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Еш кына сыңар бер сүз документтан да күбрəк сөйли.

Эрик Хобсбаум, 
Британия тарихчысы

Бу сүзлек төрле дини төшенчəлəрне, аларның язылыш вариантларын, мəгънəлəрен, миллəт һəм дин та-
рихына кагылган əһəмиятле һəм кызыклы фактларны, тормышта эз калдырган күренекле затлар турындагы 
мəгълүматларны күп еллар буена көндəлек эш өчен теркəп барган дəфтəрлəрдəн, аерым кəгазьлəрдəн һəм 
картотекадан башланып китте. Картотекага Шиһабетдин Мəрҗани, Ризаэддин Фəхреддин, Əхмəтһади Атласи, 
Нəкый Исəнбəт, Фатих Əмирхан, Гаяз Исхакый һ. б. күренекле шəхеслəребезнең игътибарны җəлеп итəрлек 
фикерлəре, Совет чоры китапларыннан сөрелгəн хикмəтле сүзлəре дə теркəлə барган иде. Тора-бара андый 
язмалар күбəеп, алардан файдалану кыенлашкач, тупланган төшенчəлəрне, төрле гыйбарəлəрне һəм Совет хаки-
мияте елларында онытыла төшкəн канатлы сүзлəребезне бер җепкə тезеп тəртипкə салырга керешкəндə, бəхеткə 
каршы, илгə компьютерлар үтеп керде, компьютерлашу чоры башланды. Əгəр берничə техник хезмəткəр эшен 
алмаштырган компьютер булмаса, ихтимал, мондый күлəмле эшне ялгыз гына ерып та чыга алмаган булыр 
идек (ə тарихи чыганакларда телгə алынган шəхеслəребезнең шактый бай картотекасын (исемлеген) кирəксезгə 
чыгарып, юк итеп ташлавым ялгыш эш булган), чөнки, əйтик, С. Б. Веселовскийның «Ономастикон» (М., «На-
ука», 1974) кебек китабы да укучыларга мул мəгълүмат бирə ала. Ашыкканмын.

Əйтелгəннəрдəн күренгəнчə, сүзлегебез үзенең колачы һəм эчтəлеге белəн гамəлдə йөри торган күпчелек 
сүзлек һəм белешмəлəрдəн аерыла. Асылда, анда төрле характердагы, төрле юнəлештəге төшенчəлəр бергə 
тупланган, һəм мин мондый тарихи синтезда гайре табигый нəрсə күрмим, киресенчə, кристаллаша торгач, ул 
яңа сыйфатларга ия булган эретмə, ягъни бербөтен тəшкил итте, татарның милли космосын киңрəк һəм пано-
рамалы итеп ача торган китап туды дип уйлыйм. 

Сүзлегебез практик максатларны күздə тота, хəзерге заман татар укучысын – гади укучыны – язма чыганак-
ларга, тарихыбызга һəм иманыбызга якынайтуны, артык вакыт сарыф итмичə генə күпчелек тарихи, дини, 
фəлсəфи əдəбиятны зиһенгə алу эшен җиңелəйтүне максат итеп куя. Шушы күзлектəн караганда, ул «Татар 
Ренессансы»на хезмəт итəр дип өметлəнəм. 

Мин баштарак сүзлекне «Кырык бакча» дип тə атамакчы булган идем, лəкин «Кырык бакча» исеме кадимирəк, 
дəрəҗəсезрəк, фəннилектəн ерак булып тоелырга мөмкин. «Милли хəтер» исеме турында да уйладым. Дөрес, 
ахырда мин бу исемгə дə тукталасы итмəдем, хəлбуки анысы белешмəлекнең характерын һəм колачын төгəлрəк 
чагылдыра. Ə тирəнлеккə килгəндə, объектив укучы сүзлегебездə бүгенге көн югарылыгыннан торып язылган 
һəм чор талəплəренə җавап бирерлек хөр фикерле мəкалəлəрне яки сайлап алынган үлемсез цитаталарны күрми 
калмас дип уйлыйм.

Сүзлектə дини философия игътибар үзəгендə тора. Минем аңлавымча, кеше аңын формалаштыруда Тел һəм 
Дин (Гыйлем) төп рольне уйнаганнар. Фикерлəүче кешене (адəми затны) хезмəт тудырмаган, беренче нəүбəттə 
Тел тудырган (бу фикер яңа түгел).

А. Солженицын үзе төзегəн «Русский словарь языкового расширения» сүзлегендə «Телне баетуның иң əйбəт 
ысулы – электə тупланган, ə аннары җуелган байлыкларны кайтару» дигəн фикерне алга сөргəн иде. Безнең 
сүзлегебез – татар дөньясында бу юнəлештəге тəүге адымнарның берсе. Ул онытылган сүзлəребезнең кулла-
нылыш үрнəклəрен һəм чиклəрен күлəмле генə мисал-иллюстрациялəрдə күрсəтеп, аларны тергезергə тырыша 
(ак киек – пушной зверь; аламан – отряд; алык – хан заманында халыктан җыеп алына торган салым, җыем, 
алык-салык, алман, тартынак; артыл – хан сакчылары, ярдəмче гаскəр, арьергард (хəзерге телдə – əртил); 
аю сөңгесе – аю аулаганда кулланыла торган бер (яки ике) җəпле сөңге (керəшə), рогатина; əшкярə – ачык (ап-
ачык, аермачык), күз алдында, яшермəстəн, русча – гласно; багавыл – караучы, химаяче, опекун, авыл башы 
(бəк авыл); беркетелмешлəр – крепостнойлар, чура-коллар; бозгын боҗра – логикада ялгыш (бозгын) дəлиллəү, 
русча – порочный круг; боктырма – яшеренгəн гаскəр, поскак, засада; бола – чуалыш, фетнə, гыйсъян; болачы-
лар – фетнəчелəр; бөркетлек, боркытлык – капище; буралгы – сукбай, русча – бродяга. Ихтимал, бурлак сүзе 
дə шушы буралгы сүзенə барып тоташа булыр; бурган би – шаман, кам. Сүзлеккə теркəлгəн мондый сүзлəр 
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байтак, аларның саны, ихтимал, берничə йөздəн ашып китəдер). Бу яктан караганда, сүзлектə төрки асылга 
кайтырга, гомумтөрки һəм уртак сүз тамырларын эшкə җигəргə омтылыш та сизелə торгандыр дип уйлыйм.

Татар телендə һəм, гомумəн, төрки теллəрдə сан (бер, ике, өч һ. б.) атамаларының мəгънəлəре һəм килеп 
чыгышы турында төрле чыганаклар нигезендə язылган материалларда да күплəр үзлəре өчен яңалык табар.
Сабантуй, Сөннəтлəү, Җомга, Үлем һ. б. гомумбилгеле төшенчəлəрне яктыртканда да, искене кабатламаска, 

яңарак материалларга таянырга тырыштык.
Игътибарлы укучы төрле авторлардан алынган мисал-иллюстрация һəм өзеклəрнең билгеле бер идеологик 

юнəлештə тезелүен, фикрияти система тəшкил итүен, гадəттə, уйлануларга этəрүен дə күрми калмастыр. Бу 
яктан ул татар өчен мəшһүр саналган «Гарəпчə-татарча-русча алынмалар сүзлеге»нə төрле объектив сəбəплəр 
аркасында керми (кертелми) калган сүзлəрне дə колачларга омтыла. Тəкъдим ителə торган сүзлегебез та-
тар телендəге шəрык алынмалары сүзлеген алмаштыра алмаса да, аңа, «Гарəпчə-татарча-русча алынмалар 
сүзлеге»нə теркəлүлəренə дə карамастан, шул заманның кырыс талəплəре аркасында дини-фəлсəфи мəгънəсе 
ачылмый калган лексик берəмлеклəр дə кертелде. Фикергə басым ясау кирəк булган очракларда, теге яки бу 
сүз кулланылган тəрҗемə текстларга да таянылды. Бу мисаллар сүз яки төшенчəнең төрле мəгънə төсмерлəрен 
дə ачалар (аларны сыңар мисалда гына ачып бетерү мөмкин түгел).

Аннары «Русча-татарча-гарəпчə алынмалар сүзлеге»ндə алынма сүз дип үк аталырга «хаклары җитен-
керəмəгəн» берəмлеклəр дə очрый. «Миллият сүзлеге»нə без андый окказиональ һəм сирəк сүзлəрне теркəмəскə 
тырыштык, лəкин моны бəялəүдə субъективлыктан котылып булмавын да онытмаска кирəк.

Гарəби алынма сүзлəрнең мəгънəлəрен аларның логик үсеше тəртибендə бирергə тырыштык, лəкин аерым 
очракларда фəлсəфи мəгънə алга чыгарылды.

Сүз һəм төшенчəлəргə, аларның кулланылышына мисаллар китергəндə, ул мисалларның беренче нəүбəттə 
фикри кыйммəтенə, оригинальлегенə, тулылыгына һəм бөтенлегенə игътибар итəргə тырыштык.

Шунысын да əйтик: алынмалар, нигездə, текстта очраган рəвештə (язылышта/язылышларда) кертелделəр. 
Шуның аркасында төзелеш ягыннан охшаш алынмаларның бердəй язылышын тəэмин итү үзе бер зур мəсьəлə 
булып килеп баса. Бу мəсьəлəне бүген ахырынача хəл итү мөмкин түгел дип уйладым. Сүзлектə янəшəдə инсане 
гали һəм инсани камил кебек язылышлар очравы шушы сəбəп белəн аңлатыла. 

Сүзлектə Татарстан, Россия һəм чит иллəрдəге байтак кына тарихи һəм хəзерге мəчетлəр, мəдрəсəлəр ту-
рында кыскача мəгълүмат бирелде. Əлбəттə, аларның Татарстанда булганнарын гына да теркəп бетерү мөмкин 
түгел, өстəвенə аларның саны үзгəреп тора. Һəрхəлдə, монысы – килəчəк эше.

Сүзлектə миллəт тарихында эз калдырган, лəкин хəзергə кадəр нəшер ителгəн белешмəлəргə теркəлмəгəн 
шəхеслəр күз уңында торды. Шул ук вакытта, гадəттə, тискəре бəялəнə торган шəхеслəр турында да мəгълүмат 
теркəлде, чөнки еш кына аларның биографиялəре һəм кылган гамəллəре чорны аеруча калку итеп чагылдыра 
(мəс., Ишми ишан, Шкафчы Əхмəтҗан, Һинди Минһаҗ, Мəмлиев Төхфəтулла, Мирсəед Юнысов, Вагыйз 
Нəүрузи, Борһан Шəһиди һ. б. турындагы материаллар).

Сүзлек Коръəнне татарчага тəрҗемə итүгə нисбəтле мəсьəлəлəрне игътибар үзəгендə тота, чөнки хəзерге 
вакытта, Изге китапның татарчага күп санлы тəрҗемəлəре нəшер ителгəн бер чорда, тəрҗемəнең пөхтəлеген 
тəэмин итү өчен, ныклы əзерлек кирəклеген онытып җибəргəлилəр. Шуларны истə тотып, сүзлектə сүрəлəрнең 
төрле тəрҗемəлəрдəге атамаларын һəм, гомумəн, Коръəни терминологияне чагыштыру мəгъкуль күрелде. 

Игътибарлы укучы сүзлектə суфичылыкка аеруча зур игътибар бирелгəнлеген дə күрми калмастыр. 
Моның сəбəбе бер генə: ислам философиясе суфичылыкта иң югары дəрəҗəсенə күтəрелə, һəм нəкъ менə 
суфи əдəбиятта бүгенге позитив (иҗаби) фəн əле генə ирешеп килгəн хакыйкатьлəргə һəм даһиларча алдан 
күрүлəргə, пəйгамбəрлек үрнəклəренə тап буласың. Кызганычка каршы, безнең җирлектə Совет хакимияте 
беренче чиратта нəкъ менə фикер иялəрен, – димəк, тарикать əһеллəрен юк итү кирəклеген аңлап эш иткəн...

Күп кенə очракларда, тарихи ачыклык кертү йөзеннəн, Казан шəһəрендəге урам исемнəрен (искелəрен һəм 
яңаларын), табигать ядкярлəрен, шулай ук аерым микротопонимнарны да теркəү мəгъкуль күрелде, чөнки 
алар да безнең милли космосыбызга карыйлар. Язылышны унификациялəү өчен дə моның əһəмияте булыр дип 
өметлəник. (Яңа исемнəр кушу һəм искелəрен кайтару сəясəте артыннан өлгерү җиңел түгел, кайбер үзгəрешлəр 
игътибарымнан читтə калган булса – гафу үтенəм.)

Чыннан да, ихтимал, сүзлегебезнең язылыштагы чуарлыкны бетерүгə дə азмы-күпме файдасы тияр. 
Орфографиябездəге төрлелек бер бүген генə башланган кимчелек түгел. Галимнəр язылыштагы 
дикъкатьсезлекнең борынгы чыганакларда (мəс., Сəедгəрəй хан ярлыгында) шактый еш күзəтелүен искəртəлəр. 
ХIХ гасырда ук күренекле мөстəшрикъ һəм Казанда татар китаплары цензоры И. Н. Березин татарларның сүз 
язылышына игътибар бирмəүлəреннəн һəм шуның аркасында текстларны дөрес укырга уңайсыз булуыннан 
зарлана. Бүгенге һəм фəнни, һəм популяр əдəбиятта, хəтта сүзлек-белешмəлəрдə дə, бигрəк тə алынма сүзлəрнең 
танымаслык дəрəҗəдə үзгəртеп язылуына тап буласың. Хəтта, əгəр Березин əфəнде бүгенге китапларыбызны 
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күрсə, татарның язу культурасы бер дə алга китмəгəн икəн дип уйлап куяр иде сыман. Соңгы елларда күплəп 
нəшер ителə башлаган дини китапларыбызда бу кимчелек аеруча күзгə ташлана. Хəтта пəйгамбəрлəр исеменең 
язылышы да тотрыксыз, сүрə исемнəрен язуда да чуарлык хөкем сөрə. Мондый чуарлыктан телебезнең 
үзенчəлеклəре өчен яраклы латин хоруфатына күчкəч кенə котылып булыр шикелле, лəкин бу юнəлештə хəзер 
үк эшлəргə кирəк. Мин, һич югында, төрле вариантларны бергə туплап, аларны чагыштырырга, бəялəргə һəм 
аларга мөнəсəбəтемне белдерергə тырыштым.

Исем-фамилиялəрне язудагы чуарлык тормышның үзеннəн үк килə. Бу бигрəк тə гарəби чыгышлы исемнəргə 
карый. Мəс., татарда еш очрый торган Хəбибрахман исеменең башка теллəрдəге чыганакларда Хəбиб-əр-Рахман, 
Хəбибар-Рахман, Хəбибур-Рахман, Хəбиб ур-Рахман, Хəбиб əл-Рахман, Хəбибəррахман, Хəбибуррахман, Хəбиб 
ул-Рахман, Хəбиб-ул-Рахман кебек язылышлары очрый. Гарəп исемнəренең язылышын унификациялəү – үзе 
бер зур мəсьəлə, ул мəсьəлə бер татар теленə генə кагылмый һəм, һəрхəлдə, аны бер селтəнүдə генə хəл итү 
мөмкин түгел.

Рус теле калыбында ясалган фамилиялəребезне (исемнəребезне) ничек язу мəсьəлəсе дə вакыт-вакыт куз-
галып тора. Мəс., Мəхмүтов дип язаргамы, əллə Мəхмүтев дипме? Давыдов дөресме, əллə Даутовмы? Хəтта 
фамилиядəге -ов, -ев кушымчаларын Көнбатыштагычарак -оф, -еф формасына күчерү турында да сүз алып 
барырга бик мөмкин.

Дəүлəт күлəмендə генə хəл ителергə тиешле барлык бу мəсьəлəлəрне хəзергə əйлəнеп узарга туры килə. 
Аерым очракларда, кулъязма хəлендə сакланган борынгы сүзлеклəргə мөрəҗəгать итеп, алардан да фай-

даландык. Мəс., мəгълүмлəү (игълан итү, халыкка белдерү, публикация) сүзе Казан университетының Фəнни 
китапханəсендə саклана торган кулъязма сүзлектəн алынган.

Əлбəттə, сүзлегебез гадəти энциклопедиялəрне алмаштыра алмас, лəкин кайбер мəсьəлəлəрдə коры энцикло-
педия мəгълүматларын тулыландырырга да мөмкин. Укучы сүзлегебездə еш кына «көтелмəгəн информация»гə 
дə тап булып, ул мəгълүмат төшенчəне (теманы, сюжетны) өстəмə рəвештə ачыклый алса яки теге яки бу факт-
ны истə калдырырга ярдəм итсə, укучыны бик билгеле сыман тоелган нəрсəлəргə (сүзлəргə, күренешлəргə) 
 игътибар белəнрəк карарга һəм алардагы нечкəлеклəрне тотып ала белергə өйрəтсə, бигрəк тə канəгать булыр 
идек.

Аерым очракларда теге яки бу теманы аеруча тулы һəм оригиналь итеп яктырткан текстларны русча чыга-
нактан турыдан-туры тəрҗемə итеп бирүне кулайрак күрдек (мəс., Төркилəр ислам тарихында, Сарк əш-шигырь 
кебек материаллар). Мондый «алынмалар» бер-ике дистəдəн артмаса кирəк. Укучы материалның кайсы чыга-
нактан алынуы турында башта ук кисəтелə, чөнки «ят» текст (бигрəк тə Көнбатыш авторларыныкы булганда) 
еш кына терминологик үзенчəлеклəре белəн үк аерылып тора һəм укучыны җəлеп итə ала дип уйлыйм.

Мəгълүм ки, сүзлек кебек гавəми чыганаклар, гадəттə, «куян шулпасының шулпасы» гына булып чыгалар. 
Лəкин автор, ошбу сүзлекне актарганда, укучылар чын, беренчел ризыктан да авыз итəрлəр дип өметлəнə.

Сүзлекнең камиллегенə килгəндə, без аның əлегə тулылыктан шактый ерак торуын бик яхшы аңлыйбыз 
һəм шуңа күрə аны баштарак «Дини-тарихи аңлатмалы сүзлек өчен материаллар» дип атаган идек. Шулай да 
килəчəктə сүзлекнең лөгатьлеген тагы да тулыландыру һəм төзеклəндерү күздə тотыла. Мəсəлəн, сүзлектə су-
гыш киемнəре темасын тиешенчə ачарга, аларны классификациялəргə һəм тасвир итəргə əлегə мөмкинлек бул-
мады. Казандагы һəм, гомумəн, Татарстандагы чиркəү-монастырьларны теркəү юнəлешендə дə эшлисе бар иде, 
чөнки бу объектлар Казан шəһəренең, əйтик, тарихи географиясен һəм топографиясен, урам-тыкрыкларның 
урыннарын ачыкларга ярдəм итə. Кайчагында рус чиркəве татар мəчете өстенə салынган яки мəчет бинасыннан 
үзгəртеп төзелгəн, чиркəү төзегəндə, еш кына борынгы татар гыймраннарының таш-кирпече яки хəтта изге 
кабер ташлары файдаланылган булып чыга. 

Килəчəктə, əлбəттə, мəкалəлəрне бердəйлəштерүгə дə, тарихи даталарны ачыклауга да, персоналиялəр 
исемлеген киңəйтүгə дə ныграк игътибар ителер, тик шунысы хак: мəкалəлəрдəге шəхси төсмерлəрне, үзенə 
бертөрле «кыр чəчəклəре»н, үткəнебезне сагыну яки сагыш кебегрəк ностальгия хислəрен дə саклап каласым 
килде.

Сүзлекнең ахырында бирелгəн əдəбият исемлеге файдаланылган һəм мөрəҗəгать ителгəн барлык чы-
ганакларны да колачлап бетерми. Анда күрсəтелгəннəрдəн тыш, мин күп санлы (нигездə, рус телендəге) 
энциклопедиялəргə һəм йөзлəгəн татарча газета-журнал мəкалəлəренə дə таяндым. Шунысы куанычлы: сүзлектə 
урын алган күпчелек темаларга үзебезнең татар һəм мөселман авторларыннан матур-матур өзеклəр, канатлы 
сүзлəр һəм хикмəтлəр табарга мөмкин икəн. Юк, миллəтебез төшеп калганнардан түгел, халкыбызда фикер 
иялəре, чын гыйлем əһеллəре җитəрлек (булган һəм бар), ə төркилеген гасырлар буена саклап кала алган теле-
без иң нечкə һəм «гали материялəр» турында да фикер йөртергə мөмкинлек бирə икəн.

Сирəк очракларда «Шан кызы дастаны» кебек тарихилыгы «ике сарылы» булган мифологик чыганакларга 
да мөрəҗəгать ителде, чөнки алар да, мəгълүм дəрəҗəдə, билгеле, яңа эзлəнүлəргə этəрəлəр. Мəсəлəн, «Шан 
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кызы дастаны»на (Микаил-Башту ибн Шамс Тəбир, Əнкара, 1991) кушымта рəвешендə бирелгəн сүзлекчəдəге 
борынгы болгар тəңрелəренең исемлеген безгə башка чыганаклардан билгеле булган реестр белəн чагыштыру 
да җимеш бирергə мөмкин. Ə китапның чынлыгына килгəндə, бу сүзлекнең авторы аны бик яшьли вафат булган 
И. М. Нигъмəтуллин тарафыннан язылган тарихи фэнтези кебегрəк кабул итə. Бик ихтимал, шушы хыялый, 
хəтта əкияти əсəре аркасында Нигъмəтуллинның исеме мəңгелеккə тарихка кереп калыр, ə аны (дөресрəге, аның 
хезмəтен) аты-юлы белəн сүгүче бүгенге дəрəҗəле һəм бик үк дəрəҗəле дə булмаган галим-голяманың күбесе 
тəмам онытылыр əле... Əлеге сирриятле автор, ни өчендер, белмим, Такташның «Килəчəктəн хатлар»ындагы 
əллə каян пəйда булган серле һəм аңлаешсыз Нигъмəтуллинны искə төшерə... 

Фальсификация дип уйланыла торган «Җəгъфəр тарихы»нда Казан мəчетлəре турында китерелгəн кайбер 
мəгълүматларны да гипотеза тəртибендə кабул итəргə ярый дип уйлыйм.

«Җəгъфəр тарихы»нда телгə алынган затларның характеристикасы башлыча И. Р. Мусинаның «История 
Древней Руси в булгарских летописях Бахши Имана «Джахфар тарихы» дигəн хезмəтеннəн алынды (Йордан 
Табовның болгарчадан тəрҗемə ителгəн «Когда крестилась Киевская Русь» китабына кушымта). И. Р. Мусина 
«Җəгъфəр тарихы»нда телгə алынган фактларны һəм шəхеслəрне рус елъязмалары һəм башка чыганаклар белəн 
чагыштыра һəм, минем карашымча, кызыклы гына нəтиҗəлəр чыгара. 

Ошбу сүзлегебездə И. Р. Мусина туплаган материалларга да беркадəр игътибар итəргə тырышылды. Шу-
лай ук Хисаметдин бине Шəрəфетдин əл-Мөслиминең «Тəварихы Болгария» («Болгар тарихы») китабында 
да дөреслеккə туры килə торган фактларны табарга була. Олжас (Улҗас) Сөлəймановның «Аз и Я», Морад 
Аджиның «Европа, тюрки, Великая степь» һ. б. китапларына карата да шуны ук əйтə алам. Сирəк-мирəк 
кенə булса да, Г. В. Носовский белəн А. Т. Фоменколарның «Яңа хронология» гипотезасына нигезлəнгəн 
хезмəтлəренə мөрəҗəгать иттем, чөнки аларның аерым фикерлəре тарихчыларны аптырашта калдыра торган 
сорауларга җавап бирə дип уйлыйм (мəс., Куликово кырында – И. Р. Мусина аны «Һəлак кыры» дип атый – 
мəшһүр сугышта һəлак булган күп меңнəрчə корбаннарның бер генə сөяге дə табылганы юк, һəм Куликово 
кырын аркылыга-буйга казып чыккан археологлар бу фактны берничек тə аңлата алмыйлар, əлеге авторлар исə 
моңа һич тə көтелмəгəн җавап тапканнар кебек). Шулай да Фоменко һəм Носовскийларның Шəрык чыганак-
лары белəн җитəрлек эшлəмəүлəре күзгə ташлана. Авторлар Дмитрий Донской заманында һəм аннан соң да 
сугылган рус акчаларында гарəп шрифтындагы язулар барысы да гарəп телендə дип уйлаулары белəн ялгыша-
лар, чөнки бу язулар, гадəттə, саф татар телендə (мəс., «Ибан Москов акчасы будыр»). Əлеге авторларның «Яңа 
хронология»се белəн ислами хронологиянең ярашмавын инде əйтеп тə тормыйбыз. Шəрык чыганакларыннан 
хəбəрдар булмау кебек кимчелек, мəсəлəн, В. Макаренконың «Ключи к дешифровке истории Древней Европы и 
Азии» (М., «Вече», 2005) китабына аеруча хас. Соңгы елларда чыккан бихисап русофил хезмəтлəрдə рус тари-
хын башыннан ахырына кадəр данлыклауга, рус миллəтен башка барлык халыклардан өстен, Алла тарафыннан 
сайланмыш кавем итеп күрсəтергə омтылыш ята. Мин андый «чыганак»ларны игътибарсыз калдырдым һəм 
ялгышмадым дип уйлыйм. Һəрхəлдə, мондый шөбһəле яки бəхəс уятырлык очракларда мин чыганакны атап 
күрсəтəм һəм укучыбызның сəламəт, тəнкыйди акылына исəп тотам.

Сүзлектə сүзлəрнең бирелеше турында бер-ике сүз

Сүрəнең исеме янында җəя эчендə бирелгəн сан сүрəнең Коръəндəге тəртип номерын күрсəтə.
Коръəн сүрəлəренə юнəлткəндə, сүрə һəм аять номерлары гадəти гарəп цифрлары белəн бирелде. Мəс., 

(3:152/145–175/169) Коръəндəге өченче сүрəнең 152 нчедəн алып 145 нчегə кадəр аятьлəре һəм 175 нчедəн алып 
169 нчы аятьлəренə кадəр дигəн сүз. Аять номерларында əүвəл бездə кабул ителгəн нумерация күрсəтелде.

Коръəн сүрəлəрен кайчан һəм ничə тапкыр уку файдалы һəм фазыйлəтле булуы турындагы гамəли киңəш-
тəкъдим-рекомендациялəр башлыча «Коръəн-Кəрим» китабыннан алынды (төзүчесе – Фəрид хəзрəт Сəлман). 
Аларның күбесен аутотренинг кысаларында аңлатырга һəм нигезлəргə мөмкин. Теге яки бу сүрəне ничə тапкыр 
(3, 7, 10, 18, 21, 40, 41, 70, 71, 100, 180, 1000 яки 40 мең тапкыр) кабатлау турында санлы күрсəтмəлəр үзлəре 
дə, игътибарны җəлеп итеп, сораулар тудыралар.

Төрки теллəрдəге байтак кына мисал-иллюстрациялəр Ə. Н. Нəҗипнең «Историко-сравнительный словарь 
тюркских языков ХIV века» дигəн хезмəтеннəн (1 нче китап) алынды (бу очракта авторлары яки төп чыганак 
күрсəтелмəгəн). Транскрипция үземнеке (ул бүгенге татар язылышына якынайтылган).

Квадрат җəялəр эченə автор текстына өстəмə яки аңлатма сүзлəр урнаштырылды.
Аңлатма өлешендəге куш авыш сызыклар («параллелькалар») иллюстрация өчен китерелгəн һəм курсив 

белəн җыелган мисалларны, сүзнең кулланылыш үрнəклəрен, тотрыклы сүз тезмəлəрен һ. б. ны аеру өчен 
куелды. Сүзнең берничə мəгънəсе булган очракларда, кагыйдə буларак, һəр мəгънə өчен аерым куш сызыклар 
хезмəт итə.
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ШАРТЛЫ  КЫСКАРТУЛАР  ҺƏМ  АББРЕВИАТУРАЛАР

Аа
Əə
Бб
Вв

Гг
Дд
Ее
Ёё

Жж
Җҗ
Зз
Ии

Йй
Кк
Лл
Мм

Нн
Ңң
Оо
Өө

Пп
Рр
Сс
Тт

Уу
Үү
Фф
Хх

Һһ
Цц
Чч
Шш

Щщ
Ъъ
Ыы
Ьь

Ээ
Юю
Яя

мəс. – мəсəлəн
монг. – монголча
неол. – неологизм
P.S. – постскриптум
р. – русча (һəм Көнбатыш теллəре)
р.а.г. һəм р.а. – разый Аллаһу ганһу
рф. – русча-фарсыча
с.г.в. – саллаллаһу галəйһи вəссəлам
с.г.с.в. – салаллаһу галəйһиссалəтү вəссəлам
т. – татарча
төр. – төрекчə
тар. – тарихи
тф. – татарча-фарсыча
ф. – фарсыча
фг. – фарсыча-гарəпчə
фт. – фарсыча-татарча
һ. – һиҗри
һ. б. – һəм башкалар
чаг. – чагыштыр

A.D. – Anno Domini («Алла елы» мəгънəсендə) 
Миляди ел. Рус əдəбиятындагы
Р.Х. (Рождество Христова)га тəңгəл
б. э. к. (я. э. к.) – безнең эрага кадəр (яңа эрага кадəр) 
бор. – борынгы 
бор.т. – борынгы татарча   
бор.төр. – борынгы төрки   
вə илх. – һəм башкалар (һ. б.); «Ила ахири»дан кыскар-
тып илх. сүзе ясалган   
г. – гарəпчə 
гр. – гарəпчə-русча 
гт. – гарəпчə-татарча
грек. – грекча 
г.с., г-с – галəйһиссəлам    
гф. – гарəпчə-фарсыча  
гфт. – гарəпчə-фарсыча-татарча 
диал. – диалекталь
иск. – искергəн   
к. – казахча    
кер. – керəшеннəрдə   
кыт.төрк. – кытайча-төркичə
м. – миляди

ТАТАР  АЛФАВИТЫ


