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ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ БЕРЕНЧЕ АҢЛАТМАЛЫ СҮЗЛЕГЕ  

 
Статья посвящена анализу первого толкового словаря татарского 

языка, составленного выдающимся ученым, просветителем К. Насыри. 
В ней рассматриваются принципы построения и способы толкования 
лексем этого словаря. Определяется генетический состав словника, в 
котором отражена лексика татарского национального литературного 
языка XIX в. 

Ключевые слова: толковый словарь, словник, татарский язык, 
лексические единицы, принципы толкования. 

This article analyzes the first explanatory dictionary of the Tatar language, 
compiled by outstanding scientist and educator K.Nasyri. It examines the principles 
and methods of interpretation of the words of dictionary. It determines the genetic 
makeup of the glossary, which shows in the vocabulary of the Tatar national literary 
language of the XIX century. 

Keywords: Explanatory  dictionary, glossary, Tatar language, lexical units, 
principles of interpretation. 
 

Татар тел белемендə аңлатмалы сүзлеклəр төзү эше XIX гасырның 
икенче яртысына туры килə. Бу – күренекле галим, мəгърифəтче Каюм 
Насыйри исеме белəн бəйле. Дөрес, 1829 елда ук Казан университеты 
профессоры Ф.И. Эрдман инициативасы белəн, татар теленең тулы сүзлеген 
бастыру өчен, проект төзелə [Рахим, 1930: 3]. Анда татар сүзлəренең 
мəгънəлəрен ачыклау белəн бергə, аларның русча һəм латинча 
тəрҗемəлəрен бирү дə күздə тотыла. Əмма татар теленең аңлатмалы 
сүзлеген төзү эше тормышка ашмый кала. Шулай итеп, «татар тел белемендə 
генə түгел, гомумəн, төрки тел белемендə беренче аңлатмалы сүзлек» 
[Зəкиев, 1978: 76; Миңнуллин, 1999: 124] Каюм Насыйриның «Лəһҗəи татари» 
сүзлеге була. 

«Лəһҗəи татари» – ‘татар сүзлеге’ дигəн төшенчəне белдерə. Ул – ике 
томлык хезмəт. Беренче томы – 1895, ə икенче томы 1896 нчы елларда Казан 
университеты типо-литографиясендə басылган. Лөгатьлеккə ун мең ярым 
чамасы берəмлек алынган. 

Сүзлекнең төзелеше, лексик берəмлеклəрне аңлату алымнары хəзерге 
чор лексикографик хезмəтлəр төзү принципларына якын тора. «Лəһҗəи 
татари» сүзлегенə төрле сүз төркемнəренə караган берəмлеклəр алынган. 
Аларның лөгатьлеккə теркəлү тəртибе, нигездə, татар теленең аңлатмалы 
сүзлеге кагыйдəлəренə туры килə. Аеруча исем, сыйфат, сан сүз 
төркемнəренең бирелеше уңышлы. Автор лөгатьлеккə, аерым лексик 
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берəмлеклəр итеп, төрле аффикс һəм кисəкчəлəрне дə урнаштырган. 
Мəсəлəн: -даш//-дəш – мөшəракəтне (уртаклыкны) ифадə кылыр, якдаш, 
авылдаш, исемдəш, атдаш. Төрки теллəрдə, шул исəптəн татар телендə дə, - 
лар күпмəгънəле кушымча [Фаттахова, 2016: 161]. К. Насыйри аның төп 
мəгънəсен генə күрсəтə: -лар – күблекне ифадə кылыр, балалар, атлар. -ча//-
чə, -сыз//-сез, -гала//-гəлə, -гыл//-гел, -кай һ.б.ның да мəгънəлəре сүзлектə 
шул рəвешчə аңлатыла. Моннан күренгəнчə, К. Насыйри кушымчаларны да 
аерым лексик берəмлек итеп караган. Бу күренешне В. Хангилдин болай 
аңлата: «Автор үзенең грамматик концепциясендə сүзлəрне өчкə бүлə һəм 
шуларның берсе итеп алган ‘хəреф’ төркеменə кушымчаларны да кертə 
[Хангилдин, 1948: 87]. 

Сүзлəрнең күпчелегенə К. Насыйри грамматик характеристика бирə, 
ягъни кайсы сүз төркеменə караганлыгын, грамматик мəгънəсен искəртеп 
бара. Бу да – хəзерге көн сүзлеклəр төзүдə кулланылган принцип.  

«Лəһҗəи татари»да урын алган тел байлыгының төп өлешен 
гомумкулланыштагы (нейтраль) лексика тəшкил итə. Шулай ук К. Насыйри 
кайбер сүзлəрнең аңлатмаларында аларның кулланылыш чиклəрен, 
эмоциональ төсмерлəрен дə билгелəп үтə, ягъни стилистик характеристика 
бирə. Икенче бер сүзлəрнең аңлатмасында аларның халык телендə йөргəн 
вариантлары күрсəтелə һəм ‘гавам истыйляхы’, ‘гавамда’ (ягъни халык 
телендə) дигəн берəмлеклəр белəн билгелəнə: уйнаш итмəк – 
мəгъшукланмак, гавам истыйляхынча йөрмəк, ягъни зина; язма телдə генə 
кулланылган сүзлəрне дə искəртеп бара: əфтаб – фарсыдыр, кояш 
мəгънəсендə, китапларда мөстəгъмəлдер (кулланыладыр – Г.Б.) Автор 
шулай ук сүзлектə аерым бер төркем кешелəр сөйлəмендə кулланылучы 
лексик берəмлеклəрне, ягъни профессионализмнарны билгелəп үтə: өем – 
диһканлар истыйляхы (игенчелəр сүзе – Г.Б); текмəк – нəҗҗарлар 
истыйляхында (балта осталары телендə - Г.Б.) бинаның тышыннан такта 
кадакламак. Сүзлек авторы аерым бер сүзлəрнең эмоциональ төсмерлəренə 
дə басым ясый. Мəсəлəн, түгəрəк сүзен ачыклаганда, əлеге сүзнең мактау 
урынында да кулланылуын ассызыклап, «ни хəл, түгəрəгем, ни кирəк» 
мисалын китерə. Шулай итеп, К. Насыйри татар теленең нечкə мəгънə 
төсмерлəрен оста сиземлəп эш итə. Теге я бу сүзнең стилистик яктан 
кулланылыш үзенчəлеклəрен күрсəтə.  

«Лəһҗəи татари»да сүзлəрнең мəгънəлəренə бирелгəн аңлатмалар, 
аерым очракларны исəпкə алмаганда, һəрвакытта да иллюстратив материал 
белəн ныгытып барыла. Алар, башлыча, жанлы сөйлəмнəн, халык авыз иҗаты 
(ягъни җыр, табышмак, мəкаль, əйтемнəр), сирəгрəк язма əдəбияттан алынган 
мисаллардан гыйбарəт. Мəгънəне ачыклауда тел-сурəтлəү чаралары 
(чагыштыру, эпитет, метафора) кергəн мисаллар, аеруча фразеологик 
əйтелмəлəр əһəмиятле урын алып тора. 
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«Лəһҗəи татари» сүзлегендə лексик берəмлеклəр төрле принциплар 
нигезендə аңлатыла. Сүзлекнең төп принцибы турында К. Насыйри 
хезмəтенең титул битендə үк: «Татар телендə мəүҗүд булган əлфаз (сүзлəр) 
мөрадифлəре (синонимнары – Г.Б.) белəн тəфсир кыйлынды», – ди. Дөрестəн 
дə, сүзлекне карап чыкканнан соң, синонимнар аша аңлатуның төп принцип 
икəне аңлашыла. Мəсəлəн: ызгыш – кычкырыш, тавыш, гауга; ямьлəмəк –  
матурламак, гүзəл итмəк, ыспайламак, күркəмлəмəк; могтəбəр – 
игътибарлы, хөрмəтле, гыйззəтле һ.б. Моннан тыш «Лəһҗəи татари»да 
сүзлəрне аңлатуда антонимик билгелəмə, тасвирлау алымы, энциклопедик 
билгелəмə бирү, катнаш аңлатма, башка сүзгə кайтару алымнары да 
кулланылган. 

К. Насыйриның «Лəһҗəи татари» сүзлегендə XIX йөз татар əдəби теле 
чагылыш таба. Хезмəтнең төп өлешен, əлбəттə, татар сүзлəре алып тора. 
Алар арасында борынгы төрки телдəн үк килгəн традицион элементлар да 
шактый. Традицион язма тел үзенчəлеклəре аерым сүзлəрнең фонетик 
төзелешендə күзəтелə. Мəсəлəн: агыз, агламак, агыраймак, угры, уйгатмак 
(йокыдан тормак), уйгаткучы (сəгатьлəмə), баг, багыр, бугдай, сач, сачəк, 
сачу, сүзлəмəк, сычкан, тагук, тугыш (туыш) һ.б. Шул ук вакытта сүзлектə  
авыз, авыраймак, бау, чəчəк, тавык  кебек татар теленə хас формалар да 
урын алган. Лөгатьлектə традицион төрки язма формалардан угыз-төрек 
элементлары да (бəн, элгəре, капу, көпəк, канча, каму, шеш, шимди, иксемəк, 
имəс), чыгтай теле үзенчəлеклəре дə чагылыш таба. Соңгыларын (чыгтай 
теле сүзлəрен) К. Насыйри искəртеп бара, лөгатьлектəге кайбер сүзлəрнең 
чыгтай телендə дə кулланылуын, əйтелеш һəм язылышын күрсəтə. Мисаллар: 
ака-əкə (чыгтай лөгатендə ‘бертуган’ – К. Н.). Безнең карашыбызча, 
К. Насыйри татар əдəби теленə чыгтай теле тəэсирен күргəн һəм аңлы 
рəвештə бу берəмлеклəрне үзенең сүзлегенə алган. 

Язма телдəн традицион рəвештə килгəн сүзлəр (уйку, сач, каму, капу, 
иксемəк, һ.б.) хəзерге татар əдəби телендə кулланылмыйлар. Архаизмнар 
арасында  бүгенге көн күзлегеннəн караганда гына түгел, инде XIX гасыр өчен 
дə искергəн сүзлəр шактый. Автор үзе дə «Лəһҗəи татари» сүзлегендə теге 
яки бу сүзнең искергəн булуын ‘кадим лисаныбызда’, ‘кадим лөгатьтə’, ‘төрки 
кадимдə’ дигəн пометалар ярдəмендə күрсəтеп бара. Мисаллар: бетимəк – 
үсмəк, битик – язу, мəктүб, хат (хəзерге татар əдəби телендəге бөти сүзе 
шушы тамырга карый); буга – үгез; тугыш – туыш, көн тугышы, мəшрик; 
кулагуз – дəлил; ут – үлəн; үкүш – күп; яран – дустлар. «Лəһҗəи татари» 
лөгатьлегендə урын алган əлеге архаизмнар борынгы төрки истəлеклəрдə үк 
теркəлгəн. Кайберлəре исə (бетег, капу, ут, яран) татар теленең диалек-
тларында бүгенге көндə дə очрый. 

«Лəһҗəи татари» лөгатьлегенең шактый өлешен алынмалар тəшкил итə. 
Алар арасында гарəп-фарсы теленнəн кергəн сүзлəр зур урын алып тора: 
əдəб, иҗтиһад, ихлас, баб, остаз, тəрбия, тəгзыйм, тəкрар,  тəүбə, зат,  
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зирагать, зəмһəрир, рəхимле, рөхсəт, рогбəт, сəнəгать, шəхес, тавил, 
гаһəд, фəһем, лисан, мəслихəт, намус, ваҗиб, вəгъдə һ.б. 

Сүзлектə рус теле һəм рус теле аша Европа теллəреннəн кергəн 
сүзлəрне дə очратабыз: журнал, лак, лампа, лимон, лира һ.б. 

Шулай итеп, К. Насыйриның «Лəһҗəи татари» сүзлегендə XIX гасыр 
татар əдəби теле чагылыш тапкан. Биредə язма əдəби телгə хас булган 
традицион формалар, чыгтай теле берəмлеклəре, төрек теле элементлары, 
гарəп-фарсы сүзлəре урын алган. Сүзлəрне аңлатканда К. Насыйри 
синонимик принципка өстенлек биргəн. Шул рəвешчə автор татар теленең 
синонимик байлыгын күрсəтергə тырышкан, алар ярдəмендə сүзлəрне кыска, 
оста һəм дөрес итеп аңлата алган.  
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ИДЕЛ БУЕ ТӨРКИСЕ-ИСКЕ ТАТАР ТЕЛЕНДƏ ЯЗМА НОРМА 

МƏСЬƏЛƏСЕНƏ КАРАТА 
 
В статье рассматриваются особенности развития нормы 

старотатарского литературного языка, которая продолжала 
традиции общетюркского письменного языка на основе применения 
арабского алфавита и нашла отражение в различных жанро-
стилевых произведениях, созданных в эпоху Волжской Булгарии, 
Золотой Орды, Казанского ханства и Российского государства 
(середины XIV в. в Поволжском регионе). 

Ключевые слова: тюркский язык, старотатарский язык, 
арабская графика, огузо-турецкие слова и словоформы, разговор-
ный язык, письменный литературный язык, норма и вариативность. 


