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ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ КИЛӘЧӘГЕ 

 

Тел кешеләрнең иң мөһим аралашу чарасы. Укырга-язарга өйрәнү, белем 

һәм тәрбия алу, дөньяны танып- белү- барысы да тел ярдәмендә генә тормышка 

ашырыла. 1993нче елда кабул ителгән «Татарстан Республикасы халыклары 

телләре турында»гы законнан күренгәнчә, Татарстанда ике дәүләт теле-рус һәм 

татар телләре яшәп килә. Димәк, бүгенге көндә һәр милләт вәкиле, кем генә 

булуына карамастан, бу ике телне белергә тиеш. Кызганычка каршы 

Татарстанда яшьләр иң мөһим тел дип рус һәм инглиз телләрен саныйлар. 

Ләкин: «Башка телне өйрәнәсе булсаң, ул вакытта үз телеңнең кагыйдәләрен 

белү бик кирәк. Чөнки кеше үзенең телен яхшы белмәсә, башка телгә төшенә 

алмас, тик бик озак вакытлардан соң гына күнегә алыр», - дигән бөек 

мәгърифәтчебез К.Насыйри. 

Һәрбер телнең сүзлек байлыгын өйрәнү бик әһәмиятле. Татар әдәби 

теленең лексикасы турында шактый хезмәтләр язылган. Бу нисбәтән татар теле 

тарихын борынгы чорлардан алып өйрәнгән галим В.Х.Хаков хезмәтләре 

игътибарга лаек. Ул үзенең тикшеренүләрендә татар теленең hәp үсеш 

этабындагы лексик мәсьәләләрен яктыртуга да әһәмият бирә. Г.Х.Әхәтов, 

З.М.Вәлиуллина, Ф.Ә.Ганиев, Ф.Г.Гарипова, Д.Б.Рамазанова, Г.Ф.Саттаров, 

Ф.С.Сафиуллина, Д.Г.Тумашева, Ф.С.Фасеев, И.М.Низамов h.б. хезмәтләрендә 

татар теле лексикасының төрле катлам байлыклары (терминология, ономастика, 

фразеология, диалектология h.б.) өйрәнелгән. Бу өлкәдә эзләнүләр әле дә дәвам 

итә. Татар теле лексикасының чит телдән кергән сүзләр хисабына тулылануына 

килгәндә, бу проблема татар тел белемендә шактый тулы өйрәнелгән:  

Г.С.Әмиров, С.А.Бурнашева, Й.А.Вәлитова, М.И.Мәхмутов,   

М.З.Зәкиев h.6. хезмәтләре һәм аларның төрле елларда басылган мәкаләләре 

элеге проблеманы яктыртуга багышланган. Сонгы елларда татар телендэ гарэп, 

фарсы, рус-европа алынмаларыныц татар телендэ тоткан урынын билгелэуне 

максат итеп куйган куп кенэ диссертациялэр язылды. Мәсәлән, 

А.Шәрәфетдинова (1998), И.Сираҗиев (2002), Э.Федорова (2003),  

Г. Мугтасимова (2004) h.б. хезмәтләре игътибарга лаек.  

Бүгенге көндә икетеллелек проблемасы Татарстан Республикасы өчен 

телләр өлкәсендә иң мөһим проблемаларның берсе. Татар һәм рус телләренең 

хокуклары тигезләнде, ләкин кулланылыш ягыннан рус теленең абруе 

югарырак. Русча-татарча икетеллелек – Россия татарлары һәм СНГ илләре 

арасында киң таралган күренеш. Ул ХVI гасырда Казан җимерелгәннән соң 

татар һәм рус халкының озак еллар күрше булып яшәве белән аңлатыла. Татар 

теле Россиядә икенче туган тел булып санала. Тарих битләренә күз салсак, 

русча-татарча икетеллелек ассимметрик характерда булуы белән аерылып тора. 

ХХ йөзнең 80 нче еллар ахыры – 90 нчы еллар башында, милләтләрне 

юкка чыгарып, бер генә милләт белән коммунизм төзеп булмавына ышангач, ил 

материаль һәм мәдәни яктан артта кала башлагач, советлар илендә үзгәртеп 

кору башланды. СССР таркалгач, үзгәртеп кору милли сәясәттә дә тизләтелде. 



1917 нчы елгы революциядән соң большевиклар кулланган һәм, фашистларны 

кугач, Испаниядә, Италиядә башланган милли сәясәт – милләтләрне, милли 

телләрне саклау һәм үстерү сәясәте – Россиядә дә иҗтимагый сәхнәгә менде. 

Нәтиҗәдә 30 – 80 нчы елларда CCCРның милләтләрне юкка чыгару сәясәте 

милләтләрне уяту, саклау һәм үстерү сәясәте белән алмаштырылды. Моның 

өчен, милләтне милләт итеп саклый һәм милли мәдәниятне үстерә торган төп 

корал буларак, иң элек милли телне торгызырга һәм үстерергә кирәк [1]. 

Татарстанда татар теленең рус теле белән бергтигез дәрәҗәдәге дәүләт теле 

булуы 1992 нче елның 20 нче июлендә Татарстан Республикасы халыкларының 

телләрен, бигрәк тә татар телен саклау, өйрәнү һәм үстерүнең Дәүләт планы 

кабул ителде. Телләр Законын гамәлгә кую эше белән турыдан-туры 

җитәкчелек итү өчен, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

каршында “Татарстан Республикасы халыклары телләре турында”гы Татарстан 

Республикасы Законын гамәлгә ашыру комитеты оештырылды. 

Ләкин алтмыш ел буе милли телләрне юк итү сәясәтенең традицияләре 

көчле булып чыкты, русларның гына өстенлеген танырга тырышкан шовинизм 

үз позицияләрен тиз генә бирергә теләмәде. Шуңа күрә татар телен торгызу, 

саклау һәм үстерү эше зур кыенлыклар белән бара [1]. 

Бүгенге көндә татар теле тирән үзгәрешләр чорын кичерә. Төрле объектив 

һәм субъектив кыенлыкларга карамастан, аның дәүләт теле буларак гамәлгә 

керү процессы дәвам итә. 

Хөрмәтле галимебез Р. Юсупов телебез, бигрәк тә сөйләм телебез һәм 

матбугат теле торган саен бозыла дип исәпли. Моның белән килешмичә 

булмый. Чыннан да. Сүзләрне ялгыш, урынсыз куллану, кайберләренең 

мәгънәләре аңлашылмау, буталчык булу, кирәксезгә рус алынмаларыннан, 

халык аңламый торган гарәп һәм фарсы сүзләреннән файдалану, төрле әйтелмә, 

тәгъбир, әйләнмәләрдә туган телнең сүзләр бәйләнеше кагыйдәләрен бозу, 

кытыршы, ясалма, аңлаешсыз сүзләр, җөмләләр куллану һәм башка күренешләр 

тулып ята. Бер-беребезнең сөйләменә игътибар итсәң, без анда бер дә 

кирәксезгә, ягъни татар теленең үз сүзләре була торып та, рус сүзләрен кушып 

сөйләүгә, авазларны, интонацияне бозып әйтү дә (мәсәлән, һ авазын х дип, 

калын к, г урынына нечкә к, г куллану, тәэмин кебек сүзләрне тәймин 

рәвешендә әйтү һәм башка фонетик ялгышларга) тап булырбыз. Туган 

телебезнең сафлыгына хәвеф газета-журналлардан, радио-телевидение 

тапшыруларыннан да килә. Аларда телебезнең кагыйдәләрен (нормаларын) 

бозып куллану – киң таралган күренеш. Хаталар шәхси газета-журналларда, 

район матбугатында бигрәк тә күп: кайберләрендә игътибар белән укысаң, 

дистәләрчә һәм йөзләрчә тел ялгышлары табарга була [2]. 

Булачак журналистларга һөнәр үзләштергәндә, ягъни вузда укыганда яхшы 

итеп татар телен һәм тәрҗемә итү принципларын, алымнарын өйрәтергә кирәк.  

Бүген чиста, матур тел белән, татар теле галимнәре, язучылар һәм башка 

кайбер зыялы кешеләребездән тыш, берәү дә сөйләшми. Кемнәрдер русча, 

кемнәрдер ике телне бергә кушып, вата-җимерә сөйләшә. Сөйләм әдәбе бу 

катнаш телнең читтән тыңлап торучылар өчен гаять дәрәҗәдә ямьсез, корама 

тел булып ишетелүе турында берәү дә уйлап карамый. Үз сөйләмеңнең 



кимчелекләре күп очракта үзеңә сизелеп тә бетмәскә мөмкин. Әмма моңа 

игътибар итү, ягъни үз-үзеңне читтән тыңлап карарга өйрәнү бик мөһим. Шул 

вакытта гына кирәк-кирәкмәскә рус сүзләрен кулланудан тыелырга мөмкин.  

Австралия, Төркия, Кытай, АКШ, Германиядә яшәүче татарларның да, 

чит- ят мохиттә яшәүләренә карамастан, ана телләрен яхшы белүләре, гореф- 

гадәтләрне саклаулары, ислам динен, аның кануннарын җиренә җиткереп 

үтәүләре турында да әледән- әле ишетеп торабыз. Туган телләрен белү аларга 

шулай ук кимендә 3-4 чит тел өйрәнергә дә комачауламый икән. Туган 

телләрендә сөйләшүләре, татар булулары белән горурланалар, ди хәтта. Чөнки 

аларның милли үзаңнары югары. Ә бу халәт исә яшәү өчен бөек көч. Алар 

милли үзаң югары торган, патриотизм хисе көчле булган дәүләт-ләрдә яшиләр 

шул. 

Тел чисталыгы мәсьәләсе туган телебезгә генә түгел, рус теленә дә яный. Бүген 

рус телендә сөйләшүчеләр сөйләмендә инглиз сүзләре еш яңгырый. Кайвакыт 

ул сүзләр татар сөйләменә дә килеп керә... 

Бәлки безгә бу өлкәдә яһүдләрдән үрнәк алырга кирәктер.Аларда туган 

телен белмәүчене кешегә дә санамыйлар, хөрмәт итмиләр, ди. Чит милләт 

кешесенә кияүгә чыккан кыздан нәсел-нәсәп йөз чөерә икән. Алардагы 

бердәмлек, бер — берсенә туганнарча мөнәсәбәт, тугырылык, ярдәмчеллек 

легенда итеп сөйләнелә бит. Татарлар элек-электән үз телләре белән бер рәттән 

рус телен дә яхшы беләләр һәм аннан файдаланалар. Ике телдә эш итү, ягъни 

икетеллелек, аларга туган телләренең сафлыгын саклау өчен җаваплылык та 

йөкли. Бу җаваплылык шуның белән билгеләнә: даими рәвештә ике телне 

куллану ул телләрнең бер-берсенә тәэсир итүенә китерә. 
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