңы, иҗтимагый-фәлсәфи, 
сәнгати- эстетик фикер үсеше, 
әдәбияты-мәдәнияте күтәреле-
ше ягыннан катлаулы чорларның 
берсе булып санала. Гасырлар бу-
ена килә торган ныклы традиция, 
көчле яңарыш белән кушылып 
китү юнәлеше ала. Татар язма 
әдәби теле, үзенең барлык стиль-
ләрендә дә (матур әдәбият, 
дини- рухани дидактика, фәнни 
әдәбият, рәсми эш кәгазьләре, 
эпистоляр) киң даирәдә кулла-
нылышта була, татар милләтенең 
яшәешен чагылдыра торган күре-
нешкә әверелә. Әдәби тел гасыр-
лар дәвамындагы язма традиция-
нең нигезен тәшкил итә, шул 
ук вакытта, халыкчан- сөйләмә 
телнең байлыгы да, адресат һәм 
стильләр таләбенә туры ките-
релеп, язма телнең вазифасын 

үтәрлек дәрәҗәдә файдаланыла. 
Нәтиҗәдә, татар әдәбияты һәм 
әдәби теленең алтын чоры дип 
атала торган гаҗәеп күренеш 
барлыкка килә. Бу вакытларда, 
төрки-татар теле өйрәнелә, фән-
ни хезмәтләр языла, русларга та-
тар телен укыту максатын күздә 
тотып, төрле дәреслекләр эшләү 
активлаша. Иң мөһиме – татар 
халкы берләшеп яши торган бар-
лык төбәкләрдә диярлек, татар 
телендә газета-журналлар басыла 
башлый.

1905 елның 2 сентябрендә 
Санкт-Петербургта «Нур» газе-
тасының беренче саны дөнья 
күрә. Газетаның нашире һәм 
мөхәр рире мөселман дөнья-
сында танылган дин белгече, 
төрки телләр укытучысы һәм 
тәрҗемәче, «Дөнья яки мәгый-
шәт» дәреслек- кулланмасының 
(1883), шулай ук рус телендә 
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язылган хезмәтләрнең авторы, 
җәмәгать эшлеклесе Гатаулла 
Баязитов (1846–1911) була. Ул 
«Нә делдә йазармыз?» дип, газе-
тага дигән мәкаләне нинди «тел» 
белән язарга кирәклекне тәгаен-
ләргә тырыша. Нәтиҗәдә, Казан 
теле дип атала торган язма тел-
нең бер генә төрле булмавына 
игътибар ителеп, «Әдәби телебез 
нә делдер?», дип фикер алышу 
башлана [Баязитов, 1905]. Әлеге 
мәсьәләгә беренчеләрдән булып 
тарихчы-галим, җәмәгать эшлек-
лесе, ахун Хәсән-Гата Габәши 
хәзрәтләре («Нур» 1905, № 4), 
яшь язучы Гаяз Исхакый («Нур», 
1905, № 8), «яшь фикерле галим-
нәрдән» Һади Максуди («Нур», 
1905, № 13), мөхәррир Исмә-
гыйль Гаспралы («Тәрҗеман», 
1905, 90–91 нче саннарда «Лисан 
мәсьәләсе») үзләренең мөнәсәбә-
тен белдерәләр, Г. Тукай «Тәрҗе-
ман»ның татарларга галәкасы» 
дигән мәкаләсен яза («Фикер», 
1906, № 44). Тарихчы, археограф 
Г. Әхмәрев Г. Исхакыйның фи-
керләрен куәтли («Казан мөхби-
ре», 1905, № 5) [Мәрданов, 1999, 
б. 170–172]. Шулай итеп, газета 
мәкаләсе нинди тел белән язы-
лырга тиеш дип күтәрелгән әле-
ге бәхәс «Фикер» (1905–1907), 
«Казан мөхбире» (1905–1911), 
«Бәянелхак» (1906–1914), «Ва-
кыт» (1906–1918), «Йолдыз» 
(1906–1918), «Дин вә мәгыйшәт» 
(1906–1918) һәм башка басма-
ларда алып барыла. Танылган 
рухани- дин әһелләре, әдипләр, 
галимнәр, шәкертләр, укый-яза 
белүче зыялылар тарафыннан 
әдәби телнең вазифасы турын-
да фикерләр әйтелә. Беренче 
мәртәбә, төрек-татар Казан теле 

(деле, шивәсе) дип таралган 
язма телнең берничә вариант-
та язылуына игътибар ителә. 
Күпләр, газета мәкаләсен «үзе-
без сөйләшә торган гавам теле» 
белән язарга кирәк, дип чыга-
лар. Газета мәкаләсенең теле 
турындагы бу фикер, гомуми 
язма телгә мөнәсәбәтле рәвештә, 
ягъни барлык төрдәге язмалар 
да халыкка бертигез дәрәҗәдә 
аңлаешлы булырга тиеш дигән 
юнәлеш ала. Шулай итеп, «Нур» 
газетасы битләрендә «Әдәби те-
лебез нә делдер?» дип башланган 
фикер алышуда катнашучылар 
мәкаләләреннән чыгып, татар 
язма теле һәр укучы мәшәкатьсез 
аңларлык, «татар калыбына куел-
ган», ягъни «Василий поп сөйли 
торган вәгазь» рухында («Нур», 
1905, № 16) булырга тиеш, дигән 
нәтиҗә ясала [Татар әдәби теле 
тарихы, I т., б. 134–145].

Татар язма әдәби теле, үзе-
нең барлык стильләрендә дә 
ха лыкның җанлы сөйләменә 
якынайтылган, гавамлашкан саф 
татар телендә язылырга тиеш, 
дигән карашны тәфсилләү мак-
сатыннан, басыла башлавына 
(01.10.1908) ел ярым гына узган 
«Шура» журналында, «Кәлям 
мөсабәкасы» исеме белән «Тел 
ярышы» ачыла. Игъланны, жур-
налның мөхәррире итеп махсус 
чакырылган, тулаем мөселман 
дөньясына мәгълүм дини фило-
соф, тарихчы-галим, әдип һәм 
журналист Ризаэддин бине Фәх-
ретдин яза: «Ана телемезнең 
рәваҗ вә тәрәкъкыйына укучы вә 
язучыларның гайрәт вә һәвәсләре 
артуына сәбәб улсын өчен, ... 
40 юлдан аз вә 60 юлдан күп ул-
мас шарты илә, нә  тугърыда  
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улса да улсын, һич бер чит сүз 
катыштырмай халис вә саф 
төркичә бер мәкалә язмакдан 
гыйбарәтдер...». Ягъни ана те-
ленең таралуы һәм үсеш алып 
алга китүендә укучы һәм язу-
чыларның көч-тырышлыклары 
һәм дәрт-омтылышлары артуын 
теләп, «Кәлям мөсабәкәсе – Сүз/
сөйләм ярышы» ачыла. Ягъни 
теләсә нәрсә турында һичбер чит 
сүз кулланмыйча, саф төркидә 
кыска бер мәкалә язуга өндәү яң-
гырый («Шура», игълан, 1909). 
Шулай итеп, «Нур» газетасы бит-
ләрендә татар халкының барлык 
зыялылары омтылган максатны 
тормышка ашыру өчен, дәрәҗәле 
матбугатта рәсми рәвештә мөм-
кинлек ачыла («Шура», 1909, 
№ 15, август, б. 467).

«Кәлям мөсабәкасы» кыса-
ларында язылган 72 мәкаләнең 
55 е, тематик яктан чуар һәм төр-
ле, ягъни авторлар үзләре нәрсә 
тели, шул турыда яза. «Ата-ба-
балардан сөйләнә килгән», «Бер-
лекдә төрлек» кебек хезмәтләрдә 
үткән тарихка мөрәҗәгать итү 
яңгырый, яисә авыл тормышы-
ның төрле ягы – татар халкы-
ның гореф-гадәте, җыеннары 
турындагы язмалар, шулай ук 
авыз иҗатына тартым булган 
«Болгар кызы Айсылу», «Сакай 
баба тормышы» кебек хыялый- 
әкияти маҗаралы хикәятләр 
басыла, «Агыйделдә көймәдә» 
язмасындагы кебек елганың 
гүзәллегенә сокланып язылган 
күп темалар күтәрелә [Хөснет-
динов, 2015, б. 62–63, 79–80, 94]. 
Авторлар үзләренең язмаларын-
да гарәп-фарсы алынмаларын 
аз куллана, үз төбәкләренә хас 
булган һәм, гомумән, сөйләмә 

телгә хас булган сүз, сүзформа, 
тәгъбирләрен иркен файдала-
на. Аларга «саф төркичә» / «саф 
татарча», ягъни ана телебезнең 
сөйләмә формасына якын итеп 
язу өчен махсус тырышырга 
кирәкми. Бу мәкаләләрдә гасыр-
лар буена килә торган халыкчан, 
сөйләмә телгә якын итеп язу 
дәвам ителә. Катнашучылар ара-
сыннан бердәнбер авторга – язу-
чы М. Гафурига, «Болгар кызы 
Айсылу» хикәяте өчен, беренче 
урын бирелә.

«Тел ярышы» кысаларын-
да басылган 17 мәкаләдә төрки- 
татар теле, аның сөйләмә һәм 
язма формаларының үзенчәлеге, 
аларны ничек итеп кулланырга 
кирәклек турында, һәр авторга 
хас булган ысулда фикер әйтелә. 
Бу төрдәге мәкаләләр төрек, 
төркичә һәм тел дип башлана: 
«Бер төрекнең Тәңредән телә-
ге», «Төркичә язу тугърысын-
да», «Тел йөгертешү», «Тел ча-
быштыру», «Тел тугърысында», 
«Тел киңәше», «Миңлебайның 
тел тугърысында уйы», «Төр-
кичә сөйләргә абдырадым», 
«Телсез төрек», «Тел ярышына» 
һ.б. [Хөснетдинов, 2015, б. 38–
39, 45–46, 47–48, 53–54, 71–72, 
85–88, 93–94, 116–117, 125–126, 
139–140]. Авторларның берсе 
дә «Кәлям мөсабәкасы» дигән 
тәгъбирне кулланмый. Әлеге 
исемдәге язмаларны рәттән укып 
барганда, төрек, төрек-татар 
һәм төркичә- татарча төшенчә- 
атамаларының абсолют сино-
ним-мәгънәдәш булып кулла-
нылуы, чит сүзләр дигәндә, рус, 
гарәп һәм фарсы алынмалары-
ның файдаланылуы истә тотыла. 
Бу нисбәттән  Мөхәммәтрәхим 
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Кари Таҗетдин болай дип бел-
дерә: «...Русча укыган бел-
гечләремез, төрек теле арасына 
катышдырган рус сүзләрене без 
төрекләр, ...төрек теленә рус те-
лене катыштырмак, шу илә ки-
лешмәс дисәк тә, үз белгечләре-
без бездән көләләр. Әй яхшы вә 
яманларны исергәүче! Без төрек-
ләрне үзең исергә! Багланмыш 
телемезне, сукраймыш күземезне 
ач», – дип автор Тәңрегә ялвара 
(«Шура», 1909, № 19).

Мәчетләрдә сөйләнә торган 
хөтбәнең дә ана телендә булыр-
га тиешлегенә басым ясала. 
«Тел ярышы»нда катнашучы-
лардан танылган дин белгече, 
әдип-журналист, имам-мөдәррис 
Г. Гафуров-Чыгтай (1867–1942), 
«Икътисад» журналының на-
шир-мөхәррире, педагог, репрес-
сия корбаны Фатих Шиһабет-
дин улы Мортазин (1875–1937), 
мөгаллим, телче, фольклорчы 
галим Хәсән Гали (1878–1940) – 
өчесе дә, бик тырышканда, телә-
сә нәрсә тугрысында, чит сүз 
катнаштырмыйча, татар теле-
нең үз сүзләре белән дә язып 
була, әмма ул язма телне тарай-
та торган, көчәнеп язылган, тоз-
сыз эш булып чыга, дигән уртак 
нәтиҗәгә киләләр. Аерым гарәп 
һәм фарсы сүзләре төрки-татар 
сүзләре белән алмаштырылып 
күрсәтелә: шура – киңәш, саф 
төрек теле – таза төрек теле, 
мәкалә – бетү, халык – җорт, 
әдип (язучы) – телмәр, каләм – 
бетәү, вакыт – чак, лөгать – 
сүз һ.б. Мәкаләләрдә кулланыла 
торган чит тел сүзләре саналып 
күрсәтелә бара. Әлеге тәртип 
сакланган хәлдә, 1909 елда 
«Тел ярышы»на тәгаенләнгән 

8 мәкалә, 1910 елда 4 мәкалә 
басылгач, 1910 елның 5 нче са-
нында Идарә тарафыннан бу 
мәкаләләрне «Рисалә рәвешендә 
берьюлы басып чыгарырга карар 
бирелде», – дигән игълан басы-
ла. «Шура»ның 11 нче санын-
да мөхәррир «Саф төрки теле 
белән йазмак тугърысында...» 
дип башлана торган мәкаләсендә 
әлеге эшчәнлеккә нәтиҗә ясый. 
Аны журналның 14 нче санында 
«Саф татарча» дигән баш астын-
да яңадан кабатлый: «... Төркичә 
безгә йат телләрдән катышыб 
язганга, шикаять итүчеләр бик 
күб. Татарча гына язу кирәк иде 
диләр. «Шура» идарәсе татарча 
гына язуны тәҗрибә кыйлуб ка-
рар өчүн, «Тел ярышы» ачкан вә 
татарча гына язучыга мөкяфәт 
тәгаин иткән... Телемез өчүн 
мәкаләләр бергә җыйыб басты-
рылды» («Шура», 1910, № 14).

Шулай итеп, мәкаләләрнең 
журналда дөнья күргәннәре дә, 
анда басыла алмыйча калганнары 
да, кабул ителү тәртибе сакланга-
ны хәлдә, бергә тупланып, аларга 
карата язылган тәнкыйть фикер-
ләре белән бергә, «Шура»ның тел 
ярышы» дигән җыентыкта урын 
ала [Фәхретдин, 1910]. Әлеге 
җыентыкка карата Р. Фәхрет-
дин, Россиядәге төрки халыклар-
ның үзара язышкан хатларында 
чит сүзләр аз кулланыла, әмма 
башка төрле язу язганда, әллә 
ничә төрле ят сүзләр кыстыруга 
мәҗбүрият күреләдер, мәктәп вә 
мәдрәсәләребездә тел дәресләре 
укытылса, эш башкача була-
чак, дип йомгак ясый («Шура», 
1911, № 17, б. 529). Димәк, тел 
турында язылган күпсанлы ав-
торларның мәкаләләреннән һәм 
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мөхәррирнең йомгаклау сүзеннән 
аңлашылганча, «...нә тугърыда 
улса да улсын һич бер чит сүз ка-
тыштырмай, халис вә саф төрки 
телдә», ягъни халыкның саф сөй-
ләмә телендә генә теләсә нәрсә 
турында язырга мөмкин булма-
вы, «татарча гына язуны тәҗрибә 
кыйлыб карау»ның тормышчан 
түгеллеге раслана.

Шулай итеп, журналның 
мөхәррире Р. Фәхретдин тара-
фыннан оештырылган «Кәлям 
мөсабәкасы» – «Тел ярышы» ба-
рышында татар филологиясендә 
ХХ гасырның 60–70 нче елла-
рында гына, язма әдәби телнең 
тарихы-дәвамчанлыгы булуы, 
иҗтимагый тормышны алып 
бару юнәлешендә төрле вазифа/
функцияләрне үтәргә тиешле-
ге, язма телнең диалектлардан 
өстенлеге кебек катлаулы про-
блемаларны объектив дәрәҗәдә 
аңлау һәм фәнни тикшерүнең 
нигезе салына [Бәширова, 2012, 
б. 75–78]. Әмма бу мәсьәләнең 
мөһимлеге, объектив һәм субъ-
ектив сәбәпләр аркасында, ни 
кызганыч, безнең көннәргә кадәр 
тәфсилләп аңлатылмый. Җыен-
тык басылып чыккач та, аның 
Г. Тукай тарафыннан «“Тиле 
ярыш” кеби чүпләр» дип [Тукай, 
т. IV, 1956, б. 59] бәяләнүе һәм 
кире тәэсирнең үзен сиздерүе, 
шагыйрьнең «...һәр эшләребез 
үз арабызда “Шура” белән эшлә-
нергә тиештер» [шунда ук, б. 63] 
дигән фикеренең бер вакытта да 
искә алынмавы мәгълүм.

ХХ гасырның 30 нчы елла-
рыннан башлап, соңгы чирегенә 
кадәр «Вакыт», «Шура», «Йол-
дыз» кебек газета-журналларына: 
«...милләтче, татар буржуа иясе 

органы» дигән кара мөһерләр су-
гылуын беләбез [Мәрданов, 1999, 
б. 239]. Алга таба «татар халкы 
арасында үтә реакцион, панис-
ламизм һәм пантюркизм идеал-
ларын пропагандыйлар», – дигән 
фикернең тарих китапларында 
урын алуы һәм татар галимнәре 
тарафыннан кабатланып торуы 
билгеле [Татар әдәби теле та-
рихы, I т., б. 150–153].

«Шура» журналы ябылган-
нан соң (1918), ярты гасыр буена 
«...буржуаз милләтчелек агуын 
тараткан, әдәбияттагы реакци-
он идеяләрне яклаучы, расачыл, 
чуар журнал» дип бәяләнеп килә 
торган басмада «милләткүләм 
гомуми мәсьәләләр яктыртылуы-
на» игътибар итеп, 1959–1962 ел-
ларда Казан дәүләт университеты 
студенты Миркасыйм Госманов 
«Шура» журналының тулы биб-
лиографик күрсәткечен төзи. Ун 
ел дәвамында тәртипле һәм эз-
лекле булып чыгып килә торган 
журналның 240 санындагы һәр 
мәкалә, язма тасвирланып, тема-
тика буенча бүленә һәм 2 томлы 
хезмәт төсен ала. Әмма бу кыйм-
мәтле хезмәт, 2000 елда (аның 
авторы академик булганнан соң) 
гына басылып чыга [Госманов, 
Мәрданов, 2000].

Югарыда әйтелгәннәргә нә-
тиҗә ясап, шул фикерне ассы-
зык ларга кирәк: ХIХ гасыр 
ахыры – ХХ йөз башында, яңа 
сулыш алып, татар халкын мәгъ-
рифәтле, тәрбияле итү макса-
тыннан дөнья күргән данлыклы 
газета-журналларыбыз – 1883 ел-
дан Бакчасарайда үз эшчәнлеген 
алып барган «Тәрҗеман» (1883–
1918) газетасы, Оренбургта бер-
туган Шакировлар  акчасына, 
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Риза Фәхретдин мөхәррирле-
гендә бастырылган «Вакыт» 
газетасы (1906–1918), «Шура» 
журналы (1908–1918), Казан-
да нәшер ителгән «Йолдыз» 
газетасы (1906–1918) ябылуга 

быел 100 ел тулды. Әлеге исем-
лекне революция шаукымына 
кадәр ябылган «Нур» (1905–
1914), «Казан мөхбире» (1905–
1911) кебек газеталар тагын да  
тулыландыралар.
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