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ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ ДИАЛЕКТЛАРЫНДА СОМАТИЗМНАР

В современном языкознании соматическая лексика характеризуется как 
определенная лексико-семантическая система, в которой отражаются знания, 
представления носителей языка о самом себе и своем организме. В статье рас-
сматриваются вопросы изучении названий соматизмов в татарском языке и 
 диалектах.
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Башка катламнар кебек ук, тел-
нең сүзлек байлыгы да киң 

һәм күпкырлы системаны тәш-
кил итә, чөнки сүзлек составына 
бер-берсенә төрле мөнәсәбәтләр 
белән бәйләнгән күп лексик бе-
рәмлекләр керә. Тел аралашу 
чарасы буларак уңышлы кулла-
нылсын өчен, лексика да аерым 
бер тәртиптә оешырга тиеш. 
Аның гомуми үсеше, кулланы-
лыш өлкәсенең киңәюе билге-
ле бер дәрәҗәдә терминологик 
атамаларны туплау, үстерү, сис-
темага салуга бәйле. Галимнәр 
бил геләвенчә, хәзерге телләрдә 
барлыкка килүче 90% яңа сүзләр 
махсус лексиканы тәшкил итә. 
Шуңа күрә дә әлеге төр сүзләр 
күп кенә телче галимнәрнең игъ-
тибарын үзләренә җәлеп итәләр. 

Хәзерге заманда телдә кеше 
факторын өйрәнүгә игътибар 
арта бара, имманент лингвисти-
кадан телне кеше, аның аңы, фи-
кер йөртүе, рухи-гамәли эшчән-
леге белән тыгыз бәйләнештә 
өйрәнүне максат итеп куйган 
антро пологик лингвистикага кү-
чеш күзәтелә [Роль человеческо-
го..., с. 8]. Шуңа бәйле рәвештә, 
соматизмнар да яңа аспектлар-

дан чыгып өйрәнелә. Әлеге төр 
сүзләр, ягъни кеше тәне әгъзала-
рын, чир атамаларын атаган лек-
сика – татар теленең иң кызыклы 
лексик-семантик төркемнәрен 
тәшкил итәләр. «Соматик» ата-
масы [грек soma (somatos) – җи-
сем] биологиядә һәм медицинада 
«кеше җисеме белән бәйле» ди-
гән мәгънәдә кулланыла, «пси-
хика» төшенчәсенә каршы куе-
ла. Тел белемендә соматизмнар 
XX йөз нең икенче яртысыннан 
өйрәнелә башлый. Алар күре-
некле телчеләрнең чагыштыр-
ма-тарихи, лингвокультурологик 
хезмәтләрендә төп тикшерү объ-
екты, гадәттә тел системасында 
иң беренче чиратта аерып чыга-
рыла торган лексик катлам булып 
торалар.

Бу төр сүзләр телдә күп га-
сырлар дәвамында формалашкан 
төп сүзлек байлыгына карый һәм 
кешеләрнең тирә-як дөнья ту-
рында мәгълүмат биреп кенә кал-
мый, ә аларның үзләре, үз орга-
низмнары турындагы белемнәрен 
дә чагылдыра. Кеше әйләнә-тирә 
мохиттә үз урынын турыдан-ту-
ры сизү органнары һәм тән әгъ-
залары ярдәмендә билгели. Алар-
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ның атамалары телдәге башка 
күп кенә лексик берәмлекләр 
кебек борынгы катламны тәшкил 
итә. Кеше шушы танып белү «ин-
струменты» ярдәмендә билгеле 
бер пространство һәм вакыт ара-
лыгында, дөньяга карашын бел-
дереп, үз урынын билгели. Әле-
ге процесста эталон ролен кеше 
тәненең структур ассиметриясен 
чагылдырган сизү, күрү орган-
нары урнашкан алгы һәм арткы 
өлешләре үти [Богус, б. 8–9]

Соматик сүзләр телнең төп 
лексик фондына карый һәм алар 
арасында бик борынгы чорларга 
караганнары да, соңрак барлык-
ка килгәннәре дә бар. Бүгенге 
көндә анатомия һәм физиология 
терминнары күп кенә телчеләр 
тарафыннан тикшерелә. Биредә 
М. Корбангалиев, Р.М. Гатин, 
Р.Р. Шәмсетдинова, Ю.А. Кри-
вощапова, Т.А. Трафименкова, 
П.Ш. Абдулхалимова һ.б галим-
нәрнең хезмәтләрен атап үтәргә 
мөмкин.

Шулай да, татар тел беле-
мендә соматизмнар аерым ас-
пект ларда бик аз өйрәнелгән. Та-
тар телендә кеше, кеше тәненең 
әгъзалары темасы Д.Б. Рамаза-
нова тарафыннан «Татар телен-
дә кешегә бәйләнешле лексика» 
(2013) дигән хезмәтендә син-
хроник һәм диахроник планда, 
башка телләр белән чагышты-
рылып махсус тикшерелә. Галим 
соматизмнарны ике зур төркемгә 
бүлеп карый:

1) кешенең физик төзеле-
шен, әгъзаларын белдерә торган 
сүзләр;

2) кешенең эчке дөньясын 
белдерә торган сүзләр [Рамаза-
нова, 2013, б. 4].

Моннан тыш әлеге тема-
га багышланган тикшеренүләр 
Ф.С. Баязитова, Л.Г. Габдрахма-
нова, Л.И. Муравьева, Н.Г. Йосы-
пова, И.И. Сабитова, Г.Ч. Файзул-
лина, А.М. Ямалетдинова хезмәт-
ләрендә урын ала. Ләкин татар 
соматик лексикасын бар яклап та 
комплекслы тирәнтен тикшерү 
киләчәк бурычы булып кала бирә.

Татар әдәби телендә һәм ди-
алектларда нигездә бер үк сома-
тизмнар кулланыла (баш, кул, 
беләк, уч, бармак, аяк, сөяк, се-
ңер, җилек, арка, кабырга, бөер, 
йөрәк, күз, колак, борын һ.б.). 
Мәгъ нәләре ягыннан да алар 
бер-берсенә туры киләләр. Әлеге 
лексик берәмлекләрне А.М. Коче-
ваткин классификациясе буенча 
[Коче ваткин, 2001] һәм атау объ-
ектының үзенчәлекләре нигезендә 
түбәндәгечә төркемләргә мөмкин: 

1. Сомонимик лексика 
(грекча soma «тән», onim «исем, 
атама») – кеше тәненең өлеш-
ләрен атаучы сүзләр. Арға 
1. Себ. арка (спина); 2. Арт (зад-
няя часть). Чуал арғазына кир-
де. – твр. [Татар теленең..., б. 50]; 
Бәбәнәк II трх. Кул (рука). Чә-
чем белән җир себердем, бәбәнә-
гем белән җир казыдым (107 б.); 
Бōйын тара. муен (шея) [Татар 
теленең..., б. 127].

2. Остеонимик лексика 
(грекча osteon «сөяк») кеше тә-
ненең сөякләре һәм аларны то-
таштырып торучы җисемнәр 
атамалары. Арқа сабағы перм. 
арқа севәге миш. д., арқа сий-
әге кмшл. Умыртка, умырткалык 
(позвоночник) Шәп қаты қайғы-
ның арқа сабағына зыйаны күп. – 
перм. Мына ушы тештән арқа 
сийәгем аwырта. – кмшл. [Татар 
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теленең..., б. 51]; Арқа  үзәге 
минз. к.: арқа чоқоры. Арқа 
чоқоры мам. Арка сөяге (спинной 
хребет) [Татар теленең..., б. 51];  
Баш чирәбе хвл,. мәл. баш сөяге 
(череп) [Татар теленең..., б. 105].

3. Спланхнонимик лексика 
(грекча splanchna «эчке орган-
нар») кеше тәненең эчке органна-
ры исеме. Базык эчәге т. я.-крш. 
юан эчәге (толстая кишка). Базык 
эчәге аѡырта. (95 б.); Баур твр. 
бавыр (печень) [Татар теленең..., 
б. 104]; Йōғы брб.д. талак (селе-
зенка) [Татар теленең..., б. 251].

4. Ангионимик лексика 
(грекча angeion «кан тамыры») – 
кеше тәненең кан тамырлары 
системасын атаучы сүз ләр. Қан 
урт. д. кан (кровь) [Татар те-
ленең..., б. 386]; Қычу дөб. кан 
басымы (кровяное давление).  
Әѡәл қычу диләр ийе, қан ба-
сымы диләр хәзер [Татар теле-
нең..., б. 451].

5. Сенсонимик лексика 
(грек ча sensus «хис, тойгы») – 
кеше нең сиземләү органнарын 
белдерүче сүзләр. Ағыс брб. д. 
Авыз (рот) [Татар теленең..., 
б. 20]; Борын танаwы дөб. Бо-
рын (нос). Борын танаѡы җиме-
релмәсен, карап йөр [Татар теле-
нең..., б. 129]; Күс себ. күз (глаз) 
[Татар теленең..., б. 358]; Кылак 
миш. д. колак (ухо) [Татар теле-
нең..., б. 365].

6. Чир атамалары. Аwыр 
төшү 1. т.я. күзенең кызарып, 
яшь агып һәм эренләп авыруы 
(болезнь глаз: конъюктивит ). 
Күзенә аѡыр төшкән, күзен дә 
ача алмый, бертуқтаусыз җәш 
аға, эрер қойола. – к.т. [Татар те-
ленең..., б. 18]; Әсбе [рус. оспа] 
1. Байк. чәчәк авыруы (оспа). 

Әсбә кара цир ул, бер керсә, кы-
рып цыга ул йәш балаларны; 
2. нрл. Сызлавык (фурункул, на-
рыв) [Татар теленең..., б. 88].

Мисаллардан күренгәнчә, 
сөйләшләрдә соматик атамалар 
өчен күп кенә семантик үзен-
чәлекләр хас булуга карамастан, 
әдәби тел белән уртаклыклар да 
шактый күп. Чөнки әлеге сүзләр 
нигездә номинатив характердагы 
конкрет мәгънәгә ия һәм алар-
га терминологиклык хас. Шулай 
да биредә аларның функция лә ре 
киңәю, коннотатив, метафорик 
мәгънәләр барлыкка килүе дә 
күзәтелә.

Диалектларда соматик бе-
рәм лекләр, нигездә, аерым тән 
әгъ за ларын яисә өлешләрен но-
минацияләүдә кулланылалар: 
беләзеклек «беләк сөяге», дөбә 
(кабыргасы) «нижнее грудное 
реб ро» һ.б. Шул ук вакытта тән 
әгъзаларының аерым өлешләре-
нең атамалары сүзтезмәләр белән 
дә бирелә: уч табаны «учның 
уртасы», урта тийәк «урта бар-
мак», айақ бите «аяк табанының 
өске өлеше», сакал севәге «ияк 
сөяге», арқа үзәге «арка сөяге» 
һ.б. Алга таба әлеге сүзтезмәләр 
кушма сүзләргә әйләнәләр: йан-
баш «оча сөяге», йаналыш «тын 
алу», айагасты «аяк табаны» һ.б.

Чир атамалары нигездә шу-
лай ук әдәби тел белән туры 
килә. Мәсәлән: авыру, чир «бо-
лезнь» һ.б. Шуның белән бергә 
саф диалектизмнар да очрый: 

зыңқар бгрс., кргл. (авыру). 
Ике ел торгач, зыңкар булып 
китте [Татар теленең..., б. 203];

җыланкүз перм. бармак-
ка чыга торган шеш (нагноение 
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на пальце). Бармаққа җылан күз 
чықты [Татар теленең..., б. 195];

отыры тбл. шайтан тырнагы 
(заусенец). Пармагына отыры цы-
гаты [Татар теленең..., б. 507] һ.б.

Семантик аспектта тикшерү 
диалектлар һәм сөйләшләрнең 
үзара бәйләнешле булганын һәм 
бер-берсенә тәэсир иткәнен күр-
сәтә. Мәсәлән, урта диалектта 
кәсел кеше дигән гыйбәрә бар. Ул 
«авыру, чирле кеше» дигән мәгъ-
нәне белдерә. Без сүзнең эти-
мологиясе себер диалектларын-
дагы кәс «начар, ахмак» дигән 
сүз белән бәйле дип саныйбыз. 
Мишәр диалектында әлеге сүз 
«булдыксыз, сәләтсез, уңмаган» 
мәгънәсен белдерә. 

Тел үсеше барышында со-
матизмнарның семантикасы да 
ки ңәя. Моңа мисал итеп урта 
диалектның каргалы сөйләшен-

дә беләк сүзендәге метафорик 
мәгъ нә күчешен китерергә мөм-
кин. Биредә ул «бер тапкыр кулга 
урарлык күләмдә җеп чыгарыр-
лык кәҗә мамыгы» мәгънәсендә 
кулланыла: Маңғаннан соң, бер 
беләклек алып беләккә урыйлар 
эрләр өчен, ул беләк була [Татар 
теленең..., б. 113]. 

Татар теле сөйләшләрендә 
соматизмнар болар белән генә 
чикләнми әлбәттә. Әлеге төр 
сүзләрне лингвоструктур һәм 
башка аспектларда тикшерү зур 
әһәмияткә ия. Чөнки әлеге ата-
малар халыкның рухи дөнья сы, 
ышанулары, эстетик караш ла-
ры белән тыгыз бәйләнгән. Алар 
тел мәдәниятен, аның гамә ли, 
фәлсәфи нигезләрен аңларга яр-
дәм итә, тел аша белдерелгән 
дөнья картинасы сурәтләрен  
ачып бирә.
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