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В данной статье проводится анализ структурно-семантической организа-
ции пояснительных конструкций в языке художественных произведений клас-
сика татарской литературы Г. Ибрагимова. 
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Галимҗан Ибраһимов – та-
нылган тел белгече, җәмәгать 

эшлеклесе, татар әдәбияты клас-
сигы. Аның әсәрләре теленә нә-
за кәтлелек, структур төгәллек, 
образлылык хас. Әлеге мәкалә 
Г. Иб раһимов әсәрләре телендә 
аныклаулы мөнәсәбәтнең бире-
лешен өйрәнүгә багышлана. 

Аныклаулы мөнәсәбәт анык-
ланучы һәм аныклаучы компо-
нентлардан торган мәгънәви-син-
таксик конструкция тәшкил итә. 
Аныклаулы мөнәсәбәтнең струк-
тур-семантик үзенчәлеге шунда: 
беренче компонентта аныклауга 
мохтаҗ сүз була, икенче ком-
понент беренчесенең эчтәлеген 
аныклый, тулыландыра, конкрет-
лаштыра. Беренче өлешнең гому-
ми мәгънәсе дә, аерым бер кисә-
ге дә аныклана ала. Аныклау лы 
мөнәсәбәтнең нигезендә логик- 
фикерләү процесслары ята. 

Аныклаулы конструкция ком-
понентлары бер үк объектны бел-
дерә. «Әмма сигнификатив яктан 
караганда, объектның атамалары 
төрле, беренчесе, сөйләүче күзле-
геннән караганда, тың лау чы өчен 
теге яки бу мөнәсә бәт тә билге-
сез була һәм икенчесе, сөйләүче 
фикеренчә, тың лау чыга билгеле 

булган, аңлаешлы атама белән 
тиңләштерелә. Бу аныклаулы 
конструкцияләрнең гомуми грам-
матик мәгънәсен беренче атама-
ны икенчесе белән, югарыда әй-
телгән максатта, тәң гәл ләштерү 
буларак ачыкларга мөм кинлек 
бирә» [Чуглов, 2012, б. 30].

Аныклаулы конструкцияләр 
тәңгәллек логик мөнәсәбәте бел-
дерүче аныкланучы һәм аныклау-
чы компонентлардан тора. Бу 
компонентлар үзара түбәндәге 
логик мөнәсәбәтләрдә була ала:

1) тигезлек (тәңгәллек, экви-
валентлык). Бу очракта, кагыйдә 
буларак, аныкланмыш һәм анык-
лагычның мәгънә күләме бер 
дәрәҗәдә була. Мәсәлән: Кем-
дер, егетләрдән берсе, гармун 
тартып җибәрде... («Кызыл чә-
чәкләр»);

2) өстәмә мәгълүмат. Бу 
очракта бер төшенчәнең мәгънә 
күләме икенчесенекеннән киңрәк 
була. Мәсәлән: Кимпернең башы-
на бу фаҗигаләр сыймады, ул 
адәмнәр өчен дөньяда тик бер 
генә кайгы – хаксыз рәвештә 
улының сөргенгә җибәрелеп, 
салым өчен актык атының са-
тылу кайгысын гына белә иде 
(«Казакъ кызы»);



97Л.Г. Хәбибуллина. Галимҗан Ибраһимов әсәрләре телендә  аныклаулы...

3) мәгънә киселеше. Әлеге 
мөнәсәбәт тәңгәл булмаган си-
нонимнар өчен характерлы. Бу 
очракта бер төшенчәнең күләме 
икенчесенең күләменә өлешчә 
генә керә. Мәсәлән: Бераз ерак-
та, басу киртәсе буендарак, ат-
лар йөреп тора («Алмачуар»). 

Аныклаулы конструкцияләр-
дә сөйләүче позициясе мөһим 
роль уйный. Аныклаулы мөнә-
сә бәт коммуникатив яктан бил-
геләнгән була, сөйләүче уе белән 
формалаша. Җөмләгә, билгеле 
бер коммуникатив-прагматик 
максат белән, аныкланучы ком-
поненттан киңрәк, конкретрак, 
де таль ләштерелгән мәгълүмат 
кер телә. Аныклаулы конструкция 
компонентларына грамматик па-
раллелизм хас. 

Гадәттә, аныклаулы кон-
струк цияләрнең икенче компо-
нентында беренче компонент ия-
сен тулыландыручы яки беренче 
компонентта белдерелгән күре-
неш семантикасын аныклаучы 
мәгълүматлар була. Мәсәлән: 
Урыннан кузгалуга, без өч ат: 
мин, Күк бия, тагы бер җирән 
чабышкы, бер-беребезгә бәрелә 
язып, янәшә оча идек («Алмачу-
ар»). Без, тормышның төбен-
дәгеләр, сездән җавап көтәбез! 
(«Көтүчеләр»). Мәетнең сул ягы 
буйлап, ишектән түргәчә ике 
рәт булып, дин әһле – дәвер-
челәр, фидиячеләр сафланган-
нар («Казакъ  кызы»). Бикъярдан 
Хәерниса белән теге ике бала – 
кечкенә кыз Фәгыйлә белән ма-
лай Миңлегалим килгәннәр иде 
(«Татар хатыны ниләр күрми»). 

Галимҗан Ибраһимов, еш 
кына, җөмләгә аныклагычны 
аныкланмышны ситуатив яктан, 

ягъни пространство һәм вакыт 
ягыннан конкретлаштыру өчен 
кертә. Мәсәлән: Көннәрнең бе-
рендә, Тынычбай атаның елы 
тулганда, бата кыйлырга дип, 
илнең өлкәннәре җыелган зур 
бер кымыз мәҗлесендә, күп 
уен-көл кедән соң заманның авы-
раюыннан, дошманның җәфа-
сыннан зарланып әңгәмә ачылды 
(«Казакъ кызы»). Кәрван-кәрван 
булып, Зәңгәр Чишмәнең ур-
тасыннан – байлар мәчете 
яныннан басу капкасына чаклы 
тезелгән арбалар безне алып 
китәргә әзер торалар («Кызыл 
чәчәкләр»). Ә бездә, адәмнәрнең 
хәятында, алай түгел («Уты 
сүнгән җәһәннәм»). Бу чатта 
миңа өй ягына – уңга китәргә 
тиеш иде («Кызыл чәчәкләр»).

Аныклаучы конструкция ком-
понентлары үзара ягъни, гомумән, 
бер сүз белән, башкача әйткәндә, 
икенче төрле әйткәндә, башкача, 
мәсәлән, шул исәптән/шул җөм-
ләдән, хәтта, бигрәк тә, аеруча, 
аерым алганда теркәгеч сүзләре 
ярдәмендә бәйләнә ала.  

Мәсәлән, аеруча, шул исәп-
тән сүзләре ярдәмендә кертел-
гән аныклаулы конструкцияләр-
дә нәрсәнедер өстәү семантика-
сы була. Бу очракта аныклагыч 
анык ланмышны тулы күләмдә 
күр сәтми, ә җөмләнең гомуми эч-
тә легендә билгеле бер өлеш ро-
лен генә уйный. Мәсәлән: Кош-
корт ны бик сөючән иде, аеруча 
карлыгач белән күгәрчен нәр не бик 
кадерли иде («Тирән та мырлар»).

Әсәрләренең телен тикшерү 
күрсәткәнчә, Галимҗан Ибраһи-
мов теркәгечле аныклаулы кон-
струкцияләр арасында бигрәк тә 
ярдәмендә бәйләнгәннәрен еш  
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куллана. Бигрәк тә теркәгеч сүзе 
аныклаучы компонентның аеру-
ча мөһим мисал буларак кулла-
нылуын аңлата. Бу очракта аны-
клагычның мәгънә күләме анык-
лан мышныкыннан таррак була. 
Мә сәлән: Шулай итеп, җәй нең 
озын көне безгә, бигрәк тә миңа,  
бер дә тоелмый, бәйрәм кеби кү-
ңелле үтеп китте («Яз башы»). 
Ул үз гомерендә чит дошман ил-
ләрдән, бигрәк тә казакъ җәйлә-
венә утырган кукаллардан, көтү-
көтү малларны ничек урлап, куып 
алып киткәнен, югалган асыл 
малларны караклардан ничек та-
бып алганын көл ке һәм куркыныч 
итеп сөйләде («Ка закъ кызы»). 
Сарсымбайның бу хактагы сүзен 
һәммәсе, бигрәк тә Карлыгач, 
бәйрәм шатлыгы бе лән каршы 
алдылар («Казакъ кызы»).

Моннан тыш, аныклаулы 
кон струкциядә компонентлар по-

зициясе мөһим грамматик мәгъ-
нә гә ия. Мондый конструкция-
ләрдә сүз тәртибе катгый билге-
ле һәм иярүче кисәкнең ияртүче 
кисәктән соң килүе белән ха-
рактерлы.

Аныклаулы мөнәсәбәтнең 
логик нигезен тәңгәллек тәшкил 
итә. Әмма барлык конструкция-
ләрдә дә аныкланучы һәм анык-
лаучы компонент эчтәлегенең 
тулы тәңгәллеге күзәтелми. Анык-
лагычның эчтәлеге аныклан-
мыш ныкыннан киңрәк тә, тар-
рак та булырга мөмкин. Анык-
лау чы компонент аныкланучы 
компонентның мәгънәсен ача. 
Бу, кагыйдә буларак, сөйләүче-
нең коммуникатив ихтыяҗыннан 
туа. Аныклаулы мөнәсәбәт текст 
коммуникативлыгының тиешле 
дәрәҗәсен тәэмин итә, эчтәлекне 
аңларга ярдәм итүдән тыш, яңа 
мәгълүмат та өсти.
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