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Хурлык белән сугарылган горурлык ... 

 Яки фәнгә “заманча” караш  

 

(Татар теленең  ―яңа‖ орфография сүзлеген кулга алгач туган фикерлҽр, 

борчылулар һҽм уйланулар хакында).  

Җҽмгыятьтҽ бара торган интенсив яңарыш, техник алгарыш һҽм 

глобальлҽшү процессларының телдҽ, бигрҽк тҽ аның лексик катламында, 

үзгҽрешлҽр китереп чыгаруы яңалык түгел. Ҽлеге новациялҽр, һичшиксез, 

теркҽү, кодификациялҽү, аларның телдҽге үзлҽшү дҽрҽҗҽсен билгелҽү кебек 

мҿһим чараларны талҽп итҽ. Бу җҽһҽттҽн тҿп норматив сүзлеклҽрнең берсе 

булган орфография сүзлеге үзенчҽлекле урын алып тора, чҿнки ул телдҽ 

кулланылган һҽр сүзнең язылыш стандартын билгели, дҿрес язу үрнҽген, 

эталонын бирҽ.  

Соңгы елларда телебез чит телдҽн кергҽн яңа сүзлҽр һҽм кулланышка 

кайтарылган иске гарҽп-фарсы алынмалары хисабына тагын да чуарлана тҿште. 

Бу, ҽлбҽттҽ, фҽн, уку-укыту, радио-телевидение һҽм журналистика ҿлкҽсендҽ 

эшлҽүчелҽрдҽ генҽ түгел, киң катлам укучыларда да канҽгатьсезлек уята, язуда 

һҽм укуда, телебезне ҿйрҽнүдҽ ҿстҽмҽ кыенлыклар тудыра. Шунлыктан, 

телебездҽге соңгы еллардагы үзгҽрешлҽрне чагылдырган, ике, ҿч, дүрт тҿрле 

язылышларга (чагыштыр: газета, газет, гәзит, гәҗит һ.б.) урын 

калдырмаслык бердҽм фҽнни фикерлҽрне чагылдырган, дҿрес язылышка 

караган күп кенҽ мҽсьҽлҽлҽргҽ ачыклык кертүне максат итеп куйган эталон 

сүзлек булдыру күптҽн хҽл итүне кҿткҽн гаять мҿһим бурычка ҽверелде. Соңгы 

берничҽ ел эчендҽ бу хакта фҽнни даирҽлҽрдҽ дҽ сҿйлҽшүлҽр еш кабатланды. 

―Түгҽрҽк ҿстҽл‖ артында шундый фикер алышулар Г. Ибраһимов исем. Тел, 

ҽдҽбият һҽм сҽнгать институтында (ТҼҺСИ) да булгалады. Очрашуларда 

орфографиябезгҽ бҽйле вазгыятьнең җитдилеге, бу юнҽлештҽ, ―революция 

ясамыйча‖, бүгеннҽн башкара алырдай конкрет эшлҽр эшлҽү мҿмкинлеге 

хакында сүз булды, белгечлҽрдҽн торган тҿркем булдырып, татар теленең  

бүгенге талҽплҽргҽ җавап бирҽ алырдай яңа офография сүзлеген тҿзү, аны 

махсус тҿзелгҽн комиссиядҽ тикшереп гамҽлгҽ кую кебек мҿһим мҽсьҽлҽлҽр 

каралды. Бу эштҽ Институтның  тҿп роль – башлап йҿрү, ягъни координация 

үзҽге ролен үтҽр ҿчен зур фҽнни потенциалы һҽм мҿмкинлеклҽре барлыгы 

турындагы фикер дҽ беркем ҿчен сҽер яңгырамады. Татар теленең соңгы 

елларда басылган орфография сүзлеге дҽ, гҽрчҽ аның дҿньяга чыкканына  инде 

дистҽгҽ якын ел үткҽн булса да (Татар теленең орфография сүзлеге / Ф.Ҽ. 

Ганиев, И.И. Сабитова. – Казан: ―Раннур‖  нҽшрияты, 2002. – 432 б.), нҽкъ менҽ 

шушы колективта хезмҽт итүче галимнҽр тарафыннан эшлҽнгҽн иде. Лҽкин, 

тҿрле сҽбҽплҽр аркасында, иң элек, күрҽсең, дҽүлҽт тарафыннан, проблеманы 

аңлаган хҽлдҽ дҽ, ниндидер конкрет адымнар ясалмаганлыктан, Институт 

кысаларында гына бу эшкҽ алынырга җҿрьҽт итүчелҽр табылмады. Шулай да, 

киң фҽнни җҽмҽгатьчелек ҽлеге проблемадан читлҽшмҽде һҽм читлҽшми, аны 

хҽл итү юлларын эзли. Аерым шҽхеслҽр исҽ бу юнҽлештҽ конкрет гамҽллҽр дҽ 

кыла. 
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Шуларны исҽпкҽ алганда, Казан (Идел буе) федераль университеты 

(КФУ) профессоры К.Р. Галиуллин һҽм Татарстан китап нҽшрияты хезмҽткҽре 

Р.И. Раскуловалар тарафыннан тҿзелгҽн ―Татар теленең орфографик сүзлеге‖: 

якынча 43 000 сүз / Тҿз. К.Р. Галиуллин, Р.И. Раскулова. –Казан : Мҽгариф, 

2010. – 399 б.) (ТТОС) бик вакытлы эшлҽнгҽн дип уйларга нигез бирҽ кебек. 

Ҽлеге чыганак галимнҽр, мҿгаллимнҽр,  укучылар, гомумҽн, киң катлам 

кулланучылар ҿчен дҽ иң актуаль, иң кҿтелгҽн, иң кирҽкле сүзлек булып 

торырга тиештер. Сүзлекнең редколлегиясе составына танылган тел галимнҽре 

Татарстан Фҽннҽр академиясе (ТФА) академиклары М.З. Зҽкиев, Р.А. Юсупов, 

Казан федераль университеты (КФУ) профессоры Ф.М. Хисамова, сүзлекне 

дҿньяга чыгарган Татарстан китап нҽшрияты директоры Д.С. Шакиров кергҽн. 

Хезмҽтне бҽялҽүчелҽр исемлеге дҽ аның җитдилеге, фҽнни яктан тҿпле чыганак 

булырга тиешлегенҽ ишарҽли: КФУның хҽзерге татар теле кафедрасы (кафедра 

мҿдире – филология фҽннҽре докторы доцент Г.Р. Галиуллина), ТҼҺСИнең 

лексикография бүлеге (бүлек мҿдире – филология фҽннҽре докторы доцент 

А.Ҽ. Тимерханов), Яр Чаллы дҽүлҽт педагогика институты профессоры Р.С. 

Абдуллина.  

Бу сүзлекнең ТР Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы заказы белҽн 

эшлҽнгҽнлеге, аның финанс ярдҽме белҽн бастырылганлыгы мҽгълүм. Лҽкин 

хезмҽтнең үзендҽ, ни сҽбҽпледер, андый очракларда һҽрвакытта күрсҽтелҽ 

торган министрлык исеме дҽ, ул хакта бернинди мҽгълүмат та урын алмаган. 

Гомумҽн, монда министрлык, нҽшрият һҽм авторлар бер-берсен ничек 

табыштылар икҽн, дигҽн табигый сорау туа. Орфография сүзлеге кебек зур 

капиталь фҽнни хезмҽт эшлҽп чыгару алай гади генҽ дус-иш, ҽшнҽлҽр арасында 

эшлҽрне ҽнҽ шулай гади бүлешү юлы белҽн генҽ эшлҽнҽ аламы икҽн?! 

 Мҽгълүм ки, гамҽлдҽге законнар талҽп иткҽнчҽ, мондый очракта ачык 

тендер-бҽйге игълан ителҽ. Телҽк белдерүчелҽр арасыннан куелган шартларны 

үтҽгҽн һҽм шушындый хезмҽтне башкарып чыгарга һҽрьяклап ҽзерлекле, бар 

мҿмкинлеклҽре дҽ булган яхшылардан-яхшы эшче тҿркем сайлап алына. 

Орфография сүзлеген тҿзү заказына бҽйле очракта да шулай эшлҽнгҽнме-юкмы 

икҽнлеге хакында безгҽ мҽгълүм түгел. Һҽрхҽлдҽ, үз вакытында бу турыда 

мҽгълүмат чараларына тиешле хҽбҽр җиткерелгҽн булса, Институт хҽтле 

институт аны белми-ишетми кала алмас иде. Галимнҽр арсыннан, бҽйгедҽ 

катнашып, ҽлеге гаять ҽһҽмиятле эшкҽ үз ҿлешлҽрен кертергҽ телҽк 

белдерүчелҽр дҽ табылмый калмас иде. Ҽйе, монда кем кемне алданрак 

тапканлыгын ачыклау килҽчҽккҽ калсын. 

Беренче карашка, хезмҽтне тикшерүдҽ, аны бҽялҽүдҽ могтҽбҽр галимнҽр, 

югары уку йортлары һҽм фҽнни тикшеренү учреждениелҽренең тулы бер 

коллективлары катнашуы, һичшиксез, ҽлеге сүзлекнең бүгенге татар 

орфографиясе ҿлкҽсендҽ ярылып яткан хаталар, эзлексезлек, буталчыклардан 

котылу юнҽлешендҽ зур ҿметлҽр уята. Һҽрхҽлдҽ, сүзлекне кулга алу белҽн, иң 

элек ҽнҽ шундый хислҽр кичердек без. Дҿрес, бу ҿлкҽгҽ караган мҽсьҽлҽлҽрнең 

аз гына булса да асылына тҿшенгҽн кешегҽ, монда тҿзүчелҽр белҽн 

бҽялҽүчелҽрнең урыннары ялгыш алмашынмаганмы икҽн, дигҽн уй да туарга 
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мҿмкин. Ҿметлҽребезнең аклануы-акланмавы турында соңрак бҽян итҽрбез. 

Лексикография бүлеге исеменең хезмҽтне ―рҽсми бҽялҽүчелҽр‖ (рецензентлар) 

рҽтендҽ күрсҽтелеп тҽ, безнең, шушы бүлек хезмҽткҽрлҽренең, аны кабаттан 

бҽялҽүгҽ алынуыбызның сҽбҽбе дҽ ачыклана тҿшҽр. Иң ҽүвҽл сүзлекнең фҽнни 

яңалыгы кызыксындыра. Алдагы фикерлҽребез шул хакта. Күплҽрне нык 

борчыган мҽсьҽлҽнең асылын тулырак ачып бирү йҿзеннҽн,   уй-

фикерлҽребезне ―лирик чигенешлҽр‖ белҽн катнаш бҽян итҽ барырбыз. 

Телҽсҽ кайсы лингвистик энциклопедиядҽ орфогра фия (борынгы грек 

теленнҽн: όρθός — «дҿрес», γράφω — «язам») сүзенҽ түбҽндҽге эчтҽлектҽге 

аңлатма китерелҽ: ―единообразие передачи слов и грамматических форм речи 

на письме. Также свод правил, обеспечивающий это единообразие, и 

занимающийся им раздел прикладного языкознания.‖ (Сөйләмгә хас грамматик 

формаларның һәм сүзләрнең язмада бирелешендәге бердәйлеге. Шулай ук әлеге 

бердәйлекне тәэмин иткән кагыйдәләр җыелмасы һәм гамәли тел белеменең 

шуны өйрәнә торган тармагы. – Тҽрҗемҽ безнеке).Димҽк, орфографиянең 

асылын ачкан сүз – единообразие,  

 ягъни  бердәйлек. Шулай булгач, орфографиянең иҗтимагый функциясе 

сүзлҽрнең, аларның ҽйтелешендҽге индивидуаль, диалекталь һҽм башка 

үзенчҽлеклҽргҽ яки аермаларга карамастан, бердҽй язылышын тҽэмин итеп, 

язма телдҽн файдалануны җайга салудан, җиңелҽйтүдҽн гыйбарҽт. Димҽк, 

мондый тҿр сүзлек тҿзүчелҽрнең үз эшлҽренҽ зур җаваплылык тоюлары гына 

җитми, ҽ аларның татар тел белеме, грамматикасы (һҽм, һичшиксез, 

орфографиясе, орфоэпиясе) ҿлкҽсендҽ югары компетенцияле белгеч булулары 

да сорала. Шушы юнҽлештҽ фикеребезне дҽвам итсҽк, ҽлеге сүзлеккҽ карата 

күптҿрле сораулар туа.  

Беренчедҽн, сүзлекнең лҿгатьлеге, ягъни анда кертелгҽн сүзлҽрнең 

исемлеге, сүзлҽрне сайлау принцибы. Тҿзүчелҽрнең орфография сүзлегендҽ 

диалекталь сүзлек, яңа сүзлҽр, алынмалар сүзлеген, терминологик сүзлеклҽрне 

берлҽштерергҽ тырышулары бик үк аңлашылып җитми. Монда, ҽлбҽттҽ, 

авторларның, иң элек профессор К.Р. Галиуллинның, күп еллар дҽвамында 

эзлекле рҽвештҽ эшлҽп, нигездҽ татар теленҽ мҿнҽсҽбҽтле барлык басылып 

чыккан сүзлеклҽр һҽм башка шундый чыганаклар исҽбенҽ тҿрле юллар, дҽүлҽт 

программалары, грантлар ярдҽме белҽн булдырылган ―Татар теленең машина 

фонды‖на урнаштырылган материалларны мулдан файдалануы күренеп тора 

(кара: ТТОС, 5 б.). Май ботканы бозмас дип, мҿмкин кадҽр күбрҽк лексема 

кертү (анда 43 000 чамасысүз, ҿч миллионлап (!) исем формаларының ясалуы 

һҽм язылуы китерелҽ) орфография сүзлегенең  фҽнни кыйммҽтен арттыру 

чарасы була алмый! Сүзлекнең максатына һҽм тҿренҽ карап, сүзлекчҽ сайлап 

алына. Мҽгълүм  ки, һҽрбер җитди хезмҽтнең, шул исҽптҽн сүзлекнең дҽ, 

ахырында, бигрҽк тҽ соңгы елларда чыкканнарында, зур лексикографик 

чыганаклар исемлеге китерелҽ.  Ҽ ҽлеге сүз барган орфография сүзлегендҽ 

―ҽдҽбият‖ башы белҽн бирелгҽн тыйнак исемлекнең чыганак функциясен 

үтҽгҽнлеге шик тудыра. 
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Икенчедҽн, телҽсҽ нинди сүзлекнең тҿгҽл принципларга нигезлҽнгҽн, 

башыннан ахырына кадҽр эзлекле рҽвештҽ шул принципларны саклап тҿзелгҽн 

булуы мҽҗбүри. Орфография сүзлеге кебек норматив басмага, ―сүзлеклҽрнең 

сүзлегенҽ‖, бу талҽп икелҽтҽ кагыла. Хезмҽттҽ исҽ эшлҽрнең  башкачарак 

торганлыгы күзгҽ ташлана. Мисал ҿчен, гап-гади нҽрсҽ: биредҽ урын алган 

сүзлҽр гамҽлдҽге алфавит тҽртибенҽ никадҽр туры килҽ?  

Ҿченчедҽн, басым күрсҽтү – бу тҿр сүзлеклҽр ҿчен мҽҗбүри шарт. 

Кызганыч, монда да тҿгҽллек җитми. Ҽлеге исемлекне күплҽп дҽвам итҽргҽ 

мҿмкин булыр иде.  

Хҽзергҽ шунысын ассызыкларга кирҽктер: кем тарафыннан гына 

эшлҽнмҽсен, орфография сүзлеген тҿзү барышында һҽм басмага тҽкъдим итү 

алдыннан аны лексикография һҽм орфография белгечлҽреннҽн тҿзелгҽн махсус 

комиссиядҽ тикшертеп  раслату  максатка ярашлы мҿһим гамҽл. Татар һҽм 

тҿрки тел белеме ҿлкҽсендҽ зур белгечлҽрдҽн тупланган мондый җитди 

комиссиянең карары бу сүзлекне норматив сүзлек буларак хҿкүмҽттҽ раслау 

ҿчен дҽ нигез була алыр иде. Шул нигездҽ Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы аны 

югары уку йортлары  һҽм мҽктҽплҽр ҿчен тҽкъдим итҽ алыр иде. Бу җҽһҽттҽн, 

республикабызда Татарстан Фҽннҽр академиясе барлыгын, аның составында 70 

еллык тарихы булган Г. Ибраһимов исемендҽге Тел, ҽдҽбият һҽм сҽнгать 

институтында сүзлеклҽр тҿзү белҽн шҿгыльлҽнҽ торган махсус лексикография 

бүлеге булуын да искҽртергҽ кирҽктер. Ҽлеге тҿр сүзлеклҽрне тҿзү барышында 

кҿндҽлек эшлҽрендҽ нҽкъ менҽ шушы тикшерелҽ торган хезмҽттҽ чагылган 

бҽхҽсле мҽсьҽлҽлҽр белҽн һҽрдаим эш иткҽн белгечлҽрнең тҽҗрибҽсеннҽн 

файдалану сүзлекнең фҽнни сыйфатын күтҽргҽн генҽ булыр иде. Телебезнең 

бүгенгесе  һҽм килҽчҽге ҿчен гаять ҽһҽмиятле булган мондый хезмҽтлҽр ҽнҽ 

шулай, тҿпле фҽнни нигездҽ, татар тел белеме белгечлҽре, вуз һҽм мҽктҽп 

укытучылары катнашында башкарылырга тиеш иде.  

Ничек кенҽ булмасын, тҽкъдим ителгҽн сүзлекнең авторлары татар 

теленең орфография сүзлеген тҿзү кебек гаять зур һҽм җаваплы эшкҽ алынырга 

җҿрьҽт иткҽннҽр икҽн, аны, булдыра алганча гына түгел, ҽ фҽнни принципларга 

нигезлҽнеп, орфография кагыйдҽлҽрен эзлекле рҽвештҽ чагылдырып башкарып 

чыгарга тиеш иделҽр. Нҽрсҽ ҽйтсҽгез дҽ, дҽүлҽт бит шактый акча сарыф иткҽн! 

Биредҽ шунысын искҽртеп китү урынлы булыр: ҽлеге сүзлекнең ҽзер 

саналган кулъязмасы ТҼҺСИнең лексикография бүлегенҽ тикшерү һҽм фикер 

ҽйтү ҿчен ―тҽкъдим ителгҽн‖ иде. Һҽм бер тапкыр гына да түгел.  

2010 елның май айларында, сүзлек беренче тапкыр кулыбызга килеп 

кергҽч, без – сүзлекчелҽрнең – нинди хислҽр кичерүен аңлатып булырмы икҽн? 

Институт җитҽкчелеге, ҽзер (!) хезмҽткҽ карата фикеребезне ҽйтеп, аңа бҽялҽмҽ 

язуыбызны сорады. Хезмҽттҽ, аның авторлары буларак, хҽзер инде элеккеге 

―Мҽгариф‖ нҽшрияты директоры, татар китап бастыру сҽнгатен үстерүгҽ, шул 

рҽвешле мҽдҽниятебезне, мҽгарифебезне үстерүгҽ дҽ зур ҿлеш керткҽн 

шҽхесМ.Х. Вҽлиев, танылган тел галиме, профессор  К.Р. Галиуллин һҽм 

югарыда телгҽ алынган нҽшрият хезмҽткҽре Р.И. Раскуловаларның исемнҽре 

күрсҽтелгҽн иде. Сүзлеккҽ Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының  грифы да 
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урнаштырылган иде. Матур бормалы гыйбарҽлҽрне бер урынга куеп торып, 

сүзлек ул вакытта караңгы урман-чытырманны хҽтерлҽтҽ иде дисҽк, безнеңчҽ, 

ул бер дҽ арттыру булмас. Мондый тҿр сүзлеклҽргҽ хас булмаган күп тҿрле 

―мҿгезлҽр‖ белҽн бер үк вакытта  вазгыять – вәзгыять, зәвекъ - зәвык, 

сәркатип – сәркятип һ.б. бик күп сүзлҽрнең берничҽ тҿрле язылышы 

китерелгҽн һҽм ―бу сүзлҽрне ничек дҿрес язарга?‖ дигҽн матур сорау астында 

фҽлҽн битлек исемлек тҽ бар иде анда. Моны орфография сүзлеге кадҽр сүзлек 

эшлҽргҽ  алынган ―тҽҗрибҽле‖ белгечлҽр сорый! Бҽялҽү ҿчен, фҽнни 

даирҽлҽрдҽ кабул ителгҽнчҽ, теге яки бу хезмҽтнең ҽзер, соңгы варианты 

тапшырылырга тиеш лҽбаса!   

Шулай да сүзлек бүлектҽ бик ныклап, җентеклҽп тикшерелде, кайбер 

―мҿгез‖лҽрнең монда урынлы булмаганлыгы искҽртелде, мисаллар ярдҽмендҽ  

һҽртҿрле хаталарны тҿзҽтү юлларын күрсҽтелде. ―Сүзлекне бу килеш 

бастырырга ярамый‖ дигҽн эчтҽлектҽге тҿп нҽтиҗҽ (ул вакытта бҽялҽмҽ язу 

мҿмкин түгел дип табылганлыктан) беркетмҽдҽн ҿземтҽ шҽкелендҽ Институт 

җитҽкчелегенҽ җиткерелде. 

Шушы хҽллҽрдҽн соң шактый гына вакыт үтеп, кҿз айлары килеп 

җиткҽн.Ул вакыт эчендҽ ―зур фҽн‖ дҿньясында да ҽллҽ нилҽр булып беткҽн 

икҽн. 2010 елның җҽй айларына, ел башында ук зур каршылык-авырлыкларны 

җиңеп, татар орфографиясендҽге хҽллҽрне яхшырту кебек изге ният белҽн, 

Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгын эшнең ―изгелегенҽ‖ тҽмам ышандырып, 

―максатчан акча‖ юллап ала алган ―Мҽгариф‖ нҽшрияты инде кыскартылган 

була. Дҿресрҽге, ул Татарстан китап нҽшрияты белҽн кушыла. Мондый 

үзгҽртеп корулар, ни кызганыч, сүзлеккҽ дҽ тҽэсир итми калмаган: кҿз 

айларында аны икенче кат (!) тикшерүгҽ китергҽндҽ, тҿзүче авторлар 

исемлегендҽ беренче булып күрсҽтелгҽн элеккеге нҽшрият  җитҽкчесе, 

гомумҽн, авторлар арасыннан тҿшеп калган. Үзе башкарган эшенҽ чын 

күңелдҽн ышанып җитмичҽ, аннан ҽллҽ үзе шулай җиңел генҽ баш тартканмы, 

ҽллҽ яңа хуҗаларның карары шундый булганмы – Аллаһу ҽгълҽм (бер Аллаһы 

Тҽгалҽ үзе генҽ белҽ). Мантыйкка туры китереп фикер йҿрткҽндҽ, аның урынын 

берлҽштерелгҽн нҽшрият директоры алырга тиеш булгандыр инде. Лҽкин ул, 

тыйнаклык күрсҽтеп, үзен редколлегия исемлегенҽ генҽ кертергҽ ризалыгын 

биргҽн булса кирҽк. Анысы да шактый зур абруй бит аның: фҽндҽ җитди 

хезмҽтлҽре белҽн лаеклы рҽвештҽ танылган ике академик, бер профессор 

арасында нҽшрият директорына редколлегия ҽгъзасы булып тору! Ҽйе, 

кемгҽдер горурлык, ҽ кемгҽдер чын мҽгънҽсендҽ хурлык ...  

Институт җитҽкчелеге кыстый торгач, бүлектҽ, сүзлекнең ―бераз 

чистарган‖ нҿсхҽсен икенче кат тикшереп, аңа бҽялҽмҽ сыман кыска гына бер 

нҽрсҽ ҽзерлҽргҽ мҽҗбүр булдык. (―Эшебез тҽмам беткҽн хҽлдҽ‖, шул сүзлекнең 

тагын да ―камилрҽк‖ нҿсхҽсен кайчан алып килерлҽр икҽн дип, кҿтеп утыра 

идек шул...). Лҽкин, безнең бҽялҽмҽ язуга ризалашуыбызның катгый шарты бар 

иде: ТҼҺСИнең исеме (лексикография бүлеген күрсҽтү турында сүз дҽ булырга 

мҿмкин түгел иде!) биредҽ, бу хезмҽттҽ, бернинди сыйфатта да чагылырга тиеш 

түгел иде. Без, сүзлек бары авторларның гына карашларын чагылдыра ала, шул 
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рҽвештҽ генҽ басмага тҽкъдим ителергҽ тиеш, дигҽн фикерне ассызыкладык. 

Һҽм ул берничек тҽ дҽүлҽт акчасына нҽшер ителҽ алмый! Фҽн дҿньясында 

табигый саналган тагын бер нҽрсҽ: басылып чыкканнан соң, ҽлеге хезмҽткҽ 

матбугат битлҽре аша үзебезнең профессиональ мҿнҽсҽбҽтебезне белдерү. Бу 

хакта Институт директоры               К.М. Миңнуллин белҽн бүлекнең фикере 

уртак иде. Чынлыкта, инде дҿнья күргҽн сүзлекнең тышлыгыннан 

аңлашылганча, эшлҽр башкачарак килеп чыккан.   

Ҽ сүзлекнең икенче нҿсхҽсен тикшерүгҽ килгҽндҽ, шунысы ―куандырды‖: 

без беренче нҿсхҽдҽ күрсҽткҽн кимчелеклҽрнең күбесе юк ителгҽн. Ҽмма һҽр 

биттҽге хаталы сүзлҽрне, куелган тамгаларны  санап чыгу мҿмкин эш түгел, 

шунлыктан, без тҿртеп күрсҽтмҽгҽн шундый ук типтагы хаталар кала биргҽн. 

Менҽ сиңа татар орфографиясе! Менҽ сиңа белгечлҽр!   

Ул ―нҽрсҽ‖ дигҽннҽрендҽ сүзлекнең ҽлеге дҽ баягы кимчелекле якларына 

шактый игътибар бирелсҽ дҽ, ―бҽялҽмҽ‖ үзе, нигездҽ, аның язмышы белҽн нык 

кызыксынучылар ҿмет иткҽнчҽ, ―уңай килеп чыкты‖. Шулай да, ҽнҽ, хезмҽт 

турында беренче ҽйтелгҽн фикерлҽребезнең авторларга, гафу, җаваплы 

нҽшриятка (хҽер, кемнең автор, кемнең редколлегия ҽгъзасы, ҽ кемнең нҽшрият 

эшлҽре ҿчен җаваплы икҽнлеген тҿгҽл генҽ аерып ҽйтүе дҽ кыен – барысы да 

―үзебезнекелҽр‖ монда!) дүрт айдан соң гына барып ирешкҽнлеге ачыкланды.   

Бу турыда авторлар нҽшрият җитҽкчесе белҽн Институт дирекциясендҽ, 

―сез күрсҽткҽн хаталарны тҿзҽтеп бетердек‖ дип, безнең алда хисап тотып, инде 

―җайлырак‖ бҽялҽмҽ яздыру үтенечен җиткерү максаты белҽн оештырылган 

очрашудан мҽгълүм булган иде. Ул тоткарлыкның сҽбҽбе аңлаган кешегҽ ап-

ачык иде – ул һаман да шул ике нҽшриятның кушылуы ―безнең файдага 

булмасмы‖, дигҽн ҿметкҽ бҽйле сузылган эш. Шул ук очрашу вакытында 

барлык иптҽшлҽргҽ без мҽсьҽлҽнең җитди һҽм гаять зур җаваплы эш икҽнлеген 

тагын бер кат аңлатырга тырыштык, ике авторның үз кҿчлҽре, белемнҽре белҽн 

генҽ моны тиешле фҽнни югарылыкта башкарып чыга алмаячаклары хакында 

ҽйттек. Шушыларны тҿптҽн аңлаган хҽлдҽ, сүзлекне камилллҽштерүдҽ, аның 

сыйфатын күтҽрүдҽ үзебезнең дҽ катнашырга ҽзер икҽнлегебезне җиткердек. 

Лҽкин ул тҽкъдим ―ҿлешкҽ керү омтылышы‖ буларак кына кабул ителде булса 

кирҽк. Шуның белҽн шул.  

Шулай итеп, бу килеш хезмҽтне бастырырга ярамый, дигҽн катгый фикер 

белҽн яшҽгҽндҽ, 2010 елның декабрь башларында ―Мҽгариф‖ нҽшриятының 

китап кибетендҽ ҽлеге сүзлекне күреп, күзлҽребез маңгайга сикерде. Рҽсми 

бҽялҽүчелҽр исемлеге арасында бүлегебезнең исемен күреп, бер мҽлгҽ ҿнсез 

калдык.   

Сүзлек басылып чыкканга бер айлап вакыт үтсҽ дҽ, Институт җитҽкчелеге 

тарафыннан бу хакта бернинди борчылу да, уңайсызлану дигҽн нҽрсҽ дҽ 

сизелмҽде. Киресенчҽ, бүлекнең борчыла башлаганын гына кҿтеп торган кебек, 

бар да сҽгате-минуты белҽн йҿгерешҽ башлады. Институт директорын, янҽсе, 

тҿп башына утыртучы – нҽшрият җитҽкчесе икҽн! Ҽ соңгысы исҽ үз чиратында 

бар гаепне ―үз ҿстенҽ‖ алырга ашыкты. Бу турыда аның, Институт җитҽкчелеге 

белҽн килештереп, бер-ике кҿннҽн ТҼҺСИдҽ бүлектҽ үткҽн очрашудагы 
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сүзлҽреннҽн  ачыкланды. Очрашуның максаты бер генҽ иде: эшне ничек тҽ 

булса ―йомып калу‖, ул турыдагы мҽгълүматны, ягъни шушы мҽкалҽне, 

матбугатка чыгармау.Шакиров ҽфҽнде, ―хата миннҽн киткҽн‖ дип (―хатаның‖ 

хакы – 2 млн. сум!), чын күңелдҽн безне ышандырырга тырышты. ―Килҽчҽктҽ 

бергҽ эшлҽү юллары турында‖ уйлаштык, бүлекнең инде берничҽ ел басылмый 

яткан  сүзлеклҽренҽ бҽйле эшлҽрне бүгеннҽн башлап җибҽрергҽ нҽшриятның 

ҽзер икҽнлеге, миллҽт язмышы, күплҽрне акча харап итүе һ.б. хакында сүз 

куертылды.  ―Ошбу басмагыз матбугатка чыккан очракта, алга таба да ―архивка 

эшлҽячҽксез‖ дигҽнрҽк нҽтиҗҽ дҽ аңлашылды ҽлеге ашыгыч рҽвештҽ 

оештырылган сҿйлҽшүдҽн. Ҽйтерсең лҽ, республикадагы китап чыгару эше 

бары бер кешегҽ генҽ килеп тҿртелҽ, аны дҽүлҽт акчасына бер генҽ нҽшрият, 

бер генҽ зат хҽл итҽ...! Алай булган очракта да, без бераз кҿтҽргҽ ҽзербез. Күпкҽ 

түзгҽнне, азга калгач кына сабыр итҽрбез анысын. ―Сабыр тҿбе сары алтын‖ ди 

бит халык мҽкале. Лҽкин, иң борчыганы шул: милли фҽн, мҽгариф, китап 

бастыру ҿлкҽлҽрендҽ эшлҽр болайрак барса, без милли йҿзебезне тҽмам акчага 

сатып җибҽрҽчҽкбез.  

Шулай да, һҽр нҽрсҽ үз вакыты белҽн кадерле! Монысы – басылачак 

хезмҽтлҽр хакында. Шуңа, аның ул вакыты да озак кҿттермҽс, дип ҿметлҽнҽбез. 

Ҽ урындагы җаваплы затлар, вазгыятьне дҿрес аңлап, аңа гадел бҽя биреп, ул 

вакытны аз гына ашыктырсалар, безнең бу ҿлкҽдҽге югалтуларыбыз да азрак 

булыр. Без моңа ихластан ышанабыз!          

Шулай итеп, ҽлеге сүзлекне ―тҿзүгҽ‖, тҿгҽлрҽге, тҿзҽтүгҽ катнашырга 

мҽҗбүр ителгҽн бүлек белҽн беррҽттҽн, шушы ҿлкҽдҽ күп еллар эшлҽүче башка 

белгечлҽр һҽм Институт, һҽм нҽшрият җитҽкчелегенҽ, шулай ук 

министрлыктагы җаваплы затларга аны татар тел белеме, татар орфографиясе 

ҿлкҽлҽрендҽ белгеч булмаган затлардан тҿзетеп, бастырып чыгару дҽүлҽт 

акчасын җилгҽ очыру гына икҽнлеге, бу гамҽлнең фҽнни яктан мҽгънҽсезлеге 

хакында һҽрдаим ҽйтеп килде. Лҽкин оешма җитҽкчелҽре һҽм урындагы 

җаваплы затлар сүзлекне бастырып чыгару ҿчен бар кҿчлҽрен куйдылар. Инде 

хҽзер шул ук оешмалардагы шул ук иптҽшлҽр ҽлеге ―файдалы‖ гамҽлнең йҿзен 

киң җҽмҽгатьчелектҽн ничек тҽ булса яшереп калдыру чараларын барлыйлар. 

Менҽ сиңа милли фҽн! Монысы инде бүгенге фҽнгҽ чын ―заманча‖ карашның 

бер ачык чагылышы. Кызганыч, андый караш киң тарала бара бүген. Фҽн түгел, 

ҽ коммерция нигезендҽ фҽнгҽ пародия булдыру белҽн шҿгыльлҽнҽ башлады 

күплҽр. Гомумҽн, фҽн тирҽсендҽ бҿтерелүче аерым иптҽшлҽр милли фҽн 

алдындагы ―казанышлары‖ ҿчен тҿрле исемнҽр алуны максат итеп куя, ҽ кайбер 

андый исемнҽр, ҽлбҽттҽ инде, шактый гына матди нигез белҽн дҽ ныгытылган. 

Фҽнни даирҽлҽрдҽ, һҽрхҽлдҽ гуманитар фҽннҽр ҿлкҽсендҽ, андыйлар 

артканнан-арта гына бара бүген. Бу юнҽлештҽ ниндидер кардиналь чаралар 

күрелмҽсҽ, ―киртҽлҽр‖ куелмаса, филология ҿлкҽсендҽге  казанышларыбыз 

дҽүлҽт бүлеп биргҽн акчага ―абруйлы‖ конференциялҽр үткҽреп, аларның 

―‖югары дҽрҽҗҽдҽ оештырылганлыгы һҽм зур уңыш белҽн үткҽнлеге‖ хакында 

телевидение аша хҽбҽр алуга гына кайтып калу куркынычы бар.       
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Шушы ҽйткҽннҽрне истҽ тоткан хҽлдҽ, теге ―хатага‖ ҽйлҽнеп кайтсак, 

Шакиров ҽфҽнде, ―ялгышып‖, Институт кадҽр институтның исемен, аның 

структурасындагы сүзлеклҽр тҿзү белҽн шҿгыльлҽнҽ торган махсус бүлек 

исемен (ҽйтик, ялгышып,  халык авыз иҗаты бүлеге яки башка берҽр шундый 

бүлек исеме күрсҽтелгҽн булса, бер хҽл!) шушындый фҽнни эшлҽнеше шикле 

хезмҽткҽ ―ябыштырып‖ җибҽрҽ ала икҽн, андый ялгышлыкны тҿзҽтү чарасы да 

булырга тиеш! Һҽм ул бар да – суд, гамҽлдҽге законнарда каралган җаваплылык 

ул! Мондый юлны сайлау, Институтның бүгенгесе һҽм килҽчҽктҽге абруе, 

гомумҽн, аның язмышы кызыксындыра икҽн, – җитҽкчелекнең изге бурычы. 

Шулай да, безнең ҿчен нҽрсҽнең нҽрсҽ икҽнлеге бик ачык: Институт 

җитҽкчесенең, иң элек үзенең үтҽ шҽхси мҽнфҽгатьлҽрен кайгыртып эш итүе, 

үзенҽ буйсынган тулы бер бүлекнең фикерен исҽпкҽ алмавы, аңа тҿкереп 

каравы, һҽртҿрле ―изге максатлардан чыгып‖, анда эшлҽүчелҽрнең 

профессиональ ихтыярына каршы аларны кыңгыр эшлҽрдҽ катнашырга этҽрүе 

бүлекне талауга, аны интеллектуаль кҿчлҽүгҽ тиң. Мондый гамҽллҽр бүлеккҽ 

генҽ түгел, Институтка да юылмаслык кара тап тҿшерҽ. Һҽм ышаныч та 

югалырга мҿмкин. Дҿрес, ул ышанычның кем тарафыннан кемгҽ карата 

югаласын тҿгҽл генҽ алдан ук ҽйтеп бетереп тҽ булмыйдыр ҽле. Ҽнҽ, Россиянең 

Илбашы, берни аңлатып тормастан, үзенең кул астында эшлҽүче бер бҽндҽсенҽ 

карата ышанычын югалтты да куйды. Халык сҿйлҽвенҽ караганда, нигезе дҽ юк 

түгел кебек. Ҽ менҽ үзе эшлҽгҽн ҿлкҽдҽ дҽ, гомумҽн, ил күлҽмендҽ дҽ инде 

шактый танылып ҿлгергҽн җурналист Парфѐнов, киресенчҽ, хакимияткҽ, аның 

тҽэсирендҽ эшлҽргҽ мҽҗбүр булган мҽгълүмат чараларына карата ышанычын 

югалткан. Һҽм бу турыда ул ачыктан-ачык бҿтен илгҽ ҽйтергҽ җҿрьҽт итте. Ҽйе, 

ул хакыйкатьне күплҽр алдан да белгҽн булып чыкты, лҽкин, күрҽсең, ҽлегҽ 

кадҽр сер итеп саклаганнар яки дус-ишлҽренҽ генҽ сҿйлҽп йҿргҽннҽр. 

Уйланырга нигез бар! Шуңа да карамастан, ҽлегҽ беркемне дҽ асып 

куймадылар. Монысын инде илебездҽ, зур авырлыклар, каршылыклар белҽн 

булса да, урнаша барган демократиянең уңай бер чагылышы дип бҽялҽргҽ 

кирҽктер. 

 Ҽйе, үзлҽрен һҽм үзлҽре җаваплы булган оешманы алдаганнар, намуслы 

исемнҽренҽ тап тҿшергҽн дип ышанган иптҽшлҽргҽ моның киресен исбатлау 

беркайчан да соң түгелдер!       

Сүзлек тирҽсендҽге һҽртҿрле ―маҗаралар‖ белҽн артык мавыгып киттек 

булса кирҽк. Гҽрчҽ, укучыбызга шуларсыз дҽүлҽт дҽрҽҗҽсендҽ тҿптҽн уйланып 

эшлҽнгҽн ҽлеге ―зур фҽнни проектның‖ (алга таба башкаларының да) асылына 

тҿшенү бик кыен булыр иде. Шулай да, хҽзер, ҽйдҽгез, ―борынгыдан‖ ни 

шҽкелдҽ булуын хҽтерлҽгҽн хҽлдҽ, сүзлекнең  бүгенге халҽтенҽ күз салыйк. 

Югыйсҽ, башыннан ук сҿйлҽшүебезнең тҿп максаты башкарылган зур эшкҽ 

фҽнни нигездҽ бҽя бирүдҽн гыйбарҽт иде. 

Басылып чыккан сүзлек, ҽлбҽттҽ, без элек караган кулъязма 

вариантлардан күпкҽ үзгҽрҽк. Омонимнарны (ҽйтелешлҽре бертҿрле, лҽкин 

мҽгънҽ уртаклыгы булмаган сүзлҽр: тиен [җҽнлек] – тиен [акча берҽмлеге]), 

конверсия күренешен (бер тҿркемгҽ караган сүзнең икенче сүз тҿркеме сүзе 
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сыйфатында кулланылышы:  язу [исем] – язу [фигыль]) бирүдҽ алдагы 

кулъязмаларда тҿгҽллек җитми иде. Шулай да, анда алар аерып күрсҽтелгҽн 

иде. Ҽ хҽзер исҽ омоним яисҽ конверсия очракларын сүзлектҽ плюс (+) тамгасы 

белҽн генҽ күрсҽткҽннҽр, кайсы очрак булуын үзең уйлап табарга тиеш буласың 

(кара: ТТОС: 114, 249 бб. һ.б.). Башка орфография сүзлеклҽрендҽ омонимнар 

һҽр сүз тҿркеменҽ туры килгҽн кушымча белҽн күрсҽтелеп аерыла. Мҽсҽлҽн, 

кара,  - рак I (тҿс), кара, - сы II (язу ҿчен) һ.б. (ТТОС, 2002, 144 б.) 

Сүзлекне элеккеге кулъязмалардан аерып торган тагын бер күрсҽткеч – 

бҽхҽсле моментларның тҿшереп калдырылуы. Ҿченче аерма шунда ки: 

кулъязма вариант басымнарсыз иде. Шуңа да, ҽзер сүзлекнең иң буталчык 

урыны  басымнарда.  

Хҽзер һҽр очракны аерым карап үтик. Сүзлҽрне сайлау принцибы ―ачык‖ 

түгел, дидек. Ягъни, сүзлектҽ урын алырга тиешле күп сүзлҽр кысырыкланып, 

урынсызлары, киресенчҽ, кереп киткҽн. Мҽсҽлҽн, сүзлектҽ нигҽдер сүзлҽрнең 

дҿрес язылышын ачыклауда бернинди ҽһҽмияте булмаган күп кенҽ грамматик 

формалар китерелҽ: аенда, безгә, бездәге, бирелгән, бүленмәс, гөлем, гөлдәй, 

дигән, дигәндә, дисәнә, дилбегәсез, дөрестән, дустым, җигелмәгән, көздә, 

көздән, көзгә, көйгә, куа, кияүдә, урынына, уртада һ.б. Ҽлеге тҿр сүзлектҽ бу 

формалар булырга тиеш түгел. Гадҽттҽ, грамматик формалар нигезгҽ бҽйле 

берҽр үзгҽлек булган очракта гына күрсҽтелҽлҽр, мҽсҽлҽн, басымның күчмҽвен 

күрсҽтергҽ телҽсҽк һ.б. ( ). Чҿнки 

татар телендҽ басым алмый һҽм басымны уздырмый торган кушымчалар бар. 

Болар: фигыльлҽрдҽ зат кушымчалары (  һ.б.), хҽбҽрлек 

кушымчалары  (  һ.б.), сорау кушымчалары (

 һ.б.), юклык кушымчалар (  һ.б.), хҽл фигыль 

кушымчалары  (  һ.б.).Бу очракларда тҿп сүз янында 

грамматик формаларны күрсҽтү аклана алыр иде. Башкача грамматик формалар 

сүзлектҽ күрсҽтелми. Татар тел белеменең тҿп закончалыклары хакында 

хҽбҽрдар булган кешегҽ болар – гап-гади нҽрсҽлҽр.     

Мондый норматив сүзлеклҽргҽ күплҽп диалекталь сүзлҽр һҽм сҿйлҽм теле 

сүзлҽре, тупас лексика, аңлашылмый торган артык махсус терминнар, тарихи 

сүзлҽр кертү матур күренеш түгел. Мисал ҿчен, айбагар, аймылыш, әпчи 

карчык, амбал, армай, атан, мәкә, гомункул, гусит, гумма, дагаборын, 

дагаборыннар сүзлҽре шундыйлардан. Алардан тыш та, ―артык‖ булган сүз-

атамалар җитҽрлек ҽле. Мҽсҽлҽн, госстрах – оешма исеме (рус теле 

кыскартылмасы); кандил/кандиль – икесе дҽ бер үк сүз, ҽмма икенчесе – русча 

вариант, димҽк, бу сүзлектҽ килҽ алмый; кыпчак-болгар, кыпчак-угыз, кыпчак-

татар – мондый сүзлҽрне чиксез ясарга мҿмкин, бҿтен синонимнарны, 

антонимнарны парлаштырып бетерергҽ була. Андыйлар һ.б.ш. сүзлеккҽ 

кертелми. Вольта (баганасы)–Вольт сүзеннҽн, аның дҿресе –вольт баганасы 

булыр иде, ҽмма ялгызлык исем буларак, ул сүзлеккҽ бҿтенлҽй кертелмҽскҽ 

тиеш.Гидроэнергия – мондый тҿр энергия юк, бу сүзлектҽн сүзлеккҽ күчеп бара 

торган хата. Гидроэнергетика бар – су агымы ярдҽмендҽ электр энергиясен 

җитештерү ул. Гидрирлау (гидрир сүзе дҽ юк гамҽлдҽ, гидрат яки гидрит+лау 
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яки гидрация+ләү), визирлау, материаллашу, легирлаштыру, легирлау һ.б. 

шундый ясалышы ягыннан дҿрес булмаган сүзлҽр татар теле ҿчен ят 

берҽмлеклҽр. Сүзлекне рус теле аша кергҽн үтҽ махсус сүзлҽр (эпонж, 

мегалозавр, перхлорат, пиодермия, нервюра, левулоза һ.б.) белҽн чуарлау күзгҽ 

ташлана. Мҽгънҽсез, артык ясалма, контекстта да куллану мҿмкин булмаган 

сүзлҽр күп очрый: җәяүлек, загслы (гадҽттҽ, никахлы дибез), кәгазьчелек, киңсу, 

койрыклау, кортлатылу, кәвешчелек, дәп-дәү (зуп-зур дип ҽйтҽбез), сап-

саңгырау, дәшүле (ҽдҽби телдҽ –өндәүле), түбәнчелеклелек һ.б.ш. 

Семьясыз, тәхетсез, тәэсирсез, тоемсыз, языксыз, ялсыз, яңгырсыз, 

һавасыз кебек сүзлҽр күп кергҽн. -Сыз/-сез кушымчасы ҿстҽп, телҽсҽ нинди 

сүздҽн ―яңа сүз‖ ясап, орфография һҽм башка тҿр сүзлеклҽрне тагын йҿзлҽрчҽ, 

хҽтта ки меңнҽрчҽ атамага баетып булыр иде. Мҽсьҽлҽне һҽм башкарган эшеңне 

тҿптҽн аңлап җиткермҽү түгелме бу?! 

Формасы ягыннан татарча, ҽмма ясалышы мантыйкка сыешлы булмаган 

мҽгънҽсез сүзлҽр бар. Татар кушымчалары кушып, иксез-чиксез сүз ясау 

мҿмкинлеге бар, ҽмма кирҽкме бу? Каптырмалану сүзендҽ логика кайда? 

Миссиячелек, миссияче, гаиләче, җәяүлек, керәнләү, аулаклык сүзлҽрен ничек 

аңларга кирҽк? 

Сүзлеккҽ кергҽн үтҽ ясалма сүзлҽрнең берсе – алабуталык. Билгеле 

булганча, үсемлеклҽрне белдергҽн нигезлҽргҽ -лык кушымчасы кушылып 

ясалган сүзлҽр күп. Мисал ҿчен, каенлык, җиләклек, куралык һ.б. Бу модель яңа 

сүз ясауда бик продуктив булса да, ул һҽр очракта да дҿрес дигҽн сүз түгел бит 

ҽле. Билгеле бер мҽгънҽгҽ ия кушымча билгеле бер мҽгънҽ белдергҽн нигезгҽ 

ялганып билгеле бер мҽгънҽле сүз ясый дип белҽбез. Атама бирү шулай ук 

халыкның культурасы, дҿньяны күзаллавы, кабул итү рҽвеше белҽн дҽ бҽйле. 

Бу шартлар бозылганда, логик яктан дҿрес булмаган сүзлҽр барлыкка килҽ. 

Ҽйтик, халкыбызның, бигрҽк тҽ авыл кешесенең, алабуталык үстерүен күз 

алдына китереп буламы? Бу сүзнең русчага тҽрҗемҽсе ничек булыр икҽн? Аны 

авторлар телебез һҽм яшҽешебез ҿчен файдалы берҽмлек дип тапсалар, 

һичшиксез, алда эшлҽячҽк башка сүзлеклҽренҽ дҽ теркҽсеннҽр. Ҽ без бу очракта 

сабыр итеп торабыз. Белмҽссең, авыллар бетүгҽ таба бара, килеп чыгуы да бар 

алма бакчаң урынында алабуталыкның. 

Терминнарны бирүдҽ дҽ бердҽйлек күзҽтелми. Мҽсҽлҽн, беркүзәнәклеләр 

бар, күпкүзәнәклеләр юк. Канатаяклылар, буынтыгаяклылар һ.б. бар, ҽ 

йөнтәсаяклылар, күбаяклылар һ.б. юк. Бу терминнарның бҿтенесен дҽ кертү 

ҿчен, ҽз-мҽз генҽ булса да, биология терминнарын ҿйрҽнергҽ кирҽк. Юк 

дигҽндҽ, мҽктҽп дҽреслеклҽрен караштырып чыгарга була.  

Исемнҽрдҽн ясалган -лы/-ле кушымчалы нисби сыйфатларның бирелеше 

дҽ нинди принципка нигезлҽнүе шулай ук аңлашылмый (чагыштыр: ант – 

антлы, күренеш – күренешле,капилляр – капиллярлы, кәвеш – кәвешле, кашык  –  

кашыклы һ.б.). Шул рҽвешчҽ барлык исемнҽргҽ дҽ -лы/-ле кушымчасы ялгап 

чыгарга була. Болай эшлҽү – сүзлек тҿзү ҿлкҽсендҽ наданлык дигҽн сүз! 

Алтынсыман, көмешсыман сүзлҽренең бирелешенҽ карата телҽк-

тҽкъдимнҽребезне җиткергҽч, авторлар алар белҽн мҽшҽкатьлҽнеп тормаска 
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уйлаганнар: тҿшереп кенҽ калдырганнар. Алар Татар теленең аңлатмалы 

сүзлегендҽ (ТТАС) (1979 - 1981) дҽ урын алган (кара: 21, 263, 114, 178 бб.). 

Көмешсыман– терминнар составында да, ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ дҽ бик еш очрый. 

Даруханә сүзе дҽ сүзлектҽ бҿтенлҽй юк. Авторларның алынма яисҽ уңышсыз 

сүзлҽрне кертеп, еш кулланыла торган актив лексиканы тҿшереп калдырулары 

сүзлекне бизиме?  

Омонимнар татар теле материалларын тасвирлаган тҿп академик 

сүзлеклҽргҽ нигезлҽнеп күрсҽтелҽ дип, ТТАС, Татарча-русча сүзлек (ТРС) 

китерелҽ, тик, сүзлектҽ китерелгҽн күп кенҽ ―омоним‖ дип, тамга куелган 

сүзлҽр ҽлеге академик сүзлектҽ ―омоним‖ дип бирелми. Плюс (+) тамгасы белҽн 

бирелгҽн собор, сок һ.б. бик күп сүзлҽрнең омоним яисҽ конверсиялҽнгҽн 

булуы да шик тудыра. Омонимнарны күрсҽткҽндҽ, үзенең кабул ителгҽн 

тҽртибе бар, алар сакланмаган. Омонимнарны техник яктан бизҽп, билгелҽр, 

символлар аша гына күрсҽтү отышлымы? Аны гади укучы аера аламы?   

Гадҽттҽ, китап, сүзлеклҽрне кулга алгач, аларның кереш ҿлешен укый 

башлыйбыз. Ҽлеге орфография сүзлегенең кереше, мҽсҽлҽн, татар һҽм рус 

теллҽрендҽ язылган. Татар теленең дҿрес язылышын ―мҽңгелҽштергҽн‖ сүзлек 

керешенең рус телендҽ язылуы бераз урынсыз һҽм мҽгънҽсезрҽк булса да, аны 

киресенчҽ, уңай як дип саныйк, ди. Телебезне ҿйрҽнергҽ телҽүчелҽр, татар 

телен начар аңлаучылар һ.б. ҿчен мҽгълүмат алырга җиңелрҽк булыр. Шул ук 

вакытта, ул керешне бик үк бизҽп тормаган техник хаталар да җибҽрелгҽн. 

Мисал ҿчен, кыскартылмалардан соң, сүз тулысынча китерелгҽн очракта нокта 

куеп тормыйбыз, ҽ монда һҽр урында диярлек: кара. керешне, кара. 

кушымтаны, кара. форзацны һ.б. диелҽ. 

 Дҿрес язылыш талҽплҽрен белеп бетермҽү яисҽ аларны сүзлектҽ 

чагылдыруда системалылык сакланмау түбҽндҽгелҽрдҽ чагыла: фигыль нигезе 

сүзнең үзгҽрми торган ҿлеше белҽн тҽңгҽл килмҽгҽн очракларда түгҽрҽк җҽялҽр 

эчендҽ нигез китерелде диелсҽ дҽ, сүзлекнең башыннан ахырына кадҽр барлык 

очракта да җҽялҽр эчендҽ боерык фигыльлҽр генҽ бирелҽ. 

Тартым формалары күрсҽтелеп бетмҽгҽн очраклар бар. Мҽсҽлҽн, залим 

сүзендҽ тартым кушымчасы бирелмҽгҽн, зәвык сүзендҽ зәвыгы дип күрсҽтелҽ, 

зәүкы бирелми (халык – халкы, күрек – күрке, холык – холкы сүзлҽре белҽн 

чагыштырырга мҿмкин). 

Кайбер гарҽп сүзлҽре дҿрес транслитерациялҽнмҽгҽн. Мисал ҿчен,  әүкат 

(соңгы иҗеге калын булганлыктан, ялгана торган кушымчалар да калын 

булырга тиеш – әүкатлы, әүкатлылыгы), катыйль (чыганак телдҽ т каты 

түгел, катил шҽкелендҽ язылырга тиеш), бәгъзы (чыганак телдҽ калын з 

булганга күрҽ, ы белҽн язылышы дҿрес). Гарәпчә-татарча-русча алынмалар 

сүзлегендҽ(Казан:  Иман, 1993. – 2 томда.) алар нҽкъ менҽ шулай бирелгҽн дҽ. 

М.И. Мҽхмүтовның белеменҽ, нигездҽ, шик белдерерлек урын юк. Әбелхәят, 

хәят, гарәбият, төркият сүзлҽрендҽ әдәбият, нәшрият сүзлҽрендҽге кебек я 

(йа) калын дифтонг. Чыганак телдҽ ул әлиф белҽн язылган. Бу сүзлҽрнең 

барысына да калын кушымчалар гына ялгана. Сәркятип, фидакяр, инкяр кебек 

сүзлҽр я аша язылса, дҿресрҽк булыр иде, дигҽн карашта торабыз. 
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Генетик нигезлҽре тҿрле булган сүзлҽрне аерып күрсҽтү шулай ук 

файдалы булган булыр иде, безнеңчҽ. Мҽсҽлҽн, хәе´р (исем) – хә´ер (модаль 

сүз). Чагыштыру ҿчен: яңа´ (сыйфат) – я´ңа (рҽвеш). 

Кайбер матбугат чаралары урып җыю, танып белү тезмҽлҽрен ялгыш 

сызыкча аша язалар. Парлы сүзлҽр арасында тезүле бҽйлҽнеш күзҽтелҽ, ҽ бу 

тезмҽлҽрдҽ – ияртүле бҽйлҽнеш, алар арасында бернинди сызыкча куела алмый. 

Сүзлеккҽ шундый типтагы ияртүле бҽйлҽнешле фәнни тикшеренү сүзтезмҽсе 

кереп киткҽн. Аннары сүзенең басымы дҿрес күрсҽтелмҽгҽн, аңлатмалы 

сүзлекнең хатасын кабатлаганнар (анна´ры дип бирелгҽн). 

 Игътибарны ҽлеге сүзлеккҽ генҽ карамый торган тагын бер мҿһим 

мҽсьҽлҽгҽ юнҽлтҽсе килҽ. Гадҽттҽ, и, е, я хҽрефлҽрен күргҽч, машиналь рҽвештҽ 

йомшак вариант кушымча ҿстибез. Тамырдан дҿрес булмаган бу тенденция 

хҽзер сүзлеклҽргҽ дҽ үтеп керде. Аеруча бу рус сүзлҽренҽ һҽм кайбер гарҽп 

алынмаларына карый. Мҽсҽлҽн, клише, купе, кафе, реле һ.б.ш. Элек рус 

орфографик сүзлеклҽрендҽ җҽя эчендҽ ―произносится ―э‖ дип бирҽлҽр иде аны 

(югыйсҽ, сүзлекнең беренче, тҿп, авторы – рус теле белгече!). Хҽзер язып 

тормыйлар, чҿнки бар кеше дҽ белҽ. Татар телендҽ клишэ дигҽндҽге э, гомумҽн, 

ы га якын, ҽ без йомшак кушымча ялгап маташабыз  (клишеләнү, клишеләү, 

клишеле). 

Сҿйлҽм телендҽ ешрак күплектҽ кулланыла торган гетры, шорты, 

гольфы, бриджи (без болар янына чипсы, лосины, легинсы сүзлҽрен дҽ ҿстибез) 

сүзлҽренең дҽ орфографиясе хҽл ителеп бетмҽгҽн. Бу сүзлҽрнең, беренче 

чиратта, чыганак телдҽ берлек санда кулланылу-кулланылмауларын, берлек 

санда килгҽндҽ, сүз сузык авазга тҽмамланса, аваз тҿшеп калу-калмавын, аннан 

соң гына тартым һҽм килеш кушымчалары ялгану үзенчҽлеген карарга кирҽк. 

Мҽсҽлҽн, гетрының берлек саны гетра булса, гольфыныкы – гольф. 

 Алдагы тикшерүлҽрдҽ берничҽ тҿрле языла һҽм киң катлам 

укучыларда кыенлык, канҽгатьсезлек китереп чыгараторган (вазгыять – 

вәзгыять, зәвекъ – зәвык, сәркатип – сәркятип һ.б.) сүзлҽрдҽн бик җайлы гына 

котылу юлы тапканнар авторлар – ике тҿрле язылышлы сүзнең берсен тҿшереп 

калдырганнар. Кыскасы, ―сүзлекчелҽрнең‖ бу ҿлкҽдҽ белем-тҽҗрибҽлҽре  

җитеп бетмҽгҽнлекне, бердҽм фикер һҽм системалылык булмауны һҽр мисал 

дҽлилли.  

Бер үк тҿрле калыпта язылырга тиешле сүзлҽрнең берничҽ вариантта 

бирелүе дҽ сүзлекнең бҽясен тҿшерҽ. Чагыштыр: муафыйк, тәүфыйк, лҽкин 

фасикъ, монафикъ. Монда, безнеңчҽ, күрсҽтелгҽн сүзлҽр барысы да соңгы 

вариантлар шҽкелендҽ язылырга тиеш, ягъни муафикъ, тәүфикъ. 

Сүзлҽр белҽн беррҽттҽн прр, прр-прр, прх, пф, пыр, һә, һе, һей, һем, һи, 

һм, һо кебек күпсанлы ияртемнҽр китерелҽ. Бу нинди сүз икҽн, дип уйлап 

тормас ҿчен, җҽя эчендҽ ияртем дип күрсҽтелгҽн очракта аңлаешлырак булыр 

иде. 

Тагын бер тҿгҽлсезлек җҽялҽр эчендҽ бирелгҽн сүзлҽр белҽн бҽйле. 

Сүзлекнең авторлары ―түгҽрҽк җҽялҽр эчендҽ гадҽти шрифт белҽн 

сүзтезмҽлҽрнең компонентлары бирелҽ‖, дилҽр. Ҽмма хезмҽттҽ бердҽйлек 
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сакланмаган: җҽялҽр эчендҽ ирекле сүзтезмҽлҽрнең компонентлары түгел, ҽ 

тезмҽ сүзлҽрнең компонентлары да китерелгҽн. Мҽсҽлҽн, азау (теш), кабан 

(дуңгызы) һ.б. Тезмҽ сүзлҽрнең компонентларын җҽялҽр эчендҽ ―яшереп 

калдыру‖ дҿрес түгел. Тезмҽ сүзлҽр аерым берҽмлек итеп күрсҽтелергҽ тиеш. 

       Инде орфография сүзлеклҽрендҽ һичшиксез куелырга, һҽм дҿрес (!) 

куелырга, укучыда бернинди дҽ шик уятмаска тиешле мҽсьҽлҽ – басымнарга –  

киңрҽк тукталыйк. 

Беренчедҽн, -ау/-әү гҽ беткҽн барлык сүзлҽрдҽ, -у/-ү авазы кыскарып, 

басым -а/-ә гҽ тҿшҽ. Бу исем фигыльгҽ генҽ түгел, барлык сүз тҿркеменҽ дҽ 

карый, һҽм без моны үзебезнең соңгы вакытларда тҿзелгҽн сүзлеклҽребездҽ 

күрсҽтҽ башладык: 

 һ.б. Бу моментлар ҽлеге сүзлектҽ искҽ алынмаган һҽм бер 

очракта да күрсҽтелмҽгҽн. 

 Икенчедҽн, сыйфатларда артыклык дҽрҽҗҽсен белдергҽн 

кисҽкчҽлҽр басымны үзенҽ ала, ягъни энклитика күренеше күзҽтелҽ: - -

- - - - -кыска һ.б. Сүзлектҽ 

аларның берсенҽ дҽ басым куелмаган. Кҿчҽйткеч кисҽкчҽлҽр рҽвешлҽр алдында 

килеп, рҽвеш дҽрҽҗҽлҽре ясалганда, басым ҽлеге кисҽкчҽлҽргҽ тҿшҽ: -

-тиз.Бу очракта алар күрсҽтелмҽгҽннҽр.Авторларга грамматиканы 

яктыртуга бҽйле хезмҽтлҽрне, ачып булса да, карыйсы бар иде. 

 Ҿченчедҽн, Татар грамматикасында парлы сүзлҽрдҽ тҿп басым 

беренче сүзнең соңгы иҗегенҽ, ҽ ҿстҽмҽ басым икенче сүзнең ахырына  тҿшҽ, 

дип язылган (Татар грамматикасы. – Т. 1. – М.: Инсан, Казан: Фикер. – 1998, 

512 б.). Ҽмма аны һҽрдаим истҽ тотмаучылар да булырга мҿмкин. Шунлыктан, 

орфографик сүзлектҽ парлы сүзлҽрдҽге тҿп басымны күрсҽтү кирҽк. Сүзлектҽ 

аларның кайбер очраклары күрсҽтелгҽн, ҽмма күпчелеге  - юк. Кара һҽм 

чагыштыр: - - - - -чума, 

- - - - - -

- р- - - -ел, 

- - - -ат һ.б. 

 Дүртенчедҽн, шул ук кагыйдҽ кушма сүзлҽргҽ дҽ кагыла: 

һ.б. 

 Бишенчедҽн, беренче компоненты бер сүзе булган кушма сүзлҽрдҽ 

дҽ басым беренче сүзгҽ тҿшҽ: 

 һ.б. Сүзлектҽ ул күпмедер күрсҽтелгҽн, ҽмма тулысынча түгел, 

ҽйтелгҽн сүзлҽрдҽ басым юк. Күп сүзе белҽн дҽ шулай: к

 һ.б. 

 Алтынчыдан, -дай, -дәй, -тай, -тәй кушымчаларының басымны 

алу-алмавы тҿрле хезмҽтлҽрдҽ, тҿрле авторларда тҿрлечҽ күрсҽтелгҽн һҽм һҽр 

икесе дҽ, кызганыч, норма дип тҽкъдим ителҽ. Ҽ ҽлеге орфография сүзлегендҽ  

бу мҽсьҽлҽдҽ эзлеклелек юк, басым кайберлҽренҽ куелган, кайберлҽренҽ юк: 

. Сүзлек тҿзүчелҽрнең фикере буталган, 

дҿресрҽге, алар моны белмилҽр булып чыга. Тҿгҽл хҽл ителмҽгҽн очрак 
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буларак, мондый сүзлҽрдҽ ике басым күрсҽтү дҿресрҽк булыр иде, чҿнки ике 

очрак та хата түгел.  

Җиденчедҽн, басымнарның күчү очрагын күрсҽтү дҽ отышлы булыр иде, 

телебезне ҿйрҽнүчелҽргҽ ул аермачык күренеп торыр иде. Билгеле булганча, сүз 

басымы ахыргы иҗектҽ булган сүзлҽрдҽ, кушымча ялганган саен, басым 

кушымчага күчҽ бара. Сүзлектҽ, нигездҽ, тартым кушымчалары китерелҽ, лҽкин 

басым күчеше күрсҽтелми. 

 Санау интонациясен биргҽндҽ саннарда норматив басым беренче 

иҗеккҽ тҿшҽ:  һ.б. Мондый моментларны да 

искҽртү кирҽк түгелме икҽн? 

 Сигезенчедҽн, басымның урыны дҿрес күрсҽтелмҽгҽн һҽм басым 

бҿтенлҽй куелмаган сүзлҽр дҽ шактый: 

сәлән), ә, 

(

кебекһ.б. шундый ук рҽвешлҽр белҽн чагыштырып булыр иде). 

Алда санап үтелгҽн кайбер кимчелеклҽрдҽн тыш, орфография сүзлегендҽ 

урын алырга тиешле булган башка бҽхҽсле моментлар да бар иде ҽле. Безнең 

бүлеккҽ аерым исемлек белҽн китерелгҽн иде алар. Ҽмма сүзлек авторлары 

аларны урап узудан ары чара тапмаганнар. 

         Кушымтада бирелгҽн Татарстан Республикасы торак пунктларының 

исемнҽрен китерүнең максаты нидҽ? Ул ―Татарстан Республикасындагы торак 

пунктлар исемнҽре‖ һҽм ―Названия населенных пунктов Республики 

Татарстан‖ дип ике телдҽ бирелҽ, ҽмма эчтҽлегендҽ авыл исеме, нигездҽ, я 

татарча, я русча китерелҽ, ягъни татарчалы-русчалы катнаш эшлҽнгҽн. 

Кызганыч, монда күп кенҽ авыл исемнҽре кертелмҽгҽн. Ул нигездҽ элекке 

чыккан шундый исемлекне күчереп алуга гына кайтып кала дигҽн сүз бу. Ҽлеге 

исемлек, барлык торак пунктларның исемнҽрен дҽ кертеп, максатка ярашлы 

дип табылган очракларда аларның русчасын татарчага, татарчасын русчага 

тҽрҗемҽ итеп (күп кеше ҿчен нҽкъ шунысы кыенлык тудыра) эшлҽнгҽн хҽлдҽ 

бик отышлы, файдалы булыр иде, дигҽн идек. Ҽмма фикеребезгҽ колак 

салмаганнар, аның болай да бик кирҽкле һҽм ҽһҽмиятле кушымта буласына 

ышанганнар, күрҽсең. 

Яңа гына табадан тҿшкҽн сүзлекнең ҽлегҽ кадҽр булган орфография 

сүзлеклҽреннҽн аерып торган ―мҿгез‖лҽре аның тҿрле символлар, шифрлар 

белҽн шыплап тутырылган булуы. Мисал ҿчен, сүзлекнең кушымта ҿлешен 

ачып карарга мҿмкин (кара: ТТОС, 2010: 356-357 бб.).Гади кулланучы ҿчен 

генҽ түгел, ҽ бҽлки аерым очракларда белгечлҽр ҿчен дҽ җиңел генҽ 

аңлашылмый торган бу ―үзгҽлек‖ орфография сүзлегеннҽн файдалануны 

җиңелҽйтҽме, ҽллҽ киресенчҽ, кыенлаштырамы? Мондый риторик сораулар бик 

күп.  

 Инде килеп, сүзлекнең библиография ҿлешенҽ (авторлар аны тыйнак 

кына ―ҽдҽбият‖ дип атаганнар, дидек) күз салсак, ҽлеге зур хезмҽтне тҿзү 

барышында кулланылырга һҽм аның ахырында күрсҽтелергҽ тиешле күп кенҽ 

хезмҽтлҽрне, сүзлеклҽрне күреп сҿенҽ алмадык. Сүзлек тҿзүчелҽр 
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лексикографик чыганакларны киң итеп күрсҽтү хакындагы элек ҽйтелҽ килгҽн 

киңҽшебезгҽ бҿтенлҽй колак салмаганнар.  ―Ҽдҽбият‖ дигҽн баш астында 

бирелеп, 27 пункттан торган исемлектҽ кайбер сүзлеклҽр һҽм теоретик 

хезмҽтлҽр кергҽн, ҽмма аларның да кайберлҽре рус теленҽ карый ҽле. Гомумҽн, 

теоретик хезмҽтлҽр һҽм авторлар нинди принцип белҽн сайланган? Мҽсҽлҽн, 

Х.Х. Сҽлимовның бердҽнбер бик кечкенҽ сүзлекчҽсе генҽ  күрсҽтелгҽн, ҽ 

теоретик хезмҽтлҽренең берсе дҽ юк. Татар орфографиясенең патриархы 

саналган Х.Р. Курбатов бҿтенлҽй телгҽ алынмаган. Орфография, орфоэпия 

мҽсьҽлҽлҽрен тикшерүгҽ багышланган күп кенҽ хезмҽтлҽр язган, махсус шул 

ҿлкҽ белгечлҽре булган башка галимнҽрнең фамилиялҽре дҽ читтҽ калган.  

Күренҽ ки: тҿзүчелҽр татар теленең тулы, системалаштырылган сүзлеген 

булдыруны максат итеп куйсалар да, ул максатка ирешүдҽн бик ерак торалар. 

Без күрсҽткҽн хаталарның күбесен тҿзҽткҽн хҽлдҽ, күрсҽтелмҽгҽннҽренең һҽм 

тҿзҽтелмҽгҽннҽренең дҽ бихисап булуын бераз күзаллап, алар, ―татар 

орфографиясендҽге катлаулы мҽсьҽлҽлҽрнең хҽл ителеп бетмҽгҽнлеген‖ аңлап 

(менҽ ачыш!), ул турыда сүзлекнең кереш ҿлешендҽ үк искҽртеп, үз ҿслҽреннҽн 

җаваплылыкны тҿшерүне кирҽк дип санаганнар. 

Югары уку йортлары программасы дҽрҽҗҽсендҽ инде күптҽн хҽл ителгҽн 

һҽм студентларга укытыла торган татар тел гыйлеменҽ йҿз чҿереп тҿзелгҽн бу 

орфография сүзлеге татар теле орфографиясендҽ бер адым алга китеш буламы, 

ҽллҽ арткамы?! 

Ничек кенҽ булмасын, авторлар, булдыра алганча, үз эшлҽрен башкарып 

чыкканнар. Ҽ менҽ хезмҽтнең ―уңышына‖ үзлҽреннҽн ―лаеклы‖ ҿлеш керткҽн 

мҿхтҽрҽм һҽм могтҽбар ―редколлегия‖ ҽгъзаларының хҽзерге татар 

орфографиясе мҽсьҽлҽлҽренҽ карашлары нидҽн гыйбарҽт икҽнлеген ҽлеге 

хезмҽт битлҽреннҽн генҽ тҿшенеп җитеп булмады. Ул карашлар шактый тирҽн 

яшеренгҽн булса кирҽк. Мҿхтҽрҽм җҽмҽгать, хезмҽткҽ бҽя биргҽн академик-

профессорларыбыз шушындый ярылып яткан гап-гади кимчелеклҽрне ничек 

күрми калганнар икҽн?! Ҽллҽ күреп тҽ, зур кыюлык күрсҽтеп, гаять җаваплы 

эшкҽ алынган тҿзүчелҽрнең, алар янында ―сүзлек басылып чыксын‖, ―килгҽн 

акчаны кире җибҽреп ҽрҽм итмҽскҽ дип‖, ҿзелеп, җанын атып торган нҽшрият 

җитҽкчесенең күңеллҽрен тҿшермҽскҽ булганнармы? Нҽрсҽ ҽйтсҽң дҽ, сүзлекне 

ҽзерлҽүгҽ мҿнҽсҽбҽтле һҽр иптҽш мҽсьҽлҽнең катлаулылыгын аңлап эш иткҽн 

лҽбаса, ―адымы‖ да ясалган, ясалмаган түгел! Иманыбыз камил: ТР Мҽгариф 

һҽм фҽн министрлыгы яки татар орфографиясенең торышы ҿчен нык борчылган 

башка берҽр министрлыкмы, яисҽ аның министрымы, ел саен үз бюджетыннан 

2 (!) миллион сум күлҽмендҽ дҽүлҽт акчасын чыгарып салып торса, ул акчаны 

―ҽрҽм-шҽрҽмгҽ‖ тотмыйча, ―файдалы эшкҽ‖ сарыф итҽргҽ атлыгып торган 

дҽүлҽт нҽшрияты да табылыр иде (мҽгҽр, ул бар инде, бердҽн-бер, кадерле!). 

Шул нҽшрияттан ҽллҽ кайда ерак китмичҽ генҽ, андый сүзлекне эшлҽргҽ 

алынырга ҽзер торучыларын да юлларга булыр иде ҽле. Шулай итеп, бер ун ел 

эчендҽ ҽллҽ никадҽр ҽнҽ шундый ―файдалы‖ адымнар ясап, без тҿп максатка – 

―гаять мҿһим һҽм катлаулы мҽсьҽлҽ‖дҽн саналган ―Татар теленең тулы, 

системалаштырылган орфографик сүзлеген булдыру‖га (кара: ТТОС, 2010: 6)  –  
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тҽмам якынлашыр идек тҽ, җиң сызганып, бар нҽшриятларның орфография 

мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итүдҽ тупланган тҽҗрибҽлҽрен һҽм шул тҽҗрибҽне, китап-

ҽдҽбият укып, таныш-белешлҽрдҽн сорашып, Фҽннҽр академиясендҽгелҽргҽ 

―фикер ҽйттереп‖, бар чыккан сүзлеклҽрдҽге сүзлҽрне мҽрҗҽн бҿртегедҽй 

түкми-чҽчми җыеп, теркҽп барган иптҽшлҽр ярдҽме белҽн тҿп, чын, гаять 

кирҽкле эшкҽ –  ОРФОГРАФИЯ сүзлеген тҿзергҽ алыныр идек. ―Алыныр идек‖ 

дигҽннҽн, без – бу мҽкалҽ авторлары – ҽлбҽттҽ, ―бҽялҽүчелҽр‖ сыйфатында 

гына инде. Лҽкин бу очракта бер министрлык та 2 миллион акча белҽн генҽ, зур 

тырышлык күрсҽтеп ―бай тҽҗрибҽ туплаганнарны‖ алдап, аларга эш эшлҽтҽ 

алмас. Чҿнки аны тҿзү мҽсьҽлҽсе, ягъни мҽсҽлҽн орфография сүзлеген, ―киң 

катлам белгечлҽр тырышлыгы белҽн хҽл ителергҽ тиеш‖ (кара: ТТОС, 2010: 6). 

Димҽк, монысында, басылып чыкканында, белгечлҽрнең ҽлегҽ ―тар катламы‖ 

гына чагылган! (редколлегия ҽгъзаларын,  бҽялҽүчелҽрне кара). Ҽ югары уку 

йортлары профессорлары, мҽшһүр академикларбызга, бер очтан Фҽннҽр 

академиясе структурасындагы махсус институтка да, аның җитҽкчелеге белҽн 

―уртак тел‖ тапканда, килҽсе гасырларга җитҽчҽк даны чыккан хезмҽтне бҽялҽү 

кебек мактаулы да, ―саваплы‖ да бурыч үтҽүне йҿклҽрлҽр! Табылмас дисезме 

телебез, бигрҽк тҽ аның ОРФОГРАФИЯСЕ ҿчен җаннарын да кызганмаган 

―җанатарлар‖?!  Табылыр! Ничек кенҽ ҽле ...  

Сүзлекнең эчтҽлеге хакында шактый күп фикерлҽр ҽйтелде, ҽ менҽ аның 

тышлыгына бҽйле тҽэсирлҽребез белҽн уртаклашырга онытыла язган бит! 

Шундый мҽртҽбҽле нҽшриятта сүзлек кадҽр сүзлек басылып чыккан икҽн, ул 

ягы да игътибарны җҽлеп итми калмый. Еш кына ҽле нҽкъ менҽ шул 

тышлыгына, кабына кызыгып алабыз бит ашамлыгын да, китабын да, башкасын 

да. Хҽтта гомерлек юлдашыбызны, телибезме, юкмы, ҽнҽ шул тышкы 

матурлык, тышкы гүзҽллеккҽ алданып сайларга омтылабыз түгелме соң?! 

Сүзлеккҽ килгҽндҽ, аның ул ―яклары‖ – бар да тҽртиптҽ кебек: зҽңгҽр тҿстҽге 

сыйфатлы кҽгазьдҽн эшлҽнгҽн тышлык, тышлыкка алтын хҽрефлҽр белҽн 

тҿшерелгҽн сүзлекнең исеме, эчке ҿлешендҽ һҽртҿрле кушымталар тутырып 

бизҽлгҽн таблицалар һ.б. Кыскасы, җисеме исеменҽ туры килҽ, дип кенҽ ҽйтҽсе 

кала... Алданрак ҽйткҽннҽрне исҽпкҽ алмаганда. Лҽкин, рус халык мҽкале нҽрсҽ 

ди: ―Встречают по одѐжке, провожают по уму‖. Ҽйе, бу очракта шунысын истҽ 

тотып эш итү дҿресрҽк булыр. Акчагыз да янга калыр!   

Сүзлекнең бүгенге заманда исең китҽрлек тираж – 25 000 данҽ белҽн 

басылып чыгуын да ҽйтеп үтҽргҽ кирҽктер. Яхшы тираж!!! Чагыштыр:  

Татарча-русча сүзлек: 2 томда (Казан: Мҽгариф, 2007) – 5 000 данҽ, Татар 

теленең зур диалектологик сүзлеге (Казан: Татар. кит. нҽшр., 2009) – 1 000 данҽ 

һ.б. Шулай да, тиражы белҽн ―яңа‖ хезмҽт профессор Ф.Ҽ. Ганиев һҽм 

филология фҽннҽре кандидаты И.И. Сабитовалар эшлҽп чыгарган орфография 

сүзлегеннҽн калыша(кара:Татар теленең орфография сүзлеге. – Казан: ―Раннур‖  

нҽшр., 2002. –  432 б.). Ул 50 000 данҽдҽ басылып чыккан иде. Шунлыктан, аны 

бүген дҽ китап киштҽлҽреннҽн иркенлҽп сатып алырга мҿмкин. Ҽ менҽ тиражы 

белҽн генҽ түгел, эчтҽлеге, фҽнни сыйфаты  ягыннан да йомшак сүзлекнең, 
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дҿресрҽге, гамҽлдҽгелҽренең remake вариантының язмышы ничек булыр – 

вакыт күрсҽтер.    

Мҽгариф министрлыгы ―тырышлыгы‖ белҽн чыгарылганлыктан, андый 

зур тиражлы ―кыйммҽтле чыганак‖ республикабызның һҽр мҽктҽп 

китапханҽсендҽ булырга тиештер бит?! Ярый, алдылар ди. Шуннан, аның белҽн 

нишлилҽр ди инде? (Дҿрес, халкыбызның тапкыр ул-кызлары, озак уйланып, 

баш ватмаслар, аның да файдасын тиз табарлар!). Сүзлектҽ бит яңа орфография 

кагыйдҽлҽрен ―моннан соң исҽпкҽ алып эш итҽргҽ!‖, дигҽн урыны юк. Димҽк, 

нидҽн гыйбарҽт инде ҽлеге хезмҽтнең фҽнни кыйммҽте?! 

Мҽгариф министрлыгы, үз бюджетыннан шактый акча сарыф итсҽ дҽ, 

хезмҽтне рҽсми тҿстҽ закон югарылыгына күтҽреп тҽкъдим итүдҽн ничектер 

читлҽшкҽн булып чыга. Гомумҽн, министрлык ярдҽме белҽн басылып чыккан 

уку-укыту ҽсбаплары һҽм башка тҿрле басмаларда аның исеме (грифы)  

күрсҽтелҽ торган иде. Бҽялҽмҽ сорап та, Институт җитҽкчелегенҽ авторлар 

белҽн нҽшрият җитҽкчесе түгел, ҽ иң элек министрлыктан шундый эчтҽлектҽге 

рҽсми хат килҽ торган иде. Ул, табигый ки, мҿстҽкыйль һҽм барлык 

кызыксынган якларга бҽйсез рҽвештҽ эшлҽнергҽ тиешле. Рҽсми хаты булгач, 

аңа җавап итеп, вакыты, авторлары күрсҽтелгҽн һҽм тиешле талҽплҽргҽ туры 

китереп эшлҽнгҽн бҽялҽмҽ шҽкелендҽге документы да булырга тиеш. Биредҽ, 

сүзлектҽ, лҽм-мим бер сүз! Хҽер, аны чыгару гына түгел, шул ук дҽүлҽт 

акчасына, ягъни сезнең белҽн безнең – салым түлҽүчелҽрнең – акчасына, 

мҽктҽплҽргҽ дип, сатып алдыртып тарату чарасы да юк түгел бит ҽле! Ҽйе, 

уйлап, икътисад законнарын аңлап эш иткҽндҽ, куян шулпасының шулпасы 

белҽн шактый халыкның тамагын туйдырырга була икҽнлегенҽ ышанмастан 

ышандырырлар! 

Ҽлеге сүзлек хакында ҽйтелгҽннҽргҽ йомгак бер генҽ, һҽм ул хакыйкатьне 

беркем дҽ инкяр итҽ алмый: хакимияттҽге аерым түрҽлҽр, телгҽ алынган оешма 

җитҽкчелҽре һҽм эшне башкаручыларның ―максатчан тырышлыгы‖ белҽн 

дҽүлҽтнең, тҿгҽлрҽге, Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының 2 (!) млн. сум 

күлҽмендҽ акчасы ―җилгҽ очырылган‖. Шулай икҽн, димҽк, җаваплы затлар, 

һичшиксез, җавапка тартылырга тиеш ...!?     

Ҽ сүзлекне тҿзүчелҽрнең бу ҿлкҽдҽ тҽҗрибҽлҽре генҽ түгел, белемнҽре дҽ 

җитешеп бетмҽгҽнлеге ачык чагыла.  Ҽйе, һҽр эшнең үз остасы бар! 

Республиканың спорт, сҽнҽгать (газ, нефть химиясе һ.б.) тармаклары 

янында болай да очын-очка ялгап барган милли фҽн, мҽгариф, мҽдҽният 

юнҽлешлҽрен үстерү ҿчен бүлеп бирелгҽн акчаны ҽнҽ шулай, ―тҿптҽн уйлап, 

килҽчҽккҽ карап, ҽрҽм итмичҽ‖, тиешле күлҽмдҽ һҽм тиешле урыннарга  

урнаштыра барсак, эшлҽр мҿшкел! Валлаһи, мҿшкел! Республикабызның  2011 

елга кабул ителгҽн бюджетыннан аңлашылганча, ул акчаның күлҽме тагын да 

кимергҽ торганда, урындагы затларның ихтыяры җитеп, үз вазифаларын 

башкаруга җаваплырак, намуслырак якын килгҽндҽ, шул булганын да күпкҽ 

нҽтиҗҽлерҽк һҽм файдалырак итеп кулланып булмас идемени?!  

90 нчы еллар башыннан алып бүгенгҽчҽ республикада татар телен 

гамҽлгҽ кую максатында тҿрле юнҽлештҽ һҽм тҿрле дҽрҽҗҽдҽ байтак күлҽмдҽ 
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акчалар тотылды. Ҽйе, эшлҽнгҽн эшлҽрнең нҽтиҗҽлҽре күргҽн күзгҽ күрмҽслек 

түгел: алар күпьяклы, күптҿрле, күпкырлы. Күңелдҽ инде пыскып утыруга гына 

калган миллилек учагын вакыт-вакыт дҿрлҽтеп кабызып җибҽргҽн сҽяси 

карарлар кабул ителде, шулар артыннан кыю адымнар да ясалгаланды. Лҽкин, 

максатлар дҿрес һҽм мулдан билгелҽнеп, аларны тормышка ашыру ҿчен җитди 

хокукый җирлек һҽм финанс нигезе булдырылса да, тиешле дҽүлҽт идарҽсе 

органнары тарафыннан тҿрле уку-укыту учреждениелҽренҽ, фҽнни һҽм фҽнни 

булмаган оешмалар, аерым коллективлар, галимнҽргҽ максатчан бүлеп 

бирелгҽн акчаның урыннарга барып җитү-җитмҽвен, никадҽр күлҽмдҽ барып 

ирешүен, аның кайсы ҿлешенең нҽрсҽгҽ сарыф ителгҽнлеген, ахыр чиктҽ, күз 

уңында тотылган нҽтиҗҽлҽрнең нидҽн гыйбарҽт икҽнлеген тикшереп тору һҽм, 

законны бозган очракларда (акчаны башка максатларга тоту, эшне ―кҽгазьдҽ 

генҽ башкару‖ һ.б., һ.б.), аларны вакытында ачыклап, җаваплы затларга карата 

тиешле чаралар күрү кебек гап-гади гамҽллҽр, кызганыч, игътибар үзҽгеннҽн 

тҿшеп кала бирҽ. Югыйсҽ, бирдеңме – вакытында сорап ала бел генҽ бит инде! 

Ҽллҽ ялгышабызмы?!Яки беркатлылыкмы бу?!           

Әлеге мәкалә Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать 

институтының лексикография бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан 

әзерләнде һәмаларның бердәм уртак карашын чагылдыра.   
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