Тел галимнəребезнең берсе үзенең язучылар алдында ясаган докладында, əдəби
телебезнең халык теленнəн аерылу куркынычы бар, дигəн фикер белəн чыкты.
Янəсе, язучылар үзлəренең əсəрлəрен халыкка, бигрəк тə яшьлəргə аңлашылмый
торган сүзлəр тутыралар икəн. Нинди сүзлəр белəн? Гарəп-фарсы сүзлəре белəн,
дип җавап бирə телчелəр.
Əүвəле аңлашылу-аңлашылмау турында. Шундый тəҗрибə ясап караганнар:
бала тугач, аны кешелəрдəн аерганнар, тəрбиячелəр бала белəн бөтенлəй
сөйлəшмəгəннəр. Нəтиҗəдə бала телсез булып үскəн. Бүгенге яшьлəребезгə
кайбер гарəп сүзлəре аңлашылмый икəн, монда гарəп сүзлəренең гаебе юк.
Элек-электəн əдəби телебездə һəм хəтта халык телендə актив эшлəп килгəн
гарəп-фарсы сүзлəрен кайбер сəбəплəр аркасында күп еллар матбугатта
кулланмадык, куллануны тыйдык — менə шуның өчен алар яшьлəргə
аңлашылмыйлар. Аңлашылмый торган сүзлəрне кире кабердəн чыгаруның
кирəге бармы? Кайберлəрен чыгарырга туры килə, чөнки аларны чынлап торып
алмаштырырлык сүзлəр бездə юк. Əгəр ул сүзлəрне рус сүзлəре белəн
алмаштырсак? Бик күбесен инде алмаштырдык, лəкин кайберлəрен
алмаштырып булмый. Алар безнең классик əдəбиятыбызда күп, аннары алар
инде безнең телебездə билгеле бер мəгънəгə хуҗа булып өлгергəннəр.
Əле сугышка кадəр үк партиябез əйтте: ата өчен бала җавап бирми, диде. Əгəр
берəүнең атасы кулак булган икəн, шуның өчен баласын кыерсыту күптəн
бетерелде. Инде бер сүз гарəптəн чыккан икəн, шуның өчен генə аны телдəн куу
дөрес түгел. Ни өчен без, əйтик, немецтан кергəн сүзлəрне тыймыйбыз? Ислам
диненə каршы икəнбез, шуның өчен генə гарəп сүзенə каршы булу — тилелек.
Сүзлəрнең биографиясенə карау, анкеталарын тикшерү — тилелек. Ул сүз бүген
безгə хезмəт итə ала икəн, миңа дисə гарəпнеке түгел, шайтанныкы булсын, мин
ул сүзгə каршы булмыйм. Ə бездə əлегə кадəр сүзнең биографиясенə,
анкетасына карап эш итү яшəп килде...
Бəлки кайберəүлəр, бу фикерне ишеткəч, иске гарəп-фарсы сүзлəрен кире
кайтарырга җыеналар икəн, дип куркырлар. Юк! Телебездə яшəп килгəн гарəпфарсы сүзлəренə тыныч яшəргə ирек бирү хакында гына сөйлибез. Əллə нидə
бер килеп кергəн гарəп сүзе аркасында əдəби телебез халык теленнəн аерыла
дип паникага төшмəскə кирəк дип кенə əйтəбез. Чөнки, кабатлап əйтəм, сүз
гарəп-фарсы сүзлəрен китереп тутыру хакында бармый (телебез аңа бөтенлəй
мохтаҗ түгел!), ə яшəп килгəннəреннəн файдалану хакында бара. Ул сүзлəр бик
аз, аларның телебезне халык теленнəн аеру куркынычы бер вакытта да булганы
юк һəм булачак та түгел.

Болай гарəп сүзлəрен яклап сөйлəүче кеше булгач, мин, бəлки, рус сүзлəрен
телебезгə кертергə каршымын? Һич юк! Киресенчə, рус сүзлəре яклы кеше. Йөз
еллар буенча рус сүзлəре безнең телебезгə гел кереп килгəн, аларның бик күбесе
хəзер шул дəрəҗəдə татарлашкан, үзгəргəн, — үз сүзебез булып киткəн.
Революциядəн соң да рус сүзлəре, рус теле аша чит ил сүзлəре телебезгə бик күп
керде һəм ул сүзлəрнең күбесе бөтенлəй татарлашып китте. Бүгенге көндə дə
телебез рус сүзлəре хисабына баюын дəвам итə. Бу бик табигый хəл дип
карыйм. Бу мəсьəлəдə иптəш тел галиме белəн безнең карашта беркадəр аерма
бар. Тел галиме əйтə: туып торган яңа төшенчəлəргə ат кушканда сүзне
татарчадан эзлəмəскə, бары русчадан гына эзлəргə кирəк, ди. Ягъни русчадагы
исеме белəн алырга да куярга. Ни өчен шулай? Чөнки, ди иптəш тел галиме,
килəчəктə теллəрнең бер төрлесе үлəчəк, ди, əйтик, татар теле үлəчəк, ə рус теле
уртак тел булып калачак. Шулай булгач, яңа төшенчəгə яңа исемне калачак
телдəн эзлəү хəерлерəк, ди. Ерак килəчəктə əле анда ни булыр, бəлки, чынлап та,
татар телендə сөйлəшүчелəр булмас, укучылар инде бигрəк тə булмас, булса да
телне фəнни максат белəн генə өйрəнгəн кешелəр укырлар. Лəкин шушы ерак
килəчəк хакына бүген без яңа төшенчəгə үз телебездə исем кушмыйк дип əйтү
дөрес булырмы?
Инде соңгы мəсьəлə. Рус теленнəн алына торган сүзлəрнең фонетикасы һəр
очракта да русчадагыча сакланырга тиешме? Иптəш тел галиме, тиешле, дип
бара. Минемчə, болай дип əйтү тел законнарына каршы килə. Йөз еллар буена
кергəн сүзлəр барысы да үзгəреп кергəннəр. Чөнки телебезнең законнары
аларны шулай үзгəрткəннəр. Ə хəзер безгə əйтəлəр, юк, үзгəрмəскə тиеш! Ни
өчен соң алайса рус теленə керə торган чит ил сүзлəре үзгəрə? Рус телендə
чыккан лексикология китапларын укып карасагыз күрерсез, анда акка кара
белəн: бүтəн телдəн керə торган сүзлəр, яңа средада яңа законнарга буйсынып,
фонетик яктан үзгəрəлəр, дигəнне күрерсез. Нишлəп рус телендə үзгəрə, ə бездə
үзгəрмəскə тиеш? Əгəр без татар теленең сүзлəр фондын актарып карасак
күрербез: революциягə кадəр сүзлəрнең бик күбесе үзгəреп кергəннəр. Церковь
— чиркəү, бревно — бүрəнə, стол — өстəл, пудовка — подаука, горница —
гүрничə, гостинец — күчтəнəч, хомут — камыт, гармонь — гармун, мох — мүк,
машина — машина... Һəм башка йөзлəрчə сүз. Безгə əйтəлəр: ə ул бит
революциягə кадəр булган, революциядəн соң кергəн сүзлəр үзгəрми. Ник
үзгəрми? Тел өчен революциягə кадəр бер закон, революциядəн соң икенче закон
юк. Һаман шул бер закон. Инде дə булмагач, рус теле — бөек тел, рус сүзлəрен
бозарга ярамый, дип башлыйлар. Менə сезгə тел гыйлеме! Хəтта артка кайтып
əллə кайчан татарлашып беткəн сүзлəрне киредəн русчага əйлəндереп язу
кагыйдəлəре кертелде. Сажень, печь, аршин, гармонь, скамья, татарчалары:

сажин, мич, гармун, эскəмия һəм башкалар...
Рус сүзен бозарга ярамый дип дəлиллəү чын гыйльми дəлил булаламы? Ни өчен
рус сүзен бозарга ярамый да, əйтик, латин сүзен яисə бүтəн теллəр сүзен бозарга
ярый? Тел галиме җыелышта, татар əптик дип сөйли, без бит инде «əптик» дип
алып, сүз боза алмыйбыз, диде. Латинчадан алынган «аптека» сүзе асылда
аптека түгел, ə апотека, руслар үзгəртеп «аптека» дип алганнар, ə немецлар
үзгəртмичə «апотека» дип йөртəлəр. Ни өчен русларга үзгəртергə яраган, ə безгə
үзгəртергə ярамый? Кайда монда гыйльми нигез? Фəнне бит эмоциягə корып
булмый, тел тимер законнарга буйсына!
Алыйк керəшеннəрне. Исемнəре русча, диннəре православие дине, теллəре
татарча. Русчадан кергəн сүзлəр танымаслык булып үзгəргəн. Исемнəрне генə
алыйк: Гавриил — Гəүерлə, Екатерина — Кəтернə, Иван — Ибан, Оленька —
Үлүнкə, Татьяна — Татый. Һəр сүз соңгы иҗеккə басым ясап əйтелə,
русчадагыча түгел. Бу үзгəрү бит инде керəшен татарларының рус сүзен бик
үзгəртəселəре килүдəн түгел, татар теленең законнары шулай үзгəртергə мəҗбүр
иткəн. Ə без хəзер телнең объектив законнары белəн санашмаска, рус сүзлəрен
рус фонетикасы нигезендə көчлəп-көчлəп кертергə тырышабыз...
Əлбəттə, бүтəн телдəн алынган барлык сүз үзгəрергə тиеш дигəн сүз түгел,
байтак кына сүзлəр татар теленең законнарына бик мач килəлəр һəм үзгəрмичə
йөри бирəлəр. Лампа, шкаф, трамвай, трактор, комбайн, радио, рефлектор, театр
һəм башка бик күп сүзлəр...
Үзгəргəн сүзлəрне дə халык телендə ничек йөри, нəкъ шул килеш алып
əдəбиятка кертергə дигəн карашта тормыйм. Гыйльми комиссия эшлəр.
Орфографик сүзлек төзелер — шул барлык кеше өчен закон булыр. Əлегə мин
шул кадəресен əйтəм: үзгəрə дигəн принцип орфографиягə нигез ташы булып
ятарга тиеш.
Кечкенə генə йомгак: бүгенге тормышыбызга гадел хезмəт итүче барлык сүз
гамəлдə йөрергə тиеш. Татар теле кайчандыр бетəчəк дип, бүген татар сүзлəрен
бəреп-сугып екмаска, аларны гражданлык хокукыннан мəхрүм итмəскə. Өченче:
башка телдəн керə торган сүзлəр, яңа тел стихиясенə буйсынып, яңа шартлар
талəп иткəн хəлдə фонетик яктан да үзгəрергə тиешлəр. Телебезнең тарихы
шуны сорый, шуны раслый. Тел гыйльме чынлап та гыйлем булсын, бу өлкəдə
дə субъективизм һəм диктат бетсен.

