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МОРФОЛОГИЯ

§ 1. Морфологиянең өйрəнү предметы һəм бурычлары. Морфо-
логия – грамматиканың бер өлеше. Грамматика  –  тел белеме фəненең 
тел төзелешен, сүзлəр төрлəнешен, җөмлə төзү юлларын һəм ысулла-
рын өйрəнə торган тармагы, һəм ул ике өлештəн  –  морфология һəм 
синтаксистан тора.

Морфоло ги я сүзлəрнең төзелешен, төрлəнешен, сүз төркем нə рен 
һəм аларга хас грамматик категориялəрне өйрəнə.

С и н т а к с и с сүзтезмəлəрне һəм җөмлəлəрне, аларның төзе-
лешен, ясалыш һəм мəгънə буенча төрлəрен, җөмлə кисəклəрен 
һ. б.ны өйрəнə.

Морфологиянең төп өйрəнү предметы  –  сүз һəм сүзлəр төр лəн гəндə 
барлыкка килə торган һəртөрле сүз формалары. Тел белеменең икенче 
бер тармагы булган лексикологиянең дə төп өйрə нү объекты – сүз. 
Əмма бу ике өлкəдə сүзлəрне өйрəнүнең максаты һəм юнəлешлəре 
төрле.

Лексикологиядə сүзлəр лексик мəгънəлəре, килеп чыгышы һəм 
яшəешнең төрле өлкəлəрендə кулланылыш үзенчəлеклəре ягыннан 
өйрəнелсə, морфология сүзлəрнең төзелешен (морфемика), төрлə-
нешен, ягъни сүз төркемнəренең сөйлəмдə күптөрле грамматик 
формаларда килə алу мөмкинлеген, сүз формаларын, форма яса лы-
шын өйрəнə. Мəсəлəн, китап сүзе лексикада мөстəкыйль мəгънəле, 
алынма (гарəптəн кергəн), бер мəгънəле сүз буларак аңлатылса, 
морфологиядə ул исем сүз төркеменə караган тамыр сүз булуы, ки-
леш, тартым, сан белəн төрлəнə алуы ягыннан характерлана. Икенче 
төрле əйткəндə, морфологиядə сүзлəрнең грамматик ягы өйрəнелə.

Агглютинатив (тагылмалы) тел булган татар телендə сүз ясалышы 
һəм форма ясалышы, нигездə, бер үк чаралар  –  кушымчалар ярдəмен дə 
башкарыла. Сүз ясалышында сүзнең лексик мəгънəсе үзгəрə, мəсəлəн, 
кис → кис-əк → кис-кеч → кис-енте; форма ясалышында исə сүзнең 
лексик мəгънəсе үзгəрешсез кала, сүзгə яңа грамматик мəгънə өстəлə: 
кис  кис-ə → кис-кəн → кис-сə.

Морфологиядə сүзлəр сүз төркемнəренə берлəштереп өйрəнелə. 
Аерым сүз төркемнəренең төрлəнеше грамматик категориялəрне хасил 
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итə. Шуңа күрə морфологиянең төп бурычы  –  телдəге сүз төркемнəре 
системасын һəм аларга хас грамматик категориялəрне өйрəнү. 

§ 2. Морфологиянең тел белеме тармаклары белəн бəйлəнеше. 
Тел үзенең төзелеше буенча билгеле бер система тəшкил итə. Бу 
система ның аерым буыннары т е л  б е р əмл е к л ə р е дип йөртелə. Төп 
тел берəм леклəре: аваз (фонема), сүз кисəге (морфема), сүз, сүзтезмə, 
җөмлə. Тел берəмлеклəре кечкенəдəн зурга таба үсə бара, һəр кечкенə 
берəмлек зур берəмлек эченə керə. Бу  –  т е л  б е р əмл е к л ə р е  а р а -
сын д а гы  и е р а р х и я л е  мөн ə с ə б ə т дип атала: сүз кисəге (мор-
фема) аваздан яки авазлардан төзелə, сүз  –  морфемалардан, сүзтезмə  – 
сүз лəрдəн, ə җөмлə сүзтез мəлəрдəн тора. Тел берəмлеклəренə шулай ук 
төрлелек, бүленгəнлек һəм бер сызык өстендə килү (линейность) кебек 
сыйфатлар хас. Лингвистикада бу берəмлеклəрне өйрəнүдə дə билгеле 
бер эзлеклелек бар. Тел белеме тармаклары арасында шуңа күрə үзара 
тыгыз бəй лəнеш яши.

Морфология төп өйрəнү объекты шулай ук сүз булган л е к с и к о-
л о г и я  белəн тыгыз мөнəсəбəттə тора. Сөйлəм эчендə сүзнең лексик 
мəгънəсе һəм грамматик мəгънə берлектə яши. Мөстəкыйль мəгъ нə гə ия 
һəр сүз телдə грамматик яктан да формалашкан була. Шул ук вакытта 
төрле сүзлəрнең төрлəнү мөмкинлеге, грамматик ягы алар ның лексик 
мəгънəлəренə дə бəйле. Сүзлəрне төркемлəгəндə, мəсəлəн, беренче 
чиратта аларның гомуми лексик мəгънəлəре исəпкə алына: исем сүз 
төркеме  –  предметлыкны, сыйфат  –  предмет билгесен, фигыль эш-хəл, 
хəрəкəтне белдерə һ.б. 

Морфологиядə сүз төркемнəренең грамматик категориялəрен 
өйрəнүгə кадəр, аларның лексик ягы, лексик составы да өйрəнелə. Бу 
юнəлештə сүз төркемнəре аерым мəгънəви, ягъни лексик-семантик 
төркемнəргə бүленə. Исем сүз төркеменең семантик төркемнəренə, 
мəсəлəн, ялгызлык һəм уртаклык исемнəр, предметлыкны (дəфтəр, 
алма), матдəлекне (он, су, тоз) белдергəн һ.б. исемнəр, фигыльдə 
хəрəкəт фигыльлəре (йөри, килə), эш фигыльлəре (төзи, ура), хис-тойгы 
фигыльлəре (соклана, ярата) һ.б. керə. 

Бер үк сүз төркеменең төрле семантик төркемчəлəрендə аерым 
грамматик категориялəр үзенчəлекле чагылыш табарга мөмкин. 
Əйтик, исемнəрнең күплек санда килүе предметлыкны яки матдə лекне 
белдергəн исемнəрдə яисə ялгызлык һəм уртаклык исемнəрдə бердəй 
түгел; хəрəкəт фигыльлəренең юнəлеш категориясенə мөнə сəбəте 
үзенчəлекле һ.б.

Морфология тел белеменең авазларны өйрəнə торган тармагы – фо-
н е т и к а  белəн дə тыгыз бəйлəнгəн. Аваз (фонема) һəм морфологиянең 
өйрəнү предметы  –  морфема арасында охшаш һəм аермалы яклар бар. 
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Алар икесе дə телнең иң кечкенə берəмлеклəре санала. Əмма морфе-
ма ул  –  сүзнең иң кечкенə мəгънəле кисəге, ə фонема мəгънə аеруга 
хезмəт итə. Морфема фонемалардан төзелə һəм аваздан яки авазлар 
җыелмасыннан тора. Мəсəлəн, аш-а, сан-а сүзлəрендə ике морфема 
бар: аш, сан  –  тамыр морфемалар, -а  –  сүз ясагыч кушымча, ул лексик-
грамматик мəгънə белдерə, исемнəн яңа мəгънəле сүз  –  фигыль ясый; 
ə кал сүзендəге а  –  фонема, ул мəгънə белдерми, сүз эчендə аны башка 
аваз белəн алыштыру мəгънəне үзгəртə,  димəк,  фонема  мəгънə  аеруга  
хезмəт  итə:  кал  –  кол  –  кул  –  кыл; бар-а сүзе шулай ук ике морфемадан 
тора. Бу очракта -а мор фемасы фигыль заманын ясый, ягъни ул грам-
матик мəгънə белдерə.

Татар телендə, сүзлəр төрлəнгəндə (сүзлəргə кушымчалар ял ган-
ганда), төрле аваз үзгəрешлəре барлыкка килə. Сүзлəрнең төр лəнеше 
ул  –  морфологик күренеш, ə аваз үзгəрешлəре фонетикага карый. 
Димəк, бу очракта фонетика һəм морфология турыдан-туры кисешə. 
Татар телендə кушымчаларның барлык вариантлары да  –  фоне-
тик вариантлар, алар һəртөрле аваз үзгəрешлəре нəтиҗəсендə бар-
лыкка  килə:  -лар/-лəр, -ды/-де, -ны/-не (рəт гармониясе); -ды/-де, 
-ты/-те, -ган/-гəн, -кан/-кəн (рəт гармониясе һəм тартыклар охшаш-
лану) һ. б.

Хəзерге фəндə бу өлкəне махсус тел белеме тармагы – мор фо но-
логия дə өйрəнə башлады. Морфонологиядə сүзлəргə кушымча лар 
ялганганда барлыкка килə торган аваз төрлелеклəре өйрəнелə (-а/-ə, 
-ды/-ты, -ган/-кан). 

Морфология грамматиканың икенче бүлеге – синтаксис белəн 
дə тыгыз бəйлəнгəн. Синтаксисның төп өйрəнү предметы булган 
сүзтезмəлəр үзара грамматик мөнəсəбəттəге сүзлəрдəн төзелə, ə җөмлə 
төрле типтагы сүзтезмəлəрдəн барлыкка килə. Сүзлəрнең төрлəнеше 
морфологиядə сүз формалары итеп каралса, синтаксиста алар җөм лəдə 
сүзлəр бəйлəнешен барлыкка китерүче чаралар һəм җөмлə кисəклəре 
буларак өйрəнелə. Димəк, морфологиядə дə, синтаксиста да бер үк тел 
күренешлəре өйрəнелə, əмма алар төрлечə бəялəнə. Мəсəлəн, Урманда 
əле кар ята дигəн җөмлəдə урманда сүзе морфологиядə  –  исем, урын-
вакыт килешендə, берлектə килгəн, килешнең грамматик мəгънəсе 
урын мөнəсəбəтен белдерү рəвешендə тикшерелə; синтак систа исə шул 
ук сүз җөмлə кисəге хəл буларак билгелəнə: урын хəле, хəбəрне ачык-
лый, хəбəргə урын-вакыт килеше кушымчасы аша бəйлəнгəн һ.б.

§ 3. Грамматик категория турында төшенчə. Грамматик форма 
һəм  грамматик мəгънə. Г р а мм а т и к  к а т е г о р и я – сүз төркем -
нə рен һəм, гомумəн, морфологияне өйрəнүдə төп төшенчə лəрнең 
берсе.
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Телдəге һəр мөстəкыйль мəгънəле сүз бер үк вакытта ике төрле 
мəгънə  –  лексик һəм грамматик мəгънə белдерə, ягъни һəр сүз грамма-
тик яктан формалашкан була. Лексик мəгънəне тамыр яки нигез морфе-
ма белдерə, ə грамматик мəгънə сүзнең грамматик формасы (сүзформа1) 
аша белдерелə.

Гр амм а т и к  к а т е г о р и я дип грамматик м ə г ъ н ə һəм грамма-
тик ф о р м а  берлегенə əйтəлəр. Нəрсə соң ул грамматик мəгънə һəм 
грамматик форма?

Лингвистикада сүзнең берничə төрле мəгънəсе билгелəнə:
1) л е к с и к  м ə г ъ н ə (аны сүзнең конкрет лексик мəгънəсе дип 

тə əйтəлəр) чынбарлыктагы аерым предмет, күренеш, эш-хəллəрне, 
билгене һ.б.ны атый. Сүзлəрнең бу мəгънəлəре, гадəттə, аңлатмалы 
сүзлеклəрдə теркəлə;

2) г о м у м л е к с и к  м ə г ъ н ə2 сүзлəрне аерым билгелəр буен ча 
гомумилəштерүне күздə тота. Гомумлексик мəгънə дигəндə, «пред-
метлык»ны, «эш-хəл»не, «билге»не һ.б.ны белдерə торган сүзлəр кебек 
төшенчəлəр белəн эш ителə;

3) г р а м м а т и к  м ə г ъ н ə күпчелек очракта җөмлə эчендə сүзлəр 
үзара мөнəсəбəткə кергəндə барлыкка килə. Бала китап укый дигəн 
җөмлəдə бала  –  укый сүзе белəн мөнəсəбəткə керə, бала → укый; ул баш-
каручы затны  –  субъектны белдерə. Китап сүзе шулай ук укый сүзенə 
бəйлəнгəн, китап → укый; ул шул эшнең туры объекты була. Ягъни бала 
һəм укый сүзлəре арасында  –  субъект мөнəсəбəте, ə китап һəм укый 
сүзлəре арасында туры объект мөнəсəбəте барлыкка килə. Димəк, грам-
матик мəгънə  –  һəрвакыт нинди дə булса мөн ə с ə б ə т ул. Сөйлəмдə 
сүзлəр арасында күптөрле мөнəсəбəтлəр урнашырга мөмкин, əйтик, 
укучының китабы дигəндə, бу сүзлəр арасында и я л е к мөнəсəбəте, ур-
манда кар күп дисəк, урманда һəм күп сүзе арасында урын мөнəсəбəте, 
иртəгə кайта дисəк, ике сүз арасында в а кы т мөнəсəбəте белдере -
лə һ.б. Күргəнебезчə, грамматик мəгънə ул  –  гомумилəштерелгəн 
мəгънə. Грамматика, гомумəн, абстракция белəн эш итə. 

Лингвистикада «лексик абстракция» һəм «грамматик абстракция» 
дигəн төшенчəлəр бар. Мəсəлəн, китап сүзе чынбарлыктагы конкрет 
бер предметны белдерə, аның конкрет лексик мəгънəсе бар. Əмма 
бу сүз белəн без аерым бер китапны гына түгел, дөньядагы барлык 
китап ларны атый алабыз. Димəк, телдəге һəр сүз гомумилəштерə ала. 
Бу  –  лексик абстракция. Ə грамматик абстракция тагын да киңрəк. 

1 Бу термин соңгы вакытта чыккан татар теле грамматикаларында кул ла-
ныла башлады.

2 Кайбер хезмəтлəрдə ул  г о м у м г р а м м а т и к  мəгънə дип бирелə.
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Юга рыда китерелгəн җөмлəдə бала сүзе урынына баш килештə килгəн 
башка сүзлəрне (укучы, укытучы, Алсу һ.б.) куйсак та, грамматик 
мəгънə, ягъни эш башкаручыны белдерү үзгəрешсез кала. Шул рəвеш-
ле, грамматик мəгънə сүзнең конкрет лексик мəгънəсенə бəйле бул мый, 
ул күбрəк грамматик формага карап үзгəрə. Мəсəлəн, баланы яраталар 
дисəк, бала сүзенең грамматик формасы үзгəрде (баш килеш урынына 
төшем килеше), һəм шуңа бəйле рəвештə грамматик мəгънə дə үзгəрə, 
биредə ул туры объект мөнəсəбəтен белдерə.

Сүз формалары җөмлəдəге сүзлəр арасындагы мөнəсəбəтлəрне 
генə түгел, чынбарлык күренешлəренə яки сөйлəүченең чынбарлык ка 
мөнəсəбəтен дə белдерергə мөмкин. Мəсəлəн, исемнең к ү п л е к фор-
масы предметларның бердəн артык күплеген яки төрлелеген (төрле 
сортларын) белдерə, фигыльнең з аман формалары  –  эш-хəлнең сөйлəү 
моментына карата үтəлү вакытын, з а т-с а н эшнең кем (кайсы зат) тара-
фыннан үтəлүен белдерə һ.б. Тел белемендə шуңа бəйле рəвештə грам-
матик категориялəрне ике төргə бүлеп карау да бар. Җөмлə эчендəге 
сүзлəрнең үзара мөнəсəбəтен белдергəн грам матик категориялəр с ин -
т а гм а т и к грамматик категориялəр дип, ə сөйлəүченең чынбарлыкка 
мөнəсəбəтен белдерə торганнары с и н  т а г м а т и к  б у лм а г а н грам-
матик категориялəр дип атала1. Син тагматик категориялəргə исемдə  – 
кил еш, т а р тым, х ə б ə р л е к, фи гыльдə з а т-с а н категориялəре керə. 
Синтагматик булмаган категориялəргə исемдə – к ү п л е к, фигыльдə 
з ам ан, н а к л о  н е  ни е, юнəл еш категориялəре, сыйфа т  д ə р əҗə -
л ə р е һ.б. керə.

Искəрмə: Синтаксист галимнəрнең сыйфат фигыль һəм хəл фигыль фор ма -
ларын да синтагматик категориялəргə кертеп караулары беркадəр бəхəс ту дыра, 
чөнки бу кушымчалар, əйтик, -учы / -үче (җырлаучы кыз, килүче кеше), -ган /-гəн 
(җырлаган кыз, килгəн кеше), -асы /-əсе (җыр лыйсы җыр, килəсе кунак) сыйфат 
фигыльнең заманнарын белдерəлəр, ə заман модаль формаларга, ягъни синтаг-
матик булмаган категория лəр гə керə. Сыйфат фигыль белəн сыйфатланмыш 
арасындагы бəй лəнеш төрен дə янəшəлек дип билгелəү дөресрəк булыр иде. 
Шуны да əйтергə мөмкин: сыйфат фигыльлəр һəм хəл фигыльлəрнең бер үк 
вакытта сыйфат сүз төркеме һəм рəвеш белəн һəр өч яклап (лексик-семантик, 
морфологик һəм синтаксик ) уртаклыгы бар. Белгəнебезчə, сыйфатлар һəм 
рəвешлəр үзлəре ачыклаган сүзгə янəшəлек юлы белəн бəйлəнəлəр.

Г р амм а т и к  фо рм а – грамматик мəгънəлəрне белдерə торган 
морфологик чара. Сөйлəмдə грамматик мəгънəне төрлечə белдереп 
була. Мəсəлəн, чынбарлыктагы вакыт төшенчəсен аерым сүз белəн 

1 Бу турыда карагыз: Закиев М. З. Введение // Татарская грамма тика. –  
Т. II  : Морфология. – Казань, 1993. – С. 16.


