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ТАТАР АВЫЛЛАРЫ ИСЕМНӘРЕ ХАКЫНДА

В практике перевода большое значение имеет правильная передача имен 
собственных, в частности названий географических объектов в другом языке. 
Всякие неточности, допущенные в этом процессе могут привести к фактиче-
ским искажениям, к потере национального колорита. При этом, как правило, 
используется транскрипция, транслитерация и перевод. Однако необходимо 
знать и помнить также установившиеся традиции и учитывать их при переводе. 
В статье рассматриваются особенности передачи названий татарских населен-
ных пунктов в русском языке.
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Кеше туганнан бирле исемнәр 
дөньясында яши. Бар нәрсә-

нең – континентлар, илләр, өл-
кәләр, шәһәрләр, авыллар, тау-
лар, океаннар, елгалар, чүлләр, 
далаларның һ.б. исемнәре бар. 
Алар хәттә аерым халыклар, тел-
ләр юкка чыкканда да яшәүләрен 
дәвам итәләр. Дөрес, бу төр 
сүзләрнең күпмедер дәрәҗәдә 
яңгырашлары, язылышлары, ә 
аерым очракта мәгънәләре дә үз-
гәрергә мөмкин. 

Географик атамаларны өй-
рәнә торган фән – топонимика 
тел белеменең ономастика өл-
кәсенә карый. Топонимнарның 
барлыкка килү мәсьәләләре тел 
белеме һәм тарих фәнендә өйрә-
нелә. Аларны бер яки берничә 
сүзтезмә моделенә кайтарып 
калдырып булмый. Бу процесс 
гасырлар буена дәвам итә. Гео-
график атамаларда теге яки бу 
дәвернең тарихи вакыйгалары, 
халыкларның мәдәни һәм рухи 
кыйммәтләре чагылыш таба. То-
понимик материалларда телләр 
арасындагы бәйләнешләр, алар-
ның бер-берсенә йогынтысы һәм 

халыклар арасындагы мөнәсәбәт-
ләр чагылыш таба.

Топонимнар телгә хас билгеле 
бер тотрыклылыкка ия. Мә сәлән, 
теге яки бу территория аерым ха-
лыклар тарафыннан яулап алын-
ган очракта да аның элеккеге ата-
масы озак еллар дәвамында сакла-
нып килә. Географик атамаларның 
күбесе бүгенге географик шарт-
ларны чагылдырмый, киресен чә, 
бик борынгы заманнарга караган 
вакыйгалар турында сөйли. 

Топонимик материаллар тө-
бәк тарихын өйрәнү өчен дә 
әһәми ятле чыганак булып торалар. 
Чөнки алар теге яки бу объектның, 
урынның үткәне һәм бүгенгесе ту-
рында күп кенә кызык нәрсәләр 
турында сөйләргә, ә болар үз чи-
ратында бүтән юллар белән та-
былган мәгълүматларны тулылан-
дырырга мөмкин [Поспелов, с. 6].

Мәгълүм булганча, топоним 
атамасы кысаларында макрото-
поним, микротопоним, некро-
ним, ороним, спелеоним, урба-
ноним, хороним, ойконим һ.б. 
 төшенчәләр карала. Ойконим-
ның барлыкка килүе очраклы хәл 
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 түгел. Аны кешелек җәмгыяте 
тудыра. Ул тарихи вакыйгаларга, 
җәмгыятьнең социаль-икътисади 
үсешенә бәйле. Атамаларны күп-
челек очракларда объектның та-
бигый яки хуҗалык билгеләрен-
нән чыгып, аерым очракларда 
аларның хуҗалары исемнәренә 
бәйле рәвештә кушканнар. Алар 
гасырлар дәвамында яшәп кил-
гән. Бүген теге яки бу авыл исе-
менең чыгышын төгәл генә аңла-
тып та булмый, чөнки вакыт узу 
белән күп нәрсә үзгәргән, кайбер 
мәгълүматлар югалган, аерым 
очракларда атамаларның тарихы 
риваятьләр белән үрелеп киткән. 
Әлеге проблема аерым өйрәнүне 
таләп итә. Без бу мәкаләдә игъ-
тибарны топонимнарны тәрҗемә 
итү мәсьәләләренә юнәлтербез. 

Мәгълүм булганча, башка ха-
лык тарафыннан басып алынган 
җирләрдә төрле этномәдәни ком-
понентларның миграциясе һәм 
инфильтрациясеннән тыш, аерым 
очракта яулап алучыларның һәм 
җирле халыкның үзара ассимиля-
циясе, башка этник процесслар, 
тышкы факторлар белән үзара 
бәйләнешләре беренче чиратта 
топонимиягә йогынты ясый [Кук-
лин, с. 119]. Бу күренеш татар 
халкы яшәгән географик җирлек-
нең топонимик системасында да 
чагылыш тапкан.

Мәгълүм булганча, XVI га-
сырда патша хөкүмәтенең чит 
җирләрне басып алу сәясәте 
нәтиҗәсендә Казан ханлыгы 
дәүләт буларак яшәүдән туктый. 
Шушы вакыйгадан соң татар-
лар яшәгән торак пунктларның 
атамалары рус исемнәре белән 
алыштырыла башлый. Билгеле 
бу эш спонтан рәвештә алып ба-

рыла. Ул дәвердә географик ата-
маларны тәрҗемә итү ысуллары 
турында бернинди мәгълүмат са-
кланмаган. Татар авылы исемен 
кем, кайчан һәм нигә шул рәвеш-
ле русча язып калдырган, кызга-
нычка каршы, бу сорауларга бү-
ген дә җавап табылмаган.

Руслар тарафыннан яулап ал-
ган җирләрдә аларга кадәр форма-
лашкан җирле топоминик сис тема 
төрле үзгәрешләргә дучар булган. 
Мәсәлән, М.Н. Мельхеев әле-
ге мәсьәләгә бәйле рәвештә биш 
юнәлешне аерып чыгара: 1) җир-
ле халык топонимиясенең бөтен-
ләй юкка чыгуы; 2) җирле топони-
мия нигезендә яулап алган халык 
телендә яңа катламның барлыкка 
килүе; 3) җирле топонимнарны ба-
сып алучылар теленә яраклашты-
ру; 4) җирле атамаларны яулап ал-
ган халык теленә тәрҗемә итү; 5) 
топонимнарны элеккеге объектла-
рыннан яңаларына күчерү [Мель-
хеев, с. 16]. Бу юнәлешләрне эле-
кеге Казан ханлыгы җирләрендә 
барлыкка килгән вазгыятькә кара-
та да кулланып була. 

Руслар беркем дә яшәмәгән 
җирләрдә географик объектлар-
га атамаларны үзләре биргәннәр. 
Башка очракларда алар җирле 
халык тарафыннан барлыкка ки-
терелгән топонимик системаны 
билгеле бер үзгәртүләр белән 
кабул итәргә мәҗбүр булганнар 
[Молчанова, с. 168]. 

Казан ханлыгы яулап алын-
гач, татар географик атамалары 
рус теле фонетикасы һәм сүз яса-
лышы законнары нигезендә адап-
тацияләнә башлыйлар. Аерым 
алганда, теге яки бу объектның 
исеме рус теленең әйтелеш нор-
маларына яраклаштырыла һәм 
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шул нигездә ул структур үзгәре-
шләргә дә дучар була. Үзгәрешләр 
башта топонимиядә, соңыннан ге-
ографик карталарда да урын ала. 

Бүгенге көндә татар авылла-
ры исемнәренең рус вариантла-
ры бик катлаулы күренеш тәш-
кил итә. Рус телендә бирелеш 
үзенчәлек ләре нигезендә аларны 
берничә төркемгә аерып карарга 
мөмкин:

– тулаем тәрҗемә ителгән 
атамалар: Җиде Кизләү – Семь 
Ключей, Татар Суыксуы – Та-
тарский Студенец, Салкын 
Алан – Холодная Поляна, Салкын 
Чиш мә – Студёный Ключ, Ык 
Тамагы – Икское Устье, Усак лык – 
Осиново, Балык Бистәсе – Рыб-
ная Слобода, Актау – Белая Гора, 
Дүрт Өйле – Четыре Двора, Таш-
кичү – Каменный Брод, Нарат – 
Сосново, Кызыл Яр – Красный 
Берег, Шомыртлы – Черёмушка, 
Яңа Суыксу – Новый Студенец;

– өлешчә тәрҗемә ителгән 
ата малар: Юеш Көрнәле – Мок-
рые Курнали, Урманасты Шынта-
ласы – Подлесная Шентала, Яңа 
Такталы – Новая Тахтала, Татар 
Тансары – Татарский Тансар, 
Югары Казаклар – Верхний Ка-
заклар, Яңа Имән – Новый Имян, 
Югары Казаклар – Верхний Каза-
клар, Югары Чура – Село-Чура;

– транслитерацияләнгән ата-
малар: Салкын Чишмә – Салкын 
Чишма, Иске Мунча – Иске-Мун-
ча, Шикәрле Каен – Шикарле 
Каен, Бакчасарай – Бакча-Сарай, 
Тәмле Чишмә – Тямле-Чишма;

– кыскартылган атамалар: 
Керкәле Тукмагы – Тукмак, 
Исән сеф-Чишмә – Чишма, Ураз-
мәт Чишмә – Чишма, Түбән 
Сушка – Сушка;

– рус сүзләре һәм кушымча-
лары ярдәмендә киңәйтелгән ата-
малар: Чишмә – Хороший Ключ, 
Көлкәш – Старый Кулькаш, Нә-
дер – Новое Надырово, Иске Баг-
раҗ – Старый Багряж-Елхово, 
Ташлы – Каменный Починок, 
Мортыш – Муртыш-Тамак, Яңа 
Сала – Околоток-Янгасала, Үри – 
Уреево-Челны, Кәркәле – Ибрае-
во Каргали, Көтәш – Пор-Кутеш, 
Гобәй – Губайдуловка, Берлек – 
Берлек-Михайловка;

– бер өлеше тәрҗемә ителеп, 
икенчесе рус телендәге охшаш 
сүз белән алыштырылган атама-
лар: Татар Шәпкәсе – Татарское 
Шапкино, Кыркүл – Куркуль, 
Каргалы – Каргополь, Яңа Үр-
гәагар – Новые Ургагары, Олы 
Качык – Большая Качка;

– рус телендәге охшаш сүз 
бе лән алыштырылган атамалар: 
Мордыбай – Мордва, Кумыр-
лык – Комаровка, Әндерәш – Ан-
дрюш, Күн – Конь, Чыты – Чита, 
Оет – Уют.

Күп кенә очракларда татар 
авылларына яңа (русча) исемнәр 
бирелгән: Яңа Авыл – Берёзовая 
Грива, Комазан Башы – Крещё-
ная Ерыкса, Ташлыяр – Новое 
Мочалкино, Киекле – Бурметье-
во, Казаклар – Сабакаево, Бал-
тач – Юлсубино, Типтәр – Ран-
тамак, Җәнәй – Сосновый Мыс, 
Яуширмә – Кутлушкино, Абыз – 
Мингличёво, Чәти – Верхний 
Китяк, Югары Кыерлы – Верх-
ний Берсут, Кыраул – Сарбаш 
Пустошь, Түбән Әрнәш – Тёплое 
Болото, Әдәмса Авылы – Татар-
ское Утяшкино, Югары Ырга – 
Шетнево-Тулуши, Алан – Про-
буждение, Соравыл – Янсурин-
ское, Күзби – Средние Лащи, 
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Казак Үртәме – Нурняк, Карлы – 
Мещеряково, Мөкерле – Мокрая 
Сабалеевка; Тутай – Тойгильды, 
Кизләү – Курманаево, Апач – 
Сармаш-по-Ирне.

Авыл исемнәре арасында 
ике сүздән торган топонимнар-
ның бер сүз итеп кенә бирел-
гән очраклары да теркәлде: Таш 
Билге – Тяжбердино; Күк Тәкә – 
Кук-Тяка; Кичке Таң – Кичкетан; 
Олы Имән – Улиманово; Алаба 
Күл – Алабакуль. Моннан тыш 
бер үк атама ике төрле вариантта 
кулланылырга мөмкин: Әгерҗе – 
Агрыз һәм Агерзе; Балтач – Бал-
таси һәм Балтачево.

Фонетик үзгәрешләргә кил-
гәндә, биредә, нигездә, сузык 
авазларны төшереп калдыру кү-
зә телә: Кырынды – Крынды, 
Кызыл Сукачы – Кзыл-Сукаче, 
Бакырчы – Бакрче, Бюрек – Брек, 
Таш кичү – Ташкич.

Татар топонимнары струк-
тур үзгәрешләргә дә дучар бул-
ганнар. Монда, аларга рус теле 
өчен хас булган -анск, -инск, 
-енск, -овск, -евск, -ов(а), -ов(о), 
-ева(а), -ев(о), -ин(а), -ин(о) суф-
фиксларының өстәлүен әйтеп 
үтәргә кирәк. Мәсәлән: Кәче – 

Качелино, Туйкә – Тойкино, Са-
дык – Садиково, Мерәс – Мря-
сово, Мәсгут – Масягутово, 
Акман – Ахманово, Балтач – 
Бал тачево, Кодаш – Кудашево, 
Иске Теләкәй – Старое Тлякеево, 
Чирү – Чураево, Актүбә – Актю-
бинский, Биләр – Билярск һ.б.

Югарыда телгә алынган мо-
ментлар татар атамаларының 
фонетик тышчасын һәм структу-
расын гына үзгәртеп калмыйча, 
аларның мәгънәләренә дә зыян 
ки тер гән. Кайбер очракларда бө-
тен ләй чит, абсурд вариантлар 
бар лык ка килгән: Чарлы – Чарли, 
Кече Үби – Малый Убей, Ор – 
Ура һ.б. 

Бүгенге көндә татар атамала-
рының рус вариантлары күңелгә 
бик ятып бетмәгән күренеш тәш-
кил итә. Ул халыкны да борчый. 
Вакытлы матбугатта да әледән-
әле бу мәсьәләгә багышланган мә-
каләләр дөнья күрә [Вәлиәхмәтов; 
Гыйлемханов]. Әлбәттә биредә 
хәл ителәсе проблемалар бик күп. 
Ләкин аларны бер утыруда гына 
чишү мөмкин түгел. Моның өчен 
төрле даирәләрдә (фәнни, адми-
нистратив һ.б.) максатчан рә веш тә 
эзлекле эш алып бару сорала.
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