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ХIХ ГАСЫР АХЫРЫ – ХХ ЙӨЗНЕҢ БЕРЕНЧЕ ЯРТЫСЫНДА
ТӨРКИ-ТАТАР ƏДƏБИ-МƏДƏНИ БАГЛАНЫШЛАРЫ
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В статье раскрываются тюркско-татарские литературные взаимосвязи конца ХIХ – начала ХХ
веков, выявляются условия формирования некоторых литературных жанров у тюркских народов.

Һəр миллəтнең əдəбияты, нигездə, мөстəкыйль булуына карамастан, əйлəнə-тирə иҗтимагый-тарихи чынбарлык белəн тыгыз багланышта
яши, дөнья əдəби процессына барып тоташа,
гомуми əдəби закончалыкларга буйсына. ХIХ
гасыр ахыры – ХХ гасырның башында көнчыгыш классикасы контекстында үскəн, камиллəшкəн һəм баеган татар əдəбияты өчен дə əлеге
канун уртак.
Мəгълүм булганча, Шəрык дөньясы татар
əдиплəренең игътибарын һəрвакыт җəлеп итə.
Шəрык иллəрендə иранлылар, гарəплəр, таҗиклар, үзбəклəр, төреклəр, азəрбайҗанлылар, төркмəннəр, казакълар, кыргызлар, уйгурлар һəм
башка халыклар яши. Əлеге төбəклəрдə гомер
итүчелəрне, ягъни Шəрык халкын бер нəрсə берлəштерə – ул ислам дине. "Ислам, кайбер башка
диннəр кебек, рухи тормыш эшчəнлеген, идеологияне, мəдəниятне үз тəгълиматы белəн шактый
дəрəҗəдə яраклаштыра, шуның нəтиҗəсендə,
этник, региональ, тарихи аерымлыкларга да карамастан, нигез төшенчəлəр, моментлар туа (Аллаһының берлеге һəм кодрəтлелеге, Мөхəммəт
пəйгамбəр – Аллаһының илчесе; тəмуг-җəннəт
төшенчəлəре һ.б.). Мөселман халыкларының,
шул исəптəн, төркилəрнең дə язма əдəбиятларында, ислам дине белəн мөнəсəбəтлəргə бəйле
рəвештə, күп кенə уртак образлар, мотивлар киң
таралыш таба" [1].
Ислам диненə бəйле шактый алга киткəн фəн
һəм мəдəният тə төркилəрне бер-берсе белəн
тыгыз багланышта тота. Төрки халыкларның бер
вəкиле буларак, татарлар да үз кардəшлəре белəн
аралашып һəм дустанə мөнəсəбəттə яши.
ХIХ гасырның икенче яртысы – ХХ гасыр
башы – татар халкының миллəт буларак формалашу, милли азатлык өчен көрəшнең тагын да
көчəю, милли үзаң үсү чоры. Моңа билгеле
дəрəҗəдə бу еллардагы инкыйлаблар да тəэсир
ясады. Бу дəвердə алдынгы карашлы фикер
иялəре, əдип-галимнəр миллəтебезнең үткəне,
бүгенгесе, килəчəге, аның дөнья халыклары арасында нинди урында торуы, бердəм əдəби тел
булдыру, яшьлəргə дөрес, заманча тəрбия бирү
турында төптəн уйлана башлыйлар. Бу хəл əдəбиятта да үзен сиздерə.

Дөньядагы кайсы гына халыкның əдəбияты
формалашуын, үсеш эволюциясен алып карамыйк, без аның, иң беренче чиратта, милли традициялəргə нигезлəнүенə игътибар итəрбез. Лəкин əдəбият, нинди генə бай тарихка ия булмасын, "башка халыкларның рухи-эстетик мирасы
белəн тыгыз мөнəсəбəткə керми яши алмый. Шуңа күрə безнең көннəрдə əдəбият һəм культура
тарихын тар милли кысаларда гына өйрəнү һич
мөмкин түгел. Димəк, əдəбият белеме фəнендə
əдəбиятларның үзара йогынтысы һəм бəйлəнеше
мəсьəлəлəренə торган саен күбрəк əһəмият бирə
бару – закончалыклы күренеш" [2]. Шуннан чыгып, татар əдəбиятының да, дөнья əдəбиятлары, ə
бигрəк тə тугандаш төрки халыклар əдəбиятлары
белəн тыгыз мөнəсəбəткə кереп, аларның прогрессив традициялəрен иҗади үзлəштерү юлында
ясаган гаять əһəмиятле адымнарын күздəн кичерү актуаль бурыч булып тора. "XIX йөзнең
икенче яртысыннан башлап əдəби бəйлəнешлəр
гомумдөнья масштабын алды, һəм һəр аерым
халыкның əдəбият факты шуның белəн бергə
дөнья əдəбияты факты булып əверелде" [3].
Əйе, татар матур əдəбияты күпгасырлар буе
бары кулъязма рəвешендə генə үсə, шундый юл
белəн үз укучысын таба. Лəкин XVIII гасырдан
басма əдəбият та зур тизлек белəн халыкка
тарала башлый. "Октябрьгə кадəрге чорда –
якынча ике йөз ел эчендə – татар телендə барысы
илле миллион тираж тəшкил иткəн унбер мең
китап чыга. Шуларның биш йөзе – татар əдиплəренең əсəрлəре" [4]. Бу – чоры өчен шактый
югары күрсəткеч. Шул ук вакытта татар халкының мəгърифəтлелеген, югары культурага һəрдаим омтылып яшəвен дəлилли торган бер факт
та. "Халыкның культурасы никадəр югары булса,
аның башка миллəтлəр белəн багланышлары да
шулкадəр тыгыз була, ə үзара аралашып яшəү
əлеге халыкның үз милли культурасын тагын да
югарырак баскычка күтəрү мөмкинлеге бирə" [5].
ХХ гасыр башларында, тарихи шартларга
баглы рəвештə, башка төрки халыклар белəн чагыштырганда, татар мəдəнияте шактый алга киткəн була. Октябрь революциясенə кадəр һəм Совет хакимиятенең беренче елларында төрки теллəрдə язылган китапларның, хезмəтлəрнең зур
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өлеше Казан шəһəрендə басылып чыгуы да моңа
дəлил булып тора. ХIХ йөзнең азакларыннан
башлап, Казан шəһəре төрки халыклар өчен
белем-культура, революцион хəрəкəт үзəклəреннəн берсе була.
Боларның барысы да əлеге чорда милли
элитабыз, интеллигенция вəкиллəре үсеп җитлегүенə, аларның дөньяда барган төрле вакыйгапроцессларга үз карашлары формалашуга, шулай
ук революцион-демократик татар əдəбиятының
барлыкка килүенə, зур тизлек белəн үсеп китүенə
сəбəп була. Озакламый татар əдəбияты царизм
чорында үсə алмый калган яки бөтенлəй югалу
куркынычы янаган башка төрки халыкларның
əдəбиятларына үрнəк булырлык прогрессив сыйфатларны мəйданга чыгара башлый.
"Татар əдəбияты, аның алдынгы шагыйрь һəм
язучылары көнчыгыш əдəбиятларның язмышында шактый зур роль уйнадылар" [6]. Мəсəлəн,
"татар əдəбияты казакъ һəм Урта Азия халыкларының əдəбиятларында роман, повесть, драма
кебек жанрларның формалашуына этəргеч булды", [7] "кырымлылар белəн берлектə, төрек һəм
рус əдəби багланышларын тəэмин итүдə билгеле
бер роль уйнады (Муса Акъегетзадə, Гаяз Исхакый, Садрый Максудый һ.б.)" [8]. Ə "татарларны
фарсы һəм гарəп əдəбиятлары белəн таныштыруга үзбəк əдəбияты шактый өлеш кертте" [1].
Татарларның башка төрки халыкларга булган
əдəби-мəдəни йогынтысы ХIХ гасырда үзен
көчле сиздерə. Моңа күпмедер дəрəҗəдə халкыбызның Казахстан, Урта Азия якларына гаилəгаилə күчеп китүе дə, башка төрки миллəт вəкиллəре белəн катнаш гаилəлəр коруы да сəбəпче
булып тора. Шул ук вакытта татар телендə басылган китапларның Шəрык дөньясының һəр
төбəгенə таралган булуы, татар уку йортларында
бик күп төрле төрки миллəт вəкиллəренең белем
алуы да йогынты ясамый калмый. Үзенең бер
чыгышында күренекле үзбəк шагыйре Гафур
Голəм болай ди: "Минем яратып укыган китапларым ул вакытта Казанда, Оренбургта һəм
Бакуда басыла иде. Бигрəк тə мин Казанда нəшер
ителгəннəрне күп укый идем. Əле яшьлек
елларымда ук Г.Тукай, М.Гафури, Г.Ибраһимов
һəм башкаларның əсəрлəре белəн таныш идем.
Казан минем өчен Кəгъбəдəн югарырак дəрəҗəдə
тора иде" [9]. Əлеге фикер татар əдəбиятының
башка төрки халыкларның əдəбиятлары үсешенə
ясаган йогынтыны тагын бер кат исбатлап куя.
Күргəнебезчə, төрки халыкларның бер-берсенə ясаган тəэсире үзен көчле сиздерə. Бер-берлəре белəн даими аралашу, рухи байлыклар алмашуда төркилəр өчен теллəр белү əһəмиятле фактор булып тора. Лəкин бу – күплəр өчен зур
авырлык тудыра торган мəсьəлə. Шуның нəтиҗə-

сендə, əдəбият өлкəсендə тəрҗемəчелек эшчəнлеге киң җəелə һəм төрки əдəбиятлар арасындагы багланышларны көчəйтүче төп ысулга
əйлəнə. Бүгенге көн сүзгə-сүз тəрҗемə əсəрлəрдəн аермалы буларак, ХIХ-ХХ йөзлəрдə ирекле
тəрҗемə киң җəелгəн була. Шуңа күрə əсəрлəрнең чыганак телдə яңгыраган фикерлəре, идеялəре, проблематикасы берникадəр үзгəреш кичерə.
Бу исə, үз чиратында, бер төрки мəмлəкəттə иҗат
ителгəн əсəрлəр башка төрки халыкларның үз
милли хəзинəлəренə əверелүгə яки икенче вариантын табуга китерə. "Элек, бигрəк тə милли əдəбиятларның формалашу чорында, тəрҗемə əсəрлəрнең вазифасы зур була. Алар, милли əдəбиятның органик өлешен тəшкил итеп, əлеге халыкның үз телендə иҗат ителгəн əсəрлəрдəн бер дə
аерылмыйлар" [10]. Чөнки тəрҗемə əсəре халыкның теленə, милли закончалыкларына, тəрбияви
бурычларны үз эченə алган потенциалына яраклашырга мəҗбүр һəм тиеш. Шуңа да төрле халыклар арасында аерым бер əсəр (мəсəлəн, төрек
драматургы Нəмыкъ Кəмалның "Зəваллы чоҗык"
пьесасы азəрбайҗан һəм татар теллəренə тəрҗемə ителгəн) төрле-төрле вариантларда яшəргə
мөмкин. Шунысы мөһим: тəрҗемə ителəсе əсəр
халыкның рухи ихтыяҗларына бəйле рəвештə
сайлап алына.
Күргəнебезчə, ирекле тəрҗемə эшчəнлегенең
милли əдəбиятлар формалашкан чорда, ягъни
ХIХ гасыр – ХХ гасыр башларында əһəмияте
гаять зур була. Ул кайбер төрки халыкларда моңа
кадəр булмаган яңа жанрлар (мəсəлəн, татарларда драматургия жанры төрек əдəбияты йогынтысында барлыкка килə, казакъ халкының милли
прозасы татар əдəбиятына бəйле рəвештə туа
һ.б.), əдəби агымнар, иҗат методлары, тел-сурəтлəү чаралары формалашуга китерə.
Лəкин, кызганычка каршы, Октябрь инкыйлабыннан соң татарларның Шəрык дөньясы белəн
багланышлары əкренлəп сүрелə башлый. Татар
уку йортларының күбесендə гарəп, фарсы, төрек
теллəре өйрəнелүдəн туктый. Миллəтчелеккə,
дини хорафатларга өндəүче дигəн шигарь астында бик күп кыйммəтле əдəби һəм фəнни хезмəтлəребез яндырыла. ХХ гасырның утызынчы елларында татарларның меңəр ел буе кулланган
гарəп əлифбасы мəҗбүри рəвештə башта латин
графикасына, ə аннары кириллицага алыштырыла. Болар барысы да татар халкының Шəрык белəн күп гасырлар буе дəвам иткəн багланышларын юкка чыгара. Əлеге сəясəт патша Россиясе
елларында ук башлангыч алган була. Ул төрки
халыкларның яңарыш хəрəкəтенə даими аяк
чала. Инде халкыбыз азатлык өчен көрəш буларак кабул иткəн инкыйлаблар башлангач та төркилəргə үз иллəрендə мөстəкыйль рəвештə яшəү
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насыйп булмый. "Татарның башкорт белəн, башкортның казакъ белəн якынаюы кебек берлəшүлəр большевиклар хакимиятенə бөтенлəй ошамый" [11], аларны һəрвакыт куркыта килə.
Татар демократик интеллигенциясенең Казанда милли театр оештырып җибəрү турындагы
гозерен дə Россия түрəлəре кат-кат кире кага
килəлəр. Лəкин татар мəгърифəтчелəренең театр
эшен оештыруга омтылышы шактый ук көчле
булып чыга.
Татар əдəбиятында, инде алдарак искəртелгəнчə, яңа жанр, əдəби юнəлешлəр формалашып
китүдə бигрəк тə төрек əдəбияты алыштыргысыз
роль уйный. Шуның йогынтысында үсеш алган
татар мəгърифəтчелек хəрəкəте гасырлар буе
формалашкан эстетик кыйммəтлəрне җимерə,
алар урынына яңалары барлыкка килүне талəп
итə. Əлеге иҗат методына корылган əсəрлəрдə
хатын-кызның ир-атлар белəн бертигез хокукларга ия булырга тиешлеге, заманча белем һəм
тəрбия бирү, халыкны наданлыктан коткарачак
фəн һəм мəдəният тудыру кебек идеялəр өстенлек
ала. Болар барысы да 1861 елгы реформадан соң
үсəргə омтылган татар мəгърифəтчелек əдəбиятын
да канəгатьлəндерə, чөнки аның формалашуы да,
мəсəлəн, төрек əдəбиятындагы үзгəрешлəр чоры
кебек үк, консерватив феодал карашларга каршы
юнəлтелгəн көрəш шартларында бара.
Нəкъ шушы үзгəрешлəр, төрле иҗтимагыймəдəни, əдəби каршылыклар дəверендə татар
əдəбиятының əле моңарчы тарихында булмаган
жанр – драматургия формалаша. Язма татар əдəбиятының күпгасырлык тарихы булса да, моңа
кадəр əле əдиплəребез тарафыннан сəхнə əсəрлəре иҗат ителми. Тəүге татар пьесалары ХIХ
гасырның соңгы чирегендə күренə башлый. Əлбəттə, бу, беренче чиратта, татар халкының үз
милли театры булмау белəн дə аңлатыла. Моның
шулай икəнлегенə Галиəсгар Камал иҗатын гына
мисал итеп китерү дə җитə. Ул "Бəхетсез егет",
"Өч бəдбəхет", "Кызганыч бала" (төрек язучысы
Нəмык Кямалның "Зəваллы чоҗык" драмасының
тəрҗемəсе) исемле əсəрлəрен иҗат иткəннəн соң,
əлеге жанрда алты-җиде ел буе бернəрсə дə
язмый. 1906 елда үзенең яңадан драматургия
өлкəсендə эшли башлавын ул болайрак аңлата:
"Шулай маташа торгач, 1905 ел килеп җитə.
Шəһəрнең "азган-тузган" яшьлəре театр артындагы урамда, приказчиклар клубында спектакль
куялар. Менə шуннан соң миндə ничə ел томаланып яткан дəрт яңадан кузгала. <…> Театр
куюлар көчəя, лəкин пьесалар юк. Шуннан
электə язылган кыска "Бəхетсез егетне" киңəйтеп, сəхнəгə куярга яраклы хəлгə китерəм. <…>
Халык һаман яңадан-яңа пьесалар сорый.
"Уйнашны"да язып карыйм, "Дəҗҗал" да языла,

башкалары да. Кариев һаман да туймый" [12].
Əйтергə кирəк, Г.Камалны 1905 ел революциясе
тəэсирендə татар театрының оешып китүе
рухландыра, иҗатка этəрə.
Күргəнебезчə, драматургия ныклап аякка
бассын өчен, аңа үз сəхнəсен, үз артистларын
һəм үз тамашачысын табу кирəк була. "Бары тик
сəхнə генə драматургның əйтергə телəгəн
фикерен һəм үзалдына максат итеп куйган
тəрбияви йогынтысын тамашачыга җиткерə ала"
[13], – дип билгелəп үтə рус драматургы
А.Н.Островский.
Алдарак аталган шарт, ниһаять, тормышка
аша. Моңа "Шимбə" түгəрəгенең этəргече зур
була. 1903 ел ахыры – 1904 ел башларында рус
мəктəплəрендə укучы татар яшьлəре, шимбə
көннəрендə җыелып, əдəбият кичəлəре үткəрүне
гадəткə кертəлəр. Шуңа аларны "шимбəчелəр"
дип йөртəлəр. "Шимбə" түгəрəгенең əгъзəлары
39 кешегə җитə" [14]. Түгəрəк җыелышларында,
рус һəм Көнчыгыш классикларының иҗатлары
белəн бергə, яңа татар əдəбияты əсəрлəрен укып
өйрəнүгə дə зур игътибар бирелə [15]. Бер үк
вакытта татар телендə спектакль уйнау мəсьəлəсе
дə көн тəртибенə куела. "Шимбəче"лəр 1904
елның 18 гыйнварында Казанның Беренче тау
урамындагы Габитовлар фатирында түгəрəкнең
беренче спектакльлəре – төрек драматургы
Н.Кямалның "Зəваллы чоҗык" драмасының
ирекле тəрҗемəсе буларак Г.Камал тарафыннан
иҗат ителгəн "Кызганыч бала"ны һəм "Гыйшык
бəласе" (авторы билгесез) комедиясен сəхнəлəштерəлəр. "Бу факт Тифлиста чыга торган "Шəркый рус" газетасына барып җитə һəм əлеге
вакыйганы хуплаган мəкалə басыла" [14].
Билгеле, татар җəмəгатьчелеге арасында милли театр оештырып җибəрү телəге белəн йөрүчелəр бер "Шимбə" түгəрəге яшьлəре генə булмый.
Татар театрын, рəсмилəштереп, киң мəйданга чыгарырга омтылучылар артканнан-арта, көчəйгəннəн-көчəя бара. Гəрчə зур уңыш белəн тəмамланмасалар да, 1905 ел инкыйлабы алдыннан төркитатар дөньясында спектакльлəр бик күп тапкырлар куела килə. Мəсəлəн, 1903 елның 30 декабрендə Казанның "Мөхəммəдия" мəдрəсəсе шəкертлəре тарафыннан Г.Камалның "Бəхетсез егет", ə
1904 елның язында Екатерининская (хəзерге Г.Тукай урамы) урамындагы Русча-татарча кызлар
мəктəбе бинасында Г.Ильясиның "Бичара кыз"
əсəрлəре сəхнəлəштерелə (əлеге спектакльлəрдə
катнашучыларның күбесе килəчəктə "Шимбə" түгəрəге əгъзалары булып китə дə инде). Соңгысына
кырыклап кеше чакырылып, ул татар театрын
рəсмилеккə шактый якынайткан бер факт булып
тора. 1904 елның 4 апрелендə исə Ташкентта
подполковник Сəхиб Еникеев фатирында, байтак
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тамашачы җыеп, "Гыйшык бəласе" спектакле
уйнала. Шулай ук 1905 елда Уфаның "Госмания"
мəдрəсəсендə шəкертлəр тарафыннан берничə
драма əсəре сəхнəлəштерелүе мəгълүм.
Ниһаять, татар театры тарихында зур сəхнəгə
чыгарылган беренче рəсми спектакль Уфаның
алдынгы интеллигенциясе, укымышлы яшьлəре
катнашында 1906 елның 21 апрелендə Приказчиклар клубында була. Ул – Г.Исхакыйның шул
чорда иң популяр əсəрлəреннəн берсе "Өч хатын
белəн тормыш" драмасы. Ə Казанда исə тəүге
рəсми ачык спектакльлəр əлеге елның 5 маенда
шулай ук Приказчиклар клубында (Зур Кызыл
урам, 29 йорт) куела. Биредə ике пьеса – Г.Камалның тəрҗемə əсəре "Кызганыч бала" драмасы
һəм билгесез авторның "Гыйшык бəласе" комедиясе уйнала.
Əмма рəсми рəвештə беренче ачык татар
спектакле уйналуы 1906 елның 22 декабренда
Казанда булды дип кабул ителə (чагыштыру өчен:
азəрбайҗан халкының театр тарихы исə 1873
елдан ук башлана). Чөнки губернатор тарафыннан
татарча спектакль куюны хуплаган рəсми кəгазь
əлегəчə бирелмəгəн була. Һəм менə "рөхсəт итəм"
дигəн виза алынгач, ике йөздəн артык тамашачыны үзенə сыйдырган Яңа клуб сəхнəсендə 22
декабрь көнне Г.Камалның "Кызганыч бала" драмасы уйнала. Спектакль һəр җəһəттəн көчле яңгыраш ала. Татар театрының чын-чынлап зур мəйданга чыгуы турында фикерлəр байтак була. Əле
бик күп миллəтлəренең драматургия һəм сəхнə
сəнгате формалашуына, үсешенə нигез булачак
əлеге əһəмиятле факт төрки дөнья өчен олы вакыйгага əйлəнə, вакытлы матбугатта күлəмле мəкалəлəр басыла. Аларда татар театрының Көнчыгыш һəм Көнбатыш традициялəрен дəвам иттергəн хəлдə мəйданга килүенə басым ясала.
Яңа туган милли театрга җəмəгатьчелек һəртөрле ярдəм күрсəтергə омтыла. Əлбəттə, беренче нəүбəттə аны пьесалар белəн тəэмин итү кирəк
була. Лəкин ныклап тотынып, драма əсəрлəре
иҗат итү өчен, авторларыбызның тəҗрибəсе җитенкерəми. Шул һəм башка сəбəплəр аркасында
XX гасыр башында татар əдəбиятының төрки
əдəбиятлар белəн багланышы тагын да тирəнəя.
Бу очракта төрек əдəбиятына мөрəҗəгать итү,
аның тəҗрибəсен үзлəштерү алгы планга чыга.
Шуңа күрə татар сəхнə əдəбияты формалашуны, аның үсеш үзенчəлеклəрен күзəтəбез икəн,
төрек əдəбияты белəн тыгыз бəйлəнешлəргə игътибар итми калу мөмкин түгел. "Татар драматургиясе һəм театр сəнгате үсеп китүдə этəргечне
шактый дəрəҗəдə төрек авторлары ясый" [11].
Тугандаш халыклардан булган төрек əдəбиятында да хакимлек иткəн идея-эстетик үзенчəлеклəргə бəйле рəвештə, тəүге сəхнə əсəрлəребез

заман проблемалары белəн тыгыз үрелеп формалаша, патша самодержавиесенең колониаль сəясəтенə, кысуларына карамастан, кыю, халыкчан
фикерлəрне таратуга басым ясый. Шул рəвешле,
төрки халыклар белəн тыгыз багланышта татар
сəхнə əдəбияты һəм сəнгате тизлəтелгəн үсеш
юлы белəн бара, киң массаны аң-белемле итү,
мəгърифəт тарату, укучы-тамашачыны тəрбиялəү, мəдəниятле итү кебек мəсьəлəлəрне үзенə
бурыч итеп куя.
Күргəнебезчə, ХIХ гасыр ахыры – ХХ йөзнең
беренче яртысында төрки-татар əдəби багланышлары үзен шактый көчле сиздерə. Төрки əдəбиятлар бер-берсе белəн тыгыз элемтəдə үсə, камиллəшə һəм байый. Моның башлангычы төрки
миллəтлəрнең дин берлегенə, Россиянең кырыс
сəясəтенə буйсынып яшəргə мəҗбүр ителүгə,
төрле кадими карашларга нигезлəнеп белем, тəрбия бирүгə, шуңа бəйле аң-белем үсешенə омтылыш һəм мəгърифəтчелек хəрəкəте киң җəелүгə
барып тоташа. Төрки əдəбиятларда уртак мотивлар, идея-эстетик үзенчəлеклəр барлыкка килə.
Бу, үз чиратында, аерым халыкларда əле моңа
кадəр булмаган əдəби жанрлар, метод-алымнар,
төрле əдəби хəрəкəтлəр формалашуга китерə.
Бигрəк тə ХIХ гасыр ахыры – ХХ йөзнең беренче
яртысында төрек һəм татар, татар һəм казакъ,
татар һəм азəрбайҗан əдəбиятлары бер-берсенең
үсешенə, камиллəшү һəм баюына көчле тəэсир
ясаганнар. Татар һəм төрек əдəбиятлары нигезендə казакъ милли əдəбиятында проза жанры
барлыкка килсə, төрек, азəрбайҗан халыкларының сəхнə əдəбияты һəм сəнгатенə бəйле рəвештə, татар милли драматургиясе һəм театры үзенең
беренче адымнарын ясый, зур тизлек белəн үсеп
китə, татар əдиплəренең əсəрлəре төрки дөньяда
киң таралыш таба, тəрҗемəчелек, бигрəк тə ирекле тəрҗемə эшчəнлеге актуальлəшə.
Төрки халыкларның уртак тамырлары борынгы дəверлəргə барып тоташа. Тугандаш халыклар
белəн татар халкы арасындагы əдəби-мəдəни багланышларны өйрəнү дə төрле кызыклы ачышларга китерə, безнең əһəмиятле бурычыбыз булып
тора. Ул əлеге гомуми үсештə татар эстетик фикеренең урынын ачыклау мөмкинлеген дə бирə.
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This article is about the Turkic-Tatar literary intercommunications of the end of ХIХ – the beginning of
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