2014, Т. 7, № 1

Минбар. Исламские исследования

Нурмөхәммәтова Р. С. (ÊÔÓ, Êàçàí)

ТАТАР ТÅЛÅ ЛÅКÑИКАÑЫНЫҢ
ФОРÌАЛАØУ ТАРИÕЫН
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ТАТАРЧА-РУÑЧА ÑҮЗЛÅКЛƏР (ÕÕ
ÃАÑЫРНЫҢ ÁÅРÅНЧÅ ßРТЫÑЫ)
Àííîòàöèÿ: Первая половина XX века – важнейøий этап
в истории России, эпоха áольøих оáщественно-экономических перемен, время перестройки народного хозяйства. Период
1900-1950 годов – весьма ответвенный и áогатый испытаниям
период и для татарского народа. Ñ политической точки зрения,
это – время революöий, коллективизаöии, культа личности,
годы Великой Отечественной войны... Изменения, происходящие в лексике литературного языка открыто отражают все эти
соáытия. А лексические изменения тех далеких времен зафиксированы в словарях татарского языка.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: татарский язык, лексика, татарско-русские
словари, первая половина ÕÕ века.
Tatar-Russian dictionaries as sources for the study of the history of the
formation of the vocabulary of the Tatar language (the ﬁrst half of the
twentieth century)
Abstract: The first half of the 20th century is important point
of Russian history, period of socio-economic changes and time
of national economy changing. 1900-1950 years are important
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period especially for Tatar
nation which is full of trials.
As for social life, it’s time of
revolutions,
collectivization,
personality cult, Great Patriotic
War. These events affected
vocabulary of tatar language.
We can see this influence in
material of dictionaries.
Key words: Tatar language,
vocabulary, the Tatar-Russian
dictionaries, the first half of
the twentieth century.
Телнең үсеøе һəм үзгəреøе
иҗтимагый-тарихи
øартлар һəм áер-áерсенə тəэсир
итүче теллəрнең үзенчəлеге
áелəн
áилгелəнə.
Телнең
үсеøе – аның сүзлек составы
áаю, сүзлəрнең áилгеле áер
төøенчəлəрне áелдерү өчен
ныгуы, аның грамматик системасы камиллəøү дигəн сүз
[3, с. 19 и 25].
Телнең
үсеøе
турында сөйлəгəндə, лексикадагы
үзгəреøлəргə күáрəк игúтиáар итəлəр. Áеренче караøка телнең үсеøен аның лексик
материалы
нигезендə
күзəтү áарыннан да җиңел кеáек. Лексика өлкəсендə тел,
чыннан да, хəрəкəтчəнрəк.
Кеøелекнең матди һəм рухи
тормыøы телəсə кайсы телнең
сүзлек
составында
чагылыø таáа. Áер төркем сүзлəр
үткəндə кала, искерə яки
áөтенлəй онытыла, икенчелəре
исə, киресенчə, яңадан ясала,
телне áаета, аның кулланы-

лыø чиклəрен киңəйтə [1, с.
41].
Лексика,
ягúни
телнең
лексик фонды, áердəм тел
системасының состав өлеøе
áуларак, аның калган якларыннан – фонетика, морфология, синтаксистан кискен
аерыла. Áу аерымлык аның
турыдан-туры
чынáарлыкка йөз тотуыннан гыйáарəт.
Øуңа күрə җəмгыять тормыøындагы áарлык үзгəреøлəр,
áарыннан да элек лексикада
күренə [2, с. 75].
Õəзерге татар теле лексикасын áай һəм киң əтрафлы
сүзлəр системасы һəм аларның
мəгúнəлəре тəøкил итə. Аның
лексик áайлыгы зур үсеø алган теллəрдəн áерничек тə калыøмый. Анда төрле структураларга
һəм
стильлəргə
караган йөзлəрчə мең сүзлəр
áар.
Татар теленең лексик áайлыгы акрынлап формалаøкан. Åллар үтү áелəн яңа
сүзлəр áарлыкка килгəн, яøəп
килгəн сүзлəрнең мəгúнəлəре
киңəйгəн.
Áу проöесс
халыкның сəяси, икúтисади
һəм мəдəни тормыøы áелəн
áəйлəнеøтə áарган [6, á. 204].
Əдəáи телнең формалаøу
проöессы – идарə итеп áулмый торган күренеø. Телгə
аңлы рəвеøтə тəэсир итəргə
тырыøуларның
ахырына
кадəр һəм тулысынча тормыøка аøырыла алмауларын
тарих тулысынча исáатла107
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ды. ßзу традиöиясе көчлерəк
áулган саен, əдəáи тел áелəн
«җитəкчелек итү» авыррак
áула. Ñүзлеклəр һəм грамматикалар исə телдə таáигый
рəвеøтə áара торган һəм җитди
үзгəреøлəрне чагылдыралар
[4, с. 143].
Ñүзлеклəр татар теленең
áердəм лексик нормалары
эøлəнүнең озын һəм дəвамлы
проöессын ачык күрсəтəлəр.
Татар əдəáи теленең төп лексикасын, áилгеле áер күлəмдə
архаизмнар, тарихи сүзлəр,
терминнар һəм лексик диалектизмнарны җыйнап áиргəн
хəлдə, алар татар тел áелеменə
дə кыйммəтле өлеø кертəлəр.
Əлеге хезмəтлəр татар теле
лексикасын
фəнни
яктан
өйрəнү өчен ыøанычлы чыганак áулып торалар.
XX гасырның áеренче яртысы җəмгыятьтə áарган зур
үзгəреøлəр áелəн характерлана. Əлеге дəвер татар лексикографиясе тарихында да
əһəмияткə ия. Áу чорда XIX
гасырда тупланган тəҗриáəне
каáул итеп, аны лаеклы дəвам
итү лексикография алдына
куелган иң төп максат áула.
1900-1950 елларда
татарчарусча сигез сүзлек áасылып
чыга: Ì.Þнысов сүзлеклəре
(Казан, 1900, 1906), Ñ.-Ì.
Ãаниев сүзлеге (Áаку, 1904),
Н.Ф.Катанов (Казан, 1912),
Ñ.Рахманколый (Казан, 1913),
И.П.Áерезгин (Уральск, 1914)
һəм авторлар коллективы та108

рафыннан төзелеп, Казанда
áасылган 1927, 1931, 1950 нче
елгы сүзлеклəр [5, с. 8-13].
Õалык хуҗалыгының төрле
өлкəлəрендəге,
сəясəттəге,
икúтисадтагы һ.á. күп төрле
яңалыклар телнең сүзлек составын даими үзгəртеп, тулыландырып һəм яңартып торалар. Ñүзлеклəр, җəмгыятьнең
көзгесе áуларак, øул үсеøүзгəреøлəрне
оáúектив
рəвеøтə теркəп áарганнар.
XX гасырның áеренче яртысы – татар халкы өчен аеруча җаваплы, сынауларга
áай чор. Татар теле тарихында XX гасырның áеренче яртысы áары тик áилгеле áер
дəрəҗəдə генə øартлы «чик»не
тəøкил итə: гасырлар һəм
аларның
аерым
өлеøлəре
áелəн áилгелəнə торган тел
үсеøе «чор»ларының øартлы
áулуыннан чыгып караганда, ул тарихи яктан ачыграк
күренеп тора. Ñəяси яктан,
áу – революöиялəр дəвере,
колхозлаøу чоры, øəхес культы, Áөек Ватан сугыøы еллары... 1900-1950 нче еллар –
Россия тарихында əһəмиятле
этап, зур иҗтимагый– икúтисади үзгəреøлəр дəвере,
халык хуҗалыгын үзгəртеп
кору вакыты. икúтисади һəм
иҗтимагый
проöессларга
китерүче сəяси вакыйгалар áу
чорда күп санлы һəм киң колачлы. Əдəáи телнең сүзлек
составында áарган үзгəреøлəр
áу күренеøлəрне ачык чагыл-
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дыра. Аларны исə áез нəкú
менə сүзлеклəр материалыннан ачык күрəáез.
Кеøелек тарихында áеренче
соöиалистик дəүлəт áарлыкка килү һəм үсə áаøлау татар
теле лексикасының да алга
таáа кызу темплар áелəн яңару
һəм үзгəрүенə сəáəп áула. ßңа
матди, иҗтимагый һəм рухи
тормыø øартларында татар
теленең сүзлек составы да күзгə
күренеп үсə áаøлый. Аның
сүзлек áайлыгы, тормыøның
төрле өлкəлəрендə áарган яңа
күренеøлəр кеáек үк, сизелерлек арта: иҗтимагый-сəяси,
икúтисади, фəнни, техник һəм
көнкүреøтəге яңа күренеøлəр
яңа атамалар талəп итə. Татар
теле лексикасының áу чордагы
үсеøен áилгелəүче төп тенденöия – áарлык гамəлдə áулган
лексик чараларны, нинди чыганактан áулуларына карамастан, áерлəøтерүдəн гыйáарəт.
Татарча-русча сүзлеклəрдə áу
тенденöия нəтиҗəлəре аеруча
ачык һəм тулы чагылыø таáа.
Тикøерелə торган чор, алда
санап үтелгəн үзгəреøлəрдəн
тыø та, татар халкы тормыøында аеруча тирəн эз
калдырган
вакыйгаларга
áай áула: áу елларда татарлар өч тапкыр язу алыøтыралар. Иң элек татар теленə
áик үк яраклаøтырылмаган
гарəп язуы кулланыла (áу чор
1913 елгы сүзлектə чагылыø
таáа). 20 нче еллар áаøында гарəп язуын татар теленə

яраклаøтыру мəсьəлəсе кузгатыла. Ãарəп язуына кайáер үзгəреøлəр кертелгəннəн
соң, 1927 елгы сүзлек дөнья
күрə, анда хəтта гарəп сүзлəре
дə фонетик принöип áелəн
áирелə. Латин язуына күчүгə,
1931 елгы сүзлек áасыла. Кириллиöа нигезендə төзелгəн
татарча-русча сүзлек Áөек
Ватан сугыøы, аннан соңгы
хуҗалыкны торгызу еллары
мəøəкате áелəн озак чыга алмый тора, ул áары 1950 елда
гына пəйда áула. Áу вакыйгалар телнең лексикасы үсеøенə
дə йогынты ясамый калмаганнар.
Тикøерелгəн татарча-русча сүзлеклəр төрле авторлар тарафыннан, хəтта төрле
төáəклəрдə
дə
áасылганнар. Аларны лексикографик
тəҗриáəсе зур áулган авторлар төзегəне күренеп тора.
Áу хезмəтлəрнең төп максаты – татар сүзлəренең русчага
төгəл һəм дөрес тəрҗемəлəрен
áирү. Аларда áай фразеология, татар халкының тарихына,
гореф-гадəтлəренə,
мəдəниятенə һ.á. өлкəлəргə караган төøенчəлəр теркəлгəн.
Һəр сүзлек, күлəме мөмкинлек
áиргəн кадəр, үз чорындагы
татар теленең актив сүзлəрен
туплаган.
Ñүзлеклəрнең лөгатьлеклəре
áердəй
түгел
һəм
алар
сүзлəрнең саны áелəн дə áерáерсенə туры килми. Ñүзлəр
саны ягыннан лөгатьлеклəр
109
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якынча 3 меңнəн 20 меңгə
кадəр áерəмлекне тəøкил итə.
Һəр сүзлек алдагыларыннан
лексик материалның күлəме
áелəн генə түгел, áəлки сүзлек
мəкалəлəренең тулылыгы һəм
яңача эøлəнеøе áелəн дə аерылып тора.
Ãасыр áаøында төзелгəн
сүзлеклəр теркəлгəн сүзлəренең
азрак,
тəрҗемəлəрнең
áерьяклырак áулуы áелəн дə
үзенчəлекле. XX гасыр урталарына
таáа
гомумхалык мəнфəгатьлəренə җавап
áирердəй, киң катлау укучылар өчен төзелгəн сүзлеклəр áасыла áаøлый. Ýлегрəк чыккан
сүзлеклəр татар теле сүзлəрен
русчага тəрҗемə итүне генə
күздə тотса, соңрак чыккан
сүзлеклəр грамматик áелеøмə
вазифаларын да өлеøчə үз
өслəренə алалар.
Ñүзлеклəрнең төзелү принöиплары хəзерге замандагы
сүзлек төзү принöипларына
якын тора. Нинди генə графика кулланылмасын, сүзлəр
алфавит тəртиáендə урнаøтырыла, күпчелек сүзлеклəрдə
áу тəртип сүзнең áеренче
хəрефенə генə түгел, аннан соң
килгəннəренə дə карый. Татарча-русча сүзлеклəр тел фактларын туплау, аларны лексикографик эøкəртү җəһəтеннəн
елдан-ел камиллəøə áарганнар.
Ике
телле
сүзлеклəрдə,
нигездə, туры (эквивалент)
тəрҗемə төп урынны алып
110

тора. Тəрҗемə ителə торган
сүзлəрнең мəгúнəлəренə тəңгəл
килə торган сүзлəр эзлəгəндə,
авторлар рус теленең синонимик áайлыгыннан да киң
файдаланганнар, øул рəвеøчə
тасвирлама тəрҗемəлəрдəн котылу юлын тапканнар.
Əлеге сүзлеклəрдə сүзлəрнең
áарлык мəгúнəлəрен дə ачу
максат итеп куелмаган. Авторлар, нигездə, сүзлəрнең ул
чорда аеруча актив йөргəн
мəгúнəлəрен генə теркəгəннəр.
Áу, əлáəттə, сүзлекнең гамəли
максатлардан чыгып төзелүенə
дə áəйле áулырга мөмкин.
Øуңа карамастан, кайáер
сүзлеклəрдə полисемиягə дə
игúтиáар ителгəн: XX гасыр урталарына таáа чыккан сүзлеклəрдə күпмəгúнəле
сүзлəр аеруча ачык чагылыø
тапкан.
XX гасырның áеренче яртысында чыккан сүзлеклəрдə,
áүгенге тел күзлегеннəн чыгып
караганда, архаизм дип саналган áерəмлеклəр дə, диалекталь
сүзлəр дə øактый. Áу – таáигый күренеø, чөнки сүзлеклəр
теге яки áу чордагы телнең
яøəеøен, телдəге хəрəкəтне,
үсеø тенденöиялəрен áеркетеп
калалар.
Төрле сүз төркемнəренең
áирелеøенə
áəйле
үзенчəлеклəргə килгəндə, Октяáрь áорылыøына кадəр чыккан сүзлеклəрдə фигыльлəр
-мак/-мəк
формасында
теркəлгəннəр. Октяáрь áоры-
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лыøыннан соң фигыльлəр ни- киң тарала.
гез формасы áелəн дə, исем
Татар теленең лексик состафигыль куøымчасы áелəн дə вы үсеøендə сүзьясалыøы һəм
áирелгəннəр. Исемнəр áарлык диалектларның гына түгел,
сүзлеклəрдə дə áаø килеøтə ə телдə моңа кадəр кулланыурын алган. Ñыйфатларның лыøта áулган áерəмлеклəрнең
кайáер дəрəҗəлəре һəр сүзлектə мəгúнə эчтəлеге киңəю яки
дə очрый. ßрдəмлек сүзлəр тараю да үз ролен уйнаган.
төрле сүзлектə төрлечə чагы- Áу юл áелəн дə телнең лексилыø тапкан.
касында үзгəреøлəр áарлыкка
Татарча-русча сүзлеклəрдə, килгəн.
гадəттə, áилгеле áер чорның
Áаøка теллəр áелəн төрле
аралаøуда иң кирəкле сүзлəре áəйлəнеøлəргə керү туган тел
урын ала. Алардан тикøерелə язмыøында, аның һəр тариторган дəвердə төрки-татар хи үсеø дəверендə хəлиткеч
нигезлəреннəн төрле куøым- эз калдыра. Áу – телнең лекчалар ярдəмендə исемнəр, сик составы артуда áəхəссез
áерсе.
сыйфатлар һəм фигыльлəр чыганакларның
ясалуын
күрергə
мөмкин. Тикøерелə торган чорда татар
Ñинтаксик юл áелəн сүзлəр теле чит телнең əзер лексемаясау да активлаøа. Áу чор- лары хисаáына да áаеган. XX
да аáстракт мəгúнəле сүзлəр, гасырның áеренче яртысындатөрле корал-җайланмаларны гы татар телендə ике төрдəге
атаучы áерəмлеклəргə ихтыяҗ алынмалар зур урын тота:
зур áулганлыктан, øундый гарəп-фарсы сүзлəре һəм русэчтəлектəге исемнəр күплəп европа алынмалары. Əмма áу
ике төр алынмаларның тоткан
ясалган.
Áу чорда øулай ук татар урыны ярты гасыр дəвамында
теленең үз чараларын кулла- үзгəрə áара: гасыр áаøында
нып, рус сүзлəре үрнəгендə сүз алынмалар арасында гарəпясау да (калькалаøтыру) áик фарсы сүзлəре зур күпчелекне
тəøкил иткəн áулып (2000 нəн артык áерəмлек), рус сүзлəре
áик аз теркəлсə (сүзлекнең 0,7 % ы); 30 нчы елларда алар сан
ягыннан áер дəрəҗəдə, хəтта аерым áерəмлеклəр үзара синонимнар áулып та йөрилəр. 40 нчы еллар лексикасында исə гарəпфарсы алынмаларының áик нык үзлəøкəннəре генə кала, ə зур
күпчелек исə искергəн сүзлəр рəтенə күчə, аларны татар теленең
үз чаралары áелəн ясалган сүзлəр яисə рус-европа сүзлəре алыøтыра.
XX гасырның áеренче яртысында гамəлдə áулган гарəп-фарсы
алынмалары күáрəк зат, аның тыøкы һəм эчке халəте, таáигать
күренеøлəре, дини ыøанулар, тормыø-көнкүреø, мəгариф
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áелəн áəйле сүзлəр áулса, рус-европа сүзлəре җəмгыять тормыøындагы кискен үзгəреøлəр áелəн áергə килеп керə, øунлыктан алар иҗтимагый-сəяси, икúтисади, фəн-техника һ.á.
өлкəлəрдə туган яңа күренеøлəрне атыйлар. Алынмалар арасында, гадəттə, аáстракт төøенчəлəрне áелдерүче áерəмлеклəр
күп áула, əмма яңа предметлар áелəн áергə конкрет мəгúнəле
сүзлəр дə күплəп үтеп керə. Ãарəп-фарсы сүзлəренең татар теленə
үтеп керүе тикøерелə торган чордан күп элек áаøланган, øунлыктан алардан татар теле чаралары áелəн яңа сүзлəр дə күп
ясалу таáигый. Рус-европа áерəмлеклəре дə татар телендə чагыøтырмача тиз үзлəøеп китəлəр, 30-40 нчы елларда инде
алар да телнең сүзьясалыø проöессында катнаøа áаøлыйлар.
Øул рəвеøчə, лексикографик чыганаклар татар əдəáи теле
лексикасының формалаøуын фəнни яктан өйрəнү өчен ыøанычлы материал áирəлəр һəм яңа, тагы да камиллəøкəнрəк татарча-русча сүзлеклəр төзү өчен ныклы нигез áулып торалар.
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