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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ ХАЛЫК ЭТИМОЛОГИЯСЕНЕҢ 
 ЧАГЫЛЫШЫ

В статье на материале татарского языка раскрывается содержание понятия 
«народная этимология», сущность которого состоит в осмыслении морфологи-
ческого состава слова и мотивировки его значения на основе сближения с со-
звучными словами, отличными от него по происхождению. Автор, основываясь 
на классификации В.А. Богородицкого, приводит примеры к таким процессам 
реэтимологизации как субституция звуков, семасиологизация и морфологиза-
ция. Также рассматриваются возможности реэтимологизации как одного из 
наиболее ярких стилистических средств, используемых в литературных произ-
ведениях для создания комического.
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Сүзнең килеп чыгышы яки 
мәгъ нәсе аңлашылмаган оч-

ракта аны үзеңчә аңлау һәм аңла-
ту күренеше тел белемендә төрле 
терминнар белән белдерелә: ха-
лык этимологиясе, ялган этимо-
логия, реэтимологизация, шулай 
ук псевдоэтимология, квазиэти-
мология һ.б. Бу темага багыш-
ланган махсус әдәбиятта әлеге 
атамаларның саны дистәдән ар-
тып китә.

Хәзерге татар тел белемендә 
күренеш буларак та, термин бу-
ларак та халык этимологиясе тө-
шенчәсе ешрак кулланыла. Аның 
эчтәлеге чыганакларда түбәндә-
гечә ачыклана:

халык этимологиясе дип 
таныш булмаган сүзнең мәгъ-
нәсен җиңел  аңлашыла торган 
сүзләр җирлегендә аңлатырга 
тырышуны әйтәләр [Татар лекси-
кологиясе, т. 1, б. 285];

халык этимологиясе дип, 
гадәттә, алынма сүзләрне туган 
тел сүзьясалышы модельләрен-

нән чыгып аңлау вә таркатуны 
атыйлар [Әхмәтьянов, т. 1, б. 28];

халык этимологиясе – ре-
этимологизация, ягъни сүзнең 
яңа эчке форма алуы, мотивлаш-
маган булудан мотивлашканга 
әйләнүе [Сафиуллина, б. 164];

ялган этимология, икенче 
төрле әйткәндә, халык этимоло-
гиясе – сүзнең килеп чыгышын 
очраклы аваз тәңгәллекләренә 
нигезләп, башка сүзләргә охша-
тып аңлату [Сәлимов, б. 139].

Рус тел белемендә күптөрле 
билгеләмәләрне анализлап ка-
раганнан соң, Л.Д. Введенская 
белән Н.П. Колесников «Эти-
мология» дигән хезмәтләрендә 
«народная этимология – это 
такая переделка фономорфоло-
гической структуры непонятно-
го слова, которая сближает его с 
более привычным словом как фо-
нетически, так и по значению, и 
позволяет осмыслить его», дигән 
фикергә киләләр [Введенская, 
Колесников, с. 37].
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Р. Әхмәтьянов «Татар те-
ленең этимологик сүзлеге»ндә 
100 дән артык сүзне халык эти-
мологиясе белән бәйләп аңлата. 
Без, диалекталь сүзләрнең эти-
мологиясен тикшерү бу санны 
бермә-бер арттырачак, дигән ка-
рашта торабыз. 

Татар тел белемендә халык 
этимологиясе бүгенгә кадәр тео-
ретик планда система буларак 
махсус өйрәнелмәгән. Рус га-
лимнәреннән әлеге күренешне 
тикшергән Т.М. Бузанова ре-
этимологизация процессларын, 
В.А. Богородицкий тәкъдим ит-
кән классификациягә таянып, 
авазлар субституциясе, морфо-
логизация һәм семасиологизация 
буларак өч юнәлешкә бүлеп ка-
рый [Бузанова, б. 11].

Алынмаларда яки эчке мо ти-
вациясе онытылган ана теле сүз-
лә рендә нинди дә булса аваз (лар)  
мотивациясе таныш икенче сүз-
нең авазларына якы най тыла, 
нәтиҗәдә бу – сүзнең авазлар 
субституциясенә, ягъни аваз-
лар составын үзгәртүгә китерә. 
Мәсә лән, буа сүзе халык аңында 
елга ның буылган урыны дип ка-
бул ителгән, ләкин аның борын-
гырак әйтелеше бөя яки бүwә 
булган, һәм аны суны «буу» 
белән бәй ләмиләр [Әхмәтьянов, 
т. I, б. 210].

Морфологизация – сүз-
нең аңлашылмаган берәр эле-
ментын сөйләүчегә аңлашыла 
торган элементка алмаштыру. 
Ягъни чит сүзнең структурасы 
аңлашылмаса, ул моңарчы бер 
телдә дә булмаган яңа бер та-
мырга һәм морфемага тарка-
тыла. Биредә мисал итеп татар 
телендәге алынмалардан яңа 

сүзләр ясалышын китерергә  
мөмкин.

Мәсәлән, бүгенге көндә сөй-
ләм телендә канцелярия сүзенең 
кәнсәләр формасы кулланыла: 
Кәнсәләргә нык-нык басып Сәлим 
керде (Г. Афзал). Аның -ләр ком-
поненты күплек сан кушымчасы 
дип аңлашылган, һәм моңарчы 
булмаган кәнсә сүзе барлыкка 
килгән: Беркөнне, кәнсәгә кереп, 
Саматка бик озак карап тордым 
(Г. Га лиева). Бу сүз башка төрки 
телләр дә дә теркәлгән, мәсәлән: 
башк. кән сә [БТДҺ, б. 173], үзб. 
кенгса «кон тора» [Әхмәтьянов, 
т. I, б. 396].

Татар телендә алынма сүз 
нигезенең соңгы иҗеген килеш 
кушымчасы дип аңлау нигезен-
дә туган этимологияләргә дә кы-
зыклы гына мисаллар китерергә 
мөмкин. Мәсәлән, соңгы иҗеген 
урын-вакыт килеше күрсәткече 
дип аңлатып, рус телендәге ком-
ната сүзе кумна һәм да өлеш-
ләренә таркатылган, нәтиҗәдә 
кумна, кулма кебек берәмлекләр 
барлыкка килгән [ТТЗДС, б. 337]. 
Р. Әхмәтьянов, әлеге сүзләр 
«1930 елларда күп «кара халык» 
шәһәрләргә күченә башлагач 
пәйда булган», дип саный [Әх-
мәтьянов, т. I, б. 468].

Рус телендәге ка́торга сү-
зен катор//катыр//катр лек-
семасының юнәлеш килеше 
формасы дип аңлату нигезендә 
моңарчы булмаган яңа сүз ки-
леп чыккан: Бөтен ыруы карак, 
бөтенесе бур, бөтенесен катыр 
җибәрергә! (Г. Бәширов); Богау 
киеп катор киткән каенатам! 
(Ф. Гыйз зәтуллина). Бу очракта 
Себергә җибәрү, Мәскәүгә китү 
кебек гыйбарәләрнең Себер 
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җибәрү, Мәс кәү китү рәвешен-
дәге юнә леш килеше кушым-
часыннан башка кулланылула-
рының да йогынтысы булмый  
калмагандыр.

Халык этимологиясе ни-
гезендә ясалган тагын бер сүз 
язма чыганакларда теркәлмәгән. 
Бу шоба яки шыба сүзе. Бүген 
ул әдәби телдә дә, сөйләшләрдә 
дә тулы формасында шобага// 
шыбага дип кулланыла, ләкин 
аның күрше телләрдә кыскар-
тылган формада саклануы (чув. 
шăпа, мар. шы̆ва, шĕвä) кайчан-
дыр аерым урынчылыкларда 
шоба-га кебек аңлашылуын күр-
сәтә. Р. Әхмәть янов, бу кыскар-
ган вариантлар татарчадан алын-
ган, дип исәпли [Әхмәтьянов,  
т. II, б. 491].

Шарлык сөйләшендә көнчы-
гыш какысын сүәрби дип атый-
лар, диалектлар сүзлегендә 
ул сү wәрби буларак теркәлгән 
[ ТТЗДС, б. 587]. Халыкта рус 
телендәге сверби́га сүзенең -га 
компоненты юнәлеш килеше 
кушымчасы булып кабул ителү 
сәбәпле, татар телендә ул төше-
реп калдырылган. Монда юага 
бару, җиләккә бару кебек сүз-
тезмәләрдә юа, җиләк сүзләре-
нең юнәлеш килешендә кулла-
нылуының тәэсире сизелә.

‘Арзан, кыйммәт түгел’ мә-
гънәсендәге очсыз сүзе дә халык 
аңында оч-сыз дип аңлашылып 
ясалган сүзләрдән барлыкка кил-
гән: – Ни бәя соң менә бусысы? 
– Очсыз, җиңги җаныем, очсыз! 
Гүпчи дә юк инде, шалкан бәясе! 
(Г. Бәширов). 

Моның белән генә чикләнми-
чә, арзанлы сүзе тәэсирендә бул-
са кирәк, очсызлы сүзе барлыкка 

килгән. Ульян каласының үзәк 
урамында, «Сарман» көенә җыр-
лый-җырлый, очсызлы ризыклар 
сата торган кибет эзләде алар 
(Ф. Яруллин). 

Монда ниндидер ‘зур бәя’ 
мәгънәсендәге *оч сүзенә -сыз 
кушымчасы ялганган дип күз-
аллана. Югыйсә башка төрки 
телләрдә бу сүз әлеге формада 
кулланылмый. Чаг.: төр., аз. ucuz, 
кр.-тат. уджуз, кар-балк. учуз. 
Хәтта татар теленең кайбер сөй-
ләшләрендә ул очыз формасында 
сакланган. Мордовиядә чыккан 
«Татар газетасы»нда: Сарански-
ның иң зур залы шыгрым тулы 
иде, чөнки бу концертка билет-
лар бик очыз иде. Башкорт те-
лендәге осһоҙ исә я татар теле 
йогынтысы белән ясалган, я та-
тарчадан алынма булып чыга.

Семасиологизация – эчтәлеге 
һәм тышкы формасы аңлашыл-
маган сүзгә яңа мотив, яңа мәгъ-
нә салу күренеше. Мәсәлән, ха-
лык этимологиясенә күрә, рус 
телендәге кацавейка ‘авыл ха-
тын-кызларының өске киеме’ 
кесә сүзенә нисбәт ителгән һәм 
кесәбикә сүзе барлыкка килгән. 
Төнбоек сүзенең дә иске мәгъ-
нәсе, номинация мотивы оны-
тылган. Бу үсемлекнең чәчәкләре 
төнгә таба ябылуы игътибар үзә-
генә алынып, аңа «төнлә боек» 
була торган чәчәк мотивы салын-
ган, югыйсә сүзнең төп нигезе 
тŏмга- < тумға-, тумқа- «чуму» 
булган, шуннан тумғай «төнбо-
ек», тумғай-ақ (тумғай сүзенең 
иркәләү-кечерәйтү формасы) 
ясалган. Биредә баштан ук кай-
бер су үсемлекләренең төнгә суга 
яшеренүе күз уңында тотылган 
[Әхмәтьянов, т. II, б. 293].
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Матур әдәбиятта еш кына 
халык этимологиясенә махсус 
мөрәҗәгать ителә. Аеруча көчле 
стилистик чара буларак реэтимо-
логизация мөмкинлекләре көлке 
барлыкка китерү максаты белән 
кулланыла. Әлеге очракта ни-
гездә рус телендәге берәр сүз та-
тар телендә охшаш яңгырашлы 
сүзгә якы найтыла, нәтиҗәдә 
мәгъ нә үз гә рү сәбәпле көлке бар-
лыкка килә.

Вәли. Тыңласаң, шул: менә 
без хәзер театрга китәбез...

Биби. Кая?
Вәли. Театрга!
Биби. Нәрсә төятергә?
Вәли. Баш төятергә.
Биби. Нинди баш?!
Вәли. Атаң башы! Мин 

сиңа төятергә димим, театрга 
дим, аңладыңмы, театрга дим!  
(Г. Камал);

Мин аны беркөннәрне Га-
рифәләргә җибәрдем: – Абыстай: 
– «Гарифәнең алдырган кисла-
тасы юк микән. Бик күңелләрем 
болганып тора. Үзебездә судысы 
бар барын да, ирләр өйдә вакыт-
та кислата алдырырга онытыл-
ган», – дип әйтте, дип сора, – ди-
гән идем, барган да: «Абыстай, 
киез каталарын биреп торсын-
нар ла», – дип сорап, миңа кис-

лата урынына киез ката күтәреп 
кайткан (Г. Камал).

Кайбер очракта мондый алым 
сүзнең бер өлешен алмаштыру, 
шуның белән яңа мәгънә барлык-
ка китерү өчен кулланыла:

Мөдир әйтә:
Ачтык әле
Парикмахерская.
Төзәтеп куя Шәвәли:
Сарыкмахерская! (Ш. Галиев).

Шулай итеп, халык этимо-
логиясе татар лингвистикасында 
җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнелмәгән 
дигән нәтиҗә ясарга туры килә. 
Күренеш буларак ул, башлыча, 
аталу мотивациясе аңлашылма-
ган алынма сүзләрдә күзәтелә. 
Күпчелек очракта халык этимо-
логиясе нигезендә диалекталь 
сүзләр аңлатыла, моның төп 
сәбәбе – грамотасызлык, дип күр-
сәтелә. Сүзнең килеп чыгышын 
яки мәгънәсен аңлатканда, 
аның я фонетик тышчасы үзгәр-
телә, я аңлашылмаган элементы 
аңлашылган элементка алмашты-
рыла, я эчтәлеге таныш булган 
сүзгә охшатыла. Матур әдәбиятта 
реэтимологизацияне, стилистик 
чара буларак, махсус рәвештә 
көлке, каламбур барлыкка китерү 
максаты белән кулланалар.
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