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ер нисә йыл эсендә яһалма ней-
рон селтәрҙәр белгестәргә генә бил-
дәле концепциянан мөһим мәғлүмәт 

ихтыяжына әүерелде. Нейроселтәрҙәр ви-
деоны редакторларға, йөҙөнөң төҫөнә ҡа-
рап кешенең эмоцияларын асыҡларға, эт-
тәрҙең ҡылыҡ-тәртибен алдан әйтеп бирергә, 
Twitterҙағы яҙыуҙар буйынса үлемде һәм ауы-
рыуҙарҙың ҡабыныуын күҙалларға өйрәнгән 
тигән яңылыҡтар мәғлүмәт агентлыҡтары 
селтәрендә донъя хроникаһына ҡарағанда 
йышыраҡ күренә башланы. Әһәмиәтле тех-
нологик ваҡиғалар тәбиғи телдәге текстарҙы 
автоматик эшкәртеү менән бәйле лингвистик 

Б о р и с  О р е х о в

Баш һүҙ

ЯҺАЛМА НЕЙРОН 
СЕЛТӘРҘӘРЕ 
ҺӘМ ПОЭЗИЯ
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мәсьәләләргә ҡарата нейрон селтәрҙәрҙе ҡулланыу 
өлкәһендә лә булды. Был өлкәгә хас күп традици-
он ғәмәлдәрҙе (машина тәржемәһе, яңғыраған тел-
мәрҙе таныу, жанрҙы, тематиканы билдәләү һ.б.) 
нейрон селтәрҙәр әлегә көнгә тиклем ҡулланылған 
алгоритмдарға ҡарағанда уңышлыраҡ башҡара ала 
икәнлеге асыҡланды. Ләкин төп технологик алға 
китеш компьютер ярҙамында телмәр тыуҙырыу өл-
кәһендә булды. 

Компьютер лингвистикаһы ҡиммәтле лампалы ком-
пьютерҙар һәм ҙур булмаған электрон текстар кол-
лекциялары заманындағы академик дисциплинанан 
алып иҫәпләү ҡорамалдары киң таралған һәм Ин-
тернетта миллион эскабайтҡа еткән ҙур күләмле 
мәғлүмәт эпохаһында эре бизнес мәсьәләләрен хәл 
итерҙәй юғары коммерция потенциалы булған ғәмәли 
өлкәгә тиклем оҙон юл үтте. Һуңғы ун йыллыҡтарҙа 
үҫеш ғалимдарға ғына билдәле йүнәлештәрҙә түгел, 
ә тап килем килтерерҙәй, тимәк, инвестициялар 
һәм эре IT-компанияларҙың менеджерҙарының иғти-
барын йәлеп итерҙәй йүнәлештәрҙә, күҙгә күренде. 
Шуға күрә компьютер разработкаларының уңышы 
тулыһынса тип әйтерлек уларҙың практик әһәмиә-
тенән, йәғни, уларҙы ҡулланыу продуктына ҡуй-
ып булыу мөмкинлегенән тора. Текстар тыуҙырыу 
технологияһы көтмәгәндә тап коммерция секто-
рында талап ителә башланы.  Компьютер инду-
стрияһы менән быға тиклем фантастар күҙаллаған 
(бәлки программалаштырған) кешенән тәбиғи тел-
дә командалар алыусы интерфейстар ғына түгел, ә 
яуап, кәңәштәр бирергә, диалог булдырырға һәләтле 
чат-боттар солғап алынды. Компьютер әңгәмәләш-
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сеһе идеяһының оҙайлы тарихы бар, әммә тик һуңғы 
йылдарҙа ғына нейрон селтәрҙәр уңышы, иҫәпләү 
ҡеүәттәре арзанайыу һәм ҙур текст коллекцияла-
ры барлыҡҡа килеү тулҡынында белгестәр ҡуйылған 
мәсьәләләрҙе эффективыраҡ үтәүсе чат-боттарҙы 
тап нейрон селтәрҙәр платформаһында төҙөргә мөм-
кин икәнлеген аңлай башланы. Был технология буй-
ынса синтезланған текст кеше телмәренә шул ти-
клем оҡшаған икән һәм эшләүселәр әңгәмәләшсенең 
һәр репликаһын күҙаллау һәм программалаштырыуға 
мохтаж түгел, нейрон селтәр тормош төрлөлөгөн 
булдыра ала һәм һөҙөмтәлә үҙенең аңлашылып ет-
мәгән алгоритмдарына ярашлы рәүештә яуаптарҙың 
кеше-ҡулланыусы яҡшы ҡабул итерҙәй теге йәки 
был вариантын тәҡдим итә.

Чат-бот баҙарының уңышы iOS өсөн Siri (2011) 
продуктында күренде, ә һуңынан шундай уҡ си-
стемалар башҡа IT-гиганттарҙа ла барлыҡҡа килде: 
Microsoft (Cortana, 2014), Amazon (Alexa, 2014), 
Google (Assistant, 2016), Яндекс (Алиса, 2017). 
Был программаларҙың эске төҙөлөшөнөң күп үҙен-
сәлектәре коммерция сере булып тора, ләкин һис 
юғында "Алиса" тураһында уның күп ҡатламлы 
нейрон селтәргә ҡоролған икәнлеге теүәл билдәле1.

Текстарҙы компьютер ярҙамында тыуҙырыу мәсьәләһе 
коммерция баҙарының күренеп торған сегментына әйлә-

1 "Яндекс" компанияһының корпоратив бло-
гы (10 октябрь 2017). https://yandex.ru/blog/
company/alisa 

62

70

неп



6

неп, перспективалы технологияларҙың үҫешен күҙәтеүсе 
киң профилле программистарҙың иғтибарын үҙенә йәлеп 
итте. Уларҙың күптәре айырым шәхес булараҡ мода-
лы ҡоралды ҡулланып ҡарарға булды, быға Google ком-
панияһының Tensorflow (ноябрь 2015) төплө өйрәтеү 
китапханаһын ирекле ҡулланыуға сығарыуы булышлыҡ 
итте, ул нейрон селтәрҙәр тыуҙырыу мәсьәләһен һиҙе-
лерлек дәрәжәлә ябайлаштырҙы һәм был өлкәлә яңы бел-
гестәрҙе эшкә йәлеп итте. 

Билдәле психологик сәбәптәр арҡаһында коммерция 
проекты сиктәрендә түгел, ә үҙҙәре өсөн ниндәй ҙә 
булһа (ниндәй икәнлеге барыбер) тексты тыуҙыры-
усы нейроселтәр төҙөргә теләүсе программистар тә-
жрибә майҙаны булараҡ йыш ҡына шиғырҙарҙы иҫкә 
төшөрәләр. Бөтә донъя разработчиктарының асыҡ 
сығанаҡ кодын һаҡлаусы Github сайтында беҙ поэ-
тик текстар тыуҙырыу күнекмәләренә тиҫтәләгән 
миҫал таба алабыҙ2. Шиғырҙар (айырыуса мәктәп 
программаһынан) Интернетта ирекле ҡулланыуҙа 
(махсуслаштырылған диалог корпустарынан айыр-
малы рәүештә), мәҙәни иерархияла мөһим урынды 
алып тора, шуға ла улар хәтергә еңел төшә. Һай-
лауға прагматиканан тыш синтактика ла йоғонто 
яһай: шиғри әҫәрҙәр йыш ҡына тамамланған үҙ аллы 

2 Миҫалдарҙы https://github.com/
search?q=poem+generation тибындағы ябай мөрәжәғәт 
аша ҡарарға була.  Ҡыҙыҡ өсөн, шиғыр текста-
рын тыуҙырыусы нейроселтәр төҙөүгә типик миҫал: 
Как научить свою нейросеть генерировать стихи //  
https://habrahabr.ru/post/334046/
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фекер сылбыры булараҡ ҡоролғандар. Уларҙың кү-
беһе ниндәйҙер теүәл бер тарихты һөйләргә бурыс-
лы түгел. И. Бродскийҙың һәр кемгә билдәле  юл-
дарын иҫкә төшөрәйек:

Күҙәтеүҙәр рәте. Мөйөштә - йылы.
Әйберҙәрҙә ҡала ҡараш эҙе.
Һыу - ул быялалыр.
Һөлдәһенән ҡурҡыныс кеше үҙе3.

Ысынында бында бер шиғырҙа бер поэтик афоризм 
сағылған. Бындай текст структураһы ниндәйҙер 
кимәлдә ике йәки бер нисә кешенең айырым (башлы-
са ҡыҫҡа) репликаларынан торған диалогты хәтергә 
төшөрә.

Ниһайәт, компьютер тыуҙырған реплика менән по-
эзия берләшмәһен семантика ҡеүәтләй. Нейрон сел-
тәрҙәр грамматик яҡтан дөрөҫ һәм мәғәнә күҙлегенән 
еңел аңлатыла алырлыҡ репликаларҙы тыуҙырыу эшен 
һәр ваҡыт алып барып сығара алмай. Шул уҡ ваҡыт-
та ХХ быуат шиғриәте грамматик ҡағиҙәләрҙе һәм 
семантик бәйләнешлелек конвенцияһын ҡыҫҡартыусы 
эксперименталь текстар менән тулған. Дөйөм (яңы 

3 Шиғырҙың үҙенсәлеге тураһында М. Л. Гаспа-
ров былай тип яҙа: "Шиғырҙың аҙағы ғәҙәттә һөйләм 
йәки колон аҙағы менән тап килә". Гаспаров М. Л., 
Скулачева Т. В. Статьи о лингвистике стиха.  
М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 60.

заман
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заман шиғриәтенә генә түгел) шиғриәткә профессио-
наль булмаған ҡараш шиғырҙарҙың "мәғәнәле" булыуы 
мотлаҡ түгел, ә шиғриәт "диуанараҡ булырға тейеш" 
тигән шарт ҡуя.  

Ниһайәт, поэтик текст һәм нейрон селтәр тыуҙы-
рған текст бер-береһенә Ш.П. Грайстың күпселек 
постулаттарын боҙоуҙары менән оҡшаш: был кате-
горияларға ҡараған һүҙҙәр кәрәгенән әҙерәк мәғлүмәт 
бирә, һәр ваҡыт дөрөҫ булмауҙары мөмкин, аңлашыл-
маусанлыҡ тыуҙыра һәм күп мәғәнәгә эйә.

Был сәбәптәрҙе аңлап йәки аңлап етмәйенсә програм-
мистар шиғри әҫәрҙәр тыуҙырыусы нейрон селтәрҙәр 
эшләү модаһын эләктереп алдылар. Был эшмәкәрлектә 
ҙур өлөш ҡытай программистарына тура килә. Ком-
пьютер шиғырҙары тураһында яңы мәҡәләләр буйын-
са ла ҡытайҙар беренселектә килә. Күрәһең, бының 
артында Ҡытайҙағы социаль һәм иҡтисади хәлдән, 
йәғни IT-индустрия үҫешенән тыш, ҡытай шиғриә-
тенең үҙенсәлекле ҡоролошо тора. Эш шунда, бын-
дай төрҙәге нейрон селтәрҙе төҙөү буйынса күнекмәләр 
уңышының төп критерийы килеп сыҡҡан һөҙөмтәнең 
сығанаҡ текстарға оҡшашлығын субъектив баһала-
уҙа, йәғни һуңғы нәүбәттә һөҙөмтәнең эксперимен-
таторҙың шиғриәт тураһындағы күҙаллауҙарына тап 
килеүенән тора.  Был ярашлылыҡҡа поэтик концеп-
цияның формаль параметрҙар йыйылмаһынан (ябай 
уҡыусы күҙлегенән ҡарағанда беҙҙең традицияла ун-
дайҙар булып шиғри метр һәм рифма һанала) торған 
осраҡта ҡайһы бер техник үҙенсәлектәр айҡанлы өл-
гәшеп була. Урта быуат ҡытай поэзияһы өсөн бындай 
параметрҙар сифатлы текстың ҡәтғи шарты булып 
торған, төрлө кимәлдәрҙә тел һәм поэтик сараларҙың 

122
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төрлөлөгө минимумға ынтылған4. 
Шуға ярашлы, шиғриәттең төп 
ҡағиҙәләрен яңынан барлыҡҡа 
килтергән ҡалып төҙөү ябайы-
раҡ булып сыға. 

Яһалма нейрон селтәрҙәр шиғриә-
те шулай итеп башҡа көнүҙәк 
технологик темалар ансамбленә ба-
рып сыға. Традицион гуманитар про-
блематика белемдең ҡәтғи техник полюсы 
менән тығыҙ бәйләнешкә инә. Техник кимәл-
дә был үҙ-ара бәйләнешле эшмәкәрлек нейрон 
селтәрҙәр булдырыуҙың телгә ҡағылышлы һәм 
математик деталдәрен һүрәтләүсе ғилми пу-
бликацияларҙа сағылыш тапҡан да инде. Әммә 
беҙ был теманың гуманитар, филологик аспек-
ты тураһында һүҙ алып барабыҙ: нейрон сел-
тәрҙәр шағирҙарға, гуманитарий ғалимдарына 
нимә бирә? Технологиялар үҫеше хәҙер шундай 
темптар менән бара, шуға ла бындай һорауҙар 
ҡуйыу ваҡытлы һәм урынлы булып күренә. 

4 Юл оҙонлоғо ҡәтғи бирелгән, 5 йәки 
7 иероглифтан тора, рифмалар билдәле та-
блицалар менән билдәләнгән, һүҙҙәр ике тон-
лы төркөмгә бүленә, ә был төркөмдәрҙәге 
һүҙҙәрҙең мөмкин булған сиратлашыуын тәр-
типкә һалынған. Был һорау буйынса кон-
сультация өсөн беҙ М. Зорькинға рәхмәт 
белдерәбеҙ.
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5 Был классификацияны Пабло Жервас тәҡдим 
итә: Gervas P. Constrained creation of poetic forms during 
theme-driven exploration of a domain defined by an n-gram 
model // Connection Science, 2016. 28(2): 111-130, 
April. DOI: https://doi.org/10.1080/09540091.2
015.1130024

6 Һуңғараҡ М. Эпштейн урын алмаштыры-
уҙа хәрефтәр түгел, ә һүҙҙәр ҡатнашҡан был алым-
ды анаграммаға оҡшатып "анафраза" тип атай: 

КОМПЬЮТЕР 
ШИҒРИӘТЕ ТАРИХЫ

иғырҙарҙы компьютер ярҙа-
мында яҙыу буйынса тәүге тәжрибә 
1959 йылға тура килә. Һәм әгәр ҙә 

XXI быуат башында компьютерҙар тыуҙырыу 
һәм уларҙы программалар менән тәьмин итеү өл-
кәһендә лидерлыҡ Төньяҡ  Америкала булһа, ә 
IT-индустрия теле булып ғәмәлдә инглиз теле 
торһа, шиғриәт менән кибернетик эксперимент-
тар буйынса беренселек ярты быуат элек тап 
Германия һәм Италия рәссамдарыныҡы ине. 

Был тәүге системаларҙа уҡ ике төп прин-
цип бүленеп сыҡты: майҙанға нейрон селтәрҙәр 
сыҡҡанға тиклем компьютер шиғырҙарын төҙө-
гәндә разработчиктар мотлаҡ рәүештә уларҙың 
береһенә таянып эшләнеләр5. Беренсе принцип 
булған текстың һүҙҙәрен йәки фразаларын үҙ-
гәртеп ҡуйыуҙы тәҡдим итә6 (уның ҡарауы, 
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Эпштейн М. Н. Анафраза: языковой феномен и ли-
тературный приём // [электронный ресурс] http://
www.topos.ru/article/3412 от 28.03.2005

7 Цитата: Галкин Д. В. Звуки, рожденные 
из чисел, кибертеатр и компьютерная поэзия: эсте-
тика случайности в кибернетическом искусстве 1950- 
1960-х гг. // Вестник Томского государственного 
университета. 2009. No 325. Август. С. 56

компьютер шиғриәте барлыҡҡа килгән осорҙа бындай 
текст булып күберәк прозаик әҫәр тора). Икенсеһе - 
һүҙҙәрҙе осраҡлы һайлау, уларҙы килеп сыҡҡан текста 
урынлаштырыуға программист тарафынан тел күҙле-
генән һәм/йәки шиғри сикләүҙәр ҡуйыла. Шулай итеп, 
был процестың үҙәк категорияһы булып компьютер 
поэзияһы пионерҙары тарафынан төп эстетик фактор 
тип табылған осраҡлылыҡ категорияһы урын ала. Был 
турала шул осор рәссамдарының береһе Марк Адриан 
туранан-тура былай тип әйтә: "Минең өсөн машина-
ның нейтраль булыуы бик мөһим. Ул уҡыусыға был һүҙ 
менән ассоциацияланған үҙе теләгән мәғәнәләрҙе күпкә 
еңелерәк табырға мөмкинселек бирә, сөнки уларҙы һай-
лап алыу, ҙурлыҡтары һәм ҡоролошо осраҡлы рәүештә 
бирелгән була"7.

Ғәжәп рәүештә, тап художестволы абсолютҡа 
күтәрелгән осраҡлылыҡ, шағирҙарҙа компьютер менән 
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8 Заманса компьютер архитектураһын 
эшләүсенең мәҡәләһендә физик һәм арифметик сыға-
наҡтар нигеҙендә осраҡлы һандар генераторы төҙөү 
мәсьәләләре тикшерелә: Neumann J. von Various techniques 
used in connection with random digits // National Bureau 
of Standards Applied Mathematics Series. 1951. No 12.  
P. 36-38. 

ассоциацияланһа ла, компьютерҙар өсөн технологик 
проблема булып тора ла инде. Ысынлап та осраҡлы 
мәғәнәләрҙең сығанағын табыу бик ҡатмарлы икән8, 
шуға ла, терминологик теүәллек һаҡлау өсөн, бындай 
программалар хатта "псевдоосраҡлы һандар генера-
торҙары" тип аталалар.

Рус телендә шиғри текстар тыуҙырыу менән бәйле 
бындай эксперименттар шаҡтай һуңғараҡ үткәрелә 
һәм персональ компьютерҙарҙың киң таралыу алыу осо-
рона тура килә. Рус материалындағы был бөтә тәүге 
тәжрибәләр мотлаҡ силлабо-тоника һәм ҡәтғи рифма 
талап иткән сағыштырмаса ярлыландырылған поэтик 
концепцияны тәшкил итәләр. Шуныһы ҡыҙыҡлы, 
1950-се йылдар аҙағында - 1960-сы йылдар башында 
компьютер тыуҙырған тәүге шиғри әҫәрҙәр XIX быуат 
яҙма мәҙәниәте булдырған формаль параметрҙар йый-
ылмаһы менән сикләнмәгән шиғриәт тураһында ирекле 
күҙаллау һөҙөмтәһе булып торҙо. Көнбайышта ком-
пьютер шиғырҙарынан берәү ҙә рифма һәм ҡәтғи ритм 
көтмәй ине, ә шундай уҡ рус шиғриәте өсөн улар мот-
лаҡ булды. 
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9 Моль А. Искусство и ЭВМ // Искусство  
и ЭВМ. М.: Мир, 1975. 13-278-се бб.

10 Шунда уҡ. 110-сы б.
11 Шунда уҡ. 130-сы б.

ныу

Һәм был иртә һәм нейрон селтәрҙәрҙе киң ҡулланы-
уға тиклемге күпкә һуңыраҡ булған тәжрибәләр ал-
дан бирелгән элементтар (һүҙҙәр йәки әҙер фразалар) 
комбинаторикаһы идеяһына нигеҙләнә. Был идеяны 
Абраам Моль, структурализм философияһы менән бәй-
ләп, "донъяны һуңынан ирекле структуралар ҡороп 
була торған "атомдарға" тарҡатыусы" "пермутаци-
он сәнғәт"9, итеп концептуалләштәрҙе10. Шулай уҡ 
ул "пермутацион сәнғәт уйын ғына булып тормай - 
ул эстетик тикшереү методы, сөнки ул сәнғәт әҫәрен 
анализлау һәм синтезлауға конкрет юл аса", тип иғлан 
итте11. 

Шулай ҙа текст тыуҙырыу мәсьәләһенә ҡарата ҡул-
ланылған яһалма нейрон селтәрҙәр компьютер шиғриә-
тен ҡәтғи рәүештә үҙгәртте. Текст тыуҙырыу 
барышындағы осраҡлылыҡ икенсе планға күсте, тел-
дең һәм шиғриәттең автоматик әҫәр төҙөүгә ҡарата 
булған ҡатмарлы ҡағиҙәләрен алгоритмик һүрәтләү 
кәрәклеге бөттө. Нейроселтәр алгоритмдарын ҡулла-
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ныу һөҙөмтәһендә уны төҙөүсе кешегә 
контролдә тотоуы һәм хатта аңлауы 
бик аҙ дәрәжәлә мөмкин булған объект 
алабыҙ. Пермутация программа төҙөүсе 
биргән һүҙҙәр менән генә сикләнмәй, ә 

ҡатмарлылыҡтың сифат яғынан бөтөн-
ләй икенсе кимәленә - төп урынды комби-

наторика һәм осраҡлылыҡ түгел, ә киреһен-
сә, системалылыҡ, структураның иреклеге 

түгел, ә элементтарҙың структур бәйләнешлелеге 
урын алған кимәлгә күсә. Нейрон селтәр шундай 
итеп "һөйләргә" өйрәнә, шағир һөйләгән кеүек 
һөйләй, уның стилен ҡабатлай.259
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ЯҺАЛМА НЕЙРОН СЕЛТӘРҘӘРҘЕҢ 
ЭШ ПРИНЦИБЫ

һалма нейрон селтәрҙәр машина-
ны өйрәтеү концепцияһының бер 
төрө булып тора. Ул компьютер 
техникаһын программалаштырыуҙа 

ҡағиҙә тип атарға мөмкин булған тәүге ҡараш 
сикләүҙәрен еңеп сығыу сараһы булараҡ барлыҡҡа 
килә. Машиналарға үҙен нисек тоторға йүнәлеш 
биреүҙең ярайһы асыҡ һәм традицион методы 
шунан ғибәрәт булды: программист мөмкин бу-
лырҙай һәр ваҡиғаға ҡарата компьютер нисек 
итеп яуап бирергә тейеш икәнлеген күрһәтеүсе 
ҡағиҙәләр яҙа. Мәҫәлән, чат-ботты програм-
малаштырғанда ҡулланыусының мөмкин булған 
һәр репликаһына программаның программист ал-
дан һалған яуап репликаһы булыуы кәрәк. Ди-
алог системалары үҫешенең тәүге этаптарында 
программа төҙөүселәр ысынлап та әңгәмәләшеүсе 
кеше бирергә мөмкин булған бөтә фекерҙәрҙе күҙ 
уңында тоторға мәжбүр ине12. Хатта һорау һәм 
яуаптарҙың бындай базаһын структура яғынан 
һүрәтләү өсөн махсус тәғәйенләнгән AIML махсус 
техник теле барлыҡҡа килде:

12 Weizenbaum J. ELIZA - A Computer Program 
for the Study of Natural Language Communication 
between Man and Machine // Communications of the 
Association for Computing Machinery 9 (1966): 
36-45.
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 13 https://github.com/massyn/ELIZA/blob/
master/eliza.aiml Бында "sorry" һүҙенең ҡулланыусы 
репликаһында ғәфү үтенеү икәнлеге һәм уға түбән-
дәге осраҡлы һайланған фразалар менән яуап бирергә 
кәрәк икәнлеге һүрәтләнә: "Зинһар, ғәфү үтенмә-
геҙ", "Ғәфү үтенергә кәрәкмәй", "Мин һеҙгә әйт-
тем бит, ғәфү үтенергә кәрәкмәй", "Был мине бор-
сомай. Зинһар, дауам итегеҙ".

</category>

<category>

 <pattern>SORRY</pattern>

 <template>

  <random>

   <li>Please don't apologize..</li>

   <li>Apologies are not necessary..</li>

   <li>I've told you that apologies are not required..</li>

   <li>It did not bother me. Please continue..</li>

  </random>

 </template>

</category>13

Әммә тәбиғи телдә төҙөп була торған фекерҙәрҙең 
потенциаль һаны сикһеҙлеккә барып тоташа, шуға ла 
мөмкин булған һорау-яуап варианттарының бөтә төр-
лөлөгөн ҡулдан машинаға индереү мөмкин түгел. Шун-
дай уҡ ҡыйынлыҡтар программа төҙөүселәргә башҡа 
автоматик системаларҙы төҙөгәндә лә осраны. Ҙур 
һанлы күрһәткестәрҙе анализлау нигеҙендә ҡарарҙар 
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ҡабул итеү кәрәк булған компьютер программаларында 
(мәҫәлән, пациенттың күп һанлы симптомдары буйынса 
диагноз ҡуйыу14) мөмкин булған бөтә күрһәткестәрҙең 
бәйләнешен иҫәпкә алыусы ҡағиҙәләр йыйылмаһы бирергә 
маташыу комбинаторлы шартлауға килтерә һәм шулай 
уҡ ахыр сиктә тормошҡа ашырылмаҫтай булып сыға. 
Бындай типтағы программалар "эксперт системалар"15 
тигән исем йөрөтә ине, әммә уларҙы эшләү һәм ҡулланыу 
бөгөнгө көндә көрсөккә терәлде. Күпмелер ҡатмарлы 
мәсьәләнең байтағы өсөн ҡарар ҡабул итеү ҡағиҙәләрен 
һүрәтләү урынһыҙ күп ваҡытты ала булып сыҡты. 

Әммә ҡағиҙәләргә таянып эшләү юлын сикләүҙе маши-
наны өйрәтеү ярҙамында йырып сығырға була, йәғни 
статистика ҡулланыу айҡанлы башланғыс мәғлүмәт-

14 Бына тағы бер нисә оҡшаш мәсьәлә: Коптелова 
И. А., Силкин И. М. Экспертная система диагно-
стирования силовых трансформаторов систем электро-
снабжения // Известия Волгоградского государственно-
го технического университета. 2011. No8 (81). С. 
104-107; Седова Н. А. Система поддержки приня-
тия решений при плавании судов на виду друг у друга 
// Современная наука: актуальные проблемы теории 
и практики. Серия: Естественные и технические на-
уки. 2013. No 11-12. С. 29-32; Wong Bo K., Monaco 
J. A. Expert system applications in business: a review and 
analysis of the literature // Information and Management. 
1995. 29 (3). P. 141-152. doi:10.1016/0378-
7206(95)00023-p

15 Таунсенд К., Фохт Д. Проектирование и 
программная реализация экспертных систем на персо-
нальных ЭВМ. М.: Финансы и статистика, 1990.

тәрҙе

312



18

тәрҙе йыйыу тенденцияһын ысынбарлыҡҡа мөмкин 
тиклем яҡын һүрәтләүсе шундай математик функ-
циялар табырға ярҙам итеүсе "өйрәтеүсе өҙөмтә" 
тип аталған методтар комплексы ярҙамында. Икен-
се төрлө әйткәндә, программист һәр мөмкин булған 
осраҡта система ниндәй ҡарар ҡабул итергә тейеш 
икәнлеген һүрәтләмәй, ә уға мәғлүмәт бирә һәм унда 
законлылыҡтарҙы үҙ аллы эҙләргә мәжбүр итә. Ма-
тематика телендә был законлылыҡтар функциялар 
тип аңлатыла. Функция - ул килеп ингән мәғлүмәтте 
ниндәй өҫтәмә коэффициенттарға ярашлы үҙгәртергә 
кәрәклек тураһында ҡәтғи төшөнсә. 

Әйтәйек, беҙҙә бер нисә кешенең буйын һәм ауы-
рлығын теркәп барыусы ("өйрәтеүсе йыйылма") 
мәғлүмәт бар, ти. Мәҫәлән, 147 см буйлы кешенең 
ауырлығы 52 кг, 149 см - 53 кг һ.б. Был мәғлүмәт-
тәргә таянып беҙ ирекле буйҙы уға тура килгән яҡынса 
ауырлыҡҡа әйләндерергә ярҙам иткән коэффициент-
тарҙы  иҫәпләп сығара алабыҙ. 

Был коэффициенттар -39,697 һәм 61,61-гә ти-
геҙ, йәғни буй дәүмәлен 61,61-гә ҡабатларға һәм 
39,697-не алырға кәрәк. Шулай итеп беҙ формаль 
рәүештә түбәндәгесә яҙып була торған функция ала-
быҙ: 

Ауырлыҡ = -39,697 + 61,61 * Буй16

16 Миҫал алынған хеҙмәт: Шипунов А. Б., Бал-
дин Е. М., Волкова П. А. и др. Наглядная ста-
тистика. Используем R! М.: ДМК Пресс, 2012.  
С. 115-117.
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Ҡағиҙәләр парадигмаһы сиктәрендә ҡалып, беҙ буй 
һәм ауырлыҡтың бөтә тап килеүҙәрен ҡулдан яҙырға 
һәм кәрәк осраҡта компьютерҙы программа хәтерендә 
был тап килеүҙәрҙе эҙләргә мәжбүр итергә тейеш инек. 
Был мөмкин булмаҫтай күренеш түгел, сөнки кеше буйы 
ҡабул итерҙәй дәүмәлдәр диапазоны сикләнгән. Әммә 
ысынбарлыҡта беҙ күпкә ҡатмарлыраҡ мәсьәләләргә тап 
булабыҙ, уларҙа ике үҙгәреүсән дәүмәл түгел, ә ун-
лаған, йөҙләгән дәүмәл ҡатнаша, һәм был осраҡтарҙа 
беҙ машинаны уларға функцияны үҙ аллы һайлап алырға 
мәжбүр итәбеҙ. Был функциялар автоматик рәүештә 
табылғас, улар теләһә ниндәй кимәлдә ҡатмарлы булы-
рға мөмкин. Ҡулдан иҫәпләүҙәр бында нәтижәһеҙ булыр 
ине, һәм һөҙөмтәгә ирешеүҙең ғәмәлдә берҙән-бер ысу-
лы булып компьютерҙар ҡулланыу тора. Ошонан уның 
исеме  килеп сыға ла инде - машинаны өйрәтеү, йәғни 
функциялар өсөн кәрәкле коэффициенттар эҙләүҙе ҡу-
лайлаштырыусы алгоритмдарҙың ҙур йыйылмаһы.

Әгәр ҙә ундай функциялар табылһа, инде беҙ-
гә мөһим параметрҙарҙың билдәһеҙ материалда нин-
дәй дәүмәл алырын күҙаллап буласаҡ. Мәҫәлән, үҙенең 
клиенттары тураһында мәғлүмәт йыйып һәм уларҙың 
түләүгә мөмкинселектәрен һүрәтләүсе функция та-
бып, банк был функцияны яңы клиент тураһын-
дағы мәғлүмәткә ҡарата ҡуллана һәм уның кредитты 
түләй алыу-алмауын күҙаллай ала. Популяр әҙәбиәт 
тикшеренеүҙәрендә шулай уҡ бындай төрҙәге ма-
уыҡтырғыс эксперименттарға миҫалдар бар: белгестәр 
төркөмө мәғлүмәттәрҙе анализлап, Дж. Р. Р. Мар-
тиндың  "Боҙ һәм ялҡын йыры"17 романы сериялары 
персонаждары ниндәй эҙмә-эҙлелектә үлерен алдан әй-
тергә тырышып ҡараны.

17 17
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Яһалма нейрон селтәрҙәр идеологик яҡтан был кон-
цепцияны яңынан тыуҙыралар һәм уны архитекту-
ра яғынан үҫтерәләр. Мәғлүмәттәрҙәге бөтә закон-
лылыҡтарҙы һүрәтләүсе бер ҙур функция урынына 
эш процесында бер-береһенә үҙгәртелгән мәғлүмәтте 
тапшырыусы бик күп ябай функциялар тыуҙырыла, 
был бер ни тиклем мейе эсендәге электрик импуль-
старҙың үткәргестәре булып хеҙмәт итеүсе биоло-
гик нейрондарҙың үҙ-ара тәьҫир итешен хәтерләтә. 
Был оҡшашлыҡ нейроселтәрҙәргә нығынған ошо исе-
мен бирергә мөмкинселек биргән, әммә белгестәр тәбиғи 
күҙәнәктәр менән математик функциялар араһын-
дағы оҡшашлыҡтың шартлы ғына түгел икәнлеген бер 
туҡтауһыҙ һыҙыҡ өҫтөнә алалар18. 

Өйрәтеү ваҡытында иҫәпләү ысулы менән код-
ланған мәғлүмәт "инеү ҡатламы"на берләшкән бер 
нисә нейрон функция ишегенә килеп етә, һәм үҙгәр-
телгән күренештә артабан икенсе, өсөнсө һәм арта-
бан башҡа ҡатламдарға тапшырыла (ҡатламдарҙың 
һаны селтәр төҙөүсе күпме ҡатлам бирһә, шулай), 
әммә сигнал бындай һәр бер тапшырыу процесында 
тапшырылыу процесы барған нейрондар араһындағы 
бәйләнешкә тәғәйенләнгән көскә ярашлы үҙгәртелә. 

17 Guy Yahcdav et al. How do we predict likelihood 
of death? URL: https://www.got.show/machine-
learning-algorithm-predicts-death-game-of-thrones
18 Николенко С., Кадурин А., Архангельская 
Е. Глубокое обучение. СПб.: Питер, 2018. С. 113 
и далее.
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Инеү һәм сығыу араһындағы ҡатламдар йәшерен 
ҡатлам тип аталалар. Әгәр ҙә йәшерен ҡатламдар күп 
булһа, селтәрҙе өйрәтеү "төплө" тип һанала (deep 
learning). Һуңғы этапта күп тапҡыр яңынан һаналған 
мәғлүмәт иң һуңғы, "сығыу" ҡатламына килә, унда 
ул "яуап", бөтә системаның аҙаҡҡы эш һөҙөмтәһе 
булып һанала. Әгәр ҙә был һөҙөмтә көтөлгән һөҙөмтә 
менән тура килмәһә, дөрөҫ яуапҡа тура килтерер өсөн 
функциялар араһындағы бәйләнеште яңынан һанарға 
кәрәк була. Селтәрҙе өйрәтеүҙең ҙур күләмле иҫәп-хи-
сап процесы был яңынан һанауҙарҙан тора ла инде. 
Шулай ҙа өйрәтелгән селтәр күп мәсьәләләрҙе маши-
на өйрәтеүҙең классик алгоритмдарына, ә ҡайһы бер 
осраҡтарҙа хатта кешегә ҡарағанда ла, көтөлмәгәнсә 
һөҙөмтәлерәк башҡарып сыға19.

Машина өйрәтеү идеяһы үҙе шулай итеп бер нисә 
тиҫтә йыл элек барлыҡҡа килә, әммә белгестәрҙең уның 
менән ҡыҙыҡһыныуы бер нисә тапҡыр һүнеп тора. 
Нейрон селтәрҙәрҙе практик ҡулланыу үткән тиҫтә 
йыллыҡтарҙа алгоритмик характерҙағы ҡыйынлыҡтар 
менән дә, шулай уҡ компьютерҙарҙың иҫәпләү ҡеүәте 
етешһеҙлектәре арҡаһында ла сикләнеп килде. Ней-
рон селтәрҙәр башҡа машина өйрәтеүсе алгоритмдар 
араһында ике факторға һиҙгерҙәр: иҫәпләү мөкинсе-
лектәренә (мәсьәләне сисеү тиҙ эшләгән процессор талап 

19 He K., Zhang X., Ren Sh., Sun J. Delving 
Deep into Rectifiers: Surpassing HumanLevel Performance 
on ImageNet Classification // The IEEE International 
Conference on Computer Vision (ICCV), 2015, pp. 
1026-1034. 
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итә, юғиһә селтәр төҙөүҙе аҡыл сиктәрендәге ваҡыт-
та башҡарып булмай) һәм өйрәтеүсе һайланмаларҙың 
ҙурлығына (сығанаҡ мәғлүмәттәр ни тиклем күберәк 
булһа, улар шул тиклем яҡшыраҡ һүрәтләнәсәктәр). 
Һуңғы йылдарҙа нейрон селтәрҙәр сәскә атыу осорон 
кисерә, беренсенән, өйрәтеү һөҙөмтәһенә ҡамасаула-
усы бер нисә принципиаль мәсьәлә теоретик кимәлдә 
уңышлы хәл ителде; икенсенән, компьютерҙарҙың 
иҫәпләү ҡеүәте һиҙелерлек дәрәжәлә артты (башлы-
са, график процессорҙар төҙөү өлкәһенең алға китеше 
арҡаһында); өсөнсөнән, күнекмәләр өсөн мәғлүмәттәр 
селтәре күләме киңәйҙе. 

Төплө өйрәтеү телмәрҙе таныу, компьютерҙың 
күреү һәләте кеүек өлкәләрҙең бер аҙ алға китеүенә 
булышлыҡ итте. 

Архитектура яғынан нейроселтәрҙәрҙе төрлө ысул-
дар менән төҙөргә була. Һүрәттәрҙе таныу өсөн 
төргәк селтәрҙәре (convolutional networks) тип аталған 
селтәрҙәр яҡшы тура килә. Уларҙың эш принцибы 
шунан ғибәрәт: анализланған һүрәт инеү ҡатламында 
ҙур булмаған матрицаға (күп үлсәмле таблица) ти-
клем "төрөлә" һәм шундай күренештә селтәрҙең йә-
шерен ҡатламдарына тапшырыла. Йәғни селтәр бер 
юлы тотош бөтә һүрәт менән эшләй. Текст өҫтөндә 
операциялар башҡарыу өсөн башҡа төрлө архитек-
тура кәрәк. Текст - ул бөтәһенән элек эҙмә-эҙлелек 
(һүҙҙәрҙең, символдарҙың, фекерҙәрҙең), шуға ла 
нейрон селтәренең инеү урынына уны кешегә тапшы-
рған кеүек берәмек артынан берәмек итеп бирергә, ә 
селтәрҙең үҙенә был эҙмә-эҙлелектә нимә артынан нимә 
килгәнлеген  "иҫтә ҡалдырырға кәрәк". Эҙмә-эҙлелек-
тәрҙе иҫтә ҡалдыра һәм уларҙа законлылыҡтар эҙләй 
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белгән селтәр рекуррент селтәр тип атала20. Был 
мәғәнәлә төргәк һәм рекуррент селтәрҙәр араһында 
айырма Г.Э. Лессинг тарафынан XVIII быуатта әй-
телгән яҫылыҡ һәм ваҡыт сәнғәте араһындағы айырма 
кеүек тип аңлатыла21. Шул ваҡыттан алып "яҫылыҡ" 
һынлы сәнғәте шул уҡ мәлдә ҡабул ителә, ә "ваҡыт" 
тексы эҙмә-эҙлекле бара тигән фекерҙәр бер аҙ төҙә-
телде22. Әммә Лессинг буйынса, сәнғәт төрҙәрен ҡабул 
итеүҙә төп сикләүҙәргә генә иғтибарҙы йүнәлтһәк, ул 
яҡынса нейрон селтәрҙәрҙең төрлө архитектуралары-
на ярашлы була: береһе һүрәтте "яҫылыҡ" мәғлүмә-
те булараҡ, ә икенсеһе тексты "ваҡыт" эҙмә-эҙлелеге 
кеүек эшкәртә.

20 Medsker L. R., Jain L. C. Recurrent neural 
networks. Design and Applications, Boca Raton, FL, USA, 
"CRC Press, Inc.", 1999.
21 Лессинг Г. Э. Лаокоон, или о границах жи-
вописи и поэзии. М.: Художественная литература, 
1957.
22 Һынлы сәнғәтте ҡабул иткәндә күҙҙәр 
хәрәкәтенең әһәмиәтенә бағышланған экспериментты 
иҫкә төшөрөү ҡыҙыҡ (мәҫәлән: Ярбус А. Л. Роль 
движения глаз в процессе зрения. М.: Наука, 1965). 
Ғөмүмән, эксперименттар яҫылыҡтағы сәнғәт 
әҫәрҙәрен беҙ бер генә моментта ҡабул итмәйбеҙ, ә 
кешенең күҙе, ҡыҫҡа ваҡыт эсендә һүрәттең төр-
лө фрагменттарына ҡарап, уны синтезлай, тигән 
һығымта яһарға ярҙам итә (һынлы сәнғәтте ҡабул 
итеү тураһында  тулыраҡ: Кандель Э. Век самопо-
знания: поиски бессознательного в искусстве и науке с 
начала XX века до наших дней. М.: ACT CORPUS, 
2016 с указанием дополнительной литературы). 
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Рекуррент селтәрҙәр, сығанаҡтың һайланма закон-
лылыҡтарын ҡулланып, сығанаҡты һүҙмә-һүҙ ҡабат-
ламаусы, әммә уның үҙенсәлектәрен, шул иҫәптән сти-
листик үҙенсәлектәрен, яңынан тыуҙырыусы текстар 
төҙөй алырҙай моделдәр тыуҙырыу өсөн текстарҙа 
өйрәнергә һәләтлеләр. 

2017 йылда урындағы белгестәр араһында тикшере-
неүсе Джаннель Шейн билдәлелекте яулай, ул нейрон 
селтәрҙәрҙе рецепттарҙа23, балыҡтар24, ҡоштар25 һәм 
бөжәктәр26 исемендә һынап ҡарай. Был осраҡтарҙың 
һәр береһендә ул килеп сыҡҡан һөҙөмтә менән сығанаҡ 
мәғлүмәттәр араһында ҙур стилистик оҡшашлыҡҡа 
ирешә ала.  Бының менән бергә нейрон селтәр биологик 

23 http://aiweirdness.com/post/163878889437/
try-these-neural-network-generated-recipes-at-your
24 Яһалма тыуҙырылған исемдәргә бер 
нисә миҫал: Blue-spotted erlerfish, Seer batterfly, 
Seelet guby, Pit-hard fish http://aiweirdness.com/
post/167343465812/the-neural-network-meets-its-
match-fish
25 эквадорский шлемчатый попугай (Ecuadorian 
Helmeted Parrot), сланцевый белогорлый свет-
лобрюхий земляной тиранн  (Slaty White-throated 
Fairy-bellied Ground-Tyrant), древесный солнеч-
ный ангел (Tree Sunangel) http://aiweirdness.com/
post/168537453207/when-ai-gets-into-birding
26 мохнатый долгоносик (woolly billbug), кучный 
червь (mickleworm), соевая бульварная муха (soybean 
mall fly), виноградный медведь (grapebear) http://
aiweirdness.com/post/170383876487/new-insect-
species-dreamed-by-neural-network
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төрҙәрҙең исемдәрен тәшкил иткән һүҙҙәрҙә 
түгел, ә хәрефтәрҙә өйрәнә. Икенсе төрлө 
әйткәндә, селтәр инеү урынына символдар 
эҙмә-эҙлелеген ҡабул иткән һәм хәрефтәрҙең 
урынлашыуында уға атамалар тыуҙырыу проце-
сында әле булған түгел, ә тулыһынса ысынға оҡ-
шаш үрнәктәр тыуҙырырға ярҙам иткән шундай 
законлылыҡтарҙы үҙ аллы эҙләп тапҡан.

Филологик белемдәр күҙлегенән ҡарағанда, 
бындай методика интуитив булып күренмәй. 
Нейрон селтәр, өйрәнә-өйрәнә, инеү эҙмә-эҙлелеге 
сифатында сығанаҡ текст хәрефтәре сылбырын 
ҡарай. Шул уҡ ваҡытта тел ғилеме теорияһы 
текст әһәмиәтле сегменттарҙан, һүҙҙәрҙән йәки 
морфемаларҙан йыйыла тип ҡарай, ә хәрефтәр 
текста  осраҡлы рәүештә булмаһа ла, һис юғын-
да, юғары тәртип кимәленә ҡарата буйһонған 
рәүештә урынлаша. Шуға ҡарамаҫтан, компью-
тер тарафынан йыйылған текст тәбиғи тел 
һүҙҙәренән төҙөлгән һәм хатта грамматик 
яҡтан төҙөк булып күренә. Икенсе төрлө 
әйткәндә, текстағы һүҙҙәрҙең нейрон сел-
тәрҙәрҙе өйрәтеү алгоритмы эшкәрткән бер 
генә комбинацияһы һүҙлек һәм грамматика 
тураһындағы өҫтәмә мәғлүмәтһеҙ ҙә тә-
биғи телдә дөрөҫ тексты яңынан тыуҙы-
ра ала.

Хәрефтәрҙең эҙмә-эҙле килеп инеүендә 
өйрәтелгән рекуррент нейрон селтәрҙәр 
моделдәре тарафынан тыуҙырылған бын-
дай текстарҙы беҙ артабан ҡарайбыҙ ҙа 
инде. 

488



26

НЕЙРОН СЕЛТӘРҘӘР 
ҺӘМ БАШҠОРТ ШИҒРИӘТЕ

ашҡортса шиғырҙар яҙа торған 
нейрон селтәрҙәрҙе тыуҙырыу ни өсөн 
кәрәк? Бөтәһенән элек, был телдең 
һәм мәҙәниәттең мәртәбәһен арттыра. 

Бындай эксперименттар башҡарған кешеләрҙе 
ҡыҙыҡһындырған шиғыр традицияһы, күрәһең, 
тере, музей ҡиммәте булып ҡына тормай, ә 
ярайһы юғары сифатлы һәм әһәмиәтле көнүҙәк 
мәҙәни мираҫ булып тора. 

Башҡорт шиғриәте тап шундай. 
Стилде яңынан тыуҙырыусы нейроселтәр тек-

стары, күрәһең, беҙгә үҙҙәре өйрәнгәндә ҡулланған 
текстар тураһында ниндәйҙер мөһим фекер әйтә 
алалар.  Әгәр ҙә нейроселтәрҙәр беҙҙең өсөн ҙур 
булмаған экстракт, һығынды, тупланған, стиль 
менән тулыландырылған фрагмент тыуҙыра икән, 
беҙ уны яй ғына уҡый алабыҙ, һәм аҡрын уҡыу 
аша ысынында алдан күҙаллап уҡыуҙы бойомға 
ашыра алабыҙ, йәғни бәләкәй генә нәмәлә ниндәй-
ҙер ҙур нимәне күрә алабыҙ. 

Мәҫәлән, ҡыҫҡа нейроселтәр тексы сығанаҡ 
корпус шағирҙары йыш ҡабатлаған беҙҙең өсөн 
мөһим һүҙҙәрҙе айырып күрһәтә. Был һүҙҙәрҙе 
билдәләүҙең башҡа ысулдары ла бар: йышлыҡ 
һүҙлектәре, махсус иҫәп-хисап методикалары. 
Тик ниңә тағы берәүгә эйә булмаҫҡа? Өҫтәүенә, 
нейроселтәр корпусты күргәҙмә берләштереү 
ысулы булараҡ беҙгә бик ыңғай - дуҫтарса яҡын 
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ҡарай, сөнки ул йышлыҡ таблицаһын түгел, ә уҡым-
лы тексты бирә бит. Фактик рәүештә, нейросел-
тәрҙәр менән беҙ "дауахана буйынса уртаса дәүмәлде" 
тыуҙырырға өйрәндек - статистика эшләй алған аб-
стракт уртаса цифрҙар рәүешендә түгел, ә конкрет 
урталығы булған пациентты тыуҙырыу ярҙамында. 

Айырым шағир корпусында күнегеү ярҙамында бар-
лыҡҡа килгән тексты эксперимент рәүешендә инфор-
манттарға тәҡдим итергә була. Был текстар артын-
да кем торғанын улар билдәләй алырмы? Нейроселтәр 
кемдең стилен яңынан тыуҙыра? Әҙәбиәт буйынса бик 
заманса булған олимпиада биреме.

Ә тағы әҙәбиәтселәр күптән инде шуны аңларға 
теләйҙәр (һәм аңларға бер аҙ ҡурҡалар ҙа): текста 
улар эҙләгән мәғәнә авторҙан сығамы әллә уҡыусынанмы? 
Шиғырҙы кем уйлап сығара? Кем уның йөкмәткеһен 
тултыра? Әгәр ҙә уҡыусы икән, шуныһы аңлашыл-
май: яҙыусыларға бағышланған сикһеҙ күп биографик 
тикшеренеүҙәр беҙгә ни өсөн кәрәк? Нейроселтәр ты-
уҙырған тексты әҙәбиәтсегә тәҡдим итергә һәм, был 
текстың ҡайҙан алынғанлығын әйтмәйенсә, уның ал-
люзиялар, цитаталар, төп фекерҙе "авторға" ҡайта-
рып ҡалдырамы икәнлеген тикшереп ҡарарға буламы? 
Әлбиттә, быны элекке компьютер шиғырҙары менән дә 
эшләп була ине, тик нейроселтәрҙәр структура яғынан 
да ҡатмарлыраҡ, көтөлмәгәнерәк тә. Әгәр ҙә әҙәбиәт 
белгесе бындай тексты ла "аңлата" алһа, тимәк, ул 
авторға һәм уҡыусыға ҡарағанда ла нығыраҡ ижади 
шәхес. 

Ниһайәт, нейроселтәр шиғриәте беҙгә үтә ғәҙәти 
предметҡа ҡарата яңы ҡараш булдыра, ғәҙәти кон-
цепцияларҙы яңырта, ҡалыптарҙан баш тарттыра 

ала.
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ала. Һуңғы йөҙйыллыҡтарҙа шиғриәтте 
турана-тура ҡабул итергә ҡамасаулау-
сы бындай ҡалыптар айырыуса күп йый-
ылып китте. Бындай яңырыу процесын 

ХХ быуат философияһы "деконструкция" 
тип атай. Әйҙәгеҙ, нейрошиғырҙарға ҡарай-

ыҡ, улар артында бер ниндәй ҙә шәхес субъ-
екты, бөтә нәмәне күреүсе һәм белеүсе автор, 
мин-башланғыс тормауын аңлайыҡ, был беҙҙе 
"Автор нимә әйтергә теләгән?" тигән мәғәнәһеҙ 
бәйләнеште түгел, ә текст матурлығының үҙен 
ҡабул итергә өйрәтә.

Эксперимент үҙе башҡорт телендәге циф-
рланған (цифрлы форматҡа килтерелгән) 
шиғри текстарһыҙ килеп сыҡмаҫ ине. Улар 
тәүге тапҡыр электрон формаға башҡорт те-
ленең шиғриәт корпусын төҙөгәндә килтерел-
де, ул Интернетта http://web-corpora.net/
bashcorpus/ адресы буйынса урынлашҡан. Тек-
старҙы цифрлау буйынса ҙур эште А.А. Ғәллә-
мов башҡарҙы. Был корпус өйрәтеүсе һайланма 
булып торҙо ла инде  (1 млн. 770 мең һүҙ).

Моделде өйрәтеү өсөн өс ҡатламлы 1024 
нейронлыҡ LSTM-селтәр ҡулланылды. 

Тәүге башҡорт нейрон шиғырҙары баҫмаһын 
беҙ минең аңлатма мәҡәләне башҡорт теленә 
тәржемә итеүсе һәм шиғри әҫәрҙәрҙең уңышлы 
варианттарын һайлап алырға ярҙам итеүсе И. 
Р. Сәйетбатталов менән бергә әҙерләнек.

Был китап совет осоронан һуңғы киңлектәрҙә 
нейрон селтәрҙәр ярҙамында тыуҙырылған икен-
се шиғырҙар китабы буласаҡ. Беренсеһе "Ней-
ролирика" ине (Харьков: KNTXT, 2018). 
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Ҡайтып китте илдәр йыраҡҡа.

Күкрәк ҡағып тора барыбер
Бер кис бит ул бер саҡ бер көндө.

Күтәрелеп биреп инеп китеп,
Бер теләктән көтә торғандар.

Таланттарҙан күктә янған саҡта
Табан биреп тора изгелек.

Таң нурҙары ҡанатынан,
Барын да күрә белә икән.

Таң атыуҙан бар донъяны
Бер китергә талдар башына.

Беренсе булды мәктәптәр
Барыбер күктә инек беҙ.

Тик бер йылға тапмай ҡалам мин,
Алып киткән бер мәл таныштар.

Бер аҙ ғына бара йылдар үтте,
Тау башына атлай башҡорттар.
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Башҡорт башына килеп баҫа бит
Бер көн килеп кереп кителгән.

Баҡсаларҙың артына килде
Тауҙар эсендә ятты.

Теге бала саҡтан киткән,
Йәшәй улар яндарына.

Ай нурҙары күкте һаҡлап,
Күкрәгенә ҡалҡып ҡуйҙылар.

Күкрәк күкрәгенән тапҡан
Күңелдәргә тауыш бирелгән.

Бер көн бары беҙҙең күңелдәрҙә
Бер көн башҡа бер көн йөрәктә.

Әйтерһең дә, йәнем күрә ҡала,
Кеше йәндәре лә аҡтарҙы.

Таң аттырып ташлап китте көндәр
Таң да башлай тауҙар арттарын.

Улар тауҙар тәҙрәләрен күреп,
Тулҡындарҙы таратты.
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Улар килеп еткәс, тағы бер тартыла,
Уйым менән йәшәп торамын.

Ул бит ғүмер биргән йәнем телен
Таратты ҡайнар йөрәктән.

Шаулап китте елдәр инде бер саҡ
Бер китте йәмле йәйҙәр.

Таныш бит ул, һине таратыусы
Бер аҙ көтә ҡарап торамын.

Беҙҙең һөйөү балҡып торған ете йондоҙ,
Ер йөҙөндә йәшәп тора беҙҙең бер мәл.

Бер көн килеп сыҡҡан бер аҙ балҡып,
Тауҙай килеп бер көн тауыштар.

Көлдәр килде таныш башаҡтарға
Тауҙа атландырҙы бер аҙ көлөк.

Атай, бер ҡатала яңғыҙ йәшәй,
Бер ҡасан да илап китермен.
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Беҙҙең башҡорт балаһынан күҙҙәр
Күренер ине бер көндө.

Мин бер көн тау башында барам.
Ҡайтыр ине икәү күренгән.

Аҡ ҡар сәскәләре алға бара,
Бер ҡыҙ бала саҡта тота бара.

Тауыштарым бер ҡат йәйгән йәндәй,
Таң атып тора һөйөүҙең.

Алтын булған бында алтын көндәр,
Ауыр тауҙар һайрай бер көн барын,
Башҡорт илдәренә баҫҡан бит,
Берәүҙәрҙең күҙен алманы.

Белмәй ҡалған дала барын да
Инде килеп баҫҡан күктәрҙе.

Бына тигән булһа миңә бер мәл,
Тамашаға атылды.

Тик әле бер көн беҙҙең балалар
Ауылыбыҙҙы ташланы.
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Көн һайын алған уйҙарым
Таштар ялҡынына килеп китерлек.

Яңғыҙ йәшәй минең балалар -
Булмаһа ла бер көн кешенең.

Ниңә илай икән икмәк,
Алыҫ ерҙә һинең йөҙөңдө.

Күкрәктәге йылҡы йырлап уйнай
Яндыра бит беҙҙең йылдарҙа.

Атай була берәү аҡыл биреп,
Йәйен ташып тора башына.

Алтын күгем - күкрәк йырын йәшен түгеп,
Сабырлыҡтар булып йәшәйем.

Ай күкрәген таң нурҙарын
Тыңлап тора беҙҙең балалар.

Ил алдынан атлап китте бына
Бер көн тәкәббер ул тағы ла.
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Алтын тамам, килеп керҙек инде,
Бар донъяла бер кем иланы.

Булмаҫ ине ул йәндәрҙе татып,
Тыуған илен һаҡлай барабыҙ.

Тауҙар аша атлап китеп барған,
Бер кем белмәй торған моңдарға.

Бар ине лә бер көн барыһы ла
Ҡайтып китте инде талант.

Күҙ алдында ҡалған ерҙе яҙған,
Бер иламай ине күңелдәр.

Тик бер таныш йөрәгемә күсер,
Минең йәндә алтын балҡыштар.

Алыҫ көндәр булып йөрөгән,
Һауаларҙа йәшен күренә.

Күп башҡорт, балам да минең
Күңелдәргә булған көн күрер.
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Тауҙар аръяғынан йөрөй ине,
Тауҙар аша килеп еткән бер кисен.

Кешеләргә минең күҙҙәремде
Улар биргән таңдар атҡанда.

Бер йыл битен күреп китте
Илдең иптәш балалары.

Аҡ күбектә осоп килеп сыҡты
Бер аҙ саҡта ҡыҙҙар тауышы.

Күңелемде йыуып киттем мин,
Тауҙар аша баҫып ятамын!

Яҙмыштарҙан бара алмайым,
Бер туҡтауһыҙ тауыш биргәндәр.

Мин уйланып ҡалған бер баламын,
Ул бит берәү килеп кереп тора.

Бер тағы ла телем, күкрәгендә
Аҡ ҡарҙар яуа.
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Әйтерһең, ауыр тормошто,
Тау башынан бара киткәндәр.

Таң атҡанда көн дә киткән кеше
Тәбиғәттең таныш башына.

Китте беҙҙең башҡорт балаһы
Күктә тауыш биреп барына.

Ошо йылға тауыш биреп китте
Йәнен күреп торған балалар.

Бар донъяны балҡып торған йөрәк
Артыла бара ине.

Тауҙар күтәрҙе.
Елдәр аша елдек,
Аҡ тауҙарҙан төшөп кителде.

Бына шул башҡорт кешеләрен
Алып китте икән атайым.

Бәлки, мин дә бер ауылда
Йәндәремде һаҡлап алдымдыр.
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Бер көн тағы ҡалған ине
Сиктән килеп ятты бер туған.

Йөрәктәрҙә йөрөй ҡояш та,
Ул һалдаттар артта йөрөйҙәр.

Бына беҙҙең кеүек кеше ҡала,
Бер килеп кенә бар.
 
Яҙҙар килде һалдат күҙҙәрендә
Ай иң тәүге шиғыр танышы.

Тик йөрәккә ашыҡтыра
Белмәй беҙҙең башҡорттар.

Ниңә бергә түгел, кеше көсө,
Көтөп килеп керҙе бер минут.

Күкрәк ҡағып барғанда,
Килеп еткәс бара һыйынды...

Белмәй торған була белә алмай,
Күпме көндәр аға тулҡындан.

Гүйә, бер йыл йәшәй алмай беҙҙең
Яңы йылға барып етербеҙ.
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Таң алдынан бик йыш йән аҙағы,
Яланғас булып ҡалды.

Көн дә таныш булһа ҡараштарың,
Йәнем йәшәреп тора бит кейәүҙәр.

Айҙай кеше бер көн таланттарҙы
Күреп киткән күкрәк килгәндә,
Оҙат тине беҙҙең балалар,
Килеп етте күпме күңелдә.

Ауыр йөктәр аша баҫҡан көндәр
Килеп етте тағы бер аҙҙан.
Бер аҙ кәкүк кеүек ашыҡтыра
Күрмәй торҙо йылдар үтте.

Ул бит башҡорт балаһы
Күкрәк кеүек талпына.

Аҡҡоштар менән күтәрҙе
Йәнем теле килеп барып.

Урал ҡулы бәйләнеп китеп,
Салынды ла урам буйында.

155

171

159

163

169

167

157



40

Бер тамаша таштар башын һуҙып,
Тағы бер үк һыҡланып,

Ул тиҫтерҙәр тауышын төрлө яҡта 
Алып китте уны бер табып.

Сабый бала йырын күкрәгенә
Мин бит әйтер инем мин дә йырлайым.

Шатлыҡтарым ерҙә йөрәгемде
Алып китер ине бер көндә.

Кемдәр саба балҡып йөрөй бөгөн
Яҙҙар йылмайғандай йырҙарҙы.

Ул ҡайтҡанда был донъя бар ине,
Тауҙар аша көлөп тора алмай.

Килеп етте беҙҙең сабый ҡыҙҙар,
Көн дә һалдат ине барыбер.

Араларҙа көткән йәмле байрам,
Ул да белеп бара ерҙәрҙе.

Бер талант менән бергә тыуҙым,
Күңелемдә йылдар үттеләр.
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Бер минутта үҙ яҡтыһы ине,
Тауҙар бирҙе шатлыҡ таптырҙы.

Беҙҙең ҡара күҙҙәр йәшәреп киткән,
Мәрхәмәтле эшкә барам мин.

Бер уйлаһаң, талант ҡайсаҡ илаһи, -
Йәнем беҙҙе көнләй таланттар.

Янып китте кеше ҡайҙа бында,
Ҡайтып китте күңелем башында.

Бик аҙ көс бирерлек
Таң һыҙыла.

Бер саҡ Алмас батырҙарға сыға
Киткәндәрҙер улар бик ауыр.

Кеше килер тормош асылына
Төн буйында байлыҡ ишелә.

Был юлдарҙа тороп ҡалған көндәр 
Башҡортостан булһын тигәндә.

Хәсрәт таба бер нәмәм дә
Тик ул минең табыштар.

209

191

215

203

207

213

211

201

205



42

Бер аҙ табылды алтын ҡала,
Кәрәк ине бөтә ерҙә лә.

Йәшел тамсы кәрәк ине,
Күңелдәрем түгел туғайҙар.

Далаларҙа бара бөгөн моңдар,
Таулыҡайым, белмәй торҙо бит...
 
Тыуған ерем, көлтәләрҙән торған
Яландарҙа баҫып торҙом мин...

Аҡ хәстәрем менән күптән
Алға бара, тине күкрәген.

Барыбер беҙҙең йәшлек кәрәк түгел,
Барыбер еңелер тауыштарым.
Бирешмәнем тигән күкрәктәге
Донъя табылмаҫ булды.

Беҙҙең шатлыҡ ярҙам итеп,
Телен таба минең башҡорттар.

- Ана шулай бит ул ана шулай
Көтөп ята тәгәрмәс.
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Көнсөл йондоҙ, беләм мин дә,
Хәлдең маҡтау һаламын.

Шуға күрә белә барыһы ла,
Минең менән көйләй йырҙарҙы.

Ил бик ялҡын таңда янды күптән.
Ул бит шунда ишетәм.

Шағир була тик йөрөгән
Һаташып барған саҡта.

Совет биреп тора минең йөрәк телем,
Дим буйында күкрәк ҡаҡһаң.

Тау башында сыға бер йөрәктә
Яңғыҙ уттар көткән йылмайыу.

Китаптарҙың матурлығын ташлап,
Бара улар бер көн беҙҙең илгә.

Себер тауҙарында бер иптәш
Үҙенең донъяға төшә.

Мәскәү бары ла ҡалалар,
Белмәй көслө колхоз шашыуы.
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Бар донъяны күреп һайрай ине
Бөтә донъя йәшәй тарихта.

Ҡайғылары илап барған
Юлдарына коммунизмдың.

Һин йөрөтәһең бит тағы бер көн
Ҡара ярҙан ҡалҡҡан һыуҙарың.

Дуҫтарыма кәрәк ине бер саҡ,
Көн дә тик шул минең тылсымдар...

Коммунистәр иҫкән ел бер,
Тынысланды беҙҙең күңелдәр.
 
Әллә ниҙәр күтәрелгән
Тигеҙ йылдар буйы күренде.
Был күңелле егет кеүек хәтер,
Алып ҡайтыр яҙмыштар.

Мин бер йылмайыусы ғүмеремдең
Был кистәрҙә торам тимәгеҙ.
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Ҡыуаналар
Алып китер бер сәғәттән
Ялҡын килһә, кемдәр ярышты.

Бер моң был донъяға башлап килеп,
Айырылмаҫ та бар бит баһадир.

Тау башынан уны һаҡлар ине,
Бөйөк Урал тауҙарын.

Урал батыр төҫлө килгән,
Баштарыңды һайлар яҙмыштан.

Күренгәндә тормош йәшәренән
Торған көндәр кире алғандар.

Байрам итеп асты тәрән серҙәр,
Тамсы бушаҡлана булыуы,
Кешеләргә эшсе йәнен ала,
Йәки ул да булған саҡтарҙа...

Күренгәндә тормош йәшәренән
Торған көндәр кире алғандар.
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Был бит ҡайғыларҙан келәм
Күк моңона күсер бөгөн тағы
Табылмаҫ ине яҙмыш.

Төн булһын ине Рәсәй,
Бар төндә күп кәрәкмәй.

Ишеттем:
- Атай, - тине лә бит - һандуғастар,
Бер көн Көтөп булмаҫ алданды.

Йәшел шатлыҡ урамдары табып,
Бәйләне лә күҙҙәр артылды.

Уҡталып та йырлай, тигәндәр,
Ярты ҡояш.

Башҡорт улы була яҙ балаһы,
Елдәр илендә һинең йөрәгем.

Аңлатылды тауҙар аша тотоп,
Бер моң эсеп киткән шиғырҙар.
Көн дә был донъяның йәшел тауышы,
Һыҙылып та төшөп тора.
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Яңы йылды тарик һүҙенән,
Хәтерләнек беҙҙең йәнәшкә.

Яҙҙар асылып йөрөй елдәр шартлай,
Көләс көндәр яҡтыртып.

Күңелеңдә һауаларҙан
Тыуған ерҙәремде асалар.

Шул йырҙарҙы йыйып ҡына баҫҡан
Ул бер донъя тарих ағышын.

Батша көслө кеше булғандыр.
Фашист тиҙәр. Ул китмәгән ине
Белдегеҙ һеҙ, көнбайыш.

Көн дә башҡорт батырҙары килә,
Күк талпына тағы талпына.

Алдана тарих балаһы -
Йәшел үлән булып йәшәй бит.

Шул саҡ беҙҙе һөйләгәндәр ине
Батырҙарҙың йырҙары.
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Кемде лә
Ниңә илай, мин табам.
Ҡайҙа инде, бик йышам.
Береһенә күп балалар...
Үҙ ҡулымда алыҫ йырҙар бар.
Кисә түгел бына тигән саҡта
Тәбиғәтте аҡ ҡар башынан.

Урал күкрәгенә төшөп баҫып,
Һайрар ҡоштар килеп керҙе.

Ашыға ла килер инем мин дә
Сәскә атҡан ҡыҙ бала.

Танкистәр генә аҡ ҡанатлы
Ҡарт йәнендә бәхет төшөрә.

Ярһып китеп бара бер саҡ
Ҡанат ҡағып килгән башҡорттар.

Мәжәлендә үҙе көтәләр -
Китаптар һәм тарих тағы ла.
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Тыуған ерем юлын
Мин барыбер генә ҡайтып барам,
Китер таңдар күкрәү булдылар.

Донъя матур... Килеп баҫҡанында
Күк балҡытып уйлай белемдән.

Баш эйә бар, ҡояш булып,
Барып сығыр яҙҙар, туғаным.

Йылға уйға ҡалып китә,
Таң атҡанда алданған.

Бында ап-аҡ тамсы торған
Таныш тауҙар хәбәр һала.

Уны Байрам ҡаршыһында
Саҡыра бер йыр менән талашҡан.

Улар яҡты яҙмыш түгел,
Шишмәләргә тартып баралар.

Шул көндөң дә таң йырына
Киткән данлы башҡорт күңеле.
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Киткән донъя теләй миңә улым,
Беренсе һанмаҡ кешегә.

Ҡарағалпаҡ менән тарих ата
Тынмай бит ул башҡорт далаға.

Шунда күренә алыҫ ғүмерем
Бер көн булып янды ҡуйынында.

Алдарымда табылмайһың бит ул,
Ярлы матур тимә ҡаялар.

Елдәр бәләкәс!
Бала саҡта йәнемдән
Көлөп кенә йәшәгән.

Юғары бит йәйге ҡояш нуры
Мәғлүмдәрҙән көйәнтәләр,
Сайҡала таң атҡан саҡта
Сикһеҙ саҡта тойоп үткәндәр.

Донъя йөрөгән шатлыҡ нурҙарына,
Көмөш кеүек тере бер бала.
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Коммунистәр киңлектәрен ҡалған
Көндәремде алһын, барымды.

Ошо подвиг булып киткәндәрҙең
Бер аҙ саҡта ҡулын ҡырҡытыр.

Бәхет булып ҡалыр ине беҙҙең
Күҙҙәрендә йәйләүҙәр.

Күҙ йәштәре үҙ бәхетенә йырлап, 
Тулҡындарға табан киткәндәр.

Бөгөн йәшәй күңел һалынды ла,
Урам буйлап баҫты ябайлыҡ.

Ул саҡтағы донъя, ти ул, йырҙар булып,
Алып китте ағас башына.

Халыҡ күҙҙәрендә көслө уйҙар:
- Ҡайҙа бараһың да бар ул, ҡайҙа килен!
Бер кем өсөн йөрәк иҙелгән -
Алтын сәстәренә ҡарап тора,
Янмаһа ла ҡайнар йөрәге.
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Йәш талдарҙа, тауҙар моңо танып,
Күп гөрләп ҡалды ҡайғылар.

Күҙ алдыма һалып тарталар
Тәмен күрә алмайҙар!

Ҡайғыларға бағып алыр яҙҙар,
Сафлыҡ тауҙарынан атлайым.

Күк йөҙөндә трактор шатланды
Шик һәм майҙан килгән бит белә.

Йылдар үтте алтын болоттары,
Ап-аҡ ҡарҙар аша тибелде.

Тәңрем! Ағас тыуып ҡала,
Тын ала ер, кәрәк сабыйҙар.

Талант кешеләре алтын минуттарын,
Тере йылдар уртаһына ҡарайҙар.
 
Ялбарыр юл алып килеп еткәс,
Ҡотлап инде көндәр арнала.
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Сәскәле
Һуҡмағымдан әсе яуҙар саба.

Бер керенһеҙ нәфрәт ҡайтты,
Сабый балаһы ул - ҡарҙарҙан.

Сылтыр-сылтыр килә ҡара талдар,
Ауылдарға инеп көтөлдө.

Кәкүк, йондоҙ - бишек тейеп,
Аҙаштырыр шул йылыһы.

Күҙ йәштәрем - үкһеҙ булыр ине
Йөрәк телен аҡтарып.

Ҡара тимә, барыһын да,
Йөҙ төрлө эш әйтте үҙенсә.

Килмәгәндер хатта егет булһа,
Халыҡтар йырлауына.

Ҡайнар тимер юлдар ҡосағында
Вагон булып ғәжәп яланда.
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Күңелдәрем ғүмерен юлламай,
Сайҡалды ерҙең ҡөҙрәте.
Был донъяға шулай атҡандарға,
Көрәш барыр ерҙе белгәндәр.

Ул саҡта ғына гүзәл көн һайын
Йәш моңдарҙың ауыр япрағы.

Мин тик бер минутта
Һағышлы йыр менән таңды,
Күҙ алдымда күрәм шиғыр ул.

Һоҡландырып ярһып торған ғүмер
Хәбәр килгән күңелдән

Ҡалайыҡмы инде, йәндә ниңә?
Нишләргәме?

Салауаттың күҙ йәштәре кеүек,
Үрелеп үҫтек күрә.

Майҙандарҙа бер таң көсө беҙ ҙә,
Аһ, тыныслыҡ һәм саф һауалар.

Аҡтарылған урман, яраларға
Кеше күҙен асып донъяла,
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Ҡомһоҙ теләгәндә япраҡтар ҙа 
Балҡып торған кеүек тәрәнгә

 Күкрәгенә текләп өмөт булып 
Илендә ҡунаҡтар, һәр атлар.

Һай, ҡайҙан алырмын йәнем татымай,
Тау-тау килгән бер минутта.

Ун йәшлектән китеп тоташҡанда
Бында бирер булып күктәргә.

Дуҫым - бала бер тарафҡа
Теҙеп ҡала, гөлдәр буйына.

Йәйҙең күңеле - йәшел томан,
Тында үҫкән ер итеп.

Бала саҡта кәрәк ялҡын
Таныш булһа шаһ ине.

Ырғытты ла яраттылар икән -
Бер тәрән хат биргән буламын.
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Ул йырлана һиңә был донъяға 
Уртаҡ ҡыҙа баҫып юл һалды.
Унда килеп баҫты тайға йөҙөп,
Һин ярҙам да алмай торалар.

Күк көмбәҙен тойҙо...
Онотҡанға түгел икән,
Һиҙмәй бергә ҡалҡып уйнатты.

Ләкин ул саҡ еңеүҙәре -
Яңы төркөм бала һымаҡ.

Күкрәктәге ҡарағастар,
Таш йөҙөнә тәрән урамдан.

Мәңге яҙҙар тәүге тауыштарым, 
Уралдан ғына түгелгән.

Күргән тормош һулҡылдата
Сумдым - йыр шулай.

Тәүге төпһөҙ йылдар буйы
Дошман йырлар ине тормоштан.

Был бит бөтә кистәренә, 
Донъяла бер көнөм йөрәге.

565

571

563

569

567

573

556

560



57

Талпынһа ла тауыш тирә-яҡҡа
Күкрәк менән шатлатты.

Ни тиәмме һинең нараҡтарҙа,
Тыуып-үҫкән илем, мин улар.

Тоңом менән тулған далаларға
Көндәр телгә килгән ялҡынды.

Ихлас йәйге йылы йорттар бирҙе
Тоймай ҡалыр һинең имешлек.

Ҡояшҡа барып етер инем:
Тик ҡайғылар килгән тамсылар...

Май тыуҙы күктәргә,
Тороп ҡалған тауҙарға.

Бер аҙ ҡалды башҡорт Валинда.

Инде бер генә ҡыш була
Күҙ алдына һүнеү туғайы.
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Бар мөхәббәт шаулай кешеләрҙең,
Бер төрлө таң икән ҡайттыһы.
Бына ниҙер таба кемдәр белә,
Тәрән һайын ирек һалыуын.
Беләм инде саф күлдәген,
Йәнемә һоноп алғанда.

Берәү менән күсә көҙгө киңлек,
Яҙ батырлыҡ ауыр яңынан.

Күҙ алдында башҡорт кешеһе,
Аҡ өйөмә менәм барыбер.

Әйтерһең дә, елдәр яҙмышында
Йәшлек матур булһа көткәндәр?

Бында бөтәһе,
Баҫты ҡаҙҙар,
Аҡ бүрекле Мейестәрен.

Тыуған ерем!
Үлеп барам...

Алыҫ инең, тиеп туҡтағанда,
Бер майҙандан таныш инеме?
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Станоктар батыр саҡта тормош,
Күңелем тоҡонона уҡтала...

Бер ҡояшты беҙҙең йәш ҡалаға,
Баҡсаһынан арбап тора ҡырҙар.

Туҡтап ҡалды тик бер көндө шауға
Икеләнеп янды яҙ биттәрен.

Башҡа башын күреп йығылғандай
Улар балҡып торған ерҙәрҙә.

Береһе артта үлеп, күҙен күреп,
Йырҙар уйнай йөрәк тулышҡан.

Күңелдәрҙә сабыр һүҙҙәреңә 
Тыуған ерем менән хат та беҙ.

Шикләнеп торған бәхетле һүҙ бар...

Башҡорт малай өсөн туҡтап китте,
Уға шул бер кеше уйнатып.

Еңел биҙәк һалҡын ҡараштарын
Ятлап ҡалды һөйөү биргәндә.
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Тоҡандырған батыр ҡалаларҙың
Намыҫ булып ҡалған бит улар.

Беҙҙе таптым:
Йондоҙ бар әле...

Күк тауҙарын эсеп тора инек,
Ялдарына кире ҡайтҡандай.

Ул таң һыҙылып тора.
Телгә ҡайтмай,
Йылы китмәй көйөү өсөн дә.
Онотола алмаһам йәнем юҡ,
Кемдәр инде бына атылдым.

Бер минут та шаулаштырам 
Төндә һөйәк ялҡын ала бир.

Беренсе йыл, илгә ярып китә,
Балалар торор йырҙар.

Иҫке хистәр килеп ҡасыр
Ҡараштары йөктө балҡытып.

Бер аҙ артып йөрөй урамдарҙан
Илаһа ла, көслө һағышын.
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Күреп ҡайттым күркәм кеүек тормош,
Боландарҙы ҡыуа алмайҙар.

Ә ошо йыр була алыр мәле.
Кешеһеме яңы ҡотомдоң?

Май ине тип килеп етә алмай,
Ут йылынып алып сығырлыҡ.

Һайрап торған ҡыйыу йорттоң даны,
Туҡтап ҡалды бәйге йөрәккә.

Баҙар һалған донъя ғәйеп булып,
Башҡортостан ҡорған була ул.

Белмәгәнде бер туҡтауһыҙ,
Көтә алмай икән башҡайын.

Онотолмаҫ ине мин яратһам,
Бөгөн көнсөлдәрҙе ҡағаһың.

Ахыры, улым, имеш, тормош,
Ҡайнар һөйләп, кеше йыйылыр.

Эшсе кеше илай, илемдә
Тағы күп тапмаған ҡоштарҙы.
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Хаҡлыҡ күккә тиклем генә һалды
Таҙа бит әйтмәй бер алдарын...

Беҙ ул әйтеп алдым ары шаулар, 
Томшаҡ ҡанатҡайы аға туғаны...

Илем аҡтарылған халыҡ менән
Уны һалып торғас, алманы.

Әйтерһең, бер бала кеүек,
Йәшәүҙәрен янып иланды.

Рәсәйҙәрҙән бер яҡ-яҡтан
Ниңә киткән йәнгә юл ябай?

Иреп ҡарайым мин, яңы ерҙәрҙән,
Ташлап ҡайтыр ҡалай бер юлы.

Утлы айҙың тәрән шишмә буйы
Кисеп барған саҡта күҙҙәрен.

Ай иптәштәр, ашҡына ла
Киләсәккә минең юл күргән.
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Байлыҡтарҙы иркәләйҙәр үлеп, 
Ауыр ҡоллоҡ булды иреккә...

Малай батыр, быҙау - ғәйеп,
Бәхет бара ул ҡанда,
Иң ауыры артта йырлай,
Йәйғор ҡояштарын йыраҡтан.

Көҙөн генә ҡарамаҡсы булдым,
Ҡайҙа бәхет килеп сыҡтым.

Иҫләнем шул
Матурлыҡтан
Осоп сыҡтым. 

Оноталар инде, күрәһеңме,
Тиҙерәк ерҙә барын да -
Яҙмышымдың йөҙө талпынып.

Күкрәгем ул яҙ, ап-аҡ бала.

Алҡынып киткән йәшелле йәйҙәр,
Уйылып китте йәйләүҙәр.
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Телен алған тауыш бирһә,
Күкрәгенә ҡот тормай.

Беҙҙең ерҙә ике ҡош кеүек,
Тик уларға елкенеп,
Ярыш бирҙе көсө һары күҙҙәр 
Һалдат ҡалыуынан изгелек.

Шаулап торам, алтын көйгә
Ҡурҡыу булып ҡалды уйымдан.

Мин һуң беҙҙең йондоҙ булып ҡалам
Шунан уйлай төҫлө йыраҡты.

Бер йылы көн инде оҙаҡ йәшәй,
Бер йылы ел-таң һыҙыла.

Гөлдәр итеп тәүге эштәр артында
Шиғыр яҙғандарҙыр Алтын бәрәскә.

Бер оло илһам бирәм,
Йәмле хистәремде таң аттың.

Уңғандарҙан бер ярһып алды әсәй
Урал еҫтәренә һыймайының,
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Күптәр илдәренә күтәргән
Ғашиҡ булһын тигән Уралдың.

Салауат бар кеүек бер көн,
Аҡ далалар артыҡ бер тараф.

Шул мөхәббәт күрмәгәс,
Шатланамын ҡалыр өсөн
Килә аламдыр.

Өмөтөнән атам илгә йәшәй
Ана, рәхмәт, ана, һағыштар...

Ҡара тормоштоң талант
Ғаләмен алып йылғалар
Алһыу көйгә ҡағыла...

Һуңғы сәскә ҡороп ҡалған көйләп,
Әсәйҙәрҙән кәрәк ораным.

Әйтерһең дә, ҡурҡыу тансаһында
Йәшәр өмөтөң һин ҡыуанып.

Мең-мең ерҙә уйлап тора улар
Атыу эшен ҡыҫып бойҙайҙар.
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- Бөтә Өләсәй? - тиһең,
Ағай шиғыр яҙмаһын.

Халҡы менән ҡайтты ҡыҙый,
Йылтлы сикһеҙ ерҙән алманы!

Йондоҙ һымаҡ
Таң ҡалалар
Урам уратыусы ижадҡа.

Ә ҡайһы ике егеткә ҡайтам.
Балаларға өтәләүҙе яратам.

Матурлыҡты юлдар ҡайнап,
Һүнеп үтер ярһып ташлана.

Шулай булһын, йырла инде донъя,
Ниңә ҡарап китәм битемдән.

Ихлас кеше керпек ҡаҡмай -
Донъя йотоу юғары.

Ләкин яҙмыш һуҡмағында уның
Тирә-яҡтан ҡорос айышын.
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Тамсы
Минең йөрәгемде көйҙөрә.

Бары ла тығыҙ ғүмерҙәрен
Сәсте һалҡын көлкө!

Бәлки, күптән бөгөнгөһө ҡуйын,
Кәрәк иттем хатта иптәште.

Төн уртаһы менән төнөбөҙҙө,
Йәнен кисһә сихри йондоҙҙар.

Беҙҙең көндәр, бөтә илдең күҙен
Йәшлеккәйен телеп килгәндә.

Бәғзе күҙҙәр шәмдәрендә
Яҡты таңға табан төрләне.

Йөрәгемде күреп ҡара!

Нисә төн булдыра һинең атай,
Белгертеп сыҡҡан "Батыр икән".

Поэманың баҡсаһында карап,
Баҡсаһынан һаҡланды...
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Яҡтыртыусы таңғы тулҡындарҙан 
Беҙ уларҙы тыя алабыҙ.

Шәбрәттәрҙе һалып, һауаларға
Хәтерләтәм таныш ҡалалар.

Ә Ватандың алға, оҙаҡ торһон,
Сентябрҙең ҡара юлдары.

Дала биргән кеше тыуа ята
Тыныс баҫһаң, таҡтаһына.

Беҙ һөйәлер ялҡын яҡты йылдар,
Ҡағыҙ аттары Теләк булған.

Ашты Сулпан тулҡын булып,
Был серҙәрем таулы гәлсәрлек.

 Йәшлек ҡарҙары... елдәр:
- Ошо күктән
Данға көҙ төҫөндә япраҡтарын
Яҙһам мин, йән йырламай.

Ҡыш батырҙар сәскә атҡас залда
Ер йылыһын һөйләй көлөүен.
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Тауҙар үтер һиҙгер йылға
Бара теймәҫ иҫән ҡалғанда.

Сабыр иттек тә хистәрем минең,
Арттан мин түгел инем.

Ҡыштарынан оҙаҡ бара көн
Бәбекәй теләп ожмахтарҙы.

Хәҙер шул саҡ туғайҙарҙы 
Бергә яҙып етте йөрәгем!

Ер йөҙө лә алыҫ ҡала һәр саҡ,
Уйылып тыуған инеш яулатын.

Уңдырҙыҡ беҙ әйткән ҡыштың утын,
Ҡуҙғалдырып боролоп торғанда,
Көмөш тауҙар уҙа ташҡын ҡайнап,
Йәки Лазо һала янғандар...

Етем юлға йылмайҙы ул - әйтерһең дә
Йәшен булды бөгөн Таҡтарға.
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Күккә ҡаршы бирә ҡамсы йыуып 
Йәшел киңлегемдең тауышын.

Һағышыңдың осҡондары кеүек,
Оло секунд биргән шиғриәт!

Уҡ табылды беҙҙән шунда,
Ярлы һымаҡ йылы ямғырҙың.

Күңелем ҡойона ҡоштар һайрап -
Нурҙар сәсер иртәгә.

Ләкин ул бит аяҡ урынынан 
Тажға уҙа ҡабат ҡаҡҡандай.

Һинең йомаҡ түгел белергә,
Етмеш моҡдарыңды наҙлауың,
Ямандан килеүе ғәйепле,
Ҡанатлы төҫлө күккә,
Күп күрмәҫлек алған даның -
Кеше, ҡарт кеше матурлыҡ ул, -
Ниңә әле быйыл яҙмышты.

805

807

809

811

801

803



71

Гел ял тигәндә текә булма,
Гөлдәр килгән яҡта балҡый таңын.

Шул саҡтарҙа, йәмле ғүмере генә
Иман таба байлап ултырып.

Юҡ, юҡ, мин - тыңлайым, донъяң,
Нишләһен ине һәр саҡ һиндә. 

Бөтә ер һулатҡан егет йәберен
Тоҡандыра баҙай ағастан.
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