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Хәзерге татар тел белемендә 
семантик деривация процес-

сының телнең лексик-семантик 
системасын формалаштырудагы 
ролен билгеләү, деривацион про-
цессларны анализлау һәм өйрә-
нү көнүзәк мәсьәләләрнең берсе 
 санала. 

Сүзнең семантик төзелеше 
гаять хәрәкәтчән, чөнки лексик- 
семантик вариантлар даими үз-
гәрештә яши. Бу күренеш исә 
һәрбер телнең лексик системасы 
үзенчәлекле сыйфатларга хас бу-
луын раслый. 

Рус һәм гомум тел белемен-
дә семантик деривация күренеше 
күптәннән һәм тирәнтен өйрә-
нелә. Ю.В. Агеева, А.Ә. Әминова, 
Л.С. Андреева, Д.И. Арбатский, 
Е.И. Әюпова, Э.А. Балалыкина, 
Т.Г. Бочина, М.Ю. Варламова, 
З.П. Данилова, А.А. Зализняк, 
О.В. Колочкова, А.А. Кретов, 
Н.Ф. Кривова, Э.В. Маркова,  
Г.А. Ни колаев, Б.И. Осипов 
һ.б. ның хезмәтләрендә ул төрле 
яклап анализлана. Татар линг-
вистикасы өчен бу яңа юнәлеш. 
Әлеге процессның аерым аспект-

лары Л.К. Бәйрәмова, И.Б. Бәши-
рова, Ф.Ә. Ганиев, Ф.К. Сәгъдие-
ва хезмәтләрендә искә алына. 

Күпчелек очракта, дерива-
ция төшенчәсен аерым билгене 
теләсә нинди икенчел билгеләр 
ярдәмендә үзгәртү дип аңлый-
лар, икенче төрле семантик сүзь-
ясалышы дип тә атыйлар. Се-
мантик деривация – ул сүзнең 
семантик ясалма, икенчел мәгъ-
нәләре, семантик коннотацияләр, 
алар нигезендә семантик син-
кретизм барлыкка килү процес-
сы [Татар лексикологиясе, т. I, 
б. 105]. Семантик деривациянең 
нигезендә бер үк сүзнең синхрон 
һәм диахрон яссылыкта төр-
ле лексик-семантик вариантла-
рын бәйләүче мәгънәви үзгәреш 
мөнәсәбәте ята. 

Семантик деривация про-
цессы сүзнең күпмәгънәлелеге 
күренешенә барып тоташа. Аның 
асылы аерым сүзнең бер-берсенә 
бәйле булган берничә мәгънәсе-
нең бергә яшәп килүеннән гый-
бәрәт. Семантик деривация һәм 
полисемия бер үк күренешнең 
ике – динамик (процесс  буларак) 
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һәм статик (нәтиҗә буларак) 
аспектын чагылдыра.

Семантик деривация мәгъ-
нәви үзгәрешләрнең сан ягыннан 
күрсәткече булып тора: яңа мәгъ-
нәләр сүзнең семантик кырын, 
күләмен киңәйтә. Мәсәлән, та-
выш сүзе татар телендә ‘бугазда-
гы ярылар тирбәнүдән чыга тор-
ган һәр шәхеснең үзенә генә хас 
булган үзенчәлек – көче, тембры, 
югарылыгы-түбәнлеге белән 
сыйфатланган авазлар төрке-
ме’ мәгънәсендә кулланыла: Без 
аның апасы инде алайса – диде 
мөдир, Айсинәнең хәленә керегә 
теләгәндәерәк йомшак тавыш 
белән (Н. Көбәш). Вакытлар узу 
белән, бу сүзнең мәгънәсе ки-
ңә еп, ‘шау-шу, кычкырышу, та-
лаш’ лексик-семантик варианты 
барлыкка килә: Сезгә дә шун-
дый киңәш бирәм: тавыш чы-
гарып, гауга ясап йөрү егетлек 
түгел (Н. Көбәш). Шулай ук сүз 
‘дәүләт, җәмәгать мәсьәләләрен 
хәл иткәндә, үзенең фикерен бел-
дерү хокукы’ мәгънәсен дә ала: 
Гомуми җыелыш карарлары ачык 
ысул белән тавыш биреп уты-
рышта катнашучы Совет Әгъ-
залары вәкилләренең күп тавыш 
җыюы аша: бер Әгъзага – бер 
тавыш принцибы буенча кабул 
ителә (Татарстан Республи касы 
Хисап палатасы сайтыннан).

Семантик деривация, барын-
нан да элек, сөйләм күренеше 
буларак характерланырга мөм-
кин, чөнки теге яисә бу конно-
тацияләрнең актуальләшүе әле-
ге тел берәмлеге кулланылган 
контекстка кайтып кала. Әлеге 
очракта телнең үз законнарына 
яраклыштырылган сүзләрнең 
мәгънәләрен бутау куркынычы 

янамый. Чөнки күпмәгънәле сүз 
аерым бер сөйләм моментын-
да үзенең бер мәгънәсендә генә 
кулланыла. Мәсәлән, елга сүзе 
‘башланган урыныннан койган 
җиренә кадәр, табигый рәвештә 
салынган үзәне буйлап, туктау-
сыз агып торган шактый күләмле 
су агымы’н белдерә: Аны буй-
дан-буйга икегә бүлеп елга ага 
(Х. Арсланов). Аерым контекстта 
сүз ‘чиктән тыш күп күләм’ семе-
масында килергә мөмкин: Халык 
язучысы Туфан Миңнуллин хаклы 
шул: акча елгасы акканда, мил-
ләт мәнфәгатьләрен, тамырын-
нан каерып, хәл итәргә ашыкма-
дык («Ватаным Татарстан»). 

Шуны да искәртеп китү за-
рур, кайвакыт семантик үсеш 
 аерым телләрдә параллель бара 
алмый, кайбер очракларда бер 
телдәге сүзнең өстәмә мәгънә-
ләре икенче телгә тәрҗемә рәве-
шендә керергә мөмкин, бу исә 
семантик калькалаштыру күре-
нешен китереп чыгара. Мәсәлән, 
тере сыйфатының төп мәгънә-
се – ‘үсемлек яки хайван рәве-
шендә бер организм булып яши 
торган, җанлы’. Рус телендә әле-
ге лексик берәмлек ‘турыдан-ту-
ры, тыңлау моментында транс-
ляцияләнгән яисә башкарылган’ 
(живой звук, живая музыка, жи-
вая трансляция) дигән өстәмә 
мәгънә ала, татар телендә әлеге 
семема тәрҗемә ителеп кулла-
ныла: Аңлашыла, чит илләрнең 
шоулары тере тавыш, тере көй-
гә уза, ә бездә «Шоу» дип афиша 
гына языла («Өмет»). Бу инде 
магнитофоннарда һәртөрле тә-
линкәләр уйнатып маташу тү-
гел, тере моң! (Ф. Яхин). Тере 
музыка дөньякүләм танылган 
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дрессировщиклар чыгышының 
аерылгысыз бер өлеше булып 
тора (Универсиада – 2013 бло-
гы). Шулай ук рус теленнән жи-
вые (деньги) татар теленә тере 
(акча) ‘саф акча, реаль булган 
акча’ мәгънәсе белән кергән: Фи-
нанс ярдәмгә килгәндә, без хуҗа-
лыкларга «тере» акча бирмибез, 
без аларның матди-техник база-
ларын ныгытуда булышуны күздә 
тотабыз («Ютазы таңнары»).

Семантик калькалаштыру 
очракларын төгәл раслап бул-
маска да мөмкин, чөнки даими 
рәвештә үзара бәйләнештә яшәп 
килгән телләрдә семантик де-
ривация белән семантик каль-
калаштыру арасындагы чикләр 
җуела.

Яңа номинатив берәмлекләр-
нең барлыкка килүе төрле семан-
тик процесслар ярдәмендә тор-
мышка ашырыла, аларга мәгънә 
үзгәрешен һәм күчерелмә мәгъ-
нәләрне кертеп карарга мөмкин. 
Мәгънә үзгәреше яки модифи-
кацияләр булганда, референтлар 
уртак билгеләргә ия. Семантик 
үзгәрешләрнең сәбәпләре төр-
ле булган кебек, алар үзләрнең 
табигате буенча аерым законча-
лыкларга нигезләнәләр, систе-
малашалар. Мәгънә үзгәрешләре 
түбәндәге төрләргә аерылалар: 
1) мәгънә киңәю; 2) мәгънә 
 тараю; 3) энантиосемия (поляр, 
капма-каршы мәгънәләр барлык-
ка килү).

Яңа төшенчәләр барлык-
ка килү, һәрвакытта да телдә 
яңа сүзләр ясалуга китерми, 
кайбер очракларда инде кулла-
нышта йөргән сүзләр яңа мәгъ нә 
төсмерләре белән байый, сүз нең 
мәгънәсе киңәя. Аерым сөй ләм 

контекстында яисә тарихи үсеш 
дәверендә сүзнең семантик кү-
ләме артырга, мәгънәсе киңә ергә 
мөмкин. Мәсәлән, бис тә ‘шәһәр-
нең эчендә яки кырыенда аерым 
урнашкан район’: Киндер суга 
бистә кызлары (Х. Туфан). Хә-
зерге вакытта шулай ук шәһәргә 
карамаган аерым торак пунктын 
да бистә сүзе белән атыйлар: 
Алга таба берникадәр вакыт ул 
Куйбышев (хәзер Самара) завод-
ларының берсендә, төзелештә 
эшли, Урыссу урамнарын түши 
һәм бистә читендә дамба төзи 
(«Ютазы таңнары»). 

Караш сүзенең төп мәгъ нә-
се – ‘карау юнәлеше’: Ул шун-
да Солтанга ачуланып, сез үз 
акылыгыздамы соң дигәндәй, 
шикле караш ташлап алды 
(Ф. Яхин). Тарихи планда әле-
ге сүзнең дә мәгънәсе киңәеп, 
‘фи кер йөртү рәвеше’ семема-
сы белән баеган: Ничек булса да 
тәмә ке тартуга карата тискәре 
караш тудырырга кирәк («Та-
тарстан яшьләре»). 

Сөйләм контекстында яисә 
тарихи үсеш дәверендә сүз-
нең аерым мәгънәләре кулла-
нылыштан төшеп калырга да 
мөм кин, бу – мәгънә тараю күре-
неше дип атала. 

Семантик закончалыклар 
арасында сүз семантикасының 
тарихи үзгәрешен чагылдыручы 
энантиосемия күренеше аерылып 
тора. Ул турыдан-туры лексема-
ның кулланылыш үзенчәлегенә 
бәйле. Семантик деривацияне 
өйрәнгәндә сүзнең эмоциональ 
бизәлеше үзгәрүен дә истә тоту 
зарур. Лексик берәмлекнең поляр 
семантик мәгънә төсмерләре бар-
лыкка килү, ягъни бер үк  сүзнең 
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капма-каршы лексик-семантик 
вариантлары булу – барлык тел-
ләргә хас күренеш. Ул лексема-
ның озак кулланылыш үзенчә-
легеннән килеп чыга. Мәсәлән, 
уйнау лексемасы уңай коннота-
циягә – ‘күңел ачу, ял итү мак-
саты белән нинди дә булса уен 
башкару’ мәгънәсенә ия: Микәй-
нең үзенә дә ошый иде алар белән 
куышып уйнау (Р. Мөхәммәди-
ев). Аерым контекстта ул тискәре 
төсмерле ‘ярамаган, тыелган нәр-
сә белән шаяру’ мәгънәсендә дә 
кулланыла: Алар дини халык һәм 
аларның хисләрендә уйнау – ул 
җинаять кылу («Өмет»). 

Акыллыбаш – ‘эшне акыл 
бе лән йөртә белгән, тәҗрибәле, 
төпле акылга ия кеше’: Аның ге-
ройларын хәтта характерлау 
да мөмкин түгел, алар берничә 
минут эчендә әле акыллыбаш, 
әле чиктән тыш надан һәм ах-
мак; әле интернационалист, әле 
милләтче; әле эчкече, әле абсо-
лют аек; әле тыйнак, әле азгын 
сыйфатында ачыла («Идел»). 

Әлеге сүзнең шулай ук ‘үзен-
дә юк акылны кешегә «сатарга» 
яратучы, белдекле булып кыла-
нучы, надан’ кебек капма-каршы 
мәгънәсе дә яшәп килә: Моны 
уйлап тапкан «акыллыбаш»лар 
фикеренчә, үзенә күрә, үсмер-
ләрне начар йогынтылы фильм-
нардан, тапшырулардан саклау 
чарасы булырга тиеш иде кебек 
(«Татарстан яшьләре»). Әлеге 
мәгънә модификацияләре дено-
татның алмашынуы белән бергә 
бара, коннотатив фонның үзгәрүе 
белән беррәттән, үзара каршы-
лыклы бәяләү характеристикала-
ры барлыкка килә. 

Шулай итеп, семантик дери-
вация – сүзнең мәгънәви төзеле-
шендә барган семантик үзгәреш-
ләр процессы. Аны без шулай 
ук телнең семантик системасы 
үсешенең аерым бер этабы итеп 
карый алабыз. Хәзерге вакытта 
семантик деривация татар телен-
дә яңа номинатив берәмлекләр 
барлыкка килүнең нәтиҗәле ысу-
лы булып санала. 
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