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Алғысөз 
 

Тіл білімі тарихын теориялық тұрғыдан зерделеу үшін оның 

өткені туралы мәлімет жинастырудан басқа, сол ғылым дамуының 

қазіргі күйін де айқындаудың маңызы зор. Тіл біліміне қатысты жаңа 

зерттеулер оның біршама алға жылжуына, дамуына және болашағының 

қалай болатынын бағдарлауға үлкен септігін тигізетіні сөзсіз.   

Тіл ғылымы – гуманитарлық ғылым ретінде әруақытта да 

теориялық тұрғыдан зерттелуді қажет етіп қана қоймай, осы саладағы 

тың     зерттеулердің және нақты ғылыми тұжырымдардың да 

жүйеленуін  талап ететін ғылым саласы. Ғылымдағы теориялық-

әдістемелік ізденістердің бағыт-бағдарына қарай тіл ғылымы да  – өсіп-

өркендеп, өзгеріп отыратын ғылым. 

Тіл білімі салаларының зерттелуі деңгейіне  шолу жасап, 

ғылыми еңбектерге қысқаша шолу жасау өзекті, сондықтан «Тіл 

ғылымының зерттелу тарихы»  атты монографияның осындай 

мақсаттарды жүзеге асырудағы  орны  маңызды, оның іс жүзіндегі 

зәрулігі,  мамандар даярлаудағы қажеттілік мәселесін ескерген жөн. 

Қолдарыңыздағы монографияны жазу барысында авторлар   қазақ тілі 

мен әдебиеті бағытында мамандар даярлау үшін ғана емес, тіл білімінің 

тарихына шолу жасау сияқты аса маңызды мақсатты алға қойып отыр. 

Бұл мақсат, алдымен ғылымның келген межесін белгілеу, алда тұрған 

мақсат-міндеттерін анықтау үшін де қажет.   

Осы орайда қазақ тілі білімінің  кешегісі мен бүгінгісін зерделеп 

алмай тұрып келешегін, яғни мақсат-міндеттерін белгілеу тиімді емес. 

Өйткені  тіл ғылымының мақсат-міндеттері оның өткен тарихынан, 

даму жолдарынан, алдына қойған және қоймаған, шешімін тапқан және 

таппаған мәселелерінен келіп туындайды. Демек, тіл ғылымының 

теориялық та, практикалық та аспектілерін өткенге және қазіргіге 

қатысты жинақтау және салыстырмалы-салғастырмалы әдістермен 

зерттеу тілдің дамуына тікелей септігін тигізеді. 

Тіл ғылымының тарихы мен қазіргі күйін жинақтап жүйелеудің 

тағы бір маңыздылығы заманауи ғылымның бүгінгі күнгі ұлтаралық   

интеграциялық үдерістер аясындағы орнын  танып білуге де жол 

ашады. 

Аталған монографияның алғашқы бөлімінде түркітанудың 

тарихы, түркі тілдерінің түрлі аспектілерде зерттелу мәселесі, сондай-

ақ  фонетика, лексикология, сөзжасам, морфология, синтаксис 

салаларының  тіл білімінде қаншалықты зерттеу нысанына 

алынғандығы, ғалымдардың өзектілігін жоймаған жекелеген ғылыми 
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идеялары, түбегейлі зерттей түсуді қажет  ететін мәселелер жайлы  

баяндалады.     

Қазақ тіл білімінің ғылым ретінде қалыптасуына зор еңбек еткен 

белгілі ғалымдар, профессорлар мен түркітанушылардың еңбектер 

тізімі  хронологиялық ретпен жүйеленген. Еңбекте қазақ тіл біліміне 

қатысты оқулықтар мен оқу құралдары, монографиялар, ұжымдық 

еңбектер (қазақ тілі грамматикалары), қазақ  тілі энциклопедиясы, 

ғылыми еңбектер (кандидаттық, докторлық диссертациялар)  және 

зерттеу мақалаларына шолу жасалған, әрбір еңбекке сипаттама беріліп, 

өзекті мәселелер бойынша өзіндік тұжырымдар мен болжамдар 

ұсынылған. Еңбекте грамматика саласына  қатысты зерттеулер біршама 

жүйеленген. Тілдік категориялар, оның ішінде категорияның жалпы 

ғылыми түсініктемесі, грамматикалық және ұғымдық категориялар, 

семантикалық  және тағы басқа категория түрлерінің лингвистикалық 

табиғаты салғастырмалы түрде сипатталған. Зат есімнің лексика-

грамматикалық топтары жайлы ақпарат терең қарастырылған, олардың  

әсіресе ономастика және топонимика саласында  тың зерттелгендігі 

туралы   ғылыми мәлімет берілген.  

Монографияда  лексикология аспектілері де жетік 

қарастырылған, атап айтқанда, лексикалық мағынаның  ішкі 

компоненттері (денотаттық және сигнификаттық мағыналар),  зат 

есімдердің жеке, жалқы, жалпы, деректі, дерексіз, белгілі, белгісіз 

мағыналары жайлы пікірлер, талдаулар басым және  сөз семантикасы 

жайлы пікірлер орыс тіл білімімен салғастырыла талданған. 

Морфология саласы бойынша сөз таптары, оның лексика-

грамматикалық топтарына қатысты мәселелер сарапқа салынған.  

Синтаксис  саласы бойынша сөйлемнің актуальды мүшеленуі, 

коммуникативтік синтаксистің даму тарихы, бір негізді сөйлем түрлері, 

жақтылық пен жақсыздық, белгілілік және белгісіздік категориялары, 

құрмалас сөйлем семантикасы, синтаксистік қатынастар, іргелес 

салалас сөйлемге қатысты  теориялық мәліметтер  талданған.   

«Тіл ғылымының зерттелу тарихы» монографиясын   оқу 

орындарының (колледж, институт, университет және т.б.) 5В011700-

«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында оқитын білімгерлерге оқу 

құралы ретінде де, элективті пән, арнайы курс материалы ретінде де 

қолдануға болады.  

Еңбекке  сын-ескертпелер барысында болашақта теориялық та, 

практикалық та бағытта толықтырулар, түзетулер енгізіледі деген 

ойдамыз.   
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І бөлім. Тіл біліміне қатысты түркологиялық зерттеулер  

 

  Түркітанушы ғалымдардың көзқарастары бойынша XI ғасырда 

Қашғар ғалымы Махмуд Қашғари құрастырған «Собрание тюркских 

наречий» (Kitâbü divân-i lûgat it-Türk – Түрлі түркі тілдері бойынша 

сөздік-анықтамалық) атты еңбек қолданбалы бағытта жазылған түркі 

тілдеріне қатысты алғашқы маңызды ғылыми еңбектердің бірі  болып 

табылады. 

Жалпы түркітану мәселелері Болгарияда  (Г.Гылыбов, Н.Тодоров, 

Б.Недков, Б.Цветкова, В.Мутафчиева, Боян Тотев),  Венгрияда 

(Л.Фекете, Д.Немет, Г.Хазаи, Ж.Какук, Мандоки Конгур Иштван, 

Д.Кальди-Надь, Д.Хазам,  А. Рона-Таш, М.Иванич және т.б.), 

Польшада (А. Зайончковский, Э. Трыярский), Румынияда (М. Губоглу, 

Вл. Дримба) қарастырылады. Германияның белгілі түркітанушылары  

қатарына  В.Банг, А. фон Габен, Г.Дёрфер, П.Циме, З.Клейнмихель, 

Бест Карл-Хайнz (Best,Karl-Heinz) жатқызамыз. Гиссен қаласындағы 

Түркітану институтын түрлі уақыттарда   Марк Кирхнер, Клаус 

Шонинг, Ингерборг Балдауф;           Швецияда Г.Ярринг, Л.Юхансон. 

Э.Чато,   Францияда  Ж.Дени, Л.Базен, Р.Мантран, К.Каэн, 

Дж.Гамильтон, И. Меликова; АҚШ-та К.Г. Менгес, Д.Синор, 

О.Прицак, П.Б. Голден, Р.X. Дэвисон, Р.Деверэ, Р.Данков басқарды.   

Черногория, Сербия, Хорватиядағы түркітану ғылымы Г.Елезович, 

Х.Хаджибегич, Х.Шабанович, Б. Джурджева, Н. Филипович және т.б. 

есімдермен байланысты. Чехия мен Словакиядағы түркітану 

мәселелерімен   Я.Рипка, И.Блашкович, И.Кабра, З.Веаела, В.Копчан 

айналысқан.     

Алғашқы болып голландец Николас Витсен (1641-1717) өзінің 

«Солтүстік және Шығыс Тартария» еңбегінде якут, татар, эвен, эвен-

кий, бурят, қалмық, сонымен қатар кейбір фин-угор және Ресейдегі па-

леоазиат тілдері туралы мәліметтерді жарыққа шығарды. 

Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) Радлов (1837–1918) –

түркітанушы-ғалым және шығыстанушы, лингвист, этнограф, 
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Петербург ҒА академигі (1884), құпия кеңесші, неміс тегінен және 

неміс шығыстану мектебінің тәрбиеленушісі бола жүріп, ресей 

түркітануының негізін қалаушысы болды. Түркі тілдерін зерттеген 

ғалым артына құнды ғылыми еңбектер қалдырған.  

Осы бағытта Вильгельм Томсен  (1842-1927) жайлы айтатын 

болсақ, ол – Копенгаген университетінің профессоры салыстырмалы 

лингвистиканы зерттеген, 1893 жылы алғаш рет көне түркі рун 

ескерткіштер тілін зерттеп,    1895 жылы  рун мәтіндерін аударған.  

Вильгельм Томсен  мен В.В.Радловтың   әлемдік түркітануға қосқан 

үлестері өте зор.  

Сондай-ақ  Марк  Кирхнер де түркі тілдерінің фонетикасы мен  

фонологиясын зерттеген.  Ол қазіргі түркі тілдерінің шығу тегі 

мәселелерін, олардың даму тарихы мен басқа тілдер және 

мәдениеттермен өзара байланысын, шор тілін зерделеген. Оның  

«Turkic languages»1 атты жаңа энциклопедиялық басылымын әзірлеуге 

қатысқан. 

Клаус Шёниг түркі тілдерінің түрлі аспектілерін, әсіресе  татар 

тілі мәселелерін қарастырған.    Ол  жалпытүркілік және алтай тілдері 

қатарларын қарастыра отырып,  өз еңбектерінде сілтеу және жіктеу 

есімдіктерін, септеуліктер, императив, модаль формалары мен 

қатыстық құрылымдарды зерттеген. Ол түркі тілдерінің толық 

классификациясын ұсынған,    шағатай тілінің маңызды дереккөзі, 

мәтін синтаксисі жайлы  ғылыми жұмыс жазған. Әсіресе Сібірдің түрлі 

түркі тілдерін зерттеген және оны Оңтүстік пен Шығыс Сібір тілдік 

қатынастары қызықтырған. Осы тақырыпты зерттегені үшін оған 

Хайзенберг стипендиясы тағайындалған.   

Эрдал Марсель  –   Франкфурт-на-Майне қаласындағы Гете 

атындағы университеттің профессоры.  Профессор М. Эрдал көне түркі 

тілдерінің грамматикасын зерттеген 2 . Ол Еуразияның батысы мен 

шығысындағы  көнетүркі тілдерінің фонетика, сөзжасам (көне түркі 

тілдеріндегі есімді және етістікті сөзжасам туралы монографиясы), 

морфология, синтаксис деңгейлерін зерттеумен айналысқан. Ол көне 

түркі тілдерінің қысқаша грамматикасын әзірлеген.   

  Ресей түркітану ғылымының қалыптасуы мен даму барысында         

М.А. Казембек («Грамматика турецко-татарского языка», 1839),                 

О.Н. Бётлингк  («Грамматика якутского языка», 1851), П.М. 

Мелиоранский («Араб-филолог о турецком языке», 1900), А.Н. 

Самойлович («Опыт краткой крымско-татарской грамматики», 1916) 

сияқты ғалымдардың зерттеулері маңызды рөл атқарады. 

                                                             
1 Kazakh and Karakalpak. Johanson, L. & Csato E. A. (eds): The Turkic Languages. London, 1998. S. 318-

322. Kirghiz. (там же) S. 344-356. 
2 Erdal M. Old Turkic Word Formation. – Wiesbaden: Harassowitz, 1991; Erdal M. A Grammar of Old 

Turkic. – Wiesbaden: Harassowitz, 2004. 
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Түркітанудың тарихы бойынша жалпылық сипатқа ие негізгі 

мәліметтерді біз А.Н. Кононов  және  В.В. Бартольд 3  еңбектерінен 

кездестіреміз. Қазанға дейінгі кезеңдегі түркітану ғылымының дамуына   

В.В. Радлов, И. Хальфин, К. Насыри, Н.И. Ильминский, Ш. Валиханов,         

Н. Катанов,         Х.-Г. Габяши сияқты ресей ғалымдары үлкен үлес 

қосқан. 

Кеңес дәуірінің түркітанушылары әлемдік түркітану ғылымының4 

дамуына баға жетпес үлес қосты деп айтуға болады. Олардың қатарына     

В.А. Богородицкий, Г. Шараф, А.Н. Самойлович, Е.Д. Поливанов,               

Н.И. Ашмарин, В.А. Гордлевский, С.Е. Малов, Н.А. Баскаков, Н.К. 

Дмитриев, А.Н. Кононов, А.П. Поцелуевский, В.М. Насилов, Э.Н. 

Наджип, Э.В. Севортян, Э.Р. Тенишев, А.М. Щербак, Г.Х. Ахатов, Д.Г. 

Тумашева,   В.В. Решетов, А. Гулямов, С.К. Кенесбаев, 

М. Ш. Ширалиев және тағы басқа ғалымдарды жатқызуға болады. 

Түркітанушылар жеке түркі тілдері тарихы немесе олардың 

грамматикалық категорияларын сипаттаумен және зерттеумен 

айналысқан. Саралап айтатын болсақ, олар: өзбек  (Э.Фазылов, Ш. 

Шукуров, У. Турсунов, С.Н. Иванов, Х.Г. Нигматов), әзербайжан (М. 

Ширалиев, М. Рагимов, А. Ахундов, Х. Мирзазаде, Э. Демирчизаде), 

түркімен (З. Мухамедова, С. Ахаллы, М. Хыдыров), түрік  (Э.А. 

Грунина, В.Г. Гузев, П.И. Кузнецов), чуваш (Л.С. Левитская, В.Г. 

Егоров), қарачай-балқар (М.А. Хабичев, А.А. Чеченов), қазақ (А.Т. 

Қайдаров, Н.О. Оралбаева, Г. Айдаров,                       А.К. Құрышжанов,     

Е.З. Қажибеков, К.М. Мұсаев)  және т.б.  

Морфология бойынша да қызықты зерттеулер жарыққа шықты, 

мәселен: Ф.А. Ганиевтің «Татарский язык: Проблемы и исследования» 

(2000), «Словообразование» (2000), «Словообразование по конверсии» 

(2004);         Н.Э. Гаджиахмедовтің «Словоизменительные категории 

имени и глагола в кумыкском языке» (2000); И.В. Шенцованың 

«Акциональные формы глагола в шорском языке» (1997) және  

синтаксис бойынша соңғылардан, алдымен жаңасібір синтаксис 

мектебі бағытындағы жұмыстарды көрсете кету маңызды. Н.Н. 

Ефремовтің «Полипредикативные конструкции в якутском языке» 

(1998), М.И. Черемисина, А.А. Озонова, А.Р. Тазрановалардың 

«Элементарное простое предложение с глагольным сказуемым в 

тюркских языках Южной Сибири» (2008), И.А. Невскаяның 

«Типология локативных конструкций в тюркских языках Южной 

Сибири» (2005), А.Б. Хертектің «Значения локальных падежей в 

                                                             
3 Кононов А.Н. История изучения тюркских языков в России. – Л., 1972;  Кононов А.Н., Иориш И.И. 

Ленинградский восточный институт. Страница истории советского востоковедения. – М., 1977; 

Кононов А.Н. Тюркология // Азиатский музей – Ленинградское отделение Института 

востоковедения АН СССР. – М., 1972; Бартольд В.В. Сочинения. Т. IX. Работы по истории 

востоковедения. – М., 1977. 
4 «Кеңестік түркология» деген ұғым  XX ғ. 20-жылдарынан бастап  XX ғ. аяғына дейінгі кезеңнің 

хронологиялық маркері болып табылады,  КСРО-ның бұрынғы мемлекеттерінің барлық ғалым-

түркологтерін қамтиды, бұл олардың тұрғылықты орындары мен ұлттарына қатысты емес. 
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тувинском и хакасском языках» (2013),     А.В. Есипованың «Тюркское 

словообразование как языковая система» (2011), Н.И. Данилова, Н.Н. 

Ефремов, Е.М. Самсонованың «Функционально-семантические 

категории в якутском языке: Каузативность, эвиденциальность, 

итеративность» (2013) және басқа да көптеген еңбектерін атауға 

болады. 

Г.Ф.Благова «Морфология» атты томында (1988) «Септіктің 

категориялары» және «Есімдіктің септелуі» бөлімдерін жазды. Соның 

алғашқысында  автор түркі тілдерінің тарихи морфологиясында көрініс 

тапқан тезистің, яғни  түркілік  септеудің қалыптасу үрдісінде  түркілік 

септеудің үш түрінің қосындысын анықтаған тәуелдік категориясы мен  

септіктің өзара қатысы ерекше рөл атқарғандығын айтады. Демек,   

парадигмааралық қатынастың жасалуы барысында есімдік 

парадигмасы түркілік септеудің негізгі өзегі ретінде қарастырылады.  

Осы есімдік парадигмасы түрткі болып, соңында олар есімдік  

үлгісімен атауыш және поссесивтік-атауыш  парадигмаларына ауысқан. 

Іріктеу материалы негізінде Г.Ф.Благова  атауыш және поссесивтік-

атауыш  парадигмасына құрылған түркілік септеу үлгісінің тарихи 

айырмашылығын және сәйкес келетін морфонологиялық үдерістердің 

дамуын көрсетті.  Осындай септеу парадигмасының  сәйкестігін автор 

түркілік септеудің типтік классификациясының негізіне жатқызады. 

Дыбо Анна Владимировна  (1959) - филология ғылдарының 

докторы, профессор, РҒА тілшілер мүшесі. Ресей түркітану комитеті 

төрағасының орынбасары, «Орал-алтай зерттеулері» журналының бас 

редакторы, «Тілдік туыстығы мәселесі» (Мәскеу), «Вестник РГТУ – 

лингвистика» (Мәскеу), «Ресей түркітану» (Мәскеу-Қазан) және т.б. 

журналдардың редакциялық алқасының мүшесі. 

Ол – 130-дай жарық көрген ғылыми еңбектердің  (орыс, 

ағылшын, француз, неміс, түрік тілдерінде) авторы, оның ішінде 11 

монографиясы мен сөздігі бар. А.В.Дыбоның ғылыми зерттеу аясы:  

салыстырмалы-тарихи тіл білімі, бірінші кезекте этимология, 

салыстырмалы-тарихи фонетика, семантикалық типология, 

этнолингвистика, алтаистика, уралистика, славистика, 

индоевропеистика, ностратика. Оның зерттеу еңбектері тарихи 

лингвогеографияға да арналған, алтай тілінен славян тіліне енген кірме 

сөздер, түрік-парсы және орал-алтай тілдерінің байланысы, метрология 

саласындағы этномәдени  изоглоссалар. Ол түркі тілдері 

просодикасында  жоғалып  бара жатқан фонологиялық қарама-

қарсылықты қалыптастыру бойынша зерттеу жұмысын жүргізеді. Оның 

алтай тілдері салыстырмалы-тарихи фонетикасында, түркі, моңгол 

және тунгус-манчжур тілдері тарихи фонетикасында  жаңа 

тұжырымдары ұсынылды, сонымен қатар түркі тілдері тарихи 

морфологиясы саласындағы да әзірлемелері ғылыми қауымның 

қызығушылығын тудырды. 
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          Ф.А. Ганиев татар тілінің сақталуы  мен  дамуына, татар 

орфографиясы мен жазбалары мәселелерін  зерттеуде айтулы үлес 

қосты. 

          Ф.А. Ганиевтің «Фонетическое словообразование в татарском 

языке» (1973), «Суффиксальное словообразование в татарском 

литературном языке» (1974), «Вопросы морфологии татарского языка» 

(1980), «Образование сложных слов в татарском языке» атты (1982) 

еңбектері түрік тіліне аударылды, (Анкара, 2010), «Конверсия в 

татарском языке» (1985), «Татарский язык. Проблемы и исследования» 

(2000), «Образование сложных слов» (2002), «Современный татарский 

литературный язык. Словообразование по конверсии» (2004) және тағы 

басқа монографиялары баспадан шықты. Түріктер жағынан 

шақырылған Ф.А.Ганиев «Түркі тілдерінің жалпы грамматикасы» 

деген екі томдықты дайындауға қатысты. Оның «Словообразование в 

татарском языке» атты жоғарғы оқу орнына арналған оқулығы (Анкара, 

2013) Түрік Республикасының жоғарғы оқу орындарында кеңінен 

пайдаланады. Ғалым татар және түрік лексикографиясына өзіндік  үлес 

қосты. Ол – төрт томдық «Орыс-татар сөздігі» (1971), бір томдық 

«Татар-орыс сөздігінің» (1966) қосалқы авторы. Оның ғылыми 

жетекшілігі, редакциялығы  және қатысуымен: «Татар-орыс сөздігі» 

(Қазан, 4 рет басылған), «Орыс-татар сөздігі» (Мәскеу-Қазан, 3рет 

басылған) жарық көрген. 

Бекир Чобан-заде (1893-1937) – әзербайжандық тіл білімінің 

негізін қалаушы, филология ғылымдарының докторы, профессор, 

КСРО ҒА Әзербайжандық бөлімшесінің толыққанды мүшесі.   

Әзербайжан тіл білімінде түркологияның бір саласы ретінде 

диалектология М.Ширалиевтің есімімен, фонетика А.Ахундовтың 

есімімен, морфология – М.Гусейн-заде және Ю.Сеидова, синтаксис – 

А.Абдуллаева, лексикология – С.Джафарова, этногенез – Ф.Джалилова, 

жалпы тіл білімі мен ономология – А.Курбанова, тіл тарихы – 

А.Демирчи-заде және Т.Гаджиева, көне түркі ескерткіштері – А.Рад-

жабли, түркі тіл білімі мәселелері Ф.Зейналовтармен тығыз 

байланысты. 

  Соңғы он бес жылда түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи 

грамматикасы саласы жаңа нәтижелерге қол жеткізді, және де олар 

«Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы» – «Лексика» 

(1997, 2001), «Региональные реконструкции» (2002) және  

«Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по 

данным языка» (2006) деп аталатын үш томдық ұжымдық еңбектің 

жарыққа шығумен байланысты.  Сондай-ақ, «Түркі тілдерінің 

этимологиялық сөздігі» (1997-2003), Б.И. Татаринцевтің «Тува 

тілдерінің этимологиялық сөздігі» (Бас. 1–4, 2002–2008),                  Н.Н. 

Широбокованың «Якут консонантизмінің тарихи дамуы» (2001),        

А.А. Чеченовтің «Карачай-балғар тілінің  тарихи фонетикасы» (1996), 
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«Ранние тюркско-монгольские языковые связи (8−14 вв.)» (1997)  және           

А.М. Щербактың «Тюрко-монгольские языковые контакты в истории 

монгольских языков» (2005), В.И. Рассадиннің «Очерки по истории 

сложения тюрко-монгольской языковой общности» («2007),  

«Природное окружение и материальная культура пратюркских 

народов» жинағы (2008), А.В. Дыбоның «Лингвистические контакты 

ранних тюрков: Лексический фонд» (2007),    О.А. Мудрактың 

«Классификация тюркских языков и диалектов с помощью методов 

глоттохронологии ...» (2009), Л.Ю. Тугушеваның «Раннесредневековый 

тюркский литературный язык» (2001),                      И.В. Кормушиннің 

«Тюркские енисейские эпитафии» (1997, 2008) атты төрт кезекті 

басылымдары және тағы басқалары жарық көрді.   

Г.Ибрагимов атындағы ТӘТИ дайындаған үштомды татар тілінің 

түсіндірмелі сөздігі (1997, 1974, 1981) маңызды оқиға ретінде 

қабылданған еді5 Татар тілі  морфологиясы, синтаксисі, фонетикасы, 

лексикасы бойынша іргелі монографиялар дайындалды (Д.Тумашева, 

М.Закиев, Г.Саттаров, Ф.Сафиуллина, Ф.Хисамова). Халықтың 

тарихымен тығыз байланыста түркі-татар тілінің тарихы да зерттелді. 

Ғ.Хаков (1926-2008) ортағасырлық түркі ескерткіштердің тілін зерттеп, 

тілдің эволюциялық дамуын сипаттап, басқа түркі тілдерімен терең 

генетикалық байланысын анықтады. Ф.Хисамова (1936 ж. туған) 

«Функционирование и развитие старотатарской деловой письменности 

XVI–XVII вв.» (Қазан, 1990), «Татарский язык в восточной дипломатии 

России» (XVI-XIX ғғ.) (Қазан, 1999) атты өз монографияларында татар 

тілін тарихи-функционалды қырынан қарастырды. Ф.Ганиев – (1930 ж. 

туған) – морфология, сөзжасам, лексикография, сондай-ақ түркі 

тілдерінің типологиясы бойынша еңбектердің авторы. Ф.Гарипова 

(1941-2014) татар тіл білімінде жаңа ғылыми бағыт – гидронимиканы 

бастап, Татарстан гидронимдер сөздігін шығарды6. И.Баширова (1938 

ж. туған) татар әдеби тілінің тарихы және стилистикасымен ең көп 

айналысқан.  Г.Саттаров (1932 ж. туған) ең алдымен түркі-татар 

ономастикасы, топонимикасы бойынша еңбектерімен танымал. 

Ф.Сафиуллина (1938-2011) татар ауызекі тілінің синтаксисін зерттеді. 

Р.Юсупов (1938 ж. туған) негізінен аударма мәселерімен, контрастивті 

лингвистикамен, тіл мәдениетімен айналысты. Ф.Нуриева (1956 ж. 

туған) көне түркі рун жазулары бойынша, сондай-ақ Алтын Ордалық 

кезеңдегі түркі-татар әдеби тілі бойынша еңбектер жазып, Махмута 

Булгаридің «Нахдж аль-фарадис» (1358) атты шығармасын даярлап, 

баспадан шығарды.  

                                                             
5 Татар теленең диалектологик сүзлеге / Л. Т. Махмутова редакциясендә. – Казан: Татар. кит. нәшр., 

1969. – 643 б. 
6 Татарстан гидронимнары сүзлеге. 2 китапта. – Казан, 1992–1993. 
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Қазақ тіл біліміне қатысты алғашқы зерттеулер 

лексикографиялық сипатта жүргізілді7. Палластың «Барлық тілдер мен 

наречиелердің салыстырмалы сөздігі» (ХVІІІ ғ.), Г.Ю.Клаппорттың 

бірнеше түркі тілдерімен салыстыра қараған француз-қазақ сөздігі 

(1825), Н.И.Ильминскийдің «Материалы к изучению киргизского 

наречия» (1861), М.Тереньевтің «Грамматика турецкая, персидская, 

киргизская и узбекская» (1875), П.М.Мелиоранскийдің «Краткая 

грамматика казах-киргизского языка» (1894), В.В.Катаринскийдің 

«Грамматика киргизского языка. Фонетика, этимология и синтаксис» 

(1897), И.Лавтевтің «Краткий грамматический очерк казахского языка» 

(1900), Н.Сазоновтың «Записки по грамматике киргизского языка» 

(1912), т.б. еңбектер тек қазақ тіліне қатысты зерттеулер ретінде 

саналмайды, олар сонымен бірге, қазақ топырағында алғашқы 

түркологиялық бағыттағы еңбектер деп бағаланады.  

 Қазақ тіл білімі тарихында жазылған тұңғыш ғылыми еңбек 

болып саналатын А.Байтұрсыновтың «Тіл – құрал» (қазақ тілінің 

сарфы) атты кітапшасы Орынбор қаласынан 1914 жылы жарық көрді. 

Еңбектің «Сөз басы» деп аталатын кіріспе бөлімінде қазақ тілінің 

ерекшелігі және оның түркі тілдерінің құрамдас бір бөлшегі екендігі 

айтылады.  

А.Байтұрсынов – қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының 

терминологиялық жүйесін, қазақ тілінің тарихы мен бүгінгі жай-күйін, 

қоғамдағы алатын орнын, түркі тілдерінің ішіндегі даму 

ерекшеліктерін, әліпби-емлесін, тілдің әлеуметтік сипатын жан-жақты 

ашып көрсеткен ғалым.   

Қазақ тіл білімінің ғылым ретінде қалыптасуына зор еңбек еткен 

белгілі ғалым, профессор, түркітанушы – Құдайберген Жұбанов 

(1899-1938).   Ғалымның түркологиялық бағытта жасаған еңбектерінде 

жалпы тіл білімі, түркология, түркі тілдерінің тарихы, бүгінгі жағдайы 

жан-жақты қарастырылды. Әсіресе, ежелгі түркі жазба 

ескерткіштерінің лексикалық, грамматикалық, фонетикалық жүйесі 

туралы пікірлері өз мәнін әлі күнге дейін жойған жоқ8. 

Қазақ тілінің тарихын терең зерттеп, осы бағытта маңызды 

еңбектер жазып қалдырған тілші ғалым – Сәрсен Аманжолов (1903-

1958). Қазақ тілінің тарихын зерттеу барысында ғалым диалектілік 

даму ерекшеліктеріне баса назар аударды. С.Аманжоловтың қазақ тілi 

бойынша жазған оқулықтары мен бағдарламалары тілді оқытудың 

ғылыми-әдістемелік негізін жасап, осы маңызды істің оң жолға 

                                                             
7 Қазақ фольклористикасының тарихы (Революцияға дейінгі кезең) А.: Ғылым, 1988. - 432 
б. Қордабаев Т.Р. Түркология және қазақ тіл білімі. – Қарағанды: Қарағанды мемлекеттік 

университетінің баспасы, 1992. – 138 б.; Шалғынбай Ж.Ж. Казахстан в зарубежных 

источниках и материалах. Библиография до начала ХХ века. А.:Кие, 2009. – 568 с. 
8 Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. А., 1999 
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қойылуына елеулі ықпал eттi 9 . «Қазақ диалектологиясының негізгі 

мәселелері» атты докторлық диссертациясында қазақ халқының әдеби 

тілі мен қазақ тілінің диалектілері арасындағы ара-қатынас, 

диалектілердің қалыптасу тарихын, дамуын жан-жақты қарастырды. 

Диалектілердің түркі тілдермен жақындығы мен байланысын, жеке 

рулар мен тайпалар тілінің әдеби тілге негіз болу эволюциясын 

зерделеді.  

Қазақ тіл білімі ғылымында көне түркі жазба ескеркерткіштерінің 

тілін Ғ.Айдаров, Ғ.Мұсабаев, А.Есенғұлов, А.Аманжолов т.б. ғалымдар 

зерттеді. Қазақстандық лингвистикалық түркітанудың көрнекті өкілі                   

Ғұбайдолла  Айдаров (1921-2001) Орхон-Енисей ескеркерткіштерінің 

тілі бойынша тыңғылықты талдаулар жүргізіп, «Тоныкөк ескерткішінің 

тілі және оның қазіргі түркі тілдеріне қатысы» деген тақырыпта 

кандидаттық диссертация қорғады (1959).  Ол «Көне түркі 

жазбаларындағы Орхон-Енисей және Талас ескерткіштері тілінің 

лексикасы» тақырыбына  докторлық диссертация қорғады (1974). 

Ғалымның «Язык орхонского памятника Бильге кагана», «Язык 

орхонских памятников древнетюркской письменности VІІ века», «Көне 

түркі жазба ескерткіштерінің тілі» атты кітаптары жарық көрді.  

Түркітанушы ғалымның «Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі» 

атты кітабы бар.   Ғ.Айдаров белгілі түркітанушы мамандармен бірігіп  

(Ә.Құрышжанов, М.Томанов) жоғары оқу орындарының студенттеріне 

арналған «Көне түркi жазба ескерткiштерiнің тiлi» атты оқу құралын 

дайындады10. 

Қазақ әдеби тілінің тарихын, оның зерттелу жайын зерделеген 

белгілі тілші маман – Мәулен Балақаев (1907-1995). Ғалым «Қазақ 

әдеби тілі және оның нормалары» атты еңбегінде әдеби тілдің 

мәселелері және зерттелу тарихы жайлы  жазды11.  

Тіл тарихын зерттеп, түркітану саласында жаңаша ізденістерге 

барған лингвист мамандар қатарында Е.Жанпейісов («Этнокультурная 

лексика казахского языка»), М.Томанов («Қазақ тілінің тарихи 

грамматикасы»), Р.Сыздықова («Қазақ әдеби тілінің тарихы»), 

А.Әбдірахманов («Топонимика және этимология»), Т.Қордабаев 

(«Тарихи синтаксис мәселелері»),  Ә.Құрышжанов («Ескі түркі жазба 

ескерткіштері»), Қ.Өмірәлиев («ХV-ХІХ ғасырлардағы қазақ әдеби 

тілі»), Б.Сағындықұлы («Қазақ тілі лексикасы дамуының 

этимологиялық негіздері»)  есімдерін ілтипатпен атаймыз.  

Қазақстандық түркітану ғылымының көрнекті өкілінің бірі – 

академик Әбдуәли Қайдар (1924 ж. туған). Ол қазақ және ұйғыр тіл 
                                                             
9 Аманжолов С. Қазақ әдеби тілі синтаксисінің қысқаша курсы. Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2008. 

– 172 б. 
10 Көне түркi жазба ескерткiштерiнің тiлi: университет пен педагогтық институттардың филология 

факультеттерiне арналған оқу құралы / Ғ. Айдаров, Ә. Құрышжанов, М. Томанов. – Алматы: 

Мектеп, 1971. – 272 б. 
11 Балақаев М. Қазақ әдеби тілі және оның нормалары. Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 

2010. – 212 б. 
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білімінің білікті маманы, түркітанушы, отандық білім мен ғылымның 

айтулы ұйымдастырушысы, қоғам қайраткері.  Ә.Қайдар – қазақ және 

ұйғыр тілдері және жалпы салыстырмалы түркітану мәселелерін 

зерттеген.  Ол қазақ тілінің сөзтанымдық жүйесі, сөздердің тарихи даму 

барысындағы түрлену ерекшеліктері жайлы еңбектер жазған.     

Академик Рәбиға Сыздықова (1924 ж. туған) қазақ әдеби тілінің 

тарихын, ХY-ХІХ ғасырлардағы ақын-жыраулар поэзиясының тілін, 

ортағасырлық жазба ескерткіштердің, атап айтқанда Жалайирдің 

«Жамиғ-ат - тауарих» еңбегінің лексика-грамматикалық құрылымы мен 

текстологиясын зерттеуде іргелі нәтижелерге қол жеткізді12. 

Қазақстандық түркітану ғылымының тарихында Алтай 

Аманжоловтың (1934-2012) еңбектері бөлек орын алады. «Көне түркі 

жазуларының тарихы бойынша материалдар мен зерттеулер» (1975) 

деген тақырыпта докторлық диссертация қорғаған. А.Аманжолов – 

көне түркі рун жазуларының құпия сырын таныған, байырғы тілдің 

лексикасы мен семантикасын талдаған зерек маман. 

 Бұл үдерісте Ә.Нұрмаханованың «Түркі тілдерінің 

салыстырмалы грамматикасын» қыпшақ, қарлұқ, оғыз тобындағы 

тілдердің морфологиялық, фонетикалық жүйесі бойынша талдаулары, 

М.Томановтың түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасының 

тарихи аспектілеріне тереңдеп баруы, Қ.Өмірәлиев, С.Исаев, 

Б.Әбілқасымовтың жазба ескерткіштердің тілдік ерекшеліктері мен 

әдеби тілдің тарихын  зерттеуі, А.Ысқақов, Н.Оралбаева, А.Есенқұлов 

еңбектерінде сөзжасам, фономорфология, қосымшалар жүйесінің 

аспектісіне зер салуы қазақ тіл білімінің түркологиялық өрісін 

кеңейтті13.  

Б.Базылханның «Көне түрiк бiтiк жазулары тiлiнiң сөз 

құрылысы»  атты монографиясы – көне түрiк тiлiнiң табиғи болмысын, 

сөз бен морфема, қосымша морфемалар тiзбегiн жаңа ғылыми 

тұжырым бойынша зерттеген iргелi еңбек.  

 

 

ІІ бөлім. Қазіргі қазақ тілі фонетикасының зерттелуі 

 

                                                             
12  Сыздыкова Р.Г. Язык  «Жамиғ-ат - тауарих» Жалайири. А., 1989; Сонікі Қазақ әдеби тілінің 

тарихы (ХY-ХХ ғғ.) А., 1984 
13  Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А., 1971; Томанов М. Түркі 

тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А., 1992; Сонікі. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 

1988.; Томанов М., Тіл тарихы туралы зерттеулер. А.: Ғылым, 2002. – 614 б.; Айдаров Ғ. Томанов 

М., Құрышжанов Ә. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. – А.: Мектеп, 1971. – 273 б.; 

Әбілқасымов Б. Әбілғазының «Түркі шежіресі»  және оның тілі; А.: Арыс, 2001. – 243б.; Исаев С. 

Қазақ әдеби тілінің тарихы. А.; Ана тілі, 1996. – 306 б.; Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам 

жүйесі. А., 1989; Өмірәлиев Қ. YІІІ-ХІІ ғасырлардағы көне түркі әдеби ескерткіштері. А.: Мектеп, 

1985. – 128 б.; Өмірәлиев Қ. Оғыз-қаған эпосының тілі. А., 1988.; А.Ысқақов А. Қазақ тілінің 

фономорфологиялық құрылысын тарихи тұрғыдан талдау. – А., 1999. Есенқұлов А. Көне түркі 

жазба ескерткіштеріндегі қосымшалар. А, 1976. 
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Қазақ тілі фонетикасының зерттелуіне көз жүгіртетін болсақ, 

алғашқы фонетикалық зерттеулерді Н.И.Ильминский, В.В.Радлов, 

П.М.Мелиоранскийдің қазақ тілінің дыбыс жүйесіне қатысты ойлары 

және еңбектерімен байланыста қарастырамыз. Қазан лингвистерінің 

ықпалымен  В.В.Радловтың неміс тілінде Лейпцигте бастырылған  

«Солтүстік түркі үстеулерінің фонетикасы» (Б.І. – Лейпциг, 1982) атты 

еңбегі жазылды, ал келесі жылы В.В.Радловтың екінші кітабы шықты. 

Бұл кітапта автор   тапқан материалдары бойынша жиырмадан астам 

түркі тілдерінің  вокальды және консонантты жүйесінің сипаттамасы 

беріледі. В.В.Радлов вокализм жүйесінде дауыстылардың үйлесімі 

негізгі орын алатындығын айтады 14
.
 В.В.Радловтың қазақ тіліне 

қатысты еңбектерінің де үлкен маңызы бар және оның қазақ тіл білімін 

дамытудағы  рөлі  жоғары деп саналады15. 

      Бодуэн де Куртенэнің соңынан  В.В.Радлов түркі тілдеріндегі 

дауыстылар үйлесімінің генезисін зерттей келе, оның дамуының 

морфологиялық тәсілдері туралы  пікірлерді дамытады. 

Дауыстылардың сандық сипаттамасы туралы мәселеге қатысты ол 

түркі тілдерінде алғашқы ұзақ дауыстылардың жоқтығы туралы О. 

Бетлингке қарсы пікірін айтады. Түркі консонантизміне арналған 

бөлімінде В.В.Радлов алғашқы рет оның негізіне дауыссыздардың 

«алтайлық» (немесе оңтүстік сібірлік) жүйесін ала отырып,  көне ұйғыр 

тілі консонантизміне қатысты өзінің пікірін ашық айтады, соңынан оны  

«Құтадғу білік» транскрипциясы үшін қолданады.  В.В.Радлов «Die 

Lautalternation und ihre Bedeutunq fur die Sprachentwickelunq, beledqt 

durch Beispiele aus den Turksprachen» атты еңбегінде фонеманы 

түсіндіруге өте жақын келеді.        В.В.Радлов қазан кезеңінде «Сodex 

Cumanicus» ескерткіші бойынша қыпшақ тілінің фонетикасының 

негізгі мәселелері қарастырылған «Куман тілі туралы...» (1884) еңбегін 

жазады. 

           Кейін В.В.Радлов «Опыту словаря тюркских наречий» деген 

үлкен лексикографиялық еңбекті қолға алады (1893-1911). Ол  түркі 

тілдерін салыстырмалы зерттеу бойынша жалпы зерттеудің бір бөлігі 

ретінде қарастырады. В.В.Радловтың пікірінше, ол үш бөлімнен: 

мәтіндер, сөздіктер және салыстырмалы грамматикадан  тұрады. Үш 

бөлімнің үшіншісі ғана, яғни грамматика бөлімі аяқталмай қалады. 

Аталған сөздікте   В.В. Радловтың морфологиялық, фонетикалық және 

басқа да көзқарастары мен идеялары баяндалған16. 

           В.В.Радлов рун жазбаларының негізгі ескерткіштерін оқып, 

аударғаннан кейін ауқымды жұмысының қорытындысы ретінде «Die 

altturkischen Inschriften der Mongolei / Neue Folge» (1897) атты  еңбегін 

                                                             
14 Тенишев Э.Р. В.В. Радлов – фонетист и грамматист // Тюркологический сборник. – М.: 

Наука, 1971. – С. 32–41.  
15 Хусаинов К.Ш. В.В. Радлов и казахский язык. – Алма-Ата, 1981.–172 с. 
16  Тугушева Ю.Л. В.В. Радлов – лексикограф и лексиколог // Тюркологический сборник. – М.: 

Наука, 1971. – С. 32–43. 
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аяқтайды, мұнда рун мәтіндері мен сөздіктің фонетикасы, 

морфологиясы, синтаксисі қысқаша сипатталған17. 

         Оның рун жазбалары және ұйғыр ескерткіштері бойынша  

«Einleitende Gendankenzur Darstellung der Morphologie der Turksprachen» 

(1906) еңбегі түркітілдес халықтары  тарихының  мәселелерін 

түсіндіруде маңызды болып табылады.  Оның соңғы уақытта қолға 

алған  «Көне түркі диалектілері» (Die Alttürkischen Dialekte) (1911) 

мақаласы  рун және ұйғыр жазбаларының кейбір ескерткіштерінің 

грамматикасын қысқаша сипаттауға арналған. 

Жаңасібір фонетикалық зертханасында осы жылдары түркі 

тілдерінің диалектісі мен фонетикалық жүйесін зерттеу жұмыстары да 

тоқтатылған жоқ, ең алдымен, Сібірде якут (М.С. Воронкин), тува (К-о. 

А. Бичелдей), хакас және басқа да сібір тілдерінің диалектілік жүйесін 

сипаттау жұмыстары орындалды.  

Баскаков Николай  Александрович (1905-1996), түркітанушы-

тілші, филология ғылымдарының докторы (1950), проф. (1969), РФ, 

Түрікмен, Қазақ, Қарақалпақ республикасы ғылымының құрметті 

қызметкері, Ұлыбритания және Ирландия Корольдік азиялық қоғамы 

(1975), Түрік лингвистикалық қоғамы (1971), Халықаралық Орал-Алтай 

қоғамы, Польша ориенталист Ғылыми қоғамы (1975), Кёрёши-Чом 

атындағы венгер оренталист ғылыми қоғамының құрметті мүшесі, 

Фин-угор қоғамының корреспондент-мүшесі. 

 Николай Александрович Баскаков көп қырлы ғалым, ол үшін 

кешендік ғылымның барлық қыры маңызды болған.     

ХХ ғасырдың 30-жылдары Н.А. Баскаковтың ғылыми жұмысы 

басталған уақытта  Кеңес үкіметінің тілдік саясаты қарқынды жүрген 

еді. Осы тілдік саясаттың маңызды бөлігі – жазуы жоқ тілдердің жазуын 

қалыптастыру, араб жазуынан латын әліпбиіне көшіру, содан соң 

кириллицаға ауыстыру, әдеби тіл мен тілдік форманы қалыптастыру, ана 

тілі оқылатын ұлттық мектептерді ашу,  лингводидактиканы әзірлеу, 

оқулық жазу, сөздік құрастыру, тіл мен диалектіні ғылыми сипаттау еді.   

Ноғай еліне барған экспедициясының нәтижесінде  мәтіндер мен 

сөздіктер қосымшасы бар ноғай тілі диалектілері очеркісі (1940), сол 

тілдің грамматикасы мен сөздіктері жазылды  (1963, 1966). 

Н.А. Баскаковтың   «Түркі тілдерінің тарихи-типологиялық 

фонологиясы» (1988) атты  іргелі монографиясы  жарық көрген болатын.  

Н.А. Баскаков  түркі тілінің құрылымы туралы Н.К. Дмитриев,          

Э.В. Севортян, Б.А. Серебренников Г.П. Мельников және басқа да тілші-

теоретиктермен  пікірталасқа түскен, басқа алтай тілшілерінен оның 

басымдығы соншалықты, ол өзінің әрбір фонологиялық заңдылығы, 

әрбір грамматикалық формасы мен синтаксистік құрылымы туралы 

                                                             
17 Штернберг Л.Я. Из жизни и деятельности В.В. Радлова // Живая старина. – СПб., 1909. – Т. XVIII. 

Вып. II–III. – С. 11. 
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ойын негіздеп отырды. Бұндай кешендік көзқарастан Г. Рамстедт, Г. 

Винклер, В. Котвич,     Ж. Дени, К. Грёнбектің идеялары байқалатын. 

Фонетика саласының зерттелуіне В.В. Радловтың қосқан үлесі 

зор. Оның «Фонетика северных тюркских наречий» еңбегі осы бағытқа 

жасалған алғашқы талпыныс еді, түркі тілдерінің фонетикалық 

құбылыстарын зерттеуде жасалған алғашқы маңызды қадамдардың бірі 

болып саналады.  

    В.В.Радлов өзінің «Фонетика северных тюркских языков» деп 

аталатын еңбегінде түркі тілдерінің фонетикасын алғаш рет 

қарастырып, оны жалпылай түрде зерттеген. Бұл еңбек «Фонетика 

северных тюркских языков» (1882 ж.) еңбегінің бірінші бөлімін 

құрайды.  

 Түркі тілдерінің вокализміне (сол кездің терминологиясы 

бойынша диалектілер деп аталады) жалпы шолу жасау арқылы 

В.В.Радлов тілдің бастапқы қалпына телеут диалектісінің жүйесі аса 

жақын деген қорытынды шығарады. Дегенмен арғы түркілік дыбыстық 

жүйесі мен оның түркі тілдеріндегі эволюциясы жайлы В.В.Радлов 

толыққанды түсінік бере алмаған десек те, салыстырмалы-тарихи 

фонетиканың көптеген  маңызды мәселелері жайлы сөз қозғағандығын  

естен шығармаған дұрыс. Түркі фонетикасының жүйелі салыстырмалы-

тарихи очеркі В. Грёнбекке (1902) тиесілі. В. Грёнбек жалпы алғандағы 

түркілік фонетикалық жүйені қарастырмайды, ол түркі тілдерінің 

дыбыстық құрылымының жеке мәселелеріне шолу жасайды, өзінің 

реконструкциялық  жұмыстарында чуваш тілінің мәліметтерін кеңінен 

қолданады. Сол кезден бастап чуваш тілі түркі 

компаративистикасының тәжірибесіне  мықтап енгізіледі. В. 

Грёнбектің еңбегін түркі фонетикалық заңдары (1903) туралы X. 

Педерсеннің теориялық жағынан маңызды еңбегі жалғастырады, мұнда 

салыстырмалы-тарихи грамматиканы жасаудың қажетті шарттары 

жайлы: "арғы түркілік негізгі формаларды қалыптастыру арқылы жеке 

түркі тілдерінің барлық формаларын түсіндіруге болады" деп айтылған. 

X. Педерсен реконструкцияның екі деңгейін ажыратқан: ең соңғы "арғы 

түркілік" және  түркі-моңғол тілдерінің дыбыстық жүйесі негізінде 

қалпына келетін алғашқы "түркілікке дейінгі" деңгей. X. Педерсеннің 

мақаласына В. Грёнбектің кітабына берілген (1904) П. М. 

Мелиоранскийдің  рецензиясы әдістемелік қосымша ретінде беріледі.  

Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи фонетикасы жайлы  

мәселелер қозғалған келесі еңбектер сериясы алтайлық ғалымдарға, ең 

бастысы,           И. Рамстедт пен  Н. Н. Поппеге тиесілі.  Олардың 

зерттеу жұмыстарының қорытындылары келесі кітаптарда: Г.И. 

Рамстедт «Введение в алтайское языкознание. I. Фонетика» (1957), Н. 

Н. Поппе «Сравнительная грамматика алтайских языков. I. 

Сравнительная фонетика» [Рорре 1960].  Осы еңбектер қатарына Г. И. 

Рамстедттің корей этимологиясына қатысты еңбегін жатқызуға болады. 
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Бұл зерттемелерде жалпы алтайлық жүйе ұстанымы бойынша қалпына 

келтірілген түркі вокализмі мен консонантизмі реконструкциялары 

жайлы пайдалы мәліметтер жазылған, алайда осыған ұқсас 

реконструкциялар  әлсіз болып көрінгендіктен, күні бүгінге дейін 

алтай теориясы толық анықталмай отыр. Осы бағытта В. Ванганың 

түркі тілдерін салыстырмалы-тарихи тұрғыдан зерттеуге қатысты     

еңбегін атауға болады (1924).  Біздің елімізде соғысқа дейінгі жылдары 

жазылған салыстырмалы-тарихи саладағы зерттеулердің қатарында Е. 

Д. Поливанов пен  В. А. Богородицкийдің еңбектері ерекше, бұл 

еңбектер әдістемелік және фактілік жағынан құнды болып табылады. Е. 

Д. Поливанов түркі компаративистикасы бойынша күні бүгінге дейін 

маңыздылығы жойылмаған бірқатар мақала жазған [1927; 1968]. В. А. 

Богородицкийдің арғы түркілік реконструкциясы сипатталған түркі 

тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасының қысқаша очеркісі 

бар [1953]. В. А. Богородицкийдің әдістемелік тұрғыдан жазылған 

еңбегінде түркі тілдері тарихи ареалының фонетикалық белгілерінің 

маңыздылығы айтылады, бұл әрі қарай түркі тілдері фонетикалық 

жүйесінің аралық даму сатысы жайлы мәселені көтеруге мүмкіндік 

береді. Сондай-ақ не Е.Д. Поливанов, не  В.А. Богородицкий 

еңбектерінде түркі фонетикасы салыстырмалы-тарихи тұрғыдан 

соңына дейін сипатталмаған. 1949 жылы осы еңбектерге ұқсас фин 

мектебінің өкілі М. Рясяненнің «Материалы по исторической фонетике 

тюркских языков» [1955] атты толық зерттемесі шығады.  М. Рясянен  

жеке өз басы арғы түркілік жүйені қайта құруға талпыныс жасамайды, 

ол Г. Рамстедттің үлгісін басшылыққа алады. Ол қазіргі салыстырмалы-

тарихи тіл білімі талап ететін арғы түркі тілдерін дәуірлеу,  соңғы арғы 

түркі кезеңіндегі фонетикалық сәйкестіктер, аралық тарихи ареалдар 

және олардың заманауи ареалдармен байланысы, фонетикалық 

өзгерістердің салыстырмалы хронологиясы жайлы мәселелерді 

қарастырмайды.  М. Рясяненнің еңбегі бүгінгі күнге дейін 

мағыздылығын жойған жоқ: ол түркі тілдері мен диалектілеріндегі 

дауысты және дауыссыз дыбыстардың нақты дамуын картинасын 

көрсетеді, бұл еңбекте   фактіге негізделген материал және өзіне дейінгі 

зерттеулердің қорытындылары жинақталған. М. Рясяненнің еңбегімен 

қатар  түркі салыстырмалы фонетикасы бойынша  Дж. Эмренің [Emre 

1949] жинағы жарыққа шығады, ол В. В. Радлов кітабының жалғасы 

іспеттес. 

Н.А. Баскаков теориясының негізін барлық тілдік деңгейлердің  

органикалық изоморфизмін қабылдау идеясы құрайды. Түркі тілдерінің 

жалпы құрылысын анықтап, морфологиялық құрылымын жасайды, бұл 

өз кезегінде тілдің фонологиялық заңдылығы мен олардың 

фонологиялық құрылымының пайда болуына негіз болады  (1988). 

Аталмыш идеяны дамыта келе Н.А. Баскаков ежелгі түркі тілінің 

құрылысы туралы қорытынды жасайды. Ол мынадай шешім шығарады: 
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«Түркі тілінің құрылымы гипотеза тұрғысынан алғанда түркі тілдерінің 

көне агглютинативке дейінгі құрылымын аморфты тілдер ретінде  

көрсетеді, онда абстракт (дерексіз) грамматикалық мағыналар  атауыш 

сөзден құрылған, олар анықтаушы сөздің соңында тұрып, біртіндеп 

алдымен аналитикалық элементке, кейіннен синтетикалық форманың 

аффиксіне өзгерген» (1979). Осылайша, Н.А.Баскаковтың ойынша, 

агглютинативті тілдер  көне жағдайының  ретроспективті қайта құру 

тұрғысынан ғана емес, жалпы алғанда өзінің құрылымы бойынша 

аморфты тілдермен сәйкес келеді екен (1988). 

Түркі тілдері тарихи тұрғыда аналитикалық техниканы 

қолданған,  сөздер белгілі бір тәртіппен орналасқан, бұл олардың 

маңызды қасиеті деп танылған. Барлық қызметтік морфемада жекелеген 

семантика сақталады не аздап байқалады. Қатаң тәртіппен түбірге 

аффикстер қосылып, көрсеткіш тізбегін құрайды, жалғану кезінде артық 

тізбек, буын түсіп қалып отырады, яғни сөз формасындағы қызметтік 

морфеманың белгілі дәрежесі байқалады. 

Кез келген сөз, әрбір сөз формасы фоно-фонологиялық деңгейді 

ұйымдастырады әрі жүзеге асырады, онда түбірлі және аффикстік 

морфема арасындағы қатынас изоморфты басқа деңгейлерге, 

заңдылықтарға бағынады, түркі тілдерінде сингармонизм заңының 

пайда болуын түсіндіреді (1988). 

Фонетикаға қатысты тілдегі мағыналық бірліктердің дыбыстық 

формаларын ажыратушы және теңдестіру үшін қызмет атқаратын тіл 

дыбыстарының ерекше белгісі болып табылатын фонема жайлы 

ғалымдардың болжамдарына тоқталайық.  

Қазіргі алтай зерттеушілерінің фонетиканы қайта құруға қатысты 

түркі, моңғол, тұңғыс-маньчжур және тағы басқа тілдердің арғы 

алтайлық алғашқы еріндік дауыссыздарының  дамуына қатысты 

болжамдары негізінен «Рамстедт-Пельо заңы», яғни алтай 

қауымдастығының үш негізгі тілдері тобының барлық репрезентативті 

материалын   салыстырмалы талдаудың нәтижесінде жасалған жалғыз 

фонетикалық заңның модификацияланған нұсқалары болып табылады. 

Аталған заңның мәнін келесі сұлбаның көмегімен көруге болады: 

жалпыалт. *р- (*φ): түрк. ø- ~ тұнғ, р- ~ маньчж. f-. Моңғол-түркі 

арғы тіліндегі анлауттық қатаң еріндік дауыссыздың мәселесіне 

(mongolisch-türkische Ursprache) Г.Й. Рамстедт (Ramstedt, 1916- 1920, 1-

10, 238-251) өзінің ең алғашқы еңбектерінде көңіл аударады, бұл 

еңбекте тілдік материалдар толық қамтылған, оларды ұсыну  тәсілі 

және   қорытынды пікірлер беру әдістемесі де орынды берілген. Г.Й. 

Рамстедт түркі, моңғол, тұңғыс-маньчжур  тілдерінде сөз басындағы 

шұғыл дауыссыздардың  спецификалық ерекшелігін жақсы байқаған. 

Арғы түркі тілінде сөз басында кездесетін шұғыл дауыссыздар  k-, t-, b- 

болса,  жалпымоңғолдық тілде аталған позицияда к- және g-, t- және d-, 

сондай-ақ  č- және  ǯ-, ал еріндіктен тек қана ұяң b- кездеседі деген. 
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      Г.Й. Рамстедт консонантизм мәселесіне қатысты моңғол тілін 

ең көне тіл деп санаса, ал арғы тілдік даму сатысы мәселесіне қатысты 

моңғол тілі түркі тіліне қарағанда ең жақын деген қорытындыға келеді. 

Әрі қарай жалпымоңғол тіліндегі сөз басындағы шұғыл 

дауыссыздардың қатаң ⟷ ұяң {к- ⟷ g-, t- ⟷ d-, č- ⟷ǯ-) белгілері 

бойынша қарама-қарсылығын ескере отыра, *р- ⟷ b- жұбындағы қатаң 

еріндік *р-ді  реконструкциялау болжамының дұрыстығын дәлелдейді. 

Г.Й. Рамстедт осы  болжамының негізінде арғы алтай тілінде сөз 

басында әлдебір қатаң спирант *φ- болғандығын, оның қазіргі тілдерде 

түрлі көрініс тапқандығын немесе ешқандай із қалдырмай жойылып 

кеткендігі жайлы идеясын айтқан (Ramstedt, 1916-1920, 1-10; 238-251). 

Ол осы қатаң дауыссыздың іздерін моңғол және түркі тілдерінде   

сөздің бастапқы буынында дауысты дыбыстары бар сөздердің бастапқы 

буында р- ~ φ- ~f  еріндік дауыссыздары кездесетін сөздермен 

сәйкестену  жағдайында байқайды, үшіншіден, алтай тілдерінің - 

тұнғыс-маньчжур - тобында:  гольд (нанай) және ульч тілдерінде р-, 

маньчжурда f-,  тұнғыста (эвенкий) да солай, М.А. Кастреннің айтуы 

бойынша h- ~ ø- сәйкес келеді, айта кететін жағдай (*р- >ø -) 

инициалды шұғыл дауыссыздың түсіп қалуы манегир және чапогир 

сөздерінде, сондай-ақ солонск тілінде, ал инициалды дауыссыздардың 

h- ~ х~ алмасуы Төменгі Тунгуска және Охотскідегі    тұнғыс тілдері 

материалдарында кездеседі. Материалды тез талдаудың негізінде, 

қолжетімді тұнғыс-маньчжур тілдерінің лексикографиялық 

дереккөздерінен алынған материалдардың (М.А. Кастрен, И. Захаров, 

А.О. Ивановский, В. Трубе, П. Протодьяконов және т.б. сөздіктері), 

сонымен қатар  онкор-солонск говорлары бойынша жинаған өзінің 

мәліметтерін басшылыққа ала отырып,  Г.И. Рамстедт тұнғыс-

маньчжур тілдеріндегі анлаут қатаң еріндік шұғыл дауыссыздың даму 

сұлбасын төмендегідей көрсетеді: 

р- >f>х-, h- ~ ø - немесе f>х-, h- > ø - (Ramstedt, 1916-1920, 1-10). 

Алтай әдебиетінде Рамстедта-Пельо заңы деген атауға ие болған 

фонетикалық сәйкестіктер жүйесінің мәні төмендегі мәліметтерде 

көрініс тапқан. Арғы алтай тілінде сөз басында билабиалды қатаң 

шұғыл дауыссыз *р- немесе ызың ерінді дауыссыз *φ- кездеседі, бұл 

дауыссыздар қазіргі тұнғыс-маньчжур тілдерінде түрлі көрініс табады 

(мәс.,  нан-. р-, маньчж. f- және т.б.), моңғол тілдерінде мүлдем 

жойылып кеткен немесе ерекше рефлекс түрінде сақталған, бұны жазба 

ескерткіштерімен дәлелдеуге болады (салыст.-монг. χ-,п.-монг. h-, 

монгор. f-, дагур. χ-,h- және т.б.), ал  түркі тілдерінде ізсіз жоғалып 

кеткен (алт. *р- ~ *φ- ~ түрк. ø-). Мамандардың Рамстедт-Пельо заңына 

қатысты  пікірлері әрқилы болған. Біріншіден,  бұл заң арқылы түркі, 

моңғол және  тұнғыс-маньчжур тілдерінің алғашқы генетикалық 

туыстығы дәлелденген және бірнеше рет модификацияланған, 
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екіншіден,  қатаң түрде сыни талдауға түсіп, қайта қарастырылған және 

бұл заңнан бас тартқан  ғалымдар да болған. 

Алтай тілдері бойынша мамандардың Рамстедт-Пельоның 

фонетикалық заңына қатысты көзқарастары бірыңғай емес: біреулері  

қолдап жатса, екіншілері сынға алған.   

Үндестік заңының дыбыс қатары мен еріндік дыбыстар ерекшелігі 

–  көптеген түркі тілдерінің вокализміне тән құбылыс. Батыс тілдердің 

фин-угор топтарында дыбыстардың жасалу қатарына қатысты   

(алдыңғы және соңғы) дауыстылардың үндесу заңы қолданылады. 

1. Сингармонизм мен  умлауттың сәйкестігі 

2. Сингармонизм мен  аблауттың сәйкестігі   

3. Сингармонизмнің  жойылуы Сингармонизм мен  умлауттың 

сәйкестігі (ілгерінді ықпал).   

Көбінесе соңғы дауыстының алдыңғыға әсерін сингармонизм деп 

түсінеміз   (прогрессивті сингармонизм). Регрессивті сингармонизм  

умлаут деп аталады. 
______________________________ 

Туймебаев Ж.К. К реконструкции фонетического закона Рамстедта – Пельо // Вопросы тюркской 

филологии. Материалы Дмитриевских чтений. Выпуск VII. – Москва, 2007. – С. 162-174. 

Сингармонизм мен  аблауттың сәйкестігі 

  

Аблаут пен сингармонизм  позициялы ықпалдасудың міндетті 

еместігі немесе болмауы арқылы ажыратылады. Сондай-ақ 

сингармонизм мен аблауттың біруақытта қолданылуы мүмкін. 

Сингармонизмнің  жойылуы.  

Прогрессивті сингармонизм (жиі және толыққанды қолданылатын)   

эстон және кейбір     фин-угор және самодий тілдерінде, кейбір   түркі  

тілдерінде (әдеби өзбек, ұйғыр, крымчак, урум, балқан, түрік, салар, 

сары-ұйғыр диалектілерінде) және   жапон тілінде жойылған.  Аталған 

үдеріс буын категориясының фонемалық маңыздылығының 

жойылуымен түсіндіріледі.  Умлаут позициялы шартты өзгеріс ретінде 

ішінара және толық жойылған және нақты екінші аблаутқа  айналған, 

мәселен,  герман тілінде (ағылш. goose 'қаз' — geese), якут тілінде 

(хатын//катун 'әйел'  дублеттерінің болуы). 

Сингармонизм (грек. συν- — с, бірге және   ἁρμονία — үйлесім, 

үндесу) – бір немесе бірнеше фонетикалық белгілері бойынша, 

мәселен, қатар, жақ (ашық) немесе еріндік, бір сөз аясындағы 

дауыстылардың (кейде дауыссыздардың) алмасуынан тұратын 

морфологиялық-фонетикалық құбылыс. Бұл құбылыс ең алдымен 

агглютинативті тілдерге тән.   

Агглютинация терминін 19 ғасырдың бірінші жартыжылдығында 

неміс тілшісі Фр. Бопп енгізген. Орыс тіл білімінде 

агглютинацияланған сөз жайлы түсінікті  ұзын "пойыз" сияқты 

қарастырады, ондағы "паровоз " - түбір, ал "вагондар" тізбегі 

қосымшалар және олардың арасындағы саңылаулар анық көрінеді    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC_(%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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(А. А. Реформатскийдің  метафорасы), мәс., қазақ. ат-ты-лар-ым-га 

«салт аттыларыма», где am-«ат» (сөздің түбірі, «паровоз»), ат-ты-«аты 

бар, жылқышы, салт атты» (туынды сөз), ат-ты-лар- «всадники» (-

лар көптік жалғау), ат-ты-лар-ым «мои всадники» (-(ы)м тәуелдік 

жалғауының І жағы, жекеше түрі); барыс септігінің -га  жалғауының 

қосылуы бірінші көрсетілген тұлғаны береді. Агглютинация кезінде 

түбірдің сөз басында тұруы міндетті емес. Агглютинацияның сипатына 

қарай агглютинативті, немесе агглютинацияланған тілдер болып 

бөлінеді: (түркі, орал, тұнғыс-маньчжур, моңғол, экскимос-алеут, 

генетикалық оқшауланған корей және жапон, баск, енисей және чукот-

камчат тілдері, Америка мен Австралияның байырғы халқының барлық 

тілдері,   макросемьядағы банту, готтентотский тілдері және     

Африканың басқа тілдері). 

   Агглютинация (лат. agglutinatio,   agglutino сөзінен шыққан — 

жалғамалы, жабыстыру) — фонетикалық тұрғыдан  өзгермейтін түбірге 

бірмағыналы және стандартты қосымшалардың жалғануынан түратын 

морфологиялық құрастыру тәсілдерінің бірі (сөздерді орналастыру).  

Түркі тілдерінде сингармонизм деп аталатын ерекше құбылыс 

көптеген зерттеушілердің, яғни тек түркологтердің емес, сонымен 

қатар жалпы тіл білімінің теоретиктерінің де  назарын аударған. Басқа 

генеалогиялық семья тілдерімен салыстырмалы-типологиялық талдау 

нәтижесінде жалпы тіл білімінің теоретиктері сингармонизм заңының 

тек қана түркі ("тұран") тілдерінде толық түрде көрінетіндігін 

анықтаған. Дауыстылардың үйлесуі жайлы сөздің мағыналық 

тұтастығына қажет болған фонетикалық тұлғаның пайда болуын 

түсіндіретін нақты бір көзқарастың бар екендігі белгілі. Алғашқы рет  

бұл жайлы А.Шлейхер [195, б. 69-70] айтқан, сонан соң В.В.Радлов, 

Л.Адам, И.А.Бодуэн-де-Куртенэмен қолдау тапқан. [195, б. 70].      

А.А.Реформатский  "түркі тілдері сияқты тілдердегі сингармонизм тек  

фонетикалық құбылыс емес, ол ассимиляция түрі ғана емес, ол тіл 

құрылымының фонетикалық қабатының, сондай-ақ морфологиялық 

қабатының барлық деңгейлерін қамтитын іргелі құрылымдық-

типологиялық құбылыс" деп жазады [170, с. 434]. 

А.А.Реформатскийдің жоғарыда айтқан пікірінен байқағанымызша, 

сингармонизмді морфонологиялық құбылыс ретінде қарастыру қажет 

деп санаймыз. “Тіл біліміне кіріспеде”  морфонология жайлы: 

“Фонологиялық және морфологиялық  қабаттардың арасында 

морфонология аймағы бар, ол ерекше тілдің қабаты ретінде 

қалыптаспай,  фонология мен морфологияның ерекше саласы ретінде 

енген. [134, с. 93].  

Морфонологияға берілген басқа да анықтамаларға тоқталып 

көрейік: “Морфонология - фонология мен   морфологияның 

арасындағы байланысты зерттейтін тіл білімінің бөлімі, сөз 

тұлғасының өзгеруі және сөзжасамдағы фонологиялық құралдарды 
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пайдаланады” [24, б.232].  

Ф.А.Джалилов үйлесу заңын морфонология пәні ретінде 

қарастырады, өйткені оның аблаут құбылысы арғы түркі тілінде өзінің 

қызметін жойған [206, б. 63].  

Г.Шухардт  да шын мәнін ашуға ұмтылыс жасаған: “Фонетикалық 

заңдар "уақыттың белгілі кезеңімен" ерекшеленбеген. Бұл тек 

нақтыланатын анықтама. Басқаша айтқанда, белгілі бір уақыт кезеңінде 

өзінің қорытындысы бойынша анықталған, фонетикалық заң тіл 

қауымдастығынан орын алатын барлық аймақта жүзеге асырылады 

және  сөйлеу материалы жиынтығының барлығына қатысты жарамды 

болып саналады” [194 б. 36].  

Мәселен,  сингармонизм түркі тілдерінің болашақ фонетикалық 

заңы ретінде  түркі халықтары тұратын барлық аймақтарда жүзеге 

асырылады. В.Б.Касевич де оны морфонологияның үш бөліміне 

жатқызып, сингармонизм мен морфонология арасындағы тікелей 

байланысты көрсеткен. Сөйтіп, В.Б.Касевич келесі ойын айтқан: 

"Біріншіден, морфема аясындағы  әлдеқандай фонемалардың болу және 

болмау сәйкестігін нұсқай отыра, сингармонизм заңдары 

морфемалардың фонологиялық тұлғасын анықтайды. Екіншіден, 

сингармонизм тілдеріндегі қосымшалар фонемасы түбірдің 

фонологиялық сипатына байланысты, "сонда көрініс табатын", 

түрленеді. Үшіншіден, үндестік заңдары тұтастай алғандағы сөздің 

(сөзформасы) фонологиялық тұлғасын  анықтайды" [96, б. 119-120].  

Үшінші пікірінде, В.Б.Касевич алғашқы екеуінен пайда болушы 

ретінде қарастырады.  Т.Садыков те сингармонизмді морфонология 

құбылысына жатқызып,   әділетті пікір айтқан: “Сингармонизм түркі 

тілдеріндегі алломорфияның негізгі дереккөзі ретінде, сөзсіз, 

морфонологиялық құбылыстарға жатады...” [160, с.19].  

Қазіргі кездегі түркологтер  дауыстылар үйлесімділігінің, өз 

кезегінде  сөздің аясын белгілеуде және  сөзді ерекше, біршама 

тұйықталған фонетикалық кешен ретінде ажыратып көрсететін  негізгі 

қызметінің болуын айтып кеткен  [177, б. 311, 312].  

Үндестік заңында әлсіз позициядағы дыбыстардың күшті 

позицияда тұрған дыбыстарға жетекшілік жасауы аталған байланыс 

жүйесінде қарама-қарсы пікір тудыратын құбылыс болып саналады 

[196, б. 25].   М.И.Юсифов айтып кеткендей: “Алайда түркі тілдерінің 

агглютинативті сипатына қатысты   туындайтын   мұндай қарама-

қарсылық сөйлеу тілі қатынастарының нормасына айналады және  

үндесу заңы дамуының жаңа кезеңі ретінде белгіленеді.  

 Тілдегі осындай қарама-қарасылықтың нормаға айналуында 

сөздің алғашқы буыны күшті позиция деп, ал әлсізі - соңғысы ретінде  

сипатталуы маңызды рөл атқарады”.  Соңынан ол келесі пікірін айтады: 

"Екпінді  және екпінсіз дыбыстар дихотомиясына қарама-қарсылықта 

жұмсалатын күшті позиция әлсіз позицияда орналасқан екпінді 
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дыбысқа қатысты айтылып, екпінсіз дыбыстың күшті сипатқа ие 

болуын қамтамасыз етеді. Басқа сөзбен айтқанда, екпінді-екпінсіз 

дыбыстар иерархиясы қарама-қарсы жағдайларда сөздің күшті және 

әлсіз позициясымен реттеледі” [196, б. 25].  

В.А.Богородицкии ̆ түркология ғылымына арналған іргелі  өзінің 

1934 жылғы “Введение в татарское языкознание” (қар. 2-нші бас. 1953) 

деп аталатын теориялық еңбегінде түркі тілдерінің үндестік  заңын 

қалыптастырмайынша, түркі сингармонизмінің екідеңгейлік табиғаты 

жалпылық сипатқа ие  болып қала береді. В.А.Богородицкийдің түсінігі 

бойынша, түркі тілдері дауыстыларының үйлесімділігі     осы тілдердің 

морфологиялық құрылымына байланысты болып табылады. Сондықтан 

В.А.Богородицкийдің келесі байқауларына зер салып көрейік: атап 

айтқанда - префикстердің мүлдем болмауы және түбірдің соңынан 

жалғанатын аффикстердің болуы” [53, б.50].  

Бірқатар жалпытүркілік еңбектер мен түркі тілдері бойынша нақты 

жұмыстарда сингармонизм құбылысын ассимиляцияның түрі ретінде  

қарастыру соңғы жылдарда оның зерттеу аспектілерін де анықтап 

берді. Нақтылайтын болсақ, бір тілдің материалы және әртүрлі түркі 

тілдерінің материалы негізіндегі дауыстылардың алмасу заңдары (оның 

диалектілерін қоса айтқанда)  вокализмді сипаттау барысында 

қалыптасқан. Сөздегі дауыстылар үндестігіне қатысты айтылған 

сингармонизм дыбыстар ассимиляциясының жалпы құбылыстары 

ретінде түсіндірілді.  Бұл тұста В.А.Богородицкийдің еңбегін айта 

кеткен жөн деп ойлаймыз, өйткені ол түркі тілдерінің құбылыстары 

аясында дауыстыларды қарастырып, дауыстылардың үндестік заңын 

синхрониялық және диахрониялық аспектіде тұжырымдайды, сондай-

ақ әрбір жеке дауысты дыбысқа тән жалпылық қасиетті анықтай отыра, 

осы жалпылықты арнайы зерттеудің пәні ретінде қарастырады [170, б. 

435].  

В.А.Богородицкии ̆ үндестік заңын фонологиялық деңгейде 

қарастыра отыра, оған деген жаңаша көзқарас қалыптастырады.  

A.А.Реформатский осы бағыттағы В.А.Богородицкийдің еңбегін 

ерекше бағалап,    [170, б. 435].  B.А.Богородицкии ̆ келесі жағдайды 

былайша түсіндірген, ол "түбір вокализмінің қосымша морфема 

вокализмімен салыстырғанда маңызды бір ерекшелігі бар: ондағы 

дауыстылар басқа дауыстылармен алмастырылмай өзіндік ерекшелікке 

ие  болса, ал  қосымша морфемадағы дауыстылар екі негізгі түрге, яғни 

мұндағы жіңішке не жуан, сондай-ақ еріндік не езулік белгілері 

бойынша түбір морфемаға сәйкес  не ашық, не қысаң болып 

ажыратылады" [170, б. 436].  

Біз В.А. Богородицкийдің айтқан пікірімен келісе алмаймыз, 

себебі түбірдегі дауыстылар да өзара алмасады деп есептейміз және де 

түркі тілдеріндегі сингармонизм дегеніміз қосымша мен   түбірдегі 

дауыстылардың үйлесімділігі ғана емес, сонымен қатар  сөздің соңғы 
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буынындағы дауыстылардың  сөздің алғашқы буынындағы 

дауыстылармен үйлесімділігі деп түсінеміз. В.А.Богородицкий түркі 

тілдері түбірлерінде "сегіз классикалық" дауыстыларды (а/а, ы/i , о/б, 

у/у) және  (а/й) ашық дауысты және (ы/i ) қысаң дауыстымен кездесетін 

қосымша вокализмнің екі негізгі түрін (Богородицкий бойынша - 

суффикстік) ажыратып көрсетеді [170, б. 436]. 

 Н.С.Трубецкой өзінің вокализмдер түрі (1929) жайлы жазған   

мақаласында, сонан соң “Основы фонологии” (1939; орысша аударма, 

1960) деп аталатын классикалық жұмысында  түркі сөздерінің түбірі 

мен қосымшаларында кездесетін дауыстылар заңын фонологиялық 

деңгейде қарастырған. Дегенмен Трубецкой жалпы фонологиялық 

теория шеңберінде сингармонизм мәселесін алғаш рет қарастыруға 

тырысып бақса да, жоғарыда айтып кеткеніміздей, оған Л.Новак өз 

пікірімен қарсы шығады. Л.Новак Трубецкойдың қосымшалы 

вокализмді архифонем ретінде анықтау жайлы, яғни сингармонизмді  

әлсіреу құбылысының бір түрі ретінде қарастырған ұсынысына қарсы 

пікір айтады да, үндестік заңының экзоцентрикалық шарттылығына  

қарамастан, тембр бойынша қарама-қарсылық  түбірге де, сондай-ақ 

қосымшаға да тән, сондықтан екі жағдайда да фонемалар немесе 

архифонемалардың варианттары жайлы емес, фонемалар жайлы 

айтудың маңыздылығын ескерткен. Л.Новак үндестік заңында болатын  

фонемалардың ауысу құбылысына ерекше назар аударады, бір 

фонеманың варианттары  алмасатын,   комбинаторлық ауысудан  

ерекшелігі болатынын  айтады [143, б. 345]. Біз де Л. Новактың айтқан 

пікіріне қосыламыз, өйткені қосымшалы вокализмде фонема 

варианттары емес, фонемалар болады. Сондай-ақ Н.С.Трубецкой де 

сингармонизмді  дауысты дыбыстардың "үндесуінен" ажырату 

керектігін айтады [177, б. 312]. Біз Н.С.Трубецкойдің аталған 

тұжырымдамасын құптай алмаймыз, себебі біз сингармонизмді 

дауыстылар мен дауыссыздардың үндесуі ретінде қарастырамыз. 

Дауыстылардың үндесу заңын А.Н.Кононов былайша түсіндіріп береді: 

"Түрік тіліндегі түбір сөздің құрамында, сондай-ақ түбір мен қосымша 

тіркесіміндегі  дауыстылардың   сөздің алғашқы буынындағы дауысты 

дыбысқа байланыстылығын  дауыстылардың үндесуі деп түсінеміз 

деген"[103, б. 35]. В.А. Богородицкий де дауыстылардың үндесу заңы 

жайлы: "Түбірдегі дауысты дыбыс арқылы соңғы дауыстылардың 

сипаты айқындалады", - деп айтқан [52, б. 268]. Ал А.Н.Кононов 

қосымшалардың құбылуына үндесу заңының ықпалын көрсете отырып, 

бұл құбылыс жайлы: "Түрік тіліндегі қосымшалардың дыбыстық  

құрамы тұрақты емес және ол түбірдің фонетикалық құрамына немесе 

сөз түбіріндегі дауыстылар мен дауыссыздарға байланысты [103, б. 35].  

Н.С.Трубецкой сингармонизмді  әуеннің үндестілігімен 

салыстырып, келесі ой-пікірін ұсынған: "... "сингармониялық" тілдерде 

әрбір сөз белгілі бір үндестікке ие дыбыстар  қатарынан тұрады, 
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сонымен бірге тілде осындай үндестіктің екі түрі бар және сөйлем 

ішіндегі оның өзгерісі сөз арасындағы жікті ажыратушы белгі ретінде 

пайдаланылады. Алайда   "сингармониялық" тілдерде сөз ерекше  

дыбыстық бірлік ретінде қарастырылса, басқа тілдерде дыбыс  белгілі 

ритмикалық бірлік сияқты қарастырылады [177, б. 313]. Сонымен, 

жоғарыда айтылғандардың барлығы, үндестік заңының 

морфонологиямен тікелей байланысын дәлелдейді.  

Ж.Абуов үндестік заңы жайлы: “...сингармонизм қазақ тілінің 

фонетикалық көрінісі ғана емес, ол өте маңызды құбылыс, осының 

негізінде  қазақ (түркі) тілінің барлық сөздік, буындық және дыбыстық 

қабілеті жүзеге асырылады [3, б. 16].  

Түркі сингармонизмін зерттеу барысында осы үндестік заңының 

дауыссыз дыбыстарға  қатыстылығы  жайлы  мәселе туындайды. 

Н.К.Дмитриев бұл мәселені бір жақты шешеді: "Сингармонизм 

дауысты және дауыссыздардың үндестігі болып екіге бөлінеді"[170, б. 

436]. "Қатаң және ұяң дауыссыз дыбыстар арасындағы ассимиляцияны 

дауыссыздардың үндесуі дейміз: түбірдің соңы дауыссызға аяқталса, 

оған жалғанатын   қосымшаның алғашқы  дыбысы ұяң болады немесе 

керісінше" [76, б. 11; 170, б. 40]. Осы мәселеге қатысты А.А. 

Реформатскийдің келесі зерттемелері қызығушылық тудырады: "Ең 

алдымен сингармонизм   дауыстыларға ғана  емес, ол дауыссыздарға да 

қатысты құбылыс, бұл жайлы ғылымда көп айтылған, екіншіден, 

сингармонизм бұл   фонетиканың фонетикалық деңгейінде   

қарастырылатын тек дауысты дыбыстардың ықпалы ғана емес,  барлық 

үш фонологиялық деңгейде айтылатын суперсегментті құбылыстың 

тамаша көрінісі, үшіншіден, тілдік құрылымның басқа да деңгейлерінің 

бірліктерін қамтитын  (морфема және лексема)  және агглютинативті 

тілдердің құрылымдық-типологиялық ерекшеліктерін айқындауға 

бағытталған құбылыс"[149, б. 134]. Алайда "дауыссыз дыбыстардың 

сапасы дауыстылардың үндестігіне байланысты  ма?" деген   басқа да 

сұрақ туындайды. Басқаша айтқанда, көрші тұрған дауыссыздардың 

дыбысталуына палатальды сингармонизм және еріндік сингармонизм 

әсер ете ме? Егерде жауабы дұрыс  болса, онда келесі сұрақ 

туындайды: алдыңғы дауыссызға  соңғы тұрған дауыссыз ықпал ете ме 

әлде олардың біреуіне ғана әсер ете ме? Міне, кейбір зерттеушілер 

дауыссыздарды дауыстылар үндестігімен байланысты осындай 

тәртіппен қарастырған.  Дауысты және дауыссыз дыбыстарға қатысты 

айтылған үндестік заңы  мәселесі жайлы тіл білімінде түрлі пікірлер  

баршылық, алайда біз олардың кейбіреулерімен келісе алмаймыз. 

Әсіресе, жоғарыда айтылған, Н.К.Дмитриев пен   А.А.Реформатскийдің 

болжамдары көңілге қонымсыз, өйткені, біздің көзқарасымыз 

бойынша, сингармонизм тек дауысты дыбыстарды ғана емес, сондай-ақ 

дауыссыздарды да қамтитын құбылыс, яғни түбір мен қосымша жігінде 

кездесетін дауыссыздарда да үндестік байқалады. А.А.Реформатскии ̆ 
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бұл  пікірді  толықтай құптамайды, алайда өзінің келесі болжамын 

айтады: "... өйткені ілгерінді және кейінгі ықпалды сөздерде 

"гуттуральды” және "латеральды" құбылыстар түрліше болып 

келмейді, сонымен қатар мұрын жолды, тіл алды,  шұғыл және   

фрикативті дыбыстар, қысқаша айтқанда, йотадан басқа барлық 

дауыссыздар, екі түрде, яғни кейінгі және ілгерінді ықпалда көрініс 

табады, бұл тек “к”, “г” және “л”” дыбыстарында анық байқалады [149, 

б. 135]. Ф.А.Кязимов түркі тілдеріндегі  үндестік заңы тек 

дауыстыларды ғана емес, сондай-ақ дауыссыздарды да қамтиды деп 

есептеген  [111, т.ХIII, 1954]. Ф.А.Кязимов әзірбайжан тілінің 

дыбыстық құрамына экспериментальды зерттеу жүргізгеннен кейін 

осындай  болжамға келген. Түркі тілдеріндегі сингармонизмнің 

дауысты және дауыссыздарға қатыстылығы өте дұрыс дәлел, ал 

соңғысына келетін болсақ, яғни дауыссыздардың дыбыстық реңкі 

сингармониялық дыбыстық кешеннің элементі ретіндегі дауыстыға 

байланысты болады, бұл А.Жүнісбековтің сингармонизм мәселесіне 

арналған қазақ тілі материалдарындағы жаңа зерттеулерімен 

дәлелденеді. А.Жүнісбеков осы кешендердегі дауыссыздардың 

фонетикалық ерекшеліктерін зерттеген және дауыссыздардың 

дауыстылармен тіркесімі артикуляциясындағы өзгерістер анықталған. 

А.Жүнісбеков: "Қазақ тілінің дауысты дыбыстары дауыссыздардың 

кейбір реңкілерімен ғана тіркеседі, және, керісінше, дауыссыздар көрші 

тұрған дауыстыларға байланысты түрлі реңктерге ие болады. Олардың 

біреуін де негізгі деп айта алмаймыз ... Бұлардың барлығы бір 

фонеманың теңқұқылы реңктері болып табылады" [170, б. 437]. 

Ол фонологиялық және экспериментальды-фонетикалық талдау 

жасау арқылы осындай тұжырым жасаған. Әрі қарай ол "өзінің 

артикуляциялық-акустикалық белгілері бойынша дауыссыз 

фонемалардың реңктері сол немесе басқа да сингармониялық 

нұсқаларға толықтай сәйкес келеді" деп айтады. Автор дауыстылар 

үндестігін жалпы қабылданған ережеге сәйкес, яғни оның екі түрін: 

палатальды/палатальды емес, еріндік/езулік [170, б. 437] деп 

қарастырады. Сөйтіп, біз сингармонизмді дауыстылардың ғана емес, 

сонымен қатар дауыссыздардың  үндестігі деп қарастыратын 

көзқарасты қолдаймыз. Сондай-ақ тілде кездесетін басқа 

құбылыстармен салыстырғанда үндестік заңы  зерттеушілердің басты 

назарына алынып,  агглютинативті тілдер жүйесіндегі негізгі 

просодиялық құрал ретінде анықталған. Бұл жерде айтайын дегеніміз, 

біріншіден, екпін  агглютинативті тілдерде әлсіз көрініс тапқанымен, 

ол негізгі просодиялық, нақты айтқанда, кумулятивтік қызмет атқарады 

[50, №2, 1968].          

Сингармонизмнің теориясы  В.А.Богородицкий мен   

Н.С.Трубецкойдың сингармонизм саласына қатысты соңғы 

еңбектерінде барлық авторлар үшін мұқият түсіндірілген. Аталмыш 
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теорияны зерттеу кезінде міндеттері  қиындап, оның мақсаттары 

ауысып, жаңа әдістер қолданылғанына қарамастан, бұл іргелі теория 

болып саналады. В.А.Богородицкийдің сингармонизм жайлы айтқан 

пікірлері, сондай-ақ Н.С.Трубецкойдың фонологиялық тұрғыдан түркі 

тілдерінің сингармонизмі мәселесін шешуге қатысты көзқарастары әлі 

де дау туғызбайтын ғылыми дәлелдемелер қатарынан орын алады 

(Богородицкий В.А. Законы сингармонизма в тюркских языках. – Казань: «Красный печатник», 

1927.Мешадиева А. Формальное описание закона гармонии в тюркских языках. – Баку, 2004. –С. 4–

8.). 

ХХ ғасырдың 50-ші жылдарының орта шенінен бастап 60-шы 

жылдардың ортасына дейін   түркітілдес халықтардың жазуы мен оны 

реформалау, тілдерін жүйелеу саласында   көптеген еңбектер  жарық  

көрді. Мәселен,  «Ұйғыр ұлтының жазуы», «Қазақ ұлтының жазуы», 

«Қытайдағы қырғыз ұлтының тілі мен жазуы» атты   ірі, ғылыми 

жобалық еңбектер – осы кезеңнің жемісі. Осы кезеңде ұйғыр, қазақ, 

қырғыз ұлтының жазуы туралы мәселелерге қатысы бар мекемелер  

аталған түркітілдес ұлттардың зиялы қауым өкілдері мен  қарапайым 

халықтың талап-тілегін ескере отырып, «жаңа жазу» (латын әліпбиі 

негізінде) жобасын әзірлеу, оны қолданысқа енгізу саласында  көптеген 

нақты жұмыстар істеді. Сондай-ақ бұл салада да көптеген еңбектер мен 

басылымдар өмірге келді. «Ұйғыр жаңа жазуының жобасы» (1960 

жылғы жоба), «Ұйғыр жаңа жазуының орфографиясы» (1964 жыл), 

«Қазақ жаңа жазуының жобасы» (1960 жылғы жоба ), «Қазақ жаңа 

жазуының орфографиясы» (1964 жыл), «Фонетика негіздері», «Жаңа 

жазудың құрап жазу ережесі», «Жаңа жазу туралы сұрақ-жауап», 

«Ұйғыр жаңа жазуының орфографиялық лексикасы» деген іргелі 

еңбектердің жарыққа шығуымен бір уақытта, өзге халық өкілдерінің 

түркітілдес халықтардың тілін үйренуіне қолайлылық туғызу 

мақсатында ұйғыр, қазақ тілдерін оқып, үйренуге арналған көптеген 

оқулықтар жарыққа шықты.  

1961 жылы Тіл білімі институтында экспериментті фонетика 

лабораториясы құрылды. Алғашқы меңгерушісі Ж.Аралбаев болды.  

1960-1980 жылдарда қазақ тілінің фонетикалық жүйесі І.Кеңесбаев пен 

Ж.Аралбаевтардың еңбектерінде біраз зерттелді. І.Кеңесбаев қазақ 

фонетикасының негізгі мәселелерін, яғни фонемалардың құрамы мен 

жіктелуі, буынның жасалуы мен алмасуы, дыбыстардың үндесуі, 

сингармонизм, акцентуация мәселелерін сөз еткен (Қазіргі қазақ тілі, 

Алматы, 1962), (Ж.Аралбаев. Қазақ фонетикасы  бойынша этюдтер, 

Алматы,1988).  

1986 жылы эксперименттік фонетика лабораториясының аясында 

фонетика бөлімі ашылып, Ә.Жүнісбеков бөлім меңгерушісі болып 

тағайындалды. 2001 жылдан бері З.Базарбаева бөлім меңгерушісі 

қызметін атқарып келеді. 

1990 жылдардан бастап қазақ тілі фонетикасының жүйесі 

үндестік заңы тұрғысынан қарастырыла бастады. Ә.Жүнісбектің «Қазақ 
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фонетикасы» (Алматы, 2009) және «Введение в сингармонизм» 

(Алматы, 2008) атты фонетикалық еңбегінде қазақ тілінің үндесім 

дыбыстарының құрамы, барлық дыбыстардың жасалым, айтылым және 

естілім белгілері анықталған. 

Қазіргі таңда қазақ тілінің дыбыс жүйесі екі теориялық бағыттың 

принциптері бойынша зерттеліп келеді. Бірінші бағыт дәстүрлі 

фонологиялық теория негізінде қалыптасқан (І.Кеңесбаев, 

Ж.Аралбаев). Екіншісі – сингармониялық теория негізінде қалыптасқан 

(Ә.Жүнісбеков, Ж.Абуов). 

Ғалым З.Базарбаеваның бастамасымен интология өз алдына жеке 

білім саласы ретінде қалыптасты (З.Базарбаева. Қазақ тілінің 

интонациялық жүйесі, Алматы, 1996), (Қазақ тілі: интология, 

фонология, Алматы, 2008). Бөлімнің жас ғылыми қызметкерлері 

кандидаттық диссертация қорғап шықты (А.Фазылжанова, 

А.Аманбаева). Бөлім қызметкерлері  «Ұлттық және мемлекеттік тіл 

ретінде қазақ тілінің қызметі мен дамуының ғылыми негіздерін 

зерттеу» атты іргелі зерттеу бағдарламасының «Қазақ мәтінін 

(сөйленімін) сегментке мүшелеудің фонетика-фонологиялық негіздері» 

тапсырмасы бойынша 2000-2002 жж. ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізді (З.Базарбаева, Ә.Жүнісбек, А.Фазылжанова). 

Ғалымдар қазіргі кезде қазақ тілінің тарихи фонологиясын 

зерттеу аспектісіне басты назар аударуда, бұл бағыттың зерттелуі 

кенжелеп келеді. Фонетист ғалымдар тарихи фонетика мен диахрондық 

фонология мәселелерімен шұғылданып жатыр деп айтуға болады. 

2009-2011 жылдары «Ұлттық идея – Қазақстанның тұрақты 

дамуының негізі» атты қолданбалы зерттеу бағдарламасы бойынша 

«Латын әліпбиіндегі оргтехника құрастырудың лингвистикалық 

негіздемесі» деген тақырыпта ғылыми зерттеу жүргізілді (жетекшісі. 

Ә.Жүнісбек). 

Сонымен, қазіргі уақытта қазақ тілі фонетикасының жүйесі 

мынадай ғылыми бағыттар аясында зерттеліп келеді: 

1. Дәстүрлі фонологиялық бағыт. 

2. Сингармониялық бағыт. 

3. Интология бағыты. 

4. Тарихи фонология бағыты. 

5. Қолданбалы фонетика бағыты. 

 Қазіргі таңда  қазақ әліпбиін латын графикасына ауыстыру 

мәселесі көпаспектілі тарихи маңызды  мәселеге айналып отыр. Бұл 

мәселені Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2006 жылы өткен Қазақстан 

халқы Ассамблеясының  XII сессиясында көтерген болатын.  Сонан соң 

Елбасының 2012 жылғы желтоқсан айында жарияланған «Қазақстан-

2050» Стратегиясында: «2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге 

кірісіуіміз керек» деген мәлімдеме айтты.   2017 жылғы «Болашаққа 
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бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында бұл мәселені тағы бір 

мәрте нақтылады.                              

 Латын әліпбиін қабылдау не қабылдамау мәселесі бүгін ғана 

көтерілген, айтылған жаңалық емес, 1924 жылғы Орынбор қаласында 

өткен съезде де көтерілген.   

Бүгінгі таңда латын әліпбиінің оңдаған жобасы жарияланды. 

Жобаны жеке автор немесе ұжым болып ұсынып жатыр. Жоба 

авторларының мамандығы (мұғалімдер, оқытушылар, техника мен 

жаратылыстану ғылымдарының өкілдері, тіл мамандары, журналистер, 

информатик т.б) мен әлеуметтік мәртебесі (зейнеткерлерден бастап 

академиктерге дейін) әртүрлі. Арнайы патент немесе куәліктермен 

жабдықталып қойылған жобалар да жоқ емес. Осы мәселеге қатысты 

«Тұран-Астана» университетінің әлеуметтік-гуманитарлық және тіл 

пәндері кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты 

С.Қ.Омарова, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

доценті, биология ғылымдарының кандидаты         У.З.Сагындыков, 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің аға 

оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты А.Е.Жусуповтың  

«Употребление диакритических знаков для казахского языка в 

подготовке к переходу на латинскую графику по принципу «26+6»» 

мақаласы жазылды.  Мақалада  латиницаға негізделген қазақ тілі 

әліпбиінің жобасы әзірленіп, 2018 жылдың 27 ақпанында  авторлық 

құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 

(тіркеу №0542) алынды. Төмендегі №1 кестеде әліпби жобасы берілген. 

 

№1–кесте,  латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің 

жобасы 

  

№  Латын 

таңбалары 

 

Дыбысталуы № Латын 

таңбалары 

 

Дыбысталуы 

1 Aa А 14 Nn Ны 

2 Bb Бы 15 Oo О 

3 Cc Сы 16 Pp Пы 

4 Dd Ды 17 Qq Қы 

5 Ee Е 18 Rr Ры 

6 Ff Фы 19 Ss Шы 

7 Gg Гы 20 Tt Ты 

8 Hh Хы 21 Uu У 

9 Ii І 22 Vv Вы 

10 Jj Жы 23 Ww Ы 
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11 Kk Кі 24 Xx Икс 

12 Ll Лы 25 Yy И 

13 Mm Мы 26 Zz Зы 

 

 №2–кесте, қазақ тілінің ерекше дыбыстарының латын 

графикасындағы қосымша қатары 

 

№ Латындағы ерекше 

дыбыстар 

Кириллицаның көмегімен оқылатын 

әріптер 

1 Ää Әә 

2 Öö Өө 

3 Üü Үү 

4 Ûû Ұұ 

5 Ĝĝ Ғғ 

6 Ññ Ңң 

 

Бүгінгі қазақ жазуына, тек әліпби ауыстыру ғана емес, түбегейлі 

реформа керектігін қазіргі фонетист – ғалымдардың бірі Ә.Жүнісбек 

тынбай айтып келеді. Ғалымның: «Реформа бір ғана әліпби 

ауыстырумен шектелмейді. Реформа үш мәселені – дыбыс, әліпби және 

еміле-ереже – бәрін бірдей қамтиды: дыбыс – өзге тілдерден бөлектеп 

тұратын тілдің тұрпат-тұрқы; әліпби – сол дыбыстың қауызы, басқаша 

айтқанда, қорғаны мен оққағарлары; еміле-ереже – дыбыстардың басын 

біріктіріп, сөз құрап тұратын дәнекері. Осы үш мәселе бір-бірімен 

байланысты және қатар шешілмей төл жазу қалыптаспайды. Ал әліпби 

ауыстыру қазақ жазуына реформа жасаудың алғышарты және ең төте 

жолы болып табылады. Егер латын таңбаларын баптап қабылдай алсақ, 

онда көптеген тіл бұзар әріптер мен еміле-ережелер өзінен-өзі түсіп 

қалады», – деген пікірі көңілге қонымды айтылған (Әліпби мәселесі // 

Abai.kz). 

Қазақ тілінің төл дыбыстарын түгендеп, соған лайықтап таңба 

санын ықшамдау – қазіргі күннің талабы. Ұлы А.Байтұрсынұлы бастап  

белгілеп берген қазақ тілінің төл дыбыстарының саны 28 (а, ә, б, ғ, г, д, 

е, ж, з, й, қ, к, л, м, н, ң, о, ө, п, р, с, т, у, ұ, ү, ш, ы, і) десек, осы 

дыбыстардан бөлек қазақ тілінің дыбыстарын іздеп әуре болмау керек, 

өзге дыбыс жоқ. Осы жердегі бәрімізді шатастырып жүргең й, у 

таңбаларының дыбыс мәні, тілімізде өте жиі келдесетін езулік, еріндік, 

үнді [y, w] дауысыз дыбыстарға жатады: ми [miy], қи [qiy], ти [tiy], ауа 

[awa], әуе [we], су [suw], суы[suwu], у [uw], уық [uwuq], уіл [üwül], күлу 

(külüw), аю [ayuw], үю [üyüw], тағысын тағы. Мұндай дауыссыз дыбыс 

орыс тілінде жоқ, ағылшын тілі мен қазақ тілінде бар.  

2018 жылғы 19 ақпан күні «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан 

латын графикасына көшіру туралы» Қазақстан Республикасы 
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Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығына өзгеріс 

енгізу туралы қаулысы шықты. Онда латын графикасына негізделген 

қазақ тілі әліпбиі осы Жарлыққа сәйкес жаңа редакцияда жазылу 

керектігі айтылды. 
 

ІІІ бөлім. Қазіргі қазақ тілі лексикологиясының зерттелуі 

 

Табиғаттағы, қоғамдағы және ойлаудағы жалпы байланыстар мен 

қасиеттерді бейнелейтін ең жалпы, негізгі ұғымдар, болмыс пен 

ойлаудың жалпы түрлері  категория деп аталады. Категория 

материалды дүниені тану деңгейі және шындықтың, ұғымның  

қарапайым нысандары. Материалды дүниеде  зат, құбылыс көбірек 

кездеседі. Оларға атау берілуі – тіл білімінің лексикология саласының 

еншісі.   

Сөздің лексикалық мағынасы  бір атауды екінші атаудан 

ажырататын негізгі мағына. Атаудың лексикалық мағынасы таныммен, 

білім қорымен, жинақталған тәжірибемен тікелей байланысты. 

Атаудың лексикалық мағынасының көрсеткіші – семантикалық бір 

ұғымды білдіруі, атау болып қалыптасуы. Адамзат  зат пен құбылысты  

қаншалықты танып білсе, соғұрлым мағына айқын,  анық болады. Сөз 

атау ретінде зат, құбылыс, түсінікті белгілесе, ол лексикалық бірлік 

ретінде ұғымды (мағынаны) білдіреді. Лексеманың ұғымды білдіруі, 

мағынаға ие болуы сөздің ішкі мазмұнын айқындайды [1; 38-40]. 

Н.А. Баскаковтың  ресей түркітану ғылымындағы түркітану 

лексикографиясы саласындағы мол жетістігі оның атымен байланысты 

десек артық айтқандық емес. Алғашқы ұйғыр-орыс тілі сөздігінен 

бастап, (1939) ол   қарақалпақ, түркімен, ноғай, хақас, ғағауыз – ұлттық-

орыс және орыс-ұлттық, қарайым сөздіктерін құрастыруға етене 

араласты. 

Қарақалпақ тілін зерттеген ғалым Н.А.Баскаков өзінің 

«Каракалпакский язык» еңбегінде (1952) зат есімдерді (зат атауларын) 

екі негізгі топқа бөледі: а) адамдар тобы, оған адамның туыстық 

қатынасы, кәсіпке, әлеуметтік жағдайға байланысты атаулар және 

барлық кісі есімдері енеді; б) бұл топқа адамнан басқа жан-жануарлар, 

өсімдіктердің және жансыз табиғаттың барлық заттары кіреді. Ғалым 

К.М Мусаев «Грамматика караимкого языка» деген зерттеуінде зат 

есімді семантикалық мағынасы жағынан: «Зат (предмет) деген түшүнүк 

боюнча нерселер – буюмдар (стол, кровать), адамдар (Зейне, 

тракторист), айбандар (жылқы чалкуйрук), окуялар (революция, 

көтөрүлүш), кубулштар (аяз, қыш), абстрактуу мааниндеги түшүнктөр 

(ақыл, чечендик) жаңа башка түшүнүктөр кирет», - деп бөліп, ары 

қарай жіктемеген. Адамзат есімдерінің ішкі мағыналық топтарын жеке-

жеке қарастырған диссертациялық жұмыстар да бар.  
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В.И. Рассадин – әлемдегі моңғол салыстырмалы-тарихи және 

түркі-моңғол тіл білім саласында  белгілі мамандардың бірі, Ресей мен 

Моңғолияның Саян-Алтай аумағындағы азын-аулақ түркі тілдері мен 

оның диалектілерін зерттеуші. Қазіргі кезде жоғалып бара жатқан 

түркілік тофалар мен сойот тілдері туралы зерттеулері мен ол туралы 

жазбалары бар. В.И.Рассадин бурят тілі диалектісі мен говорлары, 

моңғол тілдері және олардың түркі тілдерімен тарихи байланысының 

маманы ретінде халықаралық  деңгейде танымал.  

 Ұлттық Ғылым академиясының іргетасын қаласқан көрнекті 

ғалым, қазақ тіл білімі ғылымының қалыптасуына зор үлес қосқан 

қоғам қайраткері Ісмет Кеңесбаев (1907–1995) еңбектерінде де 

түркология мәселелеріне арналған зерттеулер мол. Ол 1944 жылы 

«Қазақ тіліндегі тиянақты сөз тіркестері» атты докторлық 

диссертациясын қорғап, фразеология бойынша жалпы түркілік мәні бар 

еңбегін жариялады18. Қазақ тілі бойынша  «Қазақша-орысша сөздіктер» 

(1945, 1952, 1954), «Орысша-қазақша сөздік» (1946, 1954), 10 томдық 

«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» (1974-1986) секілді іргелі еңбектер – 

қазақ тілінің лексикографиясы бойынша дайындалған академиялық 

басылымдар болды.  «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» 15 томдық 

«Қазақ әдеби тілінің сөздігіне» ұласты19. Көп жылдық ұжымдық еңбек 

жинақтала келе 106000 сөзден тұратын үлкен түсіндірме сөздікті 

жасаумен қорытындыланды20. 

Қазақ тілінің шығу негізін зерттеу ісімен өз еңбектерінде тілші 

ғалым Ғайниден Мұсабаев (1907-1981) арнайы айналысты. Ол тіл 

тарихы, этимология, лексикология, лексикография, түркі жазба 

ескерткіштері, әдеби тіл мәселелеріне белсене араласты. 

Академик Шора Сарыбаевтың (1925 ж. туған) еңбектері қазақ 

диалектологиясы, лексикографиясы, тіл білімінің библиографиясы, 

терминологиясы, грамматикасы салаларына арналған. 1976 жылы жеке 

монография түрінде жарық көрген «Қазақтың аймақтық 

лексикографиясы» атты докторлық диссертациясы Қазақстандағы 

түркітану ғылымына жаңа бір серпін берді. 

Ә.Ахметовтың еңбектерінде қазақ тілі мен түркі тілдеріндегі табу 

(тыйым салу) сөздердің мән-мағынасы мен қолданыс ерекшеліктері 

талданды. Сондай-ақ ол түркі тілдері мен америкалық үндістердің 

тілдеріндегі лексикалық параллельдерді салыстыра қарастырып, оның 

арғы тегіне үңілді21. Бұлардың жолын Б.Сағындықов, Ә.Жүнісбеков, 

Ж.Түймебаев, Е.Қажыбеков, Ә.Керімов, Н.Г.Шаймерденова, 

А.Қайыржанов  т.б. ізденістері, көне және орта ғасырлардағы түркі 

                                                             
18 Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері /Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес. – Алматы, 2014. – 640 бет. 
19 Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. Жалпы редакциясын басқарған Ахмеди Ысқақов пен 

Нұргелді Уәли. А., 2011 
20 Қазақ сөздігі. Қазақ тілінің біртомдық үлкен түсіндірме сөздігі. Жалпы реакциясын басқарғандар: 

Н.Уәли, Ш.Құрманбайұлы, М.Малбақов. А., 2013. – 1488 б. 
21 Ахметов Ә. Түркі тілдеріндегі табу мен эфемизмдер. Моног., А., 1995 
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жазба ескерткіштерінің сөзжасам жүйесін, сөздердің құрылымдық 

дамуын белгілейтін тарихи зерттеулері жалғастырды. 

Қазақстандық түркологияның ірі өкілдерінің бірі, профессор               

Әбжан Құрышжанұлы (1930-2007) тіл тарихы мен жазба 

ескерткіштерге арналған еңбектердің авторы ретінде ғылыми 

жұртшылыққа танымал болды. 

Ә.Құрышжанұлының «Ескі түркі жазба ескерткіштері»  атты 

кітабында байырғы түріктердің мақал-мәтелдері мен аталы сөздері  

талданған. 

Қазан төңкерісіне дейінгі кезеңде де, кеңестік және кеңестік 

кезеңнен кейінгі кезде де тілді зерттеу татартану мен түркологиялық 

зерттеулерде басым рөлге ие болды. Лексикографияда да белсенді 

жұмыс жалғасып жатты. Қостілді (кейде үштілді) сөздіктер 

құрастырылып, шығарылды: фразеологиялық, орфографиялық, 

топонимикалық, салалық (медициналық, ауылшаруашылықтық), 

этимологиялық.  

 Ұйғыр тілін зерттеуші Г.Садвакасов «Словообразование имен 

существительных в современном уйгурском языке» (1956) еңбегінде 

зат есімді сөзжасамдық тұрғыда талдайды. Адам атауларын жасайтын 

жұрнақтардың беретін мағыналарына кеңінен тоқталып, талдау 

жасайды. 

 А.Г.Шайхуловтың түркі тектес татар және башқұрт кісі есімдері 

жөнінде жазылған еңбегі (1978) бар. Бұл еңбекте зерттеуші шығу тегі 

жағынан түркілік татар және башқұрт кісі есімдерін біріктіре келіп, үш 

топқа бөліп қарастырады.  

Зерттеуші М.Д Нарзиеваның «Семантическая структура имен 

существительных возрастной характеристики лица в узбекском языке» 

(1992) зерттеуінде өзбек тіліндегі адамның жас ерекшеліктеріне 

байланысты зат есімдердің семалық құрылымы талданады. Адамның 

жас ерекшеліктеріне байланысты атауларды семантикалық 

құрылымына қарай жалпылаушы және ажыратушы семалар деп бөліп, 

ары қарай жіктейді.  

Сондай-ақ түркітануда қарақалпақ есімдерінің шығу тарихы, 

қойылу себебі (мотивациясы) жайында О.Т Сайымбетовтың «Состав и 

структура каракалпакских личных имен» (1998) зерттеуі де белгілі 

[2;230-231]. 

Орыс тіл білімінде В.В.Виноградовтың   «Лексикология 

тарихынан» (1953) деп аталатын мақаласында: «Признавая тесную 

связь и взаимодействие грамматических и лексических значений слов, 

грамматических и лексических категорий, А.А.Потебня стремится 

установить в истории русского языка общие исторические 

закономерности развития семантических категорий, как категория 

действия, категория собирательности и отвлеченности имен 

существительных, охватывающие на основе общности форм 
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словообразования большие массивы или системы слов» - деген пікірі 

кездеседі [3; 99-100]. 

Тілдегі сөздердің лексикалық және грамматикалық мағыналары 

шындық болмыспен тығыз байланыса отыра, лексикалық және 

грамматикалық категорияларға ұласса, бұлардың түп негізінде 

ұғымдық категория, оны жүзеге асырушы аса абстракты, жалпылама 

мағынаға ие семантикалық категория жатыр деген тұжырымға келеміз. 

Мәселен, зат, қимыл, қалып, сан және т.б. логикалық дербес 

семантикалық категориялардың ұғымдық негізі бар деп есептейміз. 

Ұғымдық негізді тіл элементтері мағыналық белгілер жиынтығы 

негізінде семантикалық категорияға ұласып, олардың тілдік 

формаларымен көрініс табуы грамматикалық ұғымнан грамматикалық 

категорияға ауысады деп санаймыз. Бұл байланыстардың өту кезеңін 

сызба түрінде былайша көрсетуге болады. 

 

ұғымдық категория → семантикалық категория → 

грамматикалық ұғым → грамматикалық категория 

 

Зат есімдердің ішкі мағыналық топтарын тыңғылықты зерттеген 

ғалымдар денотаттық және сигнификаттық мағыналар компоненттерін 

өзара салыстырып, осылардың негізінде жалқы және жалпы, деректі 

және дерексіз, белгілі және белгісіз заттардың айырмашылықтарын, 

ұқсастықтарын ажыратуға ұмтылыс жасаған. Ғалымдар жалқы 

есімдерде сигнификаттық мағына компоненттері болмайды, олар тек 

денотаттық мағына компоненттерінен ғана тұрады деген пікір айтады. 

Осы мәселе бойынша, В.П.Нерознак «Заметки об этимологии 

имени собственного» мақаласында жалқы есімдерді ажыратушы негізгі 

қасиеттерінің бірі –денотаттық мағынасының бар болуы да, 

сигнификатының болмауы ескертетін жағдай деген пікірі кездеседі 

[4;85]. 

Ғалым А.А.Уфимцева  жалқы есімдердің негізгі ажыратушы 

белгілері болып олардың мағыналарының денотативті сипаты 

есептеледі де, белгі нысаны, дыбысталуы  тікелей ұғымнан өтіп, 

белгіленетін затпен, нысанмен сәйкестенеді десе, жалпы есімді 

сөздердің бұл категориясының негізгі ерекшелігі, белгінің екі 

қызметіне яғни ұғымды жинақтайтын, сигнификативті және заттар 

класының атауын ажыратушы, номинативті қызметке бірдей ие деген 

[5;74-78]. 

Ғалым Н.Д.Арутюнова «Предложение и его смысл» (1976) 

еңбегінде жалқы есімдер референция қасиетіне өте сирек ие бола тұра, 

дейктикалық сөздер тәрізді семантикадан кем. Өздігінен белгілі бір 

объективті  хабарды бере алмайды десе, жалпы есімдер жайлы: «Слова 

этого разряда обладают полной семантической структурой, 

складывающейся из некоторого понятия (коннотоции по Дж.Миллю, 
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смысла по Г.Фреге, сигнификата, десигната, концепта)», - деп 

анықтайды [6;327]. 

Н.Д.Арутюнованың «Предложение и его смысл» (1976) еңбегінде 

жалқы және жалпы есімдердің мағыналық, қызметтік ерекшіліктеріне 

тоқталады. Ол өзінің еңбегінде: «Собственные имена, подобно 

дейктическим словам, семантически ущербны. Собстенное имя не 

переводится и не перифразируется….. Имена нарицательные обладают 

полной семантической структурой, складывающейся из некоторого 

понятия…», - деп сипаттаған [6;326-327]. 

«Имя нарицательное и собственное» атпен орыс зерттеушілерінің 

мақалалар жинағы (1978) да басылып шықты. Бұл жинақтағы ғалым 

А.В.Суперанскаяның «Тілдің лексикалық жүйесіндегі жалқы және 

жалпы есімдер» атты мақаласында: «Из всех признаков, на основе 

которых может быть проведено различение собственных и 

нарицательных имен, мы выделяем два: определенность - 

неопределенность объекта и наличие - отсутствие коннотации 

(сообщать), т.е. связи с понятием как логической категорией (а не как с 

представлением о том, что есть данный объект – энциклопедическая 

информация слова, его обозначающего)» – деген  пікірін білдіріп, 

жалпы есім хабарлап (коннотирует) тұрғанымен белгілі объектіні қажет 

етпейді десе, жалқы есім, керісінше , хабарламайды (не коннотирует), 

бірақ белгілі объектіге беріледі деген [7; 59]. 

Ал А.В.Суперанская  жалқы және жалпы есімдерді  барлық 

белгілерінің ішінен ажыратуға негіз етіп, екі белгіні: объектінің 

белгілігі - белгісіздігі және коннотацияның (хабарлау) болуы - болмауы 

яғни логикалық категория тәрізді ұғыммен байланысын бөліп көрсетуге 

болады  деген [23;39]. Ол осы еңбегінде: «Имя нарицательное 

коннотирует и не требует определенности объекта, а имя собственное 

не коннотирует и дается  вполне определенному объекту»,- деп 

түсіндірген [7;59-60]. 

Сөз семантикасы жайлы елеулі пікір айтқан қазақ ғалымы  

М.Оразов орыс тіл білімі зерттеушілердің көзқарастарына, пікірлеріне 

шолу жасап, жалқы есімдер жеке заттың не процестің атауы ретінде 

қолданылғанымен, белгілі бір затты көрсеткенімен, оның мағынасында 

да белгілі дәрежеде жалпылау болатынын аңғарған. Ол жалқы 

есімдерді сөз деп, ер адамдарға, әйелдерге, қыздарға қойылатын 

аттардың арасындағы мағыналық ерекшеліктерін ажыратқан. Қыз 

аттарының мағынасында нәзіктік, сұлулық т.б. білдіретін мағыналық 

реңк бар десе, ер атауларында батырлықты күштілікті, өжеттілікті, 

беріктілікті білдіретін мағына бар екендігін көрсеткен (Іңкәр, Ажар, 

Арыстан, Қайсар, Алмас  т.б.) [8;95]. 

Ғалым бұл еңбегінде Т.Жанұзақов, А.А.Уфимцева, 

К.А.Левковская, А.В.Суперанская, М.В.Никитин  және т.б. 

ғалымдардың еңбектеріне сілтеме жасай отырып, жалқы есімдердің 
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мағына құрамында денотаттық мағынасын бар екендігін, олардың да 

тілдің лексикалық құрамынан орын алатындығын дәлелдеген. Жалқы 

есімдердің негізгі белгілерінің бірі - даралаушы, ажыратушы қызметін 

ерекше көрсетіп кеткен.          

К.Аханов «Қазақ тілі лексикасының мәселелері» (1955) деген оқу 

құралында зат есімдердің жалқы, жалпы мағыналарына талдау жасаған. 

Мысалы, өзен, қалам деген сөздердің әрқайсысы бір ғана затқа 

тағылған ат еместігін, ұқсас нәрселердің барлығына бірдей айтылатын 

жалпылама сөздер екендігі, өзен деген сөз арқылы тек белгілі бір өзенді 

ғана атап қоймаймыз, жалпы өзен атаулыны атаймыз деген. Оның бер 

жағында ол өзен терең бе, таяз ба, ұзын ба, қысқа ма, ағысы қатты ма, 

баяу ма – ол жағы тәптіштелмей, әйтеуір өзен атаулының бәрін бірдей 

жалпылама түрде атап, сондай-ақ, қалам деген сөз тек белгілі бір ғана 

қалам дегенді білдіріп қоймайды, жалпы қалам атаулыны білдіреді 

деген қорытынды жасалған [9;4-5]. 

К.Ахановтың бұл көзқарасы бүгін де өміршең. Біздің ойымызша, 

жалпы есімдер жалпы заттарға қойылған атау болғандықтан, белгісіз де 

болады. Жалпылық мағынамен қатар белгісіз мағынаға да ие, нақтылық 

жоқ жерде белгісіздік алға шығады. 

Ә.Төлеуовтің «Қазақ тіліндегі есім категориясы» (1963) деп 

аталған еңбегінде зат есімдердің жұп құрайтын кейбір мағыналық 

ерекшеліктеріне қатысты пікірлер бар [10;6]. 

Семантика-грамматикалық құрылысы мен тарихи көнелігі, 

тұрақтылығы жағынан жалпы есімдерге қарама-қарсы қойылған 

атауларды профессор Т.Жанұзақов «Қазақ тіліндегі жалқы есімдер» 

(1965) деген лингвистикалық зерттеуінде: «Тілдегі жалқы есімдердің 

асыл түбі жалпы есім сөздерден жасалған. Сондықтан да, олардың 

түпкі  мағынасы айқындауға болады», - деп жазады [11;4]. 

Зерттеуші осы еңбегінде, диалектикалық логика жалпы ұғым мен 

дара ұғым арасында белгілі дәрежеде айырмашылықтың барлығын 

айқын көрсетеді деп жазады. Дара ұғымды білдіретін тілдегі жалқы 

есімдер – белгілі, деректі заттардың атаулары болып саналатыны 

ескертілген. Жеке ұғымды білдіретін сөз, жалпы ұғымды білдіретін 

сөзге қарағанда дара заттың сапасын, белгісін, қасиетін әлдеқайда 

толығырақ көрсетеді деген ғалымдар көзқарасын құптайды. Көптеген 

кісі аттарының мағынасы жасырын, белгісіз болса, кейбіреуінің 

мағынасы дәлірек, белгілілеу тұрады деген. Мұндай құбылыстың, 

әсіресе, төл сөзімізден жасалған кісі аттары бойында көбірек екендігі, 

мәселен, Алтын, Азамат, Азат, Асқар, Сұрапалды, Бақыт, Құтжан, 

Жанар, Шолпан мысалдарымен дәлелденген. Бұлардың бастапқы 

мағынасы кісі атына ауысқанда жоғалғанмен, санада тез 

жойылмайтындығын, үйреншікті мағынаның кенет 

ұмытылмайтындығын сөз етеді. Жалқы есімдердің, оның ішінде кісі 
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аттарының, өзіндік ерекшелігі бар, айрықша құрылымдық тип екендігін 

ескерткен [12;90-93]. 

Ғалым пікірінде берілген жалқы есімдер атауыш сөздерден 

(алтын, азамат, бақыт, шолпан – зат есімнен; азат, асқар, құтжан – сын 

есімнен; сұрапалды, жанар - етістіктен) жасалғандықтан мағыналары 

белгілі болып тұр. Ал, керісінше, кейбір есімдер (Сәбит, Мұқтар, 

Әлкей, Ахмет және т.б.) мағыналары белгісіз болып, олардың 

мағынасын кез-келген адам біле бермейтіні анық. 

Жалқы есімдер пайда болу жағынан жалпы есімдермен 

салыстырғанда екінші орындағы атау болып есептеледі. Тілде жалпы 

есімдерден жасалған жалқы есімдер саны көп. Мәселен, Мейрам, 

Қазына, Алтын, Мұрат, Мақсат, Ақыл, Бақыт, Маржан, Самал, 

Махаббат және т.б. Ал Мейрам мырс етіп күліп жіберді (Ғ.Мұстафин. 

Қарағанды) деген сөйлемде Мейрам кісінің аты, келесі Мейрам күніне 

арналған жорығымыз ойға алған нысанадан әрірек барып түсті 

(Ғ.Мүсірепов) деген сөйлемде жалпы есім. Сол сияқты Жыр маржанын 

(маржан сөзі жалпы есім, не? сұрағына жауап береді) жүрегімнен 

теріңдер (М.Хәкімжанова. Жаңа жыл), ал Маржан, Маржан, қарағым! 

Күлімдейді қабағың (С.Сейфуллин. Маржан) қолданысында жалпы 

есімнен жасалған Маржан сөзі жалқы есім, кім? сұрағына жауап беріп 

тұр. 

Ал 1967 жылы шыққан ғылыми грамматикада жалпы есімдер 

жайлы көбінесе абстракциялы ұғымды білдіретін зат есімдер және өзге 

тілдердегі сияқты қазақ тілінде де жалқы есім болатын сөздердің 

типтері санамалы ғана, ал жалпы есім болатын сөздер әлдеқайда мол 

деген пікірлер айтылған [6; 49]. 

«Қазақ тілінің лексикологиясы» еңбегінде (1968) жалқы мен 

жалпы есімдер жөнінде өз жорамалын білдірген ғалым – Ә.Болғанбаев. 

Ол кісі атында да азды-көпті жалпылық қасиет бар деген пікірге келген. 

Мысалы, Ахмет пен Иван дегендер жеке адамға меншіктеп берілген ат 

болса, осы есімдердің өзі өмірде біреу (жалқы) болмай, толып жатқан 

адамға ортақ ат болып қолданылуына қарай, кісі аттарының өзі шартты 

түрде алынған жалқы есім болып шығады деген. Қарағай деген сөз 

барлық қарағай біткен біртектес ағашқа тән ортақ атау болса, Иван 

деген кісі аты бір қаладағы 90 мың адамға қойылған ортақ есім, ал 

айырмасы қарағай деген сөзде белгілі ұғым, мағына болса, Иван 

дегенде ешқандай ұғым жоқ  яғни жеке дара затты басқа заттардан 

айыру үшін қойылған бір белгі деп түсіндірген [12;6-7]. 

Ғалымның кісі атында да азды-көпті жалпылық қасиет бар, 

жалқы есім шартты түрде алынған деген пікірі біздің ойымызша, 

дәйекті емес. Себебі адамдарға ат қойылған кезде белгілі бір есімдердің 

жиі қойылу жағдайы адам атауларының (Әйгерім, Абай, Айгүл т.б.) 

жалпылығын емес, көп екендігін, жиі қойылатындығын көрсетеді. 
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 А.Ысқақовтың «Қазіргі қазақ тілі» оқулығында жалпы есімдерге 

тілдегі әр алуан деректі және дерексіз заттар мен ұғымдарды білдіретін 

зат есімдер, жалқы есімдерге мағына жағынан белгілі бір ұғымды 

білдірмейтін, тек бір жеке-дара затты басқа заттардан ажырату үшін 

қойылған белгі – ат ретінде жұмсалушы сөздер жатады деген анықтама 

берілген [13;139]. 

Оқулықтың кейінгі өңделген басылымдарында да осы пікір 

қайталанады. Тіл білімінде бұл пікір жөнінде ғалымдар көзқарастары 

қарама-қайшы болып келеді. Біздің ойымызша, жалқы есім тікелей 

объектімен, денотатпен қатысты болғандықтан көбінесе деректі, белгілі 

зат атаулары болып есептелсе, жалпы есім тікелей ұғыммен қатысты 

болғандықтан деректі де, дерексіз де зат атаулары бола алады.  Жалпы 

есім жалпы мағынамен қоса белгісіз мағынаға да ие деп есептейміз. 

Ф.М.Мұсабекованың «Қазақ тіліндегі зат есім стилистикасы» 

(1976) еңбегінде әрбір жалқы есімнің қолданылуының тілде 

қалыптасқан белгілі заңдылығы бар екендігі жайлы пікір айтылған 

[14;13]. 

Ә.Төлеуовтің келесі  «Сөз таптары» атты  зерттеу еңбегінде 

(1982) жалпы есімдерді мағыналарына қарай жинақты, жіктемелі деп 

екіге бөлген. «Бірыңғай тектес заттарға жалпылама қойылатын 

атауларды (мал, ағаш, құс, аң) жинақты жалпы есім десек, осы 

жинақты зат есімдерге енетін сөздердің ішінен бөлінетін, дараланатын 

сөздерді жіктемелі жалпы  есім деп атаймыз: сиыр, қой, жылқы, ешкі, 

түйе сияқты жіктемелі жалпы есімдерді жинақтап, бір сөзбен мал 

десек, жиде, терек, қарағай, емен, тал тағы басқаларды жинақтап, 

ағаш дейміз, - деген ғалым Ә.Төлеуов [15 ;10]. 

Ғалым еңбегінен жинақты және жіктемелі жалпы есімдер деп 

бөлудің бар екенін көреміз. 

Г.Ш.Бекенованың (2002ж.) кандидаттық диссертациясының 

бірінші тарауында жалқы есімдердің семантикасы жайлы пікір, 

тұжырымдамаларға талдау жасалған. Жалқы есім мен объект (реалия) 

арасындағы қарым-қатынасты кесте түрінде көрсеткен [16;18-21]. 

Жұп сыңардан тұратын зат есімнің ішкі семантика-

грамматикалық топтары түркітануда қандай дәрежеде қарастырылды 

дегенге келейік. Кейбір шыққан еңбектерде арнайы зертттелмесе де, 

осы мәселе туралы сөз қозғалған тұстар бар. 

Сонымен, қазақ тілінің жалқы және жалпы есімдері 

лингвистикалық табиғаты, қолданылу ерекшеліктері бойынша бір-

біріне қарама-қарсы есімдер. Жалқы есімдер ұғыммен тікелей 

байланысы жоқ. Жалқы есім нақты, деректі, жеке затпен байланысты. 

Дара, жеке заттар әрқашанда белгілі. Дерексіз зат жалқы есім бола 

алмайды. Алайда дерексіз ұғымды білдіретін жалпы есімдер жалқы 

есім қатарына өтетіні белгілі құбылыс. Мұндай жолмен жасалған 

жалқы есімдер аталым кезінде бойындағы ұғымнан арылады. Жалпы 
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есімдер, керісінше, ұғымға да ие, мағынаға да ие. Деректі де дерексіз де 

бола алады. Жалпылама қасиетке ие болғандықтан белгісіз де болады. 

Жалқы есімнің негізгі қызметі жеке объектілер мен субъектілерді 

даралап, ерекшелеп және ажыратып көрсету болса, жалпы есімдердің 

қызметі - ұқсас белгілері негізінде бірыңғай заттарды ерекшелемей, 

жинақтап атау. Жалпы есімдерде нақтылық, даралық жоқ. Жалпы 

есімнің берілген қасиеттері жалқы есімде жоқ және жалқы есімнің 

аталған ерекше белгілері жалпы есімде жоқ. Сондықтан тіл білімінде 

бірі екіншісіз айтылмайтын, әрқашанда салыстырмалы түрде 

қарастырылатын, ортақ ұқсастықтары бар (зат атаулары) жұп ұғымдар. 

Зат есімдері төңірегінде қарастырылатын  тағы да бір мәселе - 

жекелік және көптік ұғымы. Өмірде, объективтік шындықта бір 

заттан көп  затты  ажырата білу  ерте  заманнан келе  жатқан құбылыс. 

Жекелік және  көптік ұғымдар заттың аз немесе  көптігін білдіре  

отыра, затқа  және құбылысқа  тән белгі  болып есептеледі. Жұп  

құрайтын бұл категориялар әрбір тілде  өз ерекшеліктеріне  ие. Біз  

қарастырып отырған мәселе жайлы зерттеулерге  шолу  жасасақ 

жекелік категориясына  қарағанда, екінші  сыңары яғни көптік 

категорияға  ғалымдар көп көңіл бөлген. Көптік мағынаны  білдіру  

үшін қолданылатын көптік жалғауының тарихы мен қазіргі  қалпы  

салыстырмалы – тарихи зерттеулерге арқау болып, бұл жөнінде  түрлі 

пікірлердің айтылып жүргенін байқаймыз. 

Қазақ тіл білімінде  Ә.Хасенов көптік мағына және сан 

категориясымен тығыз байланыста болатын жинақтық категориясы 

жайлы мәселені көтерген болатын. 

А.Д.Данияров қазақ тілінде контекске байланысты жекелікті де, 

көптікті де білдіріп жинақтық мағынасында: ел, мал, дүние, қой, сиыр, 

жиынтық мағынасында: құрт, шыбын т.б. қолданылатын сөздер 

жөнінде пікір айтқан. 

         Бұл жөнінде профессор А.Ысқақов та пікір айтқан. Ол жинақтық 

мағыналы зат есімді көптік мәнді есімдер деп атайды. Көптік мәнді 

есімдер затты жеке-даралап атамай, оның жиынын тобымен атап, атау 

тұлғада тұрып, өзі арқылы аталатын заттың біреуін емес, жиынын 

топтап атайды дейді [13;141]. 

Сондай-ақ жалқы есімдердің көптік жалғауларымен келуі 

жинақтылық, топтау мәнін беретіні тілде белгілі құбылыс. 

Қазақ тілі білімінде жалпы есімдерді мағыналарына қарай 

жинақты, жіктемелі деп бөліп, бірыңғай тектес заттарды жалпылама 

атап (мал, ағаш, құс, аң) жинақты жалпы есім десе, осы жинақты жалпы 

есімдерге енетін сөздердің ішінен бөлінетін, дараланатын сөздерді 

жіктемелі жалпы есім (Ә.Төлеуов) деп ажыратқан. Мысалы, мал: 

(жинақты есім) сиыр, қой, ешкі, түйе, жылқы (жіктемелі зат есімдер) 

ағаш: жиде, терек, қарағай, емен, тал және т.б. 
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 Жинақтасақ, ғалым жалпы есім мағыналарын талдай келе, 

төмендегідей топтаған: 

1) адам атаулары; 

2) төрт түлік мал атаулары; 

3) өсімдік атаулары; 

4) құрт-құмырсқа, хайуанат; 

5) техникалық және  басқа құрал-сайман атаулары; 

6) тағам аттары; 

7) жаратылыс құбылыстарының аттары; 

8) адамның ішкі ой-сезімін білдіретін атаулар; 

9) ұлт, ру-тайпа атаулары; 

10) қимыл процесінің нәтижесінде пайда  болған  оқиғаның 

аттары; 

11) ғылым салалары атауларының  аттары; 

12)сұйық және газ тектес заттардың атаулары; 

13) мезгілдік мағынасындағы атаулар; 

14) қоғам  құбылыстарының аттары; 

15) абстрактылы ұғым білдіретін зат есімдер (ақыл , ой, сана, 

пікір); 

16) белгілі ұғымдарды білдіретін түбірлі сөзге –лық  жұрнағы 

қосылу арқылы жасалатын зат есімдер (балалық, батырлық, тазалық 

және т.б.); 

«Сөздің жалпылаушы қасиеті оның ең негізгі  ерекшелігі болып 

табылады. Сондықтан  сөздің сыры мен мәні жалпылық пен 

даралықтың бірлігі арқылы танылады», - деген  Ә.Төлеуов пікірі де 

орынды айтылған [15;10]. 

І.Кеңесбаев пен Г.Мұсабаев «Қазіргі қазақ тілі» оқулығында 

П.Азымовтың  түрікпен тілінің сөздік құрамындағы адамға байланысты  

сөздердің өзін алты топқа бөлу  классификациясын көрсеткен. Мысалы, 

адамға байланысты атаулар: 1) туыстық атаулар; 2) адамның кәсібі; 3) 

кейпі; 4) адамның дене мүшелері; 5) киім-кешек; 6)  азық-түлік, - деп 

бөлген [17;35]. 

Мұндағы адамның дене мүшелері атауларын әрі қарай, мәселен, 

көзбен көруге болатын және көзбен көруге болмайтын дене мүшелері 

немесе адамның ішкі мүшелері, бас мүшелері деп ажыратуға болады. 

Ал М.Оразов адамға байланысты атаулардың өзіне компоненттік 

талдау жасап, туысқандық атауларды мағына сыбайластығына қарай 

семаларға бөліп, жіктеген. Туысқандық атауларды қандық туысқандық 

және некемен байланысты туысқандық атаулары деп бөлшектеген. 

Қандық туысқандыққа жататын жалпы  есімдерді тікелей қандық  

туысқандық (ата, ана, перзент, ұл, қыз, аға, іні және т.б.) және сатылай 

қандық туысқандық (әже, баба, нағашы, немере, шөбере, жиен, бөле 

т.б.) деп ішінара екіге ажыратқан. Сол сияқты некемен байланысты 

туысқандық атауларды күйеу  жақтағы және қалындық жақтағы 
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туысқандық атаулар деп топтаған. Демек, туысқандық атауларды 

білдіретін жалпы есімдердің мағына жағынан ұштасып жатқандығын 

байқауға болады. Ғалым бұл жалпы  есімдердің жалпылаушы мағынасы 

туысқандық атаулар болады десе, туысқандық атаулардың әрбіреуін 

даралап, жалқылап тұратын, мәселен, ата мен ана жалпы есімдерін 

айырушы сема 1) жыныстық белгісі; ал аға мен қарындасты  

ажыратушы сема 1) жас  мөлшері 2) жыныстық белгісі семаларын 

көрсеткен [8;150]. 

Ғалым тілшілердің компонент талдау әдісі бойынша сөзді ең кіші 

мағыналық бөлшекке талдау пікірлеріне  сүйене отырып, туысқандық 

атаулардың ең кіші семаларын анықтаған. Мысалы, бала сөзінде 1) 

қандық 2) тікелей туысқандық 3) жасы кіші 4) еркек кіндік;  жиен 

сөзінде  1) қандық туысқандық 2) тікелей ұрпақ емес 3) жыныстық 

белгісі бар  деген [18;181].  

 Демек, бала сөзінің жалпы мағынасы «туысқандық атау»деп 

есептесек, жеке семаларына қандық - тікелей туысқандық, жасы кіші, 

еркек кіндік семаларын жатқызуға болады. Тіл білімінде 

Ю.С.Масловтың туыстық атауларын компонентке талдау әдісі 

М.Оразовтың талдау әдісіне ұқсас. 

  Ю.С.Маслов туыстық атауларды  жинақтап тұрған жалпылаушы 

қасиетін «қандық туысқандық» десе, үш айырушы яғни 1) ұрпаққа 

тәуелділігі, 2) тікелей - тікелей емес туыстық, 3) жыныстық белгілерін 

анықтап, орыс тілінің туыстық атауларын жеке мағыналарға 

бөлшектеген. 

 Осы мәселеге қатысты Н.Базылханұлы өзінің  «Қазақ тіліндегі 

табиғат құбылыстарының туатүп атаулары» авторефератында жалпы 

есімнің мағыналық тобына енетін табиғат құбылыстарына қатысты 

атауларды лексема тұрғысынан топтастырып жіктеген. Табиғат 

құбылыстарын: 

1) аспан-дене зат құбылыстары (ЗҚ): (күн, ай, көк-аспан, жұлдыз, 

күн тұтылу, ай тұтылу және т.б.);  

2) метеорологиялық ЗҚ: (жаңбыр, қар, бұлт, құйғын, бұршақ т.б.); 

3) су-өзен (гидрологиялық ЗҚ):  (су, өзен, көл, бұлақ, теңіз, мұз, 

саз т.б.); 

4) климаттық ЗҚ:  (қуаң, жұт, құрғақшылық, суық, жылы,  аяз, 

қапырық т.б.); 

5) жыл-мезгілдік ЗҚ: (жаз, күз, қыс, көктем т.б.); 

6)  жарық-сәуле ЗҚ: (жарық, от, өрт, шоқ, жалын, ұшқын, шұғыла 

т.б.); 

7)  географиялық ЗҚ: (жер, шаң, тоз, топырақ т,б.); 

8)  мезгіл шақ ЗҚ: (таң, түс, кеш, күндіз, ымырт, іңір, қараңғы, 

жыл, ай, шақ т.б.);  

9) акустикалық ЗҚ: (жаңғырық, күркіреу, тамшылау, ысқырық, 

тарсылдау, бұрқырау т.б.)  - деп ажыратқан [19;17-18]. 
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Н.Базылханұлы «Табиғат құбылыстары» деген терминнің жалпы 

мағынасын адам мен оның айналасындағы жансыз (биорганикалық), 

жанды (органикалық) табиғи барлық болмыс универсум атау деп 

түсіндірген. Ал лингвистикалық тар мағынада моносемантикалық 

атаулардың лексикалық ең шағын тобын яғни  адамның бас сезім 

мүшесі арқылы тура сезе білетін, төл табиғаттағы жансыз заттар мен 

оның түрлі-түрлі құбылыс, қозғалыс өзгерістерінің тілдегі атаулары 

деп табиғат құбылыстарының жалпы атауларын  9 топқа  бөліп,  

жіктеген. 

Зат есімнің лексика-грамматикалық тобының келесі жұп 

құрайтын түрі - деректі (конкретті) және дерексіз (абстракты) 

есімдер. Бұл категориялар  тіл білімінде жұп қалпында арнайы 

зерттелмесе де, ара жігі ажыратылып, ғалымдар назарынан тыс 

қалмаған. Тіл білімінде бұл ұғымдар жөнінде оқу құралдарында азды-

көпті болжамдар кездеседі және қалыптасқан тұжырымдар ішінара дау 

туғызбайды.    

Белгілі ғалым А. Байтұрсыновтың «Тіл құралында» (1914) зат 

тегінің  екі түрлі болатынын көрсеткен. «Біреулері – көзге  көрінетін, 

денеге  сезілетін, құлаққа естілетін, мұрынға  иіскелетін, тілге 

татылатын деректі заттар. Екіншілері - көзге көрінбейтін, құлаққа  

естілмейтін, мұрынға  иіскелмейтін, тілге татылмайтын, денеге 

сезілмейтін, адам ақылмен ғана  білетін дерексіз заттар. Деректі 

заттардың есімін көрсететін сөздер, мысалы: жер, су, ай, күн, дауыс, 

дыбыс, ән, күй, иіс- қоңыс, дәм, ащылық,  тұщылық, жылулық, 

суықтық уа ғайрилары. Дерексіз заттардың есімін көрсететін сөздер,  

мәселен: бақ, бәле, жан, өлім, ой, мінез, ұят, реніш, қуаныш уа 

ғайрилары.» - деген анықтама берілген [20;199-200].  

Оқулықтарда Ахмет Байтұрсыновтың пікірлері, нақты 

анықтамалары берілмеген себепті, оның тұжырымдарын толық беруді 

дұрыс деп есептедік. Бұл ұғымдар жөнінде М.Томанов, Ғ.Айдаровтың 

жоғарыда аталған еңбектерінде де қысқаша мәліметтер бар.  

Тіл білімінде деректі зат атаулары мен дерексіз зат  атауларына  

берілген анықтамалар біртектес, ұқсас (А.Байтұрсынов, А.Ысқақов, 

Н.Оралбаева, Ғ.Айдаров).  Көзбен көріп, қолмен ұстайтын нақты 

нәрселерді де, көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейтін, тек ойлау 

арқылы аңғарылатын абстракты құбылыстарды да  білдіреді деген 

бірыңғай анықтамалар жиі ұшырасады.     

Нақты және  абстракты зат есімдер сонау түркі ескерткіштерінің 

ішінде “Күлтегін  ескерткішінде” де  кездеседі. 

Кедім – киім / КТ б.,33/ 

Қылыч – қылыш / КТ б. 45/ 

Қой – қой  / КТ б. 12/ 

Қапығ – есік, қақпа / КТб., 39/ 

Йарақ –жарақ, қару /КТб. 33/ 
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Емгек –еңбек /КТб., 19/ 

Біліг – білік /КТ м., 7/ 

Бұң – мұң, қайғы /КТ м., 8/ 

Кут – құт / КТ б., 29, 31/ 

Күч – күш /КТ б., 10,  30/      [31; 83] 

Берілген мысалдар деректі  ұғымды да,  дерексіз ұғымды да  

білдіріп тұрғаны анық.  

Көне  түркі  тілдерінің грамматикасын салыстыра зерттеушілер 

түркі  тілдерінің лексикалық қорындағы байырғы лексика нақты 

ұғыммен байланысты болып келеді де,  интеллектуальды лексика, 

абстракты және мәдени ұғымды білдіретін сөздер көбіне басқа 

тілдерден көне, жаңа дәуірлерде ауысқан деген пікірлер  айтқан [21; 9]. 

Мысалы, профессор Р.Сыздықова: “Қазақ тіліндегі араб, ішінара 

парсы  сөздері, әсіресе, дерексіз ұғым атаулары  (абстракт есімдер) мен 

оқу-білім, мәдениет сияқты салаларға қатысты сөздер тілімізге араб, 

иран халықтарымен тікелей қарым-қатынастың нәтижесінде енбеген, 

олар негізінен орта  ғасырлардан, сонау ХІІ ғасырдағы Яссауи 

хикметтерінен бастап, күні кешегі “Ләйлі – Мәжнүн” поэмасының 

түркі  тілдеріндегі жырланышы  арқылы келген деген тұжырымның 

қисыны бар” – деген [22;173]. Ғалым Ә.Нәжіптің пікірлерін еске ала 

отыра осындай тұжырымға келеді. 

Абстракты және конкретті зат есімдердің пайда болуы, дамуы, 

өзгерістерге ұшырауы жөнінде ғалымдар болжамдары біртектес  деп  

айтуға болады. Көпшілік ғалымдар Р.А.Будагов, А.Ысқақов, 

І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев абстракт зат есімдер конкретті зат есімдердің 

негізінде, солардан (деректі)  кейін шықты деп айтқан.  

Сөздегі деректілік пен дерексіздік жайлы пікір айтқан 

Р.А.Будагов адам санасы  алдымен  конкретті заттар мен  құбылыстарға  

бағытталып, тек  соңынан ғана  өзінің тарихи даму  процесінде аса  

күрделі және  дерексіз көріністерді топшылайды деген. Мысал ретінде 

жалпы (родовые) ұғымды білдіретін жұмбақтар орыс фольклорында 

жоқтың қасы да және өте  сирек (“өсімдік”, “жануар”, “құс”), ал  нақты 

заттар мен  ұғымдарды білдіретін, мәселен, “алма”, “қой”, “тауық” 

және т.б. жұмбақтар жиі кездесетінін айтады. 

Ғалым: “На вопрос “что над нами вверх ногами? Ответ гласил: 

“муха” или  “таракан”, но отнюдь не “насекомое”. Видовые понятия  

преобладают здесь над родовыми, частные – над  общими, конкретные 

– над  абстрактными”,- деген [23; 23]. 

Дерексіз сөздердің даму  мәселесі тілдің тарихи  даму  

мәселесімен ұштасады деген ойға  келген ғалым Р.А.Будагов. 

Қоғамдық дамудың аса  жоғары сатысында тұрған тілдер абстракт 

ұғымдарға бай болса, кеш дамыған тілдердің абстракт сөздер қоры аз 

деген [23; 24]. 
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Сөз мағынасының ішкі құрылысына тарихи талдау жасай отыра, 

абстракті сөздердің пайда болуын көрсеткен. 

Профессор Р.А.Будаговтың «Очерки по языкознанию» (1953) 

зерттеуі бойынша  адам санасы нақты   заттар мен құбылыстарға  

бағытталып, өзінің тарихи даму үрдісінде неғұрлым күрделі  және  

абстракты  көріністерге  ие  болады екен. Ғалым абстракты сөздер 

туралы: «Слова, которые во многих современных языках кажутся нам 

чисто абстрактным, независимыми от  реальной  действительности и 

практического опыта человека, исторически возникли именно из этого 

практического опыта и реальной  действительности», - деп айтылған 

пікірімен жоғарыда айтылған  болжамдар қуатталады [23;48]. 

Абстракты және конкретті зат есімдер мәселесін О.Есперсен 

«Философия грамматики» (1958) еңбегінде  де  көтерген. Конкретті зат  

есімдерге  «реальды нәрселердің атауы» деген термин пайдаланса, 

абстракты зат есімдерді «ұғымдардың атауы» деп ерекшелендіреді. 

Деректілік және  дерексіздік тек қана  зат  есімдерге  қатысты  емес, 

басқа  да сөз таптарына қатысты болатынын анықтайды. Мәселен, 

«ауыр тас» тіркесі конкретті  болса, «ауыр жұмыс» тіркесі  абстракты 

деп мәлімдейді [24;151-152]. 

О.Есперсеннің пікірінде берілген екі мысалды салыстыратын 

болсақ, ауыр тас тіркесі тура мағынада жұмсалып тұрса, ауыр жұмыс 

ауыспалы мағынаны беріп тұр. Демек, сөз тіркесі тура мағынада тұрып, 

деректі ұғымды білдірсе, ауыспалы мағынадағы сөз тіркесі дерексіз 

ұғымды білдіреді. Мәселен, алтын жүзік - алтын адам, қисық терек - 

қисық мінез, жылы су - жылы сөз, қара топырақ - қара жүрек. 

Абстракті және конкретті мағыналы есімдердің сөз тіркесіндегі 

қолданысы  М.Балақаевтың «Қазіргі қазақ тілі» (1959) оқулығының 

синтаксиске арналған бөлімінде қарастырылған [25;18]. 

В.Н.Перетрухин «Введение в языкознание» (1972) еңбегінде 

мағынасы жағынан зат есімдерді  конкретті және абстракты деп екіге 

бөледі. Біріншісі -  затты білдіреді де (үй, үстел, қоңыз), екіншісі - 

сапаның, қимыл мен қалып туралы дерексіз ұғымдарды (ұйқы, жүгіріс, 

жарыс) бейнелейді деген. Ал М.Д.Степанова, Г.Хелбигтің «Части речи 

и проблема валентности в современном немецком языке» (1975) 

еңбегінде  абстракты есімдерді былайша  жіктеген: 1) қимыл атауы 2) 

қалып есімдері 3) сапа есімдері 4) белгі есімдері 5) уақыт 

өлшемдерінің, аурудың атаулары және т.б. [26;115]. 

Қазақ тіліндегі де дерексіз зат есімдерді осы үлгімен 

топтастыруға болады деп ойлаймыз. Мәселен, 1) қимыл атауы: күлкі, 

шайқас, дағдарыс, соққы, жүріс т.б. 2) қалып атауы: қуаныш, өкініш, 

қызғаныш, сағыныш, бұрқасын, борасын; 3) сапа атауы: мейірімділік, 

кісілік, адамгершілік, жоқтық, инабаттылық т.б. 4) қабілет-қасиеттер 

атаулары: үгітші, аңдушы, өсекші, көмекші және т.б. 5) уақыт 
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өлшемдері мен ауру атаулары: дүйсенбі, сейсенбі, жаз, биыл, былтыр, 

делбе, қылтамақ, қан қысымы және т.б.     

Профессор Т.Р.Қордабаев «Жалпы тіл білімі» (1975) оқулығында 

тіл –тілдің қай – қайсысында да оның құрылымдық элементтерін 

абстракциялап қолдану заңы бойынша деректі элементтің дерексізденуі 

негізінде жаңа элемент пайда болады деген  пікірін кездестіреміз 

[27;136]. 

Сөздің деректі және дерексіз мағынасы жөнінде мәліметтер 

І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаевтың «Қазіргі қазақ тілі» (1975) оқулығында да 

берілген. Абстракт мағына сөздің нақты мағынасына сүйене отырып 

жасалатынын, тарихи ақиқат жағдайымен салыстыра отырып зерттеген 

кезде, көптеген абстракт сөздерден кейін пайда болғандығын айта  

кетеді. Сонымен қатар алдымен сөз жасалғанда нақты бір атау болса, 

кейіннен ол сөзге жаңа мағына қосылып, мағынасы  көбейіп, байып 

отыратынын ескереді. Сөз мағынасының затқа тәуелділігі көп 

мағыналы болғанда жойылып кетпейді, сөздің мағынасы дамып 

отыратыны сияқты түр – тұлға да өзгерісте болып, дамып отыратынын 

байқаймыз деген. Сөздің затқа тәуелділігін тым тар мағынада түсінбеу 

керек екендігін профессор Р.А.Будагов та айтқан. Сондықтан тіл 

жүйесіндегі нақты мағына арқылы  абстракт мағына жасалып, туып, 

дамып отыратыны ақиқат.  Оқулық авторлары, мысалы, ағаш дегенде 

тас, су және басқа заттарды түсінбейміз, әйтеуір ағаш  біткенді 

түсінеміз деген. Бұл – ол сөздің нақты мағынасы болса, бұл сөздің 

мағынасы сонымен бірге жалпылау ұғымды да білдіретінін түсіндірген. 

Мысалы, ағаш  дегенде не жалпы ағаш, не жеке ағаш, не орман болып 

түсінілсе, бұл сөз абстракт мағынаға ие, ал егерде қайың  десек ұғым 

нақты, ал ақ қайың дегенде одан  гөрі де нақтылау дейді. Сөйтіп, нақты, 

абстракт мағына бір сөздің өзінде де болатынын ажыратқан [17;38-40].   

          Осы мәселе жөнінде Р.А.Будаговтың, А.Ысқақовтың 

көзқарастары  жоғарыда айтылған пікірлермен ұштасып жатыр.  

 Ә.Төлеуов «Сөз таптары» (1982) еңбегінде зат есімнің нақтылы 

және абстрактілі мағыналық топтарына тоқталып, абстрактілі зат 

есімдерді жалпылық зат есімдер деп қарастырған [15;8]. 

Қазақ тіл білімінде аталған жұп ұғымдардың пайда болу мәселесі  

төңірегінде   А.Ысқақов пікірін келтірген орынды: «Дерексіз (абстракт) 

заттық  ұғымдардың аттары деректі заттық ұғымдардан кейін шыққан 

және сол нақтылы ұғымдардың негізінде  туған. Өйткені, мысалы, 

кісілік, балалық деген дерексіз ұғымдар да, олардың аттары  да  әуелі 

кісі, бала деген деректі ұғымдардан, атаулардан туған», - дейді 

[13;136]. 

Сөйтіп, кез келген абстракция тақыр жерге құрылмайды, оның 

негізінде  конкретті өмір, нақтылы зат не  олардың бір қасиеті, не  

басқа  заттармен қарым – қатынасы  жатады деп  білеміз. 
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   М.Оразов нақты (конкретті) мағынаны дәлелдеу үшін,  мынадай 

мысал келтіреді. Бала  сөзі  деректі  зат атауын білдіріп, контекстен тыс 

тұрып  ұрпақ, перзент  мағынасын білдіреді деген. «Баланың» нақтылы 

мағынасын білу  үшін, сол  мағынаны анықтайтын сөз тіркесін 

қолдануымыз керек  яғни  анау бала, мынау бала, су тасыған бала, 

жылап отырған бала деген тіркестерде  бала  сөзінің мағынасы 

нақтылана түсетінін көрсеткен [8;92].  

Ғалым   адамның ойы, санасы объектив дүниені  бейнелеп қана 

қоймайды, сол бейнелеу негізінде  жаңа нәрсе жасайды.  Адам ойының 

шығармашылық қызметі  абстракты зат есімдерді туғыздырып, табиғат 

заңдылықтарын ашып, оны өз өміріне  пайдалана алады. Дерексіздену, 

абстракциялау - дүние  сырын жете  білуге, адам ойының объектив 

дүниеге  жақындай түсуіне  жағдай жасайтынын айтқан [8; 94]. 

  Адам ойының қызметі дерексіз зат атауларын ғана жасап 

қоймайды, деректі де зат атауларын жасайды деп есептейміз. 

«Қазіргі  қазақ  тілінің лексикологиясы  мен фразеологиясы» 

(1997) оқу  құралының авторлары Ә.Болғанбай, Ғ.Қалиұлы нақты және 

абстракты мағыналардың бір-бірінен айырмашылықтары  жөнінде  

былай деген: «Егер сөз  затты,  оның белгілері  мен іс-әрекетін дәл 

қалпында  айқын түрде  білдірсе, онда  оның мағынасы  нақты  мағына  

болып табылады. Егер сөз затты  оның нақты  белгілерінен, 

қасиеттерінен ажыратып, ойша дерексіздендіріп білдірсе, онда 

абстракты (дерексіз) мағына туады. Мысалы, адамгершілік дегенде 

нақты  адам туралы айтылып тұрған жоқ, адамның  әр  түрлі  ізгі 

қасиеттері жинақталып, дерексіздендіріп беріліп тұр.  Адалдық, 

жақсылық, басқару, игеру, бағыттау т.б. сөздер  де дерексіз мағынаға  

ие  болып тұр» [28; 79-80]. 

Демек, басқа да сөз таптары деректі және дерексіз мағынаға ие 

болады. Зат есімнің деректілігі мен дерексіздігінің етістіктен 

айырмашылығы, етістіктерге негіз болған денотат мағына нақты 

болмайды. Мәселен, түс етістігі жеке тұрғанда дерексіз ұғымды 

береді. Етістіктер екінші бір сөзбен, зат есіммен тіркесіп қана (суға 

түсті, оқуға түсті, автобустан түсті) нақты ұғымға ие бола алады. Ал 

қатыстық сын есімдердің, әсіресе деректі зат есімнен жасалған туынды 

сын есімдер  мағыналары сапалыққа қарағанда нақты болады деп 

есептейміз. Өйткені мұндай сын есімдерді атаған кезде деректі заттың 

бейнесі адам санасында түйсік туғыздырады.  Мұндай сындық 

қасиеттерді сезім мүшелері арқылы қабылдауға болады. Мәселен: 

таулы, сақалды, мұртты, тұзды, бұлтты, жауынды, сазды, баласыз, 

ұйқышыл, күлкішіл және т.б. Мұндай сын есімдер зат есімдермен 

тіркескен жағдайда мағыналары одан да нақтылана түседі. Тағы да бір 

ескере кететін жайт, түсті білдіретін сапалық сын есімдердің де 

мағынасы (қызыл, көк, жасыл, ақ, қара) нақты ұғым береді. Дерексіз 

мағынаға ие сын есімдер де бар. Оларға: үлкен, жаман, жақсы, биік, 
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аласа, жуан, жіңішке, жалпақ, қисық т.б. сапалық сын есімдерді 

жатқызуға болады. 

Ә.Тұрғынбаев өзінің «Логика» (2000) деп аталатын кітабында 

нақты ұғымдарды жекеше ұғымдармен, абстракты ұғымдарды жалпы 

ұғымдармен шатастырмау керектігін айтқан. Ұғым жалпы, сонымен 

бірге дерексіз, нақты да болуы мүмкін. Мысалы «ағаш» - жалпы 

дерексіз ұғым, «Төлеген Тоқтаровтың ерлігі» - жекеше, дерексіз ұғым 

деп, бұл жағдайларды  ерекше ажыратуды ескертіп кеткен [29;28]. 

 Мұндағы «ағаш» жалпы болғанымен конкретті ұғымды білдіреді. 

Өйткені «ағаш» дегенде бір ағаштың не көп ағаштың (орман) бейнесі 

көз алдымызға келеді. 

Пысықтауыш қызметін атқаратын құбылыс, процесс аттары, 

абстракты ұғымды беретін есімдер көбінесе жатыс формалы болып 

келетіні және бұл форманың жасырын келу ерекшелігі түркі 

ескерткіштерінде кездеседі деген пікір О.С.Сапашевтың «Көне түркі 

тіліндегі сөйлем мүшелері» (2000) зерттеуінде кездеседі. Мысалы: 

Ачсық тоғсығ өмез сен, бір тодсар ачсық өмез сен (КТ., к8) «Аштықта 

тоқтықты сезбессің, бір тойсаң аштықты сезбессің»; Антағ өдке өкүніп, 

Күлтігініг аз ерін үтрү ытымыз (КТ ү., 40) «Сол мезетте өкініп, 

Күлтегінді аз ерімен алға жібердік». Бұндай сөз оралымдары Абай 

сөздерінен де табылатыны туралы айта кеткен. Мысалы: Кеңшілікте 

ойраңдап, таршылықта қайраңдап көп батырға қалдыңыз [30;19-20]. 

Ғалым А.А.Реформатскийдің қайта өңделіп, басылған «Тіл 

біліміне кіріспе» (2003) оқулығында тілдегі абстракция кез келген 

тілдік фактіде бар. Бұл тілдік құбылыс болмаса тіл «тіл» болмас еді 

дейді. Бірақ оның рөлі мен сипаты тілдің әртүрлі құрылымдық 

деңгейлерінде әрқилы деп, абстракцияны лексикалық және 

грамматикалық деп ажыратқан. Лексикалық абстракция – тілдің ең 

конкретті бірлігі. Оның бір ғана затты емес, заттың жалпы, бірыңғай 

түрін бір сөзбен ғана атау қабілеті бар. Бұлар жалпы және жалқы 

есімдерге байланысты деп түсіндіреді. Грамматикалық абстракция - 

заттар мен жеке көрсетілген ұғымдарға  байланысты емес. Ол ерекше 

сапаны білдіретін, белгілер мен қатынастар абстракциясы екендігін  

көрсеткен [31;49-50]. 

Сонымен, деректі және дерексіз зат есімдерге қатысты деректерді 

түйіндесек,  жұп сыңарлылар  арнайы зерттелмесе де, ғалымдар азды-

көпті пікірлермен шектелгенін көреміз. Олар деректі ұғымның 

алғашқылығын, дерексіздің кейін пайда болғандығын дәлелдеуге 

тырысқан. Деректі және дерексіз ұғымның жасалуына, пайда болуына, 

айырмашылығына  аса көңіл бөлгені байқалады. Деректі және дерексіз 

мағынаға   зат есім ғана ие емес, сонымен қатар сын есімдер, 

етістіктердің де деректілігі мен дерексіздігі болады деп есептейміз. 

Деректі зат есімдерден жасалған қатыстық сын есімдер және түсті 

білдіретін сапалық сын есімдер жеке тұрып та, белгілі сөздермен 
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тіркесіп те деректі мағынаға ие болса, етістіктердің жеке тұрғанда 

абстракты мағынасы басым, ал зат есімдермен тіркесіп қолданылғанда 

мағыналары нақтыланады. Сонымен қатар  деректі ұғымды білдіретін 

сөз тура мағынасында тұрса,  ал сөздің  ауыспалы мағынасында  

деректі ұғым дерексізденеді. 

Тілдегі жалпылық ұғым мен жалқылық ұғымның деректілік-

дерексіздікпен тікелей ұштасып жататындығын көреміз. Ұғымдар нені  

бейнелейтініне, заттар мен  нәрселердің өзін бе, әлде  олардың қасиет, 

сапасын бейнелей ме,  сонысына қарай нақты және абстрактілі болады.  

Бұл екі  ұғымның айырмашылығын атап көрейік. Егер нақты 

ұғымның объектісін сезім мүшелері арқылы тұтас нәрсе ретінде 

қабылдайтын болсақ, сол нәрседен бөлек өмір  сүре  алмайтын қасиет, 

қатынастар дербес ой  объектісі  ретінде абстрактілі ұғым болып 

бейнеленеді. Мәселен, батырды (адамды) көре  аламыз, ал  

батырлықты, ерлікті тікелей өзін көре алмаймыз, басқа 

құбылыстардың көмегімен түсінеміз [28; 28]. 

Сөйтіп, бейнелеуде, сипаттауда заттың ең негізгі белгісі сол 

заттың ерекшелігі ретінде алынады екен де, соның атауы зат атауы 

болады да, (мысалы, тас, ағаш, қағаз, шаш - объективтік дүниедеге 

ақиқат, нақты заттардың атауы, тікелей сезінуге келмейтін ұғымдар 

атауы - қуаныш, қайғы, ақыл, өмір)  тек тілді пайдалана отырып, ойша 

сипаттаудың нәтижесінде, яғни абстракциялаудың нәтижесінде  

қалыптасатынын дәлелдеген [32; 6-7]. 

Ғалым Ж.Мусин пікірінше, затқа атау беруде ерекше белгілері 

мен басты қасиеттерінің ең бастысы, ең көрнектісі алынып, ол 

бұрыннан таныс заттардың сол сияқты белгілерімен, ерекшеліктерімен 

салыстырылып, егер араларында ұқсастық болса, зат сол белгінің 

атымен аталады деген. Мысалы, ғалымның пікірінше, ертеде адамдар 

пойыздың ащы айғайын айғырдың арқырауына ұқсатып “қара  айғыр” 

деп, ал оның күшін, ең күшті мал бұқамен салыстырылып “қара бұқа” 

деп атаған. Вагондарды арбаға ұқсатып, поезды оттың күшімен жүреді 

деп “отарба” атаған. Қазақ ұғымындағы шапшаңдық, жылдамдық 

шайтан атымен байланысты, велосипедті алғаш көргенде оның 

шапшаңдығын ерекше белгі етіп алып, оны  “шайтан арба” деп атаған. 

Мұнда зат атауы деректілікпен байланыстырса, тікелей сезінуге 

келмейтін ұғымдар атауы дерексізденумен ұштастырылады. 

Методологиялық- гносеологиялық тұрғыдан алғанда, материя, 

болмыс, табиғаттың - алғашқы, сана, ойлау, рухтың - соңғы екендігі  

диалектикалық материализмнің әліппелік қағидасы екенін де  ғалым 

Ш.Ш.Жалмаханов ескерген. Көп мағыналы түбір зат есімдердің 

лексикалық-тақырыптық топтарының абстракциялану деңгейін 

зерттеген Ш.Ш.Жалмаханов көп мағыналы нақты зат есімдердің 

абстрактылы зат атауы болу қабілеті барын және әртүрлі екенін 

дәлелдеген. Мысалы, 4 мағыналы қалып, ит, 5 мағыналы қыр, күн, 
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берен деген зат есімдер 3 абстрактылы ұғым; 6 мағыналы ебелек, 7 

мағыналы көз зат есімі, 4 абстрактылы ұғымның атауы болады деп, 

басқа көп мағыналы нақты түбір зат есімдердің (КМНТЗЕ-дің) 

абстракциялануы бір, екеуден аспайды деп тұжырымдаған. Логика 

зерттеушісі Д.Н. Горскийдің сөзімен түйіндеп, зат  есімнің  

абстракциялану “қабілеті” басқа  сөз таптарына қарағанда төмен 

болады деген. Сонымен қатар, ғалым  негізгі мағынадағы  нақты түбір 

зат есімдерден (НМНТ3Е) полисемиялану барысында туынды 

мағыналы абстрактылы  түбір зат есімдер (ТМАТЗЕ) және туынды 

мағыналы нақты түбір зат есімдер (ТМНТЗЕ) жасалуына мынадай 

мысалдар келтіре отырып дәлелдеген. НМНТЗЕ – ден мінез-құлық, 

(жылан - арамзалық), қабілет – қасиет (серке -басшы), уақыт (киіз – 

көктемде қар еритін кез), дауыс, дәм, иіс (бұлбұл – дауыс, шекер - 

дәмділік, жұпар – жағымды иіс), саяси - әлеуметтік ұғымдар 

(қуыршақ – марионетка, тамыр - туыс) және т.б. деген лексикалық –

тақырыптық топтардағы ТМАТЗЕ – дің, жаратылыстану 

ғылымдарының терминдері (қабырға- геометриялық термин; доға – 

географиялық термин),  сәулеттік (қабырға -үй бөлшегі), өнеркәсіп 

өнімі (қаңғалақ: ұршықтың дөңгелек басы – машина мотордың 

алдындағы айналатын қалағы), өнер бұйымдары (перде – сахна 

шымылдығы) деген лексикалық- тақырыптық топтардағы ТМНТЗЕ –

дің атауына айналып, туынды, ауыспалы сараланған және диалектілік 

мағыналардағы сөздер жасалатынын анықтаған. 444 КМНТЗЕ-ден 924 

(77,7%) ТМНТЗЕ, 252 (22,3%) ТМАТЗЕ туындайды екен [33; 27].  

Қазақ тілі біліміндегі сөз тіркесінің дамуы мен лексикалану 

процесін зерттеген ғалымдардың (Ә.Аблақов, С.Исаев, Е.Ағманов) 

пікірлеріне тоқталсақ, изафеттің бірінші түріне жататын 

анықтауыштық қатынастағы тіркестерді құрайтын зат есімдердің 

(темір пеш, қамыс құлақ, ат қора, қалта сағат, тау ешкі, инженер 

қыз, алма ағаш) алдыңғы  сыңары негізінен конкретті заттарды 

білдіретін сөздер. Професор М.Балақаев сыр мінез, тұтқын қыз, күлім 

көз, сандырақ сықылды абстракт мәндегі зат есімдердің ұшырасатынын 

ескертпе ретінде бергендігін жоғарыдағы ғалымдар айта кеткен. Бұрын 

сыр сапалық есім, тұтқын, күлім, саңдырақ қимыл есім болған, заттың 

атын білдіретін сөздердің қызметін жиі атқаруынан зат есімдер тобына 

біржола ауысқан деген пікір бар. Сонымен бірге, бұрын изафеттің І 

түрінің құрамындағы бағыныңқы сөз тек конкретті затты білдіретін 

сөздер болса, осының нәтижесінде енді олардың қызметінде басқа сөз 

тобынан зат есімдерге ауысқан абстрактық ұғым атаулары да  

қолданылу тенденциясы бағыт алып келе жатқандығын зерттеу 

барысында байқаған [34;140-141]. 

Қазақ тіліндегі күрделі сөздер мен күрделі тұлғалар жайлы елеулі 

ой-пікірлер айтқан  Ж.Шәкенов өз оқулығында кіріккен сөздердің  

мағынасы көпшілік жайда құрамындағы сөздердің нақтылы 
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мағыналарының жалпылық сипат алуы яғни дерексізденуі арқылы 

болатынын байқаған. Оған дәлел ретінде бұл жыл – биыл, бұл күн – 

бүгін, сол сияқты алып берді - әпер, алып келді- әкел дегендермен өз 

ара  салыстырып, мағыналарын ажыратқан. Ж.Шәкеновтың ойынша 

бастапқы қатардағы сөздерге қарағанда соңғылардың мағынасы 

анағұрлым абстракті [35; 20]. 

Дербес сөздің көмекші сөзге ауысу үрдісі – күрделі тарихи 

құбылыс. Бұл туралы профессор А.М.Щербак: ”Конкретті мағынаның 

жалпыға, сосын шылау қызметіне өту механизмі өте қызық. Оны былай 

түсіндіруге болады: ең алдымен өзінің мағынасы сөздер тобымен 

байланысатын, сөз бөлініп шығады, бұлардың семантикалық 

байланысы өз алдына, оның конкретті сөзін бағындыратын доминант 

құрайды, мысалы, баш “бас” (биік заттар разряды), баш “шың”. Екінші 

мағынасы біріншіге қарағанда аса абстракты екендігі анық. Осымен 

байланысты, баш сөзі тек қана тірі жан немесе организмге қатысты 

қолданылмайды, алайда кез келген затқа қатысты қолданылуы мүмкін.   

Енді  “шың” сөзі  “басы” (начало) деген қосымша реңкке ие болады. 

Осы мағынасы негізгі мағынаға айналып, ең конкретті мазмұнды 

ығыстырады, мысалы: қанға башыда “арбаның басында”, аный йол 

башыны тутты букв. “Оның жолының басында алды.” 

Тілдің құрылымдық элементтерін абстракциялап қолдану заңы 

жөнінде профессор Т.Р. Қордабаев былай деген: “Бұл заң бойынша, 

тілдегі бір кездегі деректі элемент негізінде барған сайын дерексізденіп 

отыратынынан басқа, жаңа элементтер пайда болады, бір кездердегі 

толық мағыналы сөздер келе-келе грамматикалық морфемаларға, 

шылау сөздерге  айналады, сөздер бастапқы нақты мағыналары үстіне  

келтірінді, ауыспалы мағыналар үстеп, семантикалық жағынан 

дамиды” [27;136]. 

 Ә.Хасенов: «Сөз мағынасы кеңейгенде алдымен сол сөзді 

білдіретін ұғымның, атаудың мәні кеңейеді, сөз абстракцияланған 

үстіне абстракциялана түседі, соның нәтижесінде сөздің бұрынғы бірер 

мағынасына көптеген жаңа мағына қосылады...»,- дейді [36;45]. 

Сөз мағынасының кеңеюі құбылысын, әсіресе оның жиі 

(кездесетін) қолданылатын түрін яғни жалқы есімнің жалпы есімге, 

жалпы атауға айналуын тіл зерттеушілердің көбі Ә.Болғанбаев, 

Ә.Хасенов, К.Аханов, А.Е.Бижкенова, А.В.Суперанская, 

В.В.Виноградов, Ю.С.Маслов қарастырған. Мәселен, қазақ сараң 

адамды – Қарабай, Қарынбай, Шығайбай; мысқылшыл, сықақшыны – 

Қожанасыр, Алдар; дөрекі, қара күш иесін - Қодар; бір мен бірді 

атыстырып – шабыстыратын адамды – Жантық деген. 

Енді ескерте кететін бір жағдай, егер адам ойының, дүние 

танымының дамуы конкреттіліктен абстрактілікке қарай болады десек, 

болжалдық сан есімдерді жасаушы үш тәсіл осы қозғалыстың 

иерархиялық баспалдағы сияқты: он-он бес кісі, он шақты кісі, ондаған 
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кісі тіркестерін салыстырғанда, осыны байқауға болады, -деп 

Ә.Аблақов, С.Исаев, Е.Ағманов айтқан. Бұл мысалдарды салыстырсақ, 

он-он бес шақтыдан конкреттілеу, он шақты - ондаған сөзінің 

мағынасынан конкреттілеу екендігі байқалады [34;105] 
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ІV бөлім. Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы:   қалыптасуы және 

зерттелуі, негізгі бағыттары 
 

Тіл білімінің әртүрлі саласының құрамында қарастырылып 

келген сөзжасам мәселелерін ғылымда жеке сала деп тану, оның тіл 

қабатынан алатын орнын, өзіндік нысанын, өзіне тән әдіс-тәсілдерін, 

мақсатын айқындау, ғылыми айналымға түсіру, дәлелдеу барысында 

көптеген жұмыстар атқарылып келді. Сонымен қатар, сөзжасамның 

дербес сала ретінде танылуы кейбір тілдік құбылыстарды қайта қарап, 
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жаңадан пайда болған көзқарастар мен теориялардың негізінде тағы да 

бір ғылыми зерттеуді қажет ететін мәселелердің бар екенін көрсетеді. 

Сөзжасам жаңа сөз жасаушы, туынды мағына туғызушы процесс 

ретінде тілдің дамуын қамтамасыз етіп, барлық кезеңде үнемі болып 

отыратын тарихи-жалғаспалы құбылыс болғандықтан, бұл салада 

ізденістер, зерттеулер әлі де жүре бермек. 

Арнайы әдебиетте сөзжасам мәселелерін зерттеуде бірнеше бағыт 

қалыптасты. Соның ішіндегілер: 1) тарихи – зерттеулік; 2) сөзжасам 

мен морфологияның өзара қатынастарын сипаттап, сөзжасамды дербес 

ғылым ретінде зерделеу бағыты. 

Бірінші бағыттың өкілдері сөзжасамның даму кезеңдерін тереңірек 

зерттеуге назар аударған. Б.Б.Жахина, Б. Рыспай, Егізбаева Н. 

ғалымдардың пікірінше, сөзжасам мәселесі алғашқы рет X ғасырдағы 

Махмуд Қашқаридың «Диуани – лұғат ат – турк» (XI), Ибн Муханның 

«Китиб тарғуман фарсы ва тюрки ва моголи» (XIV), еңбектерінде 

көрінеді. Бұл кезеңдерде жазылған еңбектерде алғаш рет сөздердің 

құрамы, жасалу жолдары қарастырылып, сөзжасам қосымшалары 

туралы мағлұмат берілді. XIX ғасырда сөзжасамға қатысты сұрақтар 

белгілі орыс ғалымдарының (П.М. Мелиоранский, В.В. Катаринский, 

Н.И.  Ильминский) кітаптарында сөз таптарымен бірге қарастырылды. 

Белгілі ғалымдар сөз таптарының жұрнақтырын анықтау, олардың 

мағыналарын ашу, солар арқылы жасалған туынды түбірлерді 

айқындау мәселелерімен айналысты. 1936 жылы сөзжасамды 

Қ.Жұбанов өзінің «Қазақ тілі грамматикасы» кітабында сипаттады. 40- 

шы жылдардан бастап XX ғасырдың 80-ші жылына дейін сөзжасам 

бөлек зерттелінбей, сөз таптарының сөзжасам мәселелерімен бірге 

зерттелінді. Белгілі ғалымдар сөзжасамды әртірлі сөз табымен қоса, сөз 

табының аясында сипаттады, мәселен Ә. Төлеуов есімдердің сөзжасам 

жүйесін, А. Қалыбаева (Хасенова) етістіктен сөз жасау жүйесін, Д. 

Түнғатаров омонимдік аффикстерді, Ж. Манкеева етістіктердің 

жасалуын, Н. Оралбаева сан есімнің сөзжасам жүйесін, Ө. Айтбаев, Ш. 

Құрманбаев терминдер сөзжасамын (терминдердің жасалуындағы 

негізгі амал – тәсілдер мен қалыптастырды). 

1965 жылы жарық көрген К. Ахановтың «Тіл біліміне кіріспе» 

оқулығында сөзжасам тәсілдері, соның ішінде күрделі сөздер 

қарастырылды [3]. 

Шетел ғылымында сөзжасамның өз алдына жеке сала ретінде 

өзіндік зерттеу нысаны мен оның басқа салалардан ерекшелігі А.А. 

Юлдашевтың, Э.В. Севортянның, Ф.А. Ганиевтің, В.В. Виноградовтың, 

Г.О. Винокурдың, Е.С. Кубрякованың, Е.А. Земскаяның жұмыстарында 

зерттелінді [4]. 

Қазақ тіл білімінде сөзжасам өз алдына жеке сала ретінде                           

қарастырылып, арнайы монография ретінде профессор Н. 

Оралбаеваның редакторлығымен жарық көрді. Ұжымдық еңбекте 
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сөзжасамдық тәсілдер (синтетикалық, аналитикалық, фонетикалық т.б.) 

одан әрі жан-жақты зерттелді [5]. 

Осы 1989 жылдан бастап сөзжасам жан-жақты, әр қырынан 

зерттеліне бастады. Сөзжасамның әр түрлі теориялық мәселелерін 

ғылыми тұрғыдан қарастыру нәтижесінде бірталай қомақты еңбектер 

дүниеге келді, мәселен, З.Б. Бейсембаеваның «Қазіргі қазақ тіліндегі 

сөзжасамның кейбір мәселелері» еңбегінде сөзжасамдық жаңа 

аспектілерден сипаттау мәселелері қарастырылды [6]. 1996 жылы 

шыққан Ж. Отарбекованың «Сөзжасам мәселелері және оның 

түркологияда зертелуі» мақаласында сөзжасамның түркологиядағы 

зерттелу кезеңдері анықталса [7], А. Салқынбайдың «Тарихи сөзжасам» 

еңбегінде сөз жасаудың тарихи қалыптасқан кешенді жүйесі 

зерттелінді [8]. Ал С.М. Исаевтың «қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің 

грамматикалық сипаты кітабында сөзжасамның мағыналық қыры 

ғылыми тұрғыдан зерттелінді [9].  

2002 жылы жарық көрген «Қазақ грамматикасы, фонетика, 

сөзжасам, морфология, синтаксис [10] еңбекте сөзжасам тіл білімінің 

жеке саласы ретінде көрсетіледі. Осы білімді жазған Н. Оралбаева 

сөзжасамның дербес ғылым саласы екенін дәлелдейді. Ғалым 

сөзжасамның ерекше қызметін, сөзжасамдық бірліктерін (жай, ірі, 

күрделі), заңдылықтарын атай отырып, былай дейді: «сөзжасам тіл 

білімінің басқа салаларының ешқайсысы атқара алмайтын қызметті 

жүзеге асырады. Туынды сөз, жаңа сөз жасау қызметті. Сондықтан 

сөзжасам жаңа сөз жасаудың барлық мәселелерін түгел қамтиды. Оған 

сөзжасамдық ұя сияқты ірі күрделі сөзжасамдық бірліктерге дейін 

кіреді. Сөзжасамдық нұсқаулардың сөзжасамда атқаратын қызметі, 

жаңа сөздердің жасалу үлгілері мен тәсілдері, сөзжасамдық 

нұсқаулардың түрлері, қолдану ерекшеліктері, сөзжасамдық ірі 

бірліктер болып саналатын сөзжасамдық ұялар, олардың құрылысы, 

оның сөзжасамдық ұя мүшелерінің сөзжасамдық ұяның құрамындағы 

қызметі, ерекшелігі сияқты т.б. тек сөзжасамға қатысты заңдалақтар 

сөзжасамды тілдің басқа салаларынан ерекшеліндіреді» [10,191]. 

Сөзжасам тіліміздің жеке саласы ретінде қалыптасса да, сол жас 

ғылымның мәселелері шаш етек, себебі әлі күнге дейін сөзжасамның 

терминологиялық ақпараты толық өңделмеген, сонымен қоса 

терминологиялық нақтылық мәселесі әлі де болса шешілмеген. 

Сөзжасамның морфологиядан кейін  зерттелінуі қайсібір терминдердің 

қолданыстарында қиыншылықтар тудырады. Сонымен қоса сөзжасам 

мен морфологиялық терминдердің орынсыз қолданылуы, шатасуы екі 

ғылым саласының нысандарының жақындығынан, ұқсастығынан 

шығып отыр. Сондықтан да сөзжасам ғылымының өзіндік дербес 

мәселелерін шешу қажет, соның ішінде сөзжасамның басты нысанын 

анықтап, сөз таптарының қалай, қай тұрғыда жасалатынын қарастыру 

керек.  
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Сөзжасам мәселелері көптеген ғылыми диссертациялардың 

нысаны болып, жан-жақты зерттелінді. Ғылыми жұмыстардың ішінде 

бірталай докторлық (Б. Қасым «Қазақ тіліндегі заттың күрделі 

атауларының теориялық негізі Бұл жұмыста туынды лексикалық 

бірліктердің уәждеме мәселелері арнайы сөз болады. Қ. Құрманалиев 

«Қазақ тіліндегі сөзжасамдық ұя мәселесі») диссертацияларды атауға 

болады. Кандидаттық диссертацияларда да сөзжасамның теориялық 

бірліктері өз алдына жеке зерттеу насанына  айналды, қараңыз, Н. 

Қоқышеваның (сөзжасамдық ұялардың сатыларындағы туынды 

сөздерге арналған), Б. Есімсейтовтың (сөзжасамдық тізбек мәселесі 

зерттелінген) диссертацияларнда. Ж. Әуелбекованың еңбегінде сөз 

тіркестерінің туынды мағыналы сөз жасауға қатысты анықталған. 

Диалектологтар да сөзжасам мәселелерін зерттеуге үлкен үлес қосқан, 

мәселен Ғ. Қалиевтың «Қазақ говорларындағы сөзжасам» атты 

диссертацияларда, Г. Жексембаеваның «Кірме сөздердің қазақ тіліндегі 

сөз тудыру процессіне қатысты туралы» мақаласында диалектілердегі 

сөзжасам тәсілдері қарастырылған. 

Сонымен қоса, сөзжасамды жоғарғы оқу орындарындағы 

студенттерге оқыту тәсілдеріне арналған еңбектерде де атап өту керек. 

Олардың ішінде: Н. Оралбаеваның «Қазақ тілінің сөзжасамы оқулығы 

(2002), А. Салқынбайдың «Қазақ тілі сөзжасамы», Н.А. Оразахынова, 

Ж.Т. Исаева, Г.С. Сулееваның «Қазақ тілі, Морфология» (2004) оқу 

құралдары, т.б. 

А.Салқынбайдың мақаласында сөзжасамның өзіндік тарихы 

сипатталып, сөзжасамды зерттеудегі кезеңдері топтастырылып 

қарастырылғын, қараңыз: 

1) ХІХ ғасырға дейінгі кезең. Сөзжасам қосымшалары туралы 

ілімнің негізі қалануы; 

2) ХІХ ғасырдың басынан Қазан төңкерісіне дейінгі кезең. 

Сөзжасам тәсілдері туралы алғашқы зерттеулердің жарық көруі; 

3) ХІХ ғасырдың І жартысында көптеген ғылыми грамматиканың 

жарық көріп, сөзжасамның морфологияның бір элементі ретінде 

қарастырылуы; 

4) 1950 жылдардан кейінгі кезең. Негізінен морфологияда 

қарастырылғанымен, сөзжасамның өзіндік қасиеттерінің (өнімді, 

өнімсіз, құнарлы, құнарсыздығы) зерттелуі, дербес сала ретінде арнайы 

зерттеу нысанына айналуы, тарихи тұрғыдан зерттеле бастауы; 

5) 1989 жылдан бергі кезең [11]. 

 Екінші бағыттың өкілдері сөзжасамның дербестігін сөз қылып, 

оның тілдің жүйелері арасындағы орнын белгілеп, сөзжасамдық 

бірліктерді қарастырады, мәселен, З.Бейсембаева сөзжасамның бірлігі 

ретінде туынды сөзді санайды: «сөзжасамның единицасы – туынды 

сөз». Туынды сөз дайын атау ретінде лексиканың, түбір және қосымша 

морфемадан құралатындықтан (синтетикалық тәсіл) морфологияның 
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мазмұнына еніп кетеді. Сондықтан тек өзіне ғана тән единица 

болмағандықтан, сөзжасамды тілдік деңгейден көре алмаймыз. Осыған 

орай сөзжасамды лексика мен морфологияның арасынан орын алатын 

аралық деңгейге жатқызамыз» [6]. 

Туынды сөзді сөзжасамның бірлігі ретінде «Қазақ тілі сөзжасамы» 

еңбегінің авторы да қолдайды, қараңыз:«... сөзжасамның негізгі бірлігі 

– туынды сөз. Туынды сөз құрамы оның жасалу тәсілі арқылы 

анықталады. Сөз мағынасы дамуы арқылы, негіз бен сөз тудырушы 

жұрнақтың жалғануы арқылы, екі негіз сөздің бірігуі немесе 

қосарлануы арқылы, сөздердің тіркесуі туынды сөздер жасала алады», - 

деп көрсетілген [7,101]. Сонда сөзжасамдық мағына түрлері 

нәтижесінде [12,211-212] және жоғарыда аталған еңбекте 

көрсетілгендей, негіздердің де әр-түрлі қатынастарынан (бірігу, 

қосарлану т.б.) туынды сөздер жасалады. Өкінішке орай, кейбір 

жұмыстарда «туынды сөз» термині түбір сөзімен алмастырылады, 

айталық, «Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі» еңбегінде [5]. 

 Қай ғылым болмасын, термин нақтылығы – бірінші қажеттілік. 

Сөзжасамның морфология саласынан кейін зерттелуі қайсыбір 

терминдердің қолданыстарында қиыншылықтар немесе орынды, 

орынсыз қолданушылық десе де болады, байқалып жүргенін ешкім де 

теріске шығара қоймас. Мұндай жағдайдың болуы, әрине, екі саланың 

зерттеу нысандарының жақындығы, ұқсастығынан болып отыр. 

Сөзжасам да, морфология да түптеп келгенде синтетикалық, 

аналитикалық немесе семантикалық тәсілдер арқылы жасалған сөздер, 

сөз таптары, олардың дүниеге келу, пайда болу табиғатын зерделейді. 

Нәтижесінде бұл екі сала терминдері талғаусыз бірінің орнына бірін 

қолданушылық тұстары кездеседі. Сөзжасамда «түбір» деген сөзді 

қолдану сөзжасамның терминологиялық сынын жақтыланбағанын 

дәлелдейді. Талданып отырған нәрсе, бейне бір морфология саласы 

тұрғысынан зерделеніп тұрған секілді пікір қалыптастырады. Себебі, 

түбір деген термин – морфология саласында ғылыми айналымда әбден 

тұрақталған термин. Ал сөзжасамда, әңгіме сөздің қалай жасалатыны 

турасында болғандықтан, «негіз», яғни «сөз негізі» терминдерін, ол сөз 

жасаушы механизмнің басты тетігінің бірі деген ұғымды беру үшін де 

қолданған жөн. Сөзжасам – сөздердің, сөз таптарының қалай, қай 

тұрғыда жасалатынын басты нысан етсе, морфология дүниеге келген 

сол сөздердің құрамын, сөз таптарының лексика-грамматикалық 

сипатын зерттейтін сала. Екіншіден, сөзжасам саласындағы негіз бен 

морфология саласындағы түбір терминдерінің тілдік табиғаты бірдей 

емес екенін ескеру қажет. Сөзжасамдағы негіз сөзжасамдық бірнеше 

бірліктерден тұратын ұя жасаса, түбірде соншама тілдік қасиет 

болмайды, ол синтетикалық тәсіл көмегімен түбір, түбірлес сөздерді 

жасауға ғана қабілетті. Сонда негіз – түбірге қарағанда – әлдеқайда 

ауқымды тілдік нұсқа [12,50]. 
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 Сөзжасамда «түбір» сөзін қолдану екіұшты пікір 

қалыптастырады. Ал «Қазақ грамматикасында» , «түбір» термині 

«морфология» және «сөзжасам» салаларының ортақ термині деп 

есептеледі, қараңыз «Қазақ грамматикасында» «олардың бәрін 

қамтитын ортақ термин қажеттігі туады. Осы қажеттілікті өтеу үшін, 

«сөзжасамдық негіз» ретінде лексикалық нұсқа қызметін атқаратын 

сөздердің бәрі «түбірсөздер» деп жиі аталады», -  делінген [12,224]. Бұл 

пікір дұрыс емес, себебі екі саланың терминологиясының шатасуына 

соқтырады. Себебі «түбір» - морфология еншісінде. Оның негізгі және 

туынды түрі болады деген секілді. Бұл сырт қараған кісіге осылай болу 

керек сияқты да. Сөзжасамда «түбір» терминін қолданудың үнемі сәтті 

бола бермеудің болатын себебі – сөзжасам сөз құрамын емес сөздің 

жасалуын зерттейтін сала болуында. Ал сөз жасалу үшін оған өте 

қажетті нұсқа – түбір емес, негіз қажет. Сол негіз – сөзжасаудың 

бастауы. Басқаша айтқанда, сөздің ең негізгі фундаменті болмақ, әрі 

әңгііме құрамда емес (түбір немесе жұрнақ дегендей), әңгіме сөз 

жасауға қатысты. Себебі «негіз» деген терминдік мағынада бастау алу, 

«шығар, қайнар көзі» деген ұғым, түсінік бірге қабаттаса жүреді. 

 Екіншіден, жаңа сөз сөзжасамда түбір мен жұрнақтың 

қосындысынан жасалады деп айтар болсақ, мысалы, жұмысшы 

(жұмыс – түбір, -шы – жұрнақ), ондай терминдердің дұрыс 

қабылдауынан бұдан былай біз морфологиямен сөзжасам арасындағы 

өзіндік табиғи талдауларды шатастырып аламыз. 

 Сөйтіп, сөзжасам дербес ғылым ретінде бөлектеніп, басқа шектес 

ғылымдардан ара-жігін ашып келеді. Б.Б.Жахинаның ойынша, 

сөзжасам тәсілдері шектес ғылымдардың шеңберінде қаралуға жол 

бермеу керек. Бұрын «лексикалық-семантикалық тәсілдері де сөз 

мағыналарын ауыстырудың тәсілі  ретінде лексикология саласында 

қаралып келді». Сөзжасамға қатысты ерекше сипаты, өзіне тән негізгі 

қасиеті болып табылатын жаңа сөз, жаңа ұғым атауын тудыру қасиеті, 

сол арқылы тілдің сөздік құрамын байыту қызметі ескерілмеді. 

Морфологияға енбейтін сипаттары көлеңкеде қалып, проблемалық 

негізден айырылып қалды. Мектепте оқытылатын қазақ тілі 

сөзжасамының тілдік табиғатын, тақырыптық, лингвистикалық негізін 

аша түсіндіру үшін, мәселенің бұл сияқты құрылымдық, семантикалық 

сипаттарын теориялық негізде айқындап алған жөн. Әрі әрқайсысының 

өзіндік белгілері мен мәнін, аясын ашып алу керек. Әйтпесе 

пракикалық тұрғыда оларды дәл танып, ажыратып, тиянақтап талдап 

білімдік дағды беру қиын [1, 202].  

  Ал дос+тық, өнер+паз, өн+дір+іс+тік сияқты сөздерді бір сөз 

табына екінші бір сөз табының пайда болуы деп түсіндіріледі. Немесе 

бір сөз табынан өз ішінде жаңа мағыналы сол сөз табын тудыру процесі 

деп түсіндірілді. Сол арқылы осы сөз табының қатарын өсіру деп 

айқындалады.  
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  Байқаймыз, сөз тудыру немесе сөзжасам проблемасынан гөрі 

жеке сөз табын жасау, яғни грамматикалық топтар тудыру проблемасы 

болып, соның негізінде лексика-семантикалық сипаттан гөрі, яғни 

тілдің лексикалық байлығын арттырып, сөздік құрамын жаңа 

туындылармен толтыратын тілдік процесс, семантикалық құбылыс деп 

танудан гөрі, грамматикалық сипат алып, грамматикалық топтарды (сөз 

таптарын) байытып, қатарын көбейтетін грамматикалық құбылыстың 

шеңберінде қалып отыр.  

  Соның нәтижесінде оқулықтар мен ғылыми грамматикаларда да, 

тіпті арнайы зерттеулерде де, әсіресе, қосымшалар арқылы 

(синтетикалық тәсілмен) сөз жасау амалы жекелеген сөз табының 

құрамында ғана, яғни сөзжасам грамматикалық топ жасау, сөз 

таптарын жасау, сөйтіп, лексика-семантикалық құбылыс емес, 

грамматикалық, немесе грамматика-семантикалық құбылыс ретінде 

қаралып келді. Тіпті қосымшалардың өзі мектеп оқулықтарында да, 

ғылыми еңбектерде де сөз табына және оның түріне қарай жіктеліп 

отырады. Мысалы, есім сөздерден зат есім тудыратын жұрнақтар 

немесе зат есімнен (сын есімнен, сан есімнен т.б.) зат есім тудыратын 

жұрнақтар, етістіктен зат есім тудыратын жұрнақтар, сондай-ақ есім 

сөздерден сын есім (үстеу) тудыратын немесе етістіктен сын есім 

(үстеу) тудыратын жұрнақтар және есім сөздерден (зат есім, сын есім, 

т.б.) етістік тудыратын жұрнақтар т.т. [1, 203].  

  Қорыта айтқанда, сөзжасам дербес ғылым. Оның мақсат-міндеті 

бөлек, жеке зерттеу объектісі бар, тілдің өзгеше қабаты болғандықтан, 

оның тілдің негізгі бір саласы ретіне қарастырылуы – заңдылық [1, 

201].  

  Сөйтіп, сөзжасам – қазақ тіл білімінің жеке ғылым саласы ретінде 

дамып келеді, бірақ, өкінішке орай, терминологиялық ақпараты, 

сөзжасам тәсілдері әлі толық зерттелінбеген.  

 

Сөзжасам тәсілдерінің зерттелуі 

 

Сөзжасам тәсілдері көне заманнан бері сөз жасауда қолданылатын 

негізгі әдістер ретінде сипатталады. Көне түрік ескерткіштерінде 

сөзжасамның синтетикалық, аналитикалық, семантикалық тәсілдері 

кеңінен пайдаланған. Ғ. Айдаровтың пайымдауынша, көне жазба 

ескерткіштер тілінде негізгі түбір сөздермен қатар, туынды сөздер 

болғаны белгілі. Олар: «туынды түбір», «күрделі сөз», «бір сөздің 

бірнеше мағынада қолданылуы» түрінде кездеседі. Басқаша айтқанда, 

көне жазба ескерткіштер тілінде жаңа сөз жұрнақтар арқылы (тір-іг, 

біл-іг, ур-уш, иел-ме, өт-унч), сөздердің тіркесуі арқылы 

жасалған (күнтүз, Темір-қапығ, Қара-құм, Ілтеріс, арқыш-тіркес, 

секіз он, йеті йуз) [13,157]. Орхон ескерткіштерінде семантикалық 

тәсіл арқылы жасалған сөздер де кездеседі, қараңыз: [кат\ 1) қабат, 
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қатар, 2) жеміс, 3) жануардың аты, 4) қату, 5) араластыру. Келтірілген 

мысалдар көне түркі тілінде сөзжасамның морфологиялық, 

синтаксистік, семантикалық тәсілдері болғанын анық көрсетіп тұр. Ғ. 

Айдаров жазба ескерткіштер тілінде сөзжасам тәсілдерінің түрлілігін, 

оның тілдің даму тарихында біртіндеп қалыптасқанын айтады [13]. 

 Қазіргі түркі тілдерінде көне түркі тілдеріндегі қолданған 

сөзжасам жүйесі сол қалпында қалмаған. Сөзжасамдық тәсілдер жүйесі 

ретінде көне заманнан бері қолданып, көне түркі тілінен бастау 

алғанмен, бүгінгі күнде өзгеріп, күнделенген сөзжасамдық тәсілдер 

жүйесі ретінде ұзақ уақыт қалыптасқан, өз құрамына жаңа 

сөзжасамдық жұрнақтарды, басқа тәсілдер түрін қосқан. Егерде көне 

заманда, ескерткіштердің материалына қарағанда, негізгі сөзжасамдық 

тәсіл морфологиялық  тәсіл болса, қазіргі сөзжасамда сан-алуан 

тәсілдер қолданылады. Егер көне замандағы сөзжасамда санаулы 

жұрнақтар ғана қолданса, бүгінгі күндегі қазақ тілі сөз тудырушы 

жұрнақтарға өте бай, олардың саны үнемі тілдің даму барысында 

толтырылып отырған.  

Ф.А. Ганиевтің «Словообразование» (2000), «Словообразование по 

конверсии» (2004);    Н.Э. Гаджиахмедовтің «Словоизменительные 

категории имени и глагола в кумыкском языке» (2000), А.В. 

Есипованың «Тюркское словообразование как языковая система» 

(2011)  еңбектерін атауға болады. 

Сөзжасам тәсілдерін зерттеуде қомақты үлес қосқан ғалымдардың 

ішінде В.В.Виноградовты, Г.О.Винокурды, Е.А.Земскаяны, Ғ.Айдарды, 

А. Байтұрсынұлын, Қ.Жұбановты, С.Кеңесбаевты, М. Балакаевты, 

Н.Оралбаеваны, А.Қалыбаеваны, Н. Сауранбаевты, А. Салқынбайды, 

Қ.Есеновты, С. Нұрқатовты, Ш. Құрманбайдың, Ж.Отарбекованы, Г.К. 

Абдимажитованы, Г.К. Абдирасилованы, т.б. атауға болады.  

Ғалымдардың пайымдауынша, жұрнақтардың сөзжасадық пәрменділігі, 

біріншіден, олардың санының көбеюімен байланысты, мәселен қазіргі 

қазақ тілінде 180 нен астам жұрнақтар бар. Солардың ішінде: -а 

(жаз/ағ/, жыр/а, -ай маң/ай; -ақ, жат/ақ; -ан, От/ан; -ана, жұқ/ана; - 

анақ, шығ(қ)/анақ; -аң, Тоз/аң; - ар, Жан/ар; -ат, қыр/ат; -арт, 

муз/арт; -ау, қыл/ау; -аушы, жол/аушы; - ауыл, сыр(ы)қ/аул; -аш, 

Бақыр/аш; -ашақ, бол/ашақ; -ба, қаз/ба; -бақ, жұм/бақ; -бан, 

мейір/бан; -бе, сүз/бе; - бек, Дөң/бек; -ге, бүр/ге; -гей, Күн/гей; - гек, 

Жел/гек; - ген, Жеті/ген; -гер, қалам/гер; -гі, сүр/гі; -гін, сүр/гін; -гір, 

Дүң/гір; - гіш, іл/гіш; -ғақ, жар/ғақ; -ғай, найза/ғай; - ғалдақ, 

сары/ғалдақ; -ғы, Бұр/ғы; -ғын, құ/ғын; -ғыш, қыр/ғыш; -дама, 

тұжырым/дама; -дас, заман/дас; -дек, кеңір/дек; -демеғ мінез/деме; -

дес, күн/дес; -деу, күз/деу; -дық, адал/дық; -дік, бел/дік; -ек, күз/ек т.б. 

Екіншіден, қосымшалардың мағына жағынан дамуы. Бұл процесс 

ерте басталған, мәселен ығ/іғ жұрнағы көне жазба  ескерткіштерінің 

өзінде көпмағыналы болған, қараңыз: біліг сөзінде іг жұрнағы заттық 
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ұғым жасаса, үчуг сөзінде жанды зат туралы ұғым білдірген бітіг 

сөзінде жазу, жазба деген ұғымдарды білдірген. А. Есенқұловтың 

«Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі қосымшалар еңбегінде» [14] –

дық, -тік, -ыс, -іс, -с, -лық жұрнақтарының көне дәуірден бері 

көпмағыналы болғаны дәлелденген; қараңыз –дық жұрнағының 

көпмағыналылығын түрлі атауларды жасауға қолданылатыны 

дәлелдейді: 1) үй заттарының атын атау: орындық, сандық, қазандық; 2) 

өсімдіктерге қатысты атаулар: егіндік, шабындық; 3) географиялық 

атаулар: терістік, оңтүстік; 4) киіз үй жабдықтары: белдік, желдік, 

түндік; 5) тағам аты: тұздық; 6) оқуға байланысты атаулар: көптік, 

септік, тәуелдік, оқулық, сөздік; 7) салтпен байланысты атаулар: 

қалыңдық, көрімдік; 8) дерексіз заттық ұғымдарды атау: шындық, 

шаттық, достық, жастық, озбырлық  [14]. 

-Ыс, -і, -с жұрнақтары тарихи тұрғыдан алғанда, олардың алғашқы 

бір қосымша екені белгілі. Ортақ етістің жұрнағы өз мағынасының 

үстіне заттық мағына білдіретін болып, тағы бір мағынасының үстіне 

заттық мағынаны білдірумен қатар, тағы бір мағына қосып алған. 

Сөйтіп, оның мағынасы кеңейген, екі сөз табының керсеткіші 

дәрежесіне жеткен. Егер де оның мағынасында өзгеріс болмаса, 

бурынғы мағынаның устіне тағы бір мағына қосылып, оның 

семантикалық жүгі артпаса, ол тілде екі қосымша болып танылмас еді. 

Сөйтіп, бұл арада -ыс морфемасының мағынасының, кеңеюі арқылы 

зат есімнің -ыс жұрнағы қалыптасып, тілге ол жаңа қосымша ретінде 

қосылған. Мұның барлығы синтетикалық тәсілдің күрделеніп 

отырғанын көрсетеді[14,108]. 

Белгілі ғалым А. Байтұрсынұлы қазақ тілінің сөзжасам тәсілдерін 

анықтауда маңызды рөл атқарған. Ол тәсілдерді термин жасауда 

пайдаланудың жарқын үлгісін көрсеткендігін оның қаламынан 

туындаған терминдері дәлелдейді. Мәселен, «буыншы», «бастауыш», 

«жалғаулық», «есімдік» тәрізді көптеген терминдері морфологиялық 

тәсілмен жасалған [15]. 

Қосымшаларды жалғастыру арқылы жаңа сөз жасау А. 

Байтұрсынұлы, Қ. Жұбанов ғалымдарымыздың еңбектерінде бастау 

алғалы белгілі, мәселен, -у жұрнағы етістің қимыл атау формасын 

атайды. Мысалы: бейімдеу, оқшалау, сәулелеу, тасымалдау, үйректеу 

т.б. Заттық ұғым мен процесстік ұғымды ұштастырып тұратын мұндай 

терминдерді жасау А. Байтұрсынұлынан бастау алып, бүгінгі қазақ 

терминологиясындағы термин жасаудың өнімді бір үлесіне айналғанын 

аңғарамыз. 

- У жұрнағы тек –да/-де тұлғалы етістіктерде ғана емес, - тан/-тен, 

- лан/-лен тұлғалы етістіктерге де, бұлардың үстіне үстемеленген –

дыр/-дір, -тыр/-тір тұлғалы етістіктерге де жалғанады. Мысалы: 

бөлшектену, ғарыштану, жарықтану; жарықтандыру, түрлендіру 

т.б. [15]. 
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А. Байтұрсынов терминологияға қатысты біраз мақала жазып, пән 

атауларын қалыптастыруға өлшеусіз үлес қосты. 

Соымен қоса, А. Байтұрсынов қос сөздерді, біріккен сөздерді де 

қарастырған. Ол оларға ерекше мән берген: есен-аман, қой-қозы, жүн-

жұрқа, бақа-шаян, жүк-аяқ, қайын ата, қайын бике, алтыбақан, 

соқыр теке, бас құр, түндік-бау, ақ-сүйек, атбақыл, үлтабар, т.б. тліш 

туынды сөздердің бойында болатын негізгі өзгешелікті, ең бастысы, 

сөздердегі мағынаның өзгеретінін тілге тиек етеді. Зерттеуші «қос сөз» 

деген терминге біріккен сөздерді де, тіркесті, біріккен сөздерді де 

жатқызып, бұл терминді кең тыныста қолданған. Мәселен, «қос сөзде 

екі сөз біріңғай болса я жіңішке болатын болса, онд екеуі айрылмай 

бірге жасызалады (басқұр, қолқап, желкесер, айбалта, т.б.)» дей келе 

әрі қарай «қос сөзде екі сөз біріңғай болмаса, бірі жуан, бірі жіңішке 

болса, онда араларына сызықшамен айрылып жазылады (жел-бау, 

төсек-ағаш, жүк-аяқ, т.б.) – дейді [15]. Қос сөз деген терминді жалпы 

«күрделі сөз» деген мағынада қолданғанын көреміз. Бұл жерде келісуге 

болмайтын пікір қайшылығы бар: ол – бірге жазу мен дефис арқылы 

жазу. Әрине, бірге жазылу емлесі сөздердегі дыбыстардың жуан не 

жңішкелігіне байланысты еместігі бүгінгі лингвистикалық тәжірибеде 

белгілі қағида. 

Профессор Қ.Жұбанов қазақ тілінің ғылыми негізін қалаған. Ол 

қазақ термин жасамындағы қосымшалардың маңызды рөлін көрсетіп, 

қысқарған сөздер туралы былай дейді: «қиюлы сөз жасау амалы – қазақ 

тілінің октябрден бері тапқан олжасы. Сондықтан, бұл сөздер қазақ 

тілінде өзінің лайықты орның тауып келе жатыр» [16]. 

Қ. Жұбановтың еңбектерінде күрделі сөздер бірінші рет ғылыми 

тұрғыдан  қарастырылған. Ғалым сөзқосым тәсіліне келесі анықтама 

берген «сөзқосым жаңа сөзді екі немесе көбірек сөздерді бір сөзге қосу 

арқылы жасау тәсілі болып табылады», -деп тұжырымдаған [16,91]. 

Қ.Жұбанов күрделі сөздердің мәселесін көтергенде, қосымдар 

(сложение) және қосар сөздер [16] терминдерін қолданған. Қосымдар 

деген терминнің лингвистикадағы анықтамасы: «Екі не одан да көп 

негіздердің (основ) бір бүтін боп бірігуінен жасалған жаңа сөздер» [16]. 

Тілші қосымдар деген терминді осы мағынада алдығын берген 

анықтамасы мен келтірілген мысалдары айғақтайды [16]. Зерттеуші 

қазақ тіліндегі қосымдарды алты түрге саралайды: 1) зат есім+зат есім; 

2) сын есім+зат есім; 3) зат есім+қимыл есім; 4) сан есімдер (он бір 

санына бастап); 5) жалқы есімдер; 6) жаңа жасалымдар – қысқарымдар. 

Келесі бір зерттелімінде қазақ тіліндегі күрделі сөзді екі түбірдің 

кірігуі, қиюлы кіріккен, (қиюлы кіріккен сөздер деген терминді 

қысқарған сөздердің орнына қолданған). Соынмен қатар тілші туынды 

сөздерді жасауда сөздерді қосақтап та жаңа сөз жасауға болатындығын 

айтады. Ғылым қос сөздер деген терминнің орнына қосар сөз дегенді 
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қолданады. Қазақ тіліндеігі терминдерді сараласақ, мағыналық 

жағынан да, тұлғалық жағынан да қосарлы сөздер деген ұтымды. 

М. Балақаев күрделі сөздердің жасалу тәсілін аналитикалық, яғни 

синтаксистік тәсіл деп атады. Ғалымның пайымдауынша, осы тәсіл 

типонимика саласында белсенді түрде жүзеге асырылады. Синтаксистік 

тәсіл барлық сөз таптарының сөзжасамдық мүмкіншілігін арттырады. 

Солардың ішінде зат есімдерінің сөзжасамдық пәрменділігі 

басымдырақ. Күрделі зат есімдер Ι және ΙΙ типтік изаореттік 

конструкциялар  арқылы жасалынады, қараңыз: жолаяқ (жол-аяқ)  - 

(дорога + посуда), қонақкәде (гость + обычай); гостям положенное 

асқазан (пища + котел) желудок; жермай, лампамай (земля+масло, 

лампа + масло) керосин; көзәйнек (глаза + стекло) очки; құмшекер 

(песок + сахар) сахарный песок [17,212]. 

А. Кенесбаев қазақ тіліндегі қос фразалық сөздерді зерттеуге көп 

көңіл бөлді. Ғалым өз еңбегінде оларға анықтама беріп, негізгі 

модельдерін құрды. Академиктің тұжырымдауынша, қазақ тіліндегі қос 

сөздер норма жағынан да, семантика жағынан да түрлі-түрлі болып 

келеді. Кейбір түр қайталанып келсе (мәселен: «алуан – алуан», «еміс-

еміс», «ауық-ауық», «дүркін-дүркін»), кейбірі редупликациялық түрде 

келеді (мәселен, «үп-үлкен», «жап-жақсы», «сап-сары», «әп-әдемі»), 

енді кейбірі (бұл сан жағынан ең молы), негізгі түбір сөздерден 

жасалған (мектеп грамматикасының терминдерімен атағанда «қарсы – 

мағыналас», «мәндес»  т.б.), қос сөздер (мәселен: «ұзынды – қысқалы», 

«ертелі – кеш», «аяқ – табақ», «бұзау – торпақ») [18,191-192]. 

60- жылдардың басында А. Ыскаков, К. Ахановтың жұмыстарында 

морфологиялық сөзжасамдық тәсіл сипатталды. Ғалымдардың 

пайымдауынша, жаңа сөздер түбірге аффикстердің жалғану 

нәтижесінде пайда болады. Аффикстер өз алдында дербестігі жоқ, тек 

сөз құрамына түбір морфемаға жалғанып, қолданылғанда ғана, белгілі 

бір мағынаға ие болатын көмекші морфемалар [19],[20]. 

Аффикстік морфемалар мағынасы мен қызметі жағынан түрлі – 

түрлі болып келеді. Олар екі топқа бөлінеді: Бірінші топқа сөз 

тудырушы морфемалар кіреді: «Дербестігі жоқ түбірден немесе 

дербестігін сақтаған түбір морфемадан сөз жасайтын мұндай 

аффикстерді сөз тудырушы аффикс дейміз. Сөз тудырушы 

аффикстердің мағынасы деривациялық мағына деп аталады» - дейді. К. 

Аханов [20,32]. 

Аффикстердің екінші түрі – реляциялық мағынасы бар аффикстер. 

Олар сөз бен сөзді байланыстырып, олардың бір – біріне қатысын 

білдіретін аффикстер. 

Көмекші морфемалар әр түрлері болады, мысалы, суффикс, 

инфикс, префикс, флексия (жалғау). Орыс тіліндегі суффикс деп 

аталатын морфема түркі тілінде жұрнақ деп аталады.  
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Жұрнақтар өз ішінде екі топқа бөлінеді: оның бірі сөз тудырушы 

жұрнақтар (словообразующие суффиксы), екіншісі (форма тудырушы 

жұрнақтар (формообразующие суффиксы).  

Аффикстердің жалаң және күрделі түрлері болады: Сөздердің 

жалаң және күрделі болатыны сияқты, аффикстер де (жұрнақтар да) 

жалаң және күрделі болып келеді. Жалаң аффикс бір ғана көмекші 

морфемадан (аффикстен) құралады. Мысалы, жұмысшы, балықшы, 

өнім, білгіш, достық деген сөздердің құрамындағы –шы, -ім, -гіш, -тық 

аффикстерінің әрқайсысы ары қарай бөлшектеуге келмейтін біртұтас 

жалаң жұрнақ болса, мәселен, адамшылық, тіршілік, тыңғылықты, 

қызғылықты, басыңқы, түсіңкі деген сөздердің құрамындағы –шылық 

(-шілік) –ғылықты, -ыңқы (-іңкі), жұрнақтарының әрқайсысы – екі 

немесе одан көп жалаң жұрнақтардан құралған күрделі (құранды) 

жұрнақтар. Бұл құранды жұрнақтарды тарихи жасалуы тұрғысынан 

алып қарағанда, алдыңғы құранды жұрнақтың (-шылық, -шілік), -шы (-

ші) және –лық (-лік), екінші құранды жұрнақтың (-ғылыұты) –ғы –лық 

және –ты морфемаларының (жұрнақтарының) қосындысынан, ал соңғы 

құранды жұрнақтың (-ыңқы, - іңкі) – ың (-ің) және – қы (-кі) 

морфемаларының (жұрнақтарының) қосындысынан жасалғанын аңғару 

қиын емес. Ал тілдің қазіргі қалпы тұрғысынан алып қарағанда, аталған 

жұрнақтар жоғарыдағыдай  мүшеленіп (бөлшектеніп) жатпайды да, 

біртұтас аффикс – құранды жұрнақ ретінде танылады. Күрделі 

(біріккен) сөздердің құрамындағы сыңарлар (түбірлер, негіздер) 

дербестігін жойып, бір-біріне қалай кірігіп кететіні сияқты, құранды 

жұрнақтардың құрамындағы сыңарлар да (жалаң жұрнақтар) 

дербестігін сақтамай, өзара бір – біріне кірігіп (сіңісіп) кетеді. Соның 

нәтижесінде құранды жұрнақ біртұтас жұрнақ ретінде ұғынылады. 

Құранды жұрнағының алғашқы сыңары (-ші) –күй, ел, ән, егін, 

тәрізді сөздерге жалғанып, күйші, елші, егінші, тәрізді зат есімдер 

тудыратын жұрнақ екені даусыз. Бірақ аталған жұрнақ (-ші) тірі деген 

түбірге жалғанғанымен, одан күйші, әнші, елші, егінші тәрізді өз 

алдына дербес қолданыла алатындай туынды сөз жасалынбайды 

(мысалы, тірі) сусып, келесі жұрнаққа (-лік) қосылған да, біртұтас 

құранды жұрнақ жасалған.  

Морфологиялық жылысу процесі мен сіңісу процесінің қатысу 

нәтижесінде жасалған күрделі немесе құранды жұрнақтар мыналар: 

1) –шылық (-шілік):тіршілік, адамшылық, кемшілік, 

айшылық, тоқшылық, азшылық, таршылық, кеңшілік; 

2) –лас (-лес) және оның фонетикалық варианттары: ұялас, 

бәсекелес, бәстес, будандас, татулас, ауылдас, құрбылас, еншілес, 

араздас, пікірлес, достас, серттес; 

3) – ңқы (-ңкі), -ыңқы (-іңкі):батыраңқы, шашыраңқы, 

жуысыңқы, түсіңкі, бағыныңқы, басыңқы, жабысыңқы, көтеріңкі, 

кебіңкі, шығыңқы; 
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4) –нды (-нді), -ынды (-інді):жаттанды, асыранды, ерітінді, 

жыртынды, шұбыранды; 

5) –қылықты (-ғылықты), -кілікті (-гілікті): тыңғылықты, 

түпкілікті, жергілікті, тұрғылықты, қызғылықты; 

6) –мпаз (-ымпаз, -імпаз):жасампаз, сұрампаз, кеңесімпаз, 

жүзімпаз, жортымпаз. 

7) –лан (-лен), -дан (-ден), -тан (-тен):ашулан, жігерлен, 

таңдан, үйлен, қайраттан, бейнеттен, еттен, мастан, бұлттан, 

аяқтан, арлан, еңбектен, қарулан. 

8) –сыра (-сіре):жалғызсыра, етсіре, қансыра; 

9) –ыңқыра (-ңкіре), -ыңқыра (-іңкіре): айтыңқыра, жүріңкіре, 

күтіңкіре, барыңқыра, тыңдаңқыра, сөйлеңкіре. 

Құранды жұрнақтардың құрамын талдағанда, олардың әртүрлі 

өзгеріске ұшырап ықшамдалуына және олардың құрамында төл 

жұрнақпен бірге кейде кірме жұрнақтың болу мүмкінділігіне де назар 

аударған мақұл. Бұл жайында қазақ тіл білімі маманы А. Ы. Ысқақов 

былай дейді: «Құранды жұрнақтарды сөз еткенде, мынадай екі түрлі 

құбылысты ескерген мақұл: біріншіден, тіліміздің дыбыстық заңына 

лайық өзгерілеу, ықшамдалу сияқты құбылыстардың да болатыны 

шексіз. Мысалы, - нікі, -дікі, -тікі жұрнағы бастапқы ілік септік 

жалғауының –нің (-ның,-дың,-дің, - тың, -тің) қосымшасы мен сын есім 

тудыратын –кі (-қы, -ғы, -гі) қосымшасының бірігуімен жасалған. Бірақ 

құранды жұрнақ -ніңкі болудың орнына ықшамдалып, -нікі түрінде 

қалыптасумен қатар, өзінің құрамындағы екінші компонентіндегі 

жіңішке к дыбысының әуенімен, тек жіңішке вариантта ғана орныққан. 

Демек, -нықы, -дықы, - тықы түрі шығып қалған. Екіншіден, құранды 

жұрнақ тек байырғы қосымшалардың ғана емес, байырғы төл қосымша 

мен басқа тілден енген кірме қосымшадан да бірігіп жасалатыны 

байқалады. Мысалы, жоғарыдағы жағымпаз, жүзімпаз дегендерде –

ым (-ім) –байырғы төл қосымша да, - паз –шет тілден енген кірме 

қосымша» [19]. 

К. Аханов өз еңбегінде күрделі сөзге де түсінік берді. Ғалымның 

паймдауынша, күрделі сөздің өзіне тән белгілері болады. Олар: 1) 

семантикалық тұтастық белгісі (күрделі сөздің құрамындағы 

сыңарлардың мағыналық дербестілігі мен грамматикалық дербестігінің 

күнгірттенуі немесе жойылуы сөздің бұл түрінде семантикалық 

тұтастықтың пайда болуына әкеледі. 

2) морфологиялық тұтастық белгісі. Күрделі сөз де жалаң сөз 

тәрізді түрленіп, көптеледі, септеледі, жіктеледі. Оның сыңарларының 

әрқайсысы бөлек-бөлек өзгермей, тұтас күйінде түрленіп, бір тұлғаға 

(формаға) ие болады. Күрделі сөз тұтасқан (бүтін) күйінде ғана 

парадигматикалық қатарға мүше ретінде ене алады. Мұның өзі күрделі 

күрделі сөздің морфологиялық жақтан тұтастығын, бір бүтін екендігін 

көрсетеді. 
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3) синтаксистік тұтастық белгісі. Күрделі сөздің синтаксистік 

тұтастық белгісі дегенмен әдетте, оның синтаксистік жағынан (сөйлем 

мүшесі болу жағынан) бөлшектенбей, сөйлемде бір ғана мүше болуы 

ұғынылады, мысалы,қолғап, қарақұс деген сөздердің қол, қара 

дегендері өз алдында бір-бір мүше емес,  сөйлемде қолмен қап-тың 

екеуі қослып бір-ақ мүше бола алады. 

Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі М. Оралбаеваның «Қазіргі қазақ 

тіліндегі сан есімнің сөзжасам жүйесі» [21] еңбегінде «Қазақ 

грамматикасы» кітапта [20] толық сипатталған. Осы авторлардың 

айтуынша, қазақ тілінің сөзжасам жүйесінде әбден орныққан, 

қалыптасқан сөзжасамның негізгі үш тәсілі бар: 

1) Синтетикалық тәсіл, 

2) Аналитикалық тә сіл, 

3) Лексика – семантикалық тәсіл 

Синтетикалық сөзжасам тәсілі 

Қосымшалы түрде синтетикалық тәсіл туынды сөз жасауда негізгі 

тәсілдер тобына кіреді. Синтетикалық тәсіл арқылы туынды сөз 

жасаудың тілде қалыптасқан өзіндік жолы бар. Бұл тәсіл арқылы 

туынды сөз жасау үшін оған екі тілдік бірлік қатысуы керек:  

1) Лексикалық мағыналы сөз 

2) Сөзжасамдық жұрнақ синтаксистік тәсіл арқылы туынды сөз 

жасауға қатысатын бұл тілдік бірліктердің әрқайсысының өзінің 

атқаратын қызметі бар. Лексикалық бірлік туынды сөздің мағынасына 

арқау болады, сондықтан да туынды сөз жасауға лексикалық мағыналы 

сөздер қатысады; мысалы жүлдегер, ақты, ақылды.  

Туынды сөз жасауға қатысатын лексикалық бірліктерге қойылатын 

негізгі талап оның лексикалық мағынасы болу керек. Сол лексикалық 

мағыналы сөз туынды сөзді жасауға негіз болады. 

Синтетикалық тәсілдегі екінші тұлға екінші тілдік бірлік – 

сөзжасамдық  жұрнақ. Синтетикалық сөзжасамда жұрнақ негізгі мүше 

болып саналады, оның қатысынсыз синтетикалық тәсіл арқылы ешбір 

туынды түбір жасалмайды. Синтетикалық тәсіл арқылы жасалған 

туынды сөздер туынды түбір деп аталады. Туынды түбір сөзден 

сөзжасамдық жұрнақ арқылы жасалады, мысалы, сыр+лы >сырлы. 

Аналитикалық тәсіл– тілімізде көне замандардан келе жатқан, 

тілімізді көптеген күрделі сөздермен толықтырған өнімді тәсіл. Бұл 

тәсіл – басқа тілдердің сөзжасамында кең орын алатын кең таралған 

тәсіл. 

Сөзжасамның аналитикалық тәсілі синтетикалық тәсілден өзінің 

сөзжасамдық бірліктері арқылы ерекшеленеді. Егер синтетикалық 

тәсілде туынды сөз жасауға лексикалық бірлік пен жұрнақ қатысатын 

болса, аналитикалық тәсілде жұрнақ қатыспайды, тек екі, я одан да көп 

лексикалық бірліктер ғана сөз жасаушы тұлға қызметін атқарады. 
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Аналитикалық тәсілде екі (я одан да көп) сөз бір-бірімен тіркесіп, 

жаңа лексикалық мағыналы сөз жасайды. Аналитикалық тәсіл арқылы 

жасалған сөз күрделі сөз деп аталады. Мысалы, ортан жілік, шекара, 

өнеркәсіп, аққу, темір жол, қызыл ала, алпыс бес, қара торғай т.б. 

Мұндағы ортан жілік - бір мүшенің аты, шекара – орынның аты, 

өнеркәсіп – заттың аты, шекара –заттың аты, аққу – құстың бір түрінің 

аты, темір жол – поез жүретін жолдың аты, қара торғай – торғайдың 

бір түрінің аты. 

Келтірілген аналитикалық тәсіл арқылы жасалған, бірақ күрделі 

сөздердің бәрі екі лексема арқылы жасалған, бірақ күрделі сөзде 

олардың әрқайсысы өзінің жеке тұрғандағы мәнін сақтамай, бір тұтас 

мәнге көшкен. Ол келтірілген мысалдардан анық көрінеді. 

Лексика-семантикалық тәсіл. Қазақ грамматикасында лексико – 

семантикалық тәсілге де сипаттама беріледі. 

Лексика-семантикалық тәсіл, арқылы жасалған сөздердің құрамы, 

тұлғасы ешбір өзгеріске түспейді, өзгеріс тек сөздің мағынасында ғана 

болады. Сөз дыбыстық, морфемдік құрамын сақтай отырып, тілдегі 

бұрынғы қолданылып жүрген мағынасының үстіне жаңа мағына қосып 

алады, тілде жаңа мағынасында да қолданыла береді. Сөздің тек 

мағынасында ғана өзгеріс пайда болады. Сөздің мағынасында жаңа 

өзгеріс пайда болатындықтан, бұл тәсіл лексика – семантикалық тәсіл 

аталған. Бұл сөзжасамдық тәсіл көне заманнан бері қарай қызмет 

атқарып келеді. Ә.Қайдардың пікірінше, қазақ тіліндегі бір жарым 

мыңдай бір буынды төл түбір сөздеріміздің төркіні тым алыста, 

мыңдаған жылдар қойнауында жатыр. Ал сіздер мен біздердің күнде 

айтып жүрген «жаңа сөздеріміз» шын мәнісіндегі жаңа сөздер емес, 

тіліміздегі байырғы түбірлерден сөз жасау модельдері негізінде пайда 

болған туынды дүниелер. Олар дүниеге тіл қажетін өтеу үшін келген, 

оларды біз өзіміз тілімізде әбден қалыптасқан дәстүрлі тәсілдер арқылы 

жасадық. Түбір ескі, тәсіл ескі, бірақ сөз жаңа, өйткені ол жаңа ұғым, 

мағынаға ие болды. Тіл қорының осылайша жаңалануы оның ішкі даму 

заңына байланысты. Бірақ оны ылғи әрекетке келтіріп отыратын 

қоғаушы күш қоғамдағы әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени 

жағдайлар, яғни күн сайын туындап жататын жаңа ұғым, жаңа зат, 

құбылыстарды игеру қажеттігі» [22, 121-122].  

Сөз мағынасының дамуы – сөздік құрамның баюының құнарлы 

жолы деуге болады. Бұл құбылыс тілдің өз ішкі мүмкіндіктерінің 

негізінде іске асып жатады әрі тілді байытудың ең құнарлы жолы деуге 

болады. Сөзжасамның бұл жолын семантикалық жолмен сөз жасау 

дейміз[23, 823]. Мысалы, айдар – ертеде балаға қойылатын шаш, тұлым 

болса, қазірде газет айдары (рубрика) ретінде жаңа мағынаға ие болған. 

Сондай-ақ, құн сөзі ертеректе төлем, алым, пұл, ақы мағынасында 

қолданылса, қазірде экономикалық терминге айналған. Сол сияқты 
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жарыс сөзінің де ат жарысы, жаяу жарыс деген мағынасы әлдеқайда 

кеңіген (еңбек жарысы), тың сөзі де жаңа мағынаға ие болды (целина).  

Сапар, сапарға шығу, жол жүру мағынасы кеңейіп, ресми стильде 

қолданылатын, мемлекет, ұйым басшыларының өзге елдерге ресми 

түрде, қызмет бабымен немесе арнайы шақырумен баруы (визит) деген 

ұғымдағы саяси-қоғамдық ғылым терминіне айналған: Сапар 

барысында мемлекеттік хатшы Қытайдың Сыртқы істер министрімен 

кездесті (Е.Қ.) 

Тіліміздегі ақ деген сөз түсті білдіретін сын есім екені белгілі: ақ 

орамал, ақ жаулық, ақ көйлек сияқты қолданыстар әбден таныс. Осы ақ 

сөзінің тілде басқа да толып жатқан мағынасы бар: «Ақ» сөзінің 

қосымша мағаналары лексико – семантикалық тәсіл негізінде жасалған. 

Осы сөздің 47 мағынасы бар, мысалы: ақ (адал); ақ (сүт, айран, қатық); 

ақ (ақиқат, шындық). 

Ш. Құрманбайұлы өзінің «Терминқор қалыптастыру көздері мен 

терминжасам тәсілдері кітабында тіркестіру және қысқарту тәсілдерін 

қарастырады. Ш. Құрманбайұлының пікірінше, тіркесті атаулар – екі 

немесе одан да көп сөзден тұратын, әр сыңары бөлек жазылатын 

күрделі сөздердің түрі. 

Көп сыңарлы термин атауларды терминтану саласындағы 

еңбектерде терминологиялық сөз тіркесі деп те атайды. 

Терминологиялық сөз тіркесі – бұл арнаулы кәсіптік ұғымның атауы 

қызметін атқаратын екі (немесе бірнеше) толық мағыналы сөздердің 

мағыналық және грамматикалық бірлігі [24,136]. 

Терминологиялық лексика құрамындағы көп құрамды 

терминдердің едәуір бөлігі атаулық тіркестер мен күрделі сөздер болып 

келеді. 

Кейінгі жылдары бөлек жазылатын күрделі сөздер мен атаулық 

(номинативті) тіркестерді құрылымы жағынан тең дәрежедегі тілдік 

бірліктер ретінде тану қажет дейтін көзқарас басымдыққа ие болып 

келеді. 

Транспозиция тәсілі. Е.С.Кубрякованың пікірінше, транспозиция – 

зат пен оның қимылы, белгісі арасындағы ұғымдық қатынастарды 

байланыстыратын, сөз таптарының арасын жалғастырушы көпір. 

Сөздердің атаулық мағынадан қимылдық мағынаға, керісінше, 

қимылдық мағынадан атаулық мағынаға, сондай-ақ сындық-сапалық 

мағынадан атаулық мағынаға, керісінше, атаулық мағынадан сындық-

сапалық мағынаға ауысуы адамның ойлауы, танымы, болмысы, пікірі 

негізінде іске асады.  

Транспозицияның бір түрі – заттану. Сөздердің туынды сипат 

алып, заттануы жайлы М.Томанов, Р.Әмір, Б.Сағындықұлы, 

Ж.Т.Сарбалаев еңбектерінде қарастырылған. Ғалымдардың пікірінше, 

қимылдық мәнге ие көптеген сөздер заттану процесін басынан 

кешірген. Бұл лингвистикалық және экстралингвистикалық 
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факторларға негізделуінен туындайды. Қазіргі қазақ тілінде 

семантикалық тәсіл арқылы дамып, сөздікте жеке бір сөздік ұяны 

иеленуге мүмкіндігі бар ор – ор – ор, бай – бай – бай, төс – төс – 

төс(е), без – без, жел – жел – жел, той – той, сүю – сүю, жаз – жаз – 

жаз, ою – ою секілді сөздер ғасырлар қойнауында қимылдық, сындық, 

заттық мағыналарды өз бойына жинақтаған [26]. Көне тілімізде – есім 

корреляттары молынан кездеседі. Қазіргі біздің тілімізде қолданылып 

жүрген семантикалық тәсілмен дамыған сөздер – сол байырғы, көне 

ғасырлар жемісі. Қазақ тіліндегі сөздердің транспозициялануы заттану, 

сын-сапалану, сандану, етістіктені, есімдіктену, үстеулену, шылаулану 

нәтижесінде жүзеге асады.  

Орта ғасыр ескерткіштеріндегі етістік және есім негізді сөздердің 

арасындағы мағыналық байланыстар Ә.Ибатовтың зерттеуінде  

беріледі. Зерттеуде семантикалық тәсіл арқылы жасалған сөздердің 

арасынан көп кездесетіні зат есім – етістік, сын есім – етістік; зат 

есім – сын есім түрлері екендігі анықталады. Есім – етістік түбірлердің 

түркітануда омоним деп қарастырылып жүргенін сөз еткен қазақ тілінің 

тарихи грамматикасын зерттеуші ғалым М.Томанов көне түркі тілінде 

бар құбылыстың қазіргі түркі тілдерінде де жойылмағандығын жазады. 

Түркі тілдерінде тоң (мұз), тоң (тоң май) тоң (ол тоңды); қат (қаттап 

жинау); қат (қатты болу); сұқ (сұқ саусақ), сұқ (қолын сұқты), сұқ 

(сұғын қадады) сөздерінің түбір күйінде омонимдік қатар құрайтын 

синкретикалық параллельдердің тарихи сипатқа ие екенін, оның туыс 

тілдер арасында мол кездесетінін көрсеткен [27].  

Лексика-семантикалық тәсілді кейде конверсиялық тәсіл деп 

атайды. Тілдік деректерде сөзжасамның лексико-семантикалық жолы, 

көбінесе омонимдік қатарда жұмсалған сөздер арқылы жасалып 

отырады. Бұл ретте дыбысталуы бірдей сөздер сөйлемде қолданылу 

орайына қарай әр түрлі сөз табын құрайтын болады. Осының 

нәтижесінде бір сөздер ол бастағы мәнін әлсіретіп, жаңа мағынаға ие 

болып жатса, енді бір сөздер омонимдік қатар құрай, әртүрлі сөз 

табының туындауына себепкер болады», - деп тұжырымдалады [5, 99-

101]. Аталмыш тәсіл жайында профессор С.Исаев: «Лексика – 

семантикалық тәсілді бір шеңберде қарауға болмайды. Лексикалық 

тәсілге басқа тілдерден енген сөздерді тікелей сол күйінде алу жатады. 

Сонымен бірге тіліміздің өз ішкі дамуы негізінде жаңа ұғымдарды атау 

қажеттігінен әр түрлі семантикалық процестер, мағына дамуы арқылы 

да тілдің лексикасы байып, сөздік құрамы өседі, сөйтіп, жаңа сөздер 

қатары толыға түседі. Бұл таза семантикалық процесте сөзжасамның 

басқа тәсілдері қатыспайды. Ал семантикалық процесс, семантикалық 

өзгеріс сөзжасамның барлық тәсілдері арқылы жасалған туындылардың 

қай-қайсысында да болып отырады. Сондықтан сөзжасамның бұл түрін 

жалпы тіл білімінде кейде конверсиялық тәсіл деп те атайды. 

Конверсиялық тәсілдің ерекшелігі бар. Ол сөйлеу процесінде бұрынғы 
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сөздерді жаңа сөздермен байланыстырып, тіркесе жұмсалуында жаңа 

мағыналарға, семантикалық өзгеріске түсуінде», - деген қорытынды 

жасаса [28, 280-281], Ө.А.Жұмагулованың айтуынша, «Тіл ғылымында 

конверсиялық тәсіл арқылы сөз тудыру тілдегі сөз таптарының бір-

біріне ауысуымен түсіндіріледі. Тілдің даму барысындағы белгілі бір 

сөз таптарындағы сөздер өзінің бастапқы лексика-грамматикалық 

категориясынан қол үзіп, екінші бір лексика-грамматикалық 

категорияға ауысады. Бірақ олар өздерінің бастапқы мағынасы мен 

грамматикалық ерекшеліктерін жоғалтқанымен, тұлғалық қалпын 

сақтап қалады. Соның нәтижесінде тілдің грамматкиалық жүйесінде 

тұлғалануы бірдей болғанымен, категориальді мәні мен грамматикалық 

сипаты әртүрлі сөз табына қатысты болып келетін лексика-

грамматикалық омонимдер пайда болады» [29].  

Мысалы: Асатаяқ. 1. Асатаяқ зат. – ұзын таяқ, аса.  

Есікке келген қолында шылдырмақты биік асатаяғы бар диуана 

екен (М.Әуезов).  

2. Асатаяқ зат. Муз.Дыбысты сілкінтіп шығаратын қазақтың 

көне музыка аспабы. Болат Сарыбаевтың зерттеуі нәтижесінде 

шертер, сыбызғы, асатаяқ, көне қылқобыз, жетіген, Шаңқобыз, 

дауылпаз үлгілері табылды (Қазақ әдебиеті).   

Қысқарту немесе қысқарым (аббревиация) тәсілі. Тілдегі 

ықшамдау заңдылығына байланысты сөздерді қысқартып алу қазақ 

тілінде ертеден бар тәсіл. Тілші ғалымдар кеңес дәуіріне дейін кісі 

аттары Бекмұхамбет – Беке, Сәрсенғали – Сәке, Айнагүл – Айнаш т.б. 

қысқартылып алынғанын атап көрсетіп жүр. Ал кеңес дәуірінде 

көбінесе мекеме атаулары қысқартылып қалған. 

Әблақов Ә., Исаев С., Ағманов Е., «Қазақ тіліндегі сөз 

тіркестерінің дамуы мен лексикалану процессі» еңбегінде қысқарған 

сөздердің жасалу жорлдарын сипаттайды: 

Қысқарған сөздердің барлығы да сөз табы ретінде тек зат есімге 

жатады. Қысқарған сөздер жасалу жолына қарай 4 топқа бөлініп жүр. 

1. Дыбыстық я әріптік қысқарымдардан жасалған зат есімдер. 

ТМД (Тәуелсіз мемлекеттер достастығы), БАҚ (Бұқаралық ақпарат 

құралдары), АҚШ (Америка құрама штаттары), БҰҰ (Біріккен ұлттар 

ұйымы) т.б. 

2. Буындық я бөлімдік қысқарымдардан жасалған зат есімдер. 

Қалатком, кеңшар (кеңестік, шаруашылық), Оноком т.б. 

3. Дыбыстық, әріптік және буындық қысқарымдардан 

жасалған зат ісімдер. ҚазМУ, ҚазААГ (қазақтың ақпарат агенттігі). 

4. Буындық я бөліктік қысқарым мен тұтас сөз бірікпесінен 

жасалған зат есімдер. Мемтерминком, ҚазАқпарат, Қазақтелеком, 

Мембаспаком, ҚазМұнайГаз, Еуразия (Европа – Азия), Меммүлік,  т.б. 

[30]. 

Қысқартудың бұл түрін аралас қысқартулар деп те атайды.  
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Калькалау. Урекенова Р.А. сөзжасам тәсілдеріне калькалау тәсілін 

де жатқызады. Калькалау тәсілі арқылы қазақ тілінің сөздік қорына 

мыңдаған жаңа сөздер қосылады. Калькалау үдерісінің мәні келесіде: 

Калькалауда шетелдік сөздік ішкі тұлғасы мен сөзжасамдық құрамы 

алынып, сөзжасамдық материал қазақ тілінің өзінен пайдаланылады 

[31]. 

К.М. Молдабеков та өзінің калькаларға берген анықтамасында 

калькалар мен кірме сөздердің бір топқа жатпайтынына назар 

аударады, қараңыз: «Калькалар – жаңа сөздер немесе сөз тіркестер. 

Калькалау негізінде шетел сөзінің мағынасы мен құрылымы ғана 

қабылданып, сөзжасамдық элементтер (түбір, жұрнақ, жалғау) өз 

тілінен алынады» [32].  

Калькалар аударма сөз де емес. Калькалау тәсілі аудармадан 

ерекшеленеді. Ш.Құрманбайұлының пайымдауынша, «калькалаудың 

аудармадан ерекшелігі – қабылдаушы тілде жаңа сөз пайда болып, ол 

сөздің мағынасы сол жаңа сөздің жасалуына негіз болған тілдегі сөздің 

мағынасымен сәйкес келеді» [33]. 

А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильеваның 

пайымдауынша, калькалау – терминдену, терминжасам және 

терминалмасым сынды негізгі үш тәсілдің бірігуінен (қиылысуымен 

өзара әсерінен) тұрады [34, 219]. 

 Калькалауда алдыңғы екі түрлі сипаттың болуын жоққа шығаруға 

болмайды. Дегенмен, үшінші тұжырымның негізі берік деуге болады. 

Калькалау барысында өзге тілдегі сөздің мағынасының, құрылымының 

пайдаланылатыны рас. Өнімділігіне қарай кальканы жеке тәсіл ретінде 

танып, өзге тілден сөз алынбай ұлт тілінің өз сөзін 

пайдаланылатындықтан оны «жасырын сөзалмасым» немесе «жабық 

сөзалмасым» деп атайды. Калькалау барысында бір тілден екінші тілге 

сөз мағынасы да, сөздің құрылымы да алмасумен қатар нәтижесінде 

қабылдаушы тілде жаңа термин жасалады. Яғни мұнда тіларалық 

терминдену мен терминжасамдық сипат бар. Сол себепті калькалауды 

үш тәсілдің бірлігінен тұратын, терминжасамның құранды тәсілі 

ретінде қарастырудың негізі бар. 

Г.К. Абдирасилова де сөзжасамдық тәсілдерді зерттеуге өз үлесін 

қосты. Ғалым аналитикалық тәсілді жан-жақты зерттеп, осы тәсілді 

синтаксистік тәсіл деп сипаттады. «Аналитикалық тәсіл сөздердің 

бірігуі, қосарлануы, тіркесуі арқылы. Мағына тудыру жолы, сондықтан 

да бұл тәсілді, екінші сөзбен айтқанда, синтаксистік тәсіл деп те 

атайды» - дейді [2,837]. 

Г. Сыздыкова топонимдерді сөзжасамдық тұрғыда зерттеу 

барысында олардың көбінің аналитико – синтетикалық тәсіл арқылы 

жасалғанын дәлелдеді. Бұл тәсілге ғалым келесі анықтама берді: 

Жыңғылдыторғай, Бақтыарал, Киелітас, Нұрлыжол т.б. Бұл атаулар 

құрамында сөз тудырушы жұрнақ екі түбірдің арасында келіп, белгілі 



71 
 

бір заттың, құбылыстың көптігін, молдығын бар екенін білдіріп тұр. 

Мұндай жағдайда тек синтетикалық тәсілмен ғана емес, аналитикалық 

тәсілмен де байланысты қарастыруға болады» [35,141]. 

Аналитикалық – семантикалық тәсіл де екі тәсілді қосарлап 

қолдану негізінде құрастырылған. Бұл жағдайда аналитикалық тәсіл 

арқылы жасалған сөздің мағынасы өзгеереді. А. Салқынбай аналитика–

семантикалық сөзжасамның ерекшелігін көрсетеді. Осы тәсілдің тіл 

дамуындағы өз жасау қабілетінің маңыздығын және молдығын атай 

келе «аналитика – семантикалық сөзжасамда тілде бар бірліктерді 

парадигмалық және синтагмалық жүйе негізінде біріктіру қосарлау, 

тіркестіру арқылы жасалады»,- дейді [11]. Ғалым бұл тәсілдің ежелгі 

замандардан қолданылып келе жатқандығын айтады. Яғни күрделі 

сөздердің (қос сөз, біріккен сөз) құрамында сыңарлардың кейбірінің 

ежелгі мағынасы мүлде өшкен не көнерген тұлғалар қолданыла береді 

дей келіп, оған көрші – қолаң, жігіт – желең т.б. деректерді келтіреді. 

Сөзжасам 1980 жылдардан бастап, қазақ білімінде арнайы зерттеу 

объектісіне айналды. Сөзжасамды зерттеу барысында отандық 

ғалымдар көрнекті үлес қосты. Олар сөзжасамның негізгі тәсілдерін 

жан – жақты қарастырып, қазақ тіл білімінде негізгі бес тәсілдің 

қолданылатынын анықтады. Синтетикалық немесе морфологиялық 

тәсіл, аналитикалық немесе синтаксистік тәсіл, лексикалық немесе 

лексика – семантикалық, аналитика – семантикалық, қараңыз келесі 

нобайда: 
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Сурет 1 – Жаңа сөз жасаудың негізгі тәсілдері. 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитикалық сөзжасам сипаты 

        Сөздердің бірігуі арқылы жасалуы немесе сөз қосымы 

 

 Қазақ тілінің сөзжасамында аналитикалық тәсіл арқылы жасалған 

сөздер кең қолданылады. Арнайы бұл тәсілді зерттеу барысында 

кандидаттық диссертацияны «Аналитикалық тәсіл арқылы жасалған 

күрделі сөздер» қорғаған Г.Қ. Абдирасилованың [36] еңбегінде 

аналитикалық тәсіл синтаксистік тәсіл деп аталып, оның негізгі түрлері 

сипатталады: «сөзжасамның аналитикалық немесе синтаксистік 

тәсіліне сөздерді (әр тұлғадағы түбірлерді) біріктіру, қосарлау 

тіркестіру арқылы жаңа сөз жасау процессін жатқызып жүрміз. 

 Ғалым өз еңбегінде, аналитикалық тәсілді және сол тәсіл арқылы 

пайда болған біріккен, қосарланған тіркесті (күрделі) сөздер 

жатқызылады. 

 Аналитикалық тәсіл ретінде қарастырылып жүрген сөзжасам 

амалдары жөніндегі осы саланы арнайы зерттеп жүрген 

ғалымдарымыздың пікірлері әр уақытта сәйкесе бермейді. Оны белгілі 

тілші ғалымдардың мына төмендегі жазғандары анық көрсетеді. 

 «Тілдегі, тілдік процестегі себеп-салдарлық құбылыс, 

байланыстарға мән бере бермегендіктен кейде сөзжасамның бұл 

тәсіліне біріккен, кіріккен сөздер, қосарланған, қайталанған сөздер, 

тіркесті (күрделі) сөздер жатқызылады. Бұлар яғни, біріккен (кіріккен) 

сөздер, қос сөздер, тіркескен сөздер сөзжасам тәсілі емес, сол сөзжасам 

тәсілі (аналитикалық немесе синтаксистік) негізінде пайда болған 

нәтиже яғни жаңа туындылар, олар біріктіру процесі арқылы, 

қосарлану я қайталану, тіркестіру нәтижесінде туған тілдік единицалар. 

Сондықтан бұл екі түрлі тілдік құбылысты бір-бірімен шатастыруға 

болмайды. Соған қарамастан грамматикаларда бұлар күрделі сөздер 

және оның түрлері ретінде беріледі» - деп жазады тілші ғалым С.Исаев 

[28]. 

 Соған қарамастан  грамматикаларға сөзжасам процессі ретінде 

емес, күрделі сөз ретінде, яғни белгілі бір тілдік амалдардың 

нәтижесінде жасалып қойған тілдік бірлік ретінде беріледі. Сондықтан 

олар грамматикаларда сөзжасам процессі ретінде емес, күрделі сөз 

ретінде және оның құрамдық компоненттерінің семантикалық, 

грамматикалық  сөзжасам процессі ретінде емес, күрделі сөз ретінде 
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яғни белгілі бір тілдік амалдардың нәтижесінде жасалып қойған тілдік 

бірлік ретінде беріледі.  

Олар грамматикаларда сөзжасам процессі ретінде емес, күрделі 

сөз ретінде және оның құрамдық компоненттерінің семантикалық, 

грамматикалық жағынан ара қатынасы мен ерекшеліктері ретінде 

қаралып отырады. 

 Сөздерді (екі я одан да көп сөзді) біріктіру арқылы жаңа 

мағыналы күрделі сөз тудыру синтаксистік тәсілдің бір жолы болып 

саналады. 

 «Қазақ грамматикасында» «Біріккен сөздер» дүние жүзіндегі 

тілдерге өте кең тараған. Олардың аналитикалық тәсіл арқылы 

жасалатыны да ғылымда әбден танылған - дейді [10,253]. Және «Қос 

тілдік аналитикалық тәсілінің қосарлама тәсілі арқылы жасалады» (256-

б.) - деп жазады[10, 256]. Бұл енбектің сөзжасам бөлігін жазған тілші-

морфолог ғалым Н. Оралбаева [10]. 

Kөpiп отырғанымыздай, сөзжасам мәселелерін арнайы зерттеген 

белгілі тілші ғалымдардың пікірлері бip арнаға тоғыса бермейді. Тіл 

білімінде бұл мәселе әлi де жан-жақты зерттеліп,ғалымдар бір ортақ 

пiкipгe келе жатар.  

"Қазақ грамматикасы” авторлар ұжымы жазған А.Байтұрсынұлы 

атындағы тіл білімі институтының ғылыми кеңесі ұсынған 

академиялык еңбек болғандықтан 1)сөзқосым; 2) қосарлау; 3) 

тipкecmipy; 4) қысқарту тәсілдерін біз осы еңбек негізінде 

аналитикалық тәсілдің құрамында қарастырып, сала мамандарына 

ұсынып отырмыз. 

Сөз тудырудың аналитикалық тәсілі сөздерді біріктіру, қосарлану, 

тіркестіру арқылы көрінеді де, сөзжасам проблемасының шеңберіне 

еніп, оныңбipтәсілі болып табылады. Яғни бұл тәсіл сөздерді бipiктipу, 

сөздерді қосарлау, сездерді тipкecтipу жолдары арқылы icкe асады. 

Сөйтіп барып, жаңа мағыналы сөз, жаңа ұғымның атау қажеттігі туып, 

тілдің сөздікқұрамы дамып, оныңқатары өpicтейтүседі, байи түседі. Бұл 

бip, ол - тілдік құбылыстың басты, мәнді ерекшелігі. Екіншіден, осы 

жолдар арқылы жасалған жаңа туындылар морфологиялық құрамы 

жағынан (грамматикалык сипаты) курделі сөздер тобына жатады. 

Күрделі сөздердің лексика- грамматикалық сипаты жағынан 

әрқайсысының жасалу жолы, құрамдық-тұлғалық ерекшеліктері бар:

 қандай сөздер(мағыналық және тұлғалық-құрамдық, қатысты 

ерекшеліктеріндегі және грамматикалық топтағы) бip-бipiмeн бipiгедi, 

немесе қосарланады, немесе тіркеседі т.б. Айталық, зат eciммен зат 

eciм (белбеу - бел бау), сын eciммен зат eciм (ашудас - ащы mac),есімдік 

пен зат eciм(бүгін - бұл күн) т.б. бipiкce, мағыналары бip-бipiнe жақын 

синонимдес немесе мағыналары бip-бipiнe қарама-қайшы антонимдес 

сөздер біріңғай мәнде қосарланады: аға-iнi, үлкен-кіші, ыдыс-аяқ, 

т.б.[36]. 
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Н. Оралбаева сөзжасамның аналитикалық тәсілі жайында тың 

пікірді білдірген. Ғалым өзінің «Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктін 

аналитикалық формасы» атты докторлық диссертациясында күрделі 

сөздер тобын сөзжасамның нысаны екенін дәлелдеді. Осы еңбегінде Н. 

Оралбаева, тіркесу жолымен жасалған сөздердің сөз тіркестерінен 4 

түрлі айырмашылығын атап көрсетті: «1) сөз тіркесі кем дегенде екі 

сыңардан туып, соған сәйкес екі лексикалық мағынаны білдіреді; 2) 

күрделі сөз тіркесінің сөйлемдегі 3 жеке бір сыңары – сөз ретінде 

қатысады. Күрделі сөздің құрамындағы сыңарлы сөйлемдегі басқа 

сөздермен сөз тіркесін жасай алмайды, күрделі сөз тұтас күйінде басқа 

қызмет атқарады», - деген тұжырым жасайды. 

Тілші, сонымен, сөз тіркесінің құрамы тұрақсыз екенін дәлелдейді. 

Н. Оралбаева сөзжасамның аналитикалық тәсілі туралы былай 

дейді «Қанша ғасыр өтсе де, тілде аналитикалық тәсіл арқылы сөз 

жасау үзбей жалғасып кете жатуымен байланысты қазақ тілінің сөздік 

байлығы толығуда, ол қазір қолданыс аясын кеңітіп, сөздік қордың 

барлық саласынан орын алды [37,35-38]. 

Аналитикалық тәсіл – күрделі туынды аталып жасалудың 

ұстанымы емес, ұғымды бірнеше сөздердің тіркесі арқылы таңбалау, 

курделі құрылымдық жүйенің дара бірлік ретінде қалыптасуы, әр түрлі 

мағынаны білдіретін тіркестер, бip номинативті мағына беретін тұлға 

ретінде жаңа қызметте жұмсалуы, сөйтіп, біртұтас тұрақты мағынаға ие 

болып, лексема ретінде қалыптасуы, тілдегі сөз тipкecтepiнiң 

мағыналық жағынан өзгеріске түсуі, тілдің семантикалық даму 

заңдылығына сәйкес жүреді. Олардың курделі сөзге айналуы – 

сөзжасамның нәтижесі. Мысалы, шыбынжан, қантөгіс, қанмайдан 

(қиян-кескіұрыс), қансорғыш (қанаушы), 

қолжаулық(бipeyдіңқолшоқпары болу), қыз ойнақ (ойын-сауық, көңіл- 

көтеру), мойын cepiк(ұжым болып, бipiгin жұмыс icmeу) [29,13]. 

Күрделі сөздерді профессор А.Ысқақов морфология саласында 

зерттейді. Ғалым қазақ тіліндегі күрделі сөздерді сыртқы кескін-

тұрпатына қарай: біріккен, қосарланған, тіркескен (қосарлама) [19] деп 

бөледі. Ғылым – «тіркескен» термин сөзді алғаш қолданушылардың 

бірі.  Себебі зерттеуші тіркесті күрделі сөздердің табиғаты 

басқаларынан сыртқы тұрпаты өзгеше екенін байқаған. Әсіресе ол 

күрделі сындар, күрделі сандар мен күрделі етістіктерге тән қасиет. 

Мысалы, қызыл ала, қара сұр, он бес, қырық жеті, келіп кет, ала шық, 

қайтып кел, т.б.  

Тіл білімінде күрделі сөздерге қатысты терминдер жайында түрлі 

көзқарастар бар. Мәселен, күрделі сөз (сложное слово)  және құранды 

сөз (составное слово) бе? Мұндай әр түрлі көзқарас, әр түрлі терминдік 

аталым түркітануға, соның ішінде қазақ тіл біліміне де қатысты.  

А.И. Моисеевтің айтуынша, «күрделі сөз», «құрама сөздер» 

терминдері бір-бірінің дублеті, не жақын синонимдері болмайды, 
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себебі әрбіреуінің өзінің жеке мазмұны бар [38]. Тілші бұл дәйектемеде 

жалпы лингвистикалық еңбектер мен сөздердіктерде күрделі сөздердің 

аталуы аталуы мен берілуіне байланыстыөз көзқарасын білдіреді. 

Бұның өзі осы уақытқа дейін бірізді қалыптасқан анықтама мен 

терминнің жоқтығын көрсетсе, екіншіден, ол күрделі сөздердің өзіне 

ұқсас сөз тіркестерінен қандай айырмашылығы бар деген сауалға 

әкелетіні сөзсіз. Мысалы, алтынкүрек (жел), алтын қасық (тіркес), 

темірқазық (шоқжұлдыз),темір қазық (тіркес), ақсақал (қария), ақ 

сақал (тіркес), алақоржын (тышқан), ала қоржын (тіркес), т.б. 

Шындығында, негізгі пікірталас индоевропа тілдерінде сөзқосым 

ба деген мәселе, тек термин жағынан ғана емес,осы екі терминнің 

біреуін таңдау – нақтылы тұжырымдаманы (концепцияны) анықтауды 

міндеттейді және ол бір жағдайда – сөзқосым, екіншісінде, негізқосым 

болу да мүмкін деп дәлелдейді белгілі ғалым К.А. Левковская [39]. 

А.М. Смирницкий герман тілдеріндегі күрделі зат есімдердің 

құрыдымына талдау жасай келе, күрделі зат есімдердің бірінші сыңары 

«тұтас тұлғаланбай» сөз болмайды деген көзқарасты ұсынады. 

Сонымен қатар, А.И. Смирницкий күрделі сөздің екінші сыңары көп 

жағдайда морфологиялық дербестігін сақтағанмен, ол жеке сөз ретінде 

қаралуы тиісті емес дейді. Сөйтіп, ғалымның ұстаған бағыты күрделі 

сөздерді сөзқосым емес, негізқосым деп тануға меңзейтін сияқты. Оны 

мына тұжырымнан анық көруге болады: барлық күрделі сөзді 

негіздердің қосымы демей қарастыратын болды [40]. 

Бірақ біраз ғалымдар тарапынан бұл пікір сынға түсті де, көпшілік 

тілшілер «сөзқосым» терминін қуаттады. Осы мәселе жөнінде                    

М.Д. Степанова ортақ келісімге, пікірге әрекет жасайды. Ғалым өзінің 

докторлық диссертациясында күрделі сөзді айырудың екі 

морфологиялық белгісін ұсынады. Ғалымның пайымдауынша: 1) тек 

негіздерден жасалған күрделі сөздер (мысалы, адамзат айбалта,  т.б.); 

сыңарлы аффиксоидтардың қатысуымен қалыптасқан күрделі сөздер 

(мысалы, елтану, емхана, т.б.) [41]. Әрине, күрделі сөздердің 

құрылымын былай талдау, сөзқосыммен жасалған біріккен сөздердің 

өзін бөлшектеп, оның екі типі бар деген ұғымды ұсынғанын көреміз. 

Бұл жерде аффиксоидтармен жасалған сөздер бүгінгі таңда күрделі 

сөзге жатар ма екен, оны қазір лингвистика сөзжасамның синтетикалық 

тәсіліне жатқызып жүр. Тілде аффиксоидтардың жалпылық мән алып, 

жұрнақтардың дәрежесіне көшкен сөздер. 

Түркітануда күрделі сөздерге байланысты терминдерді қолдануда 

мағыналық ерекшелік бар. «Күрделі сөз» бен «құрама сөз» деген 

терминдер (біраз тілдерде мураккаб сузлар) бірінің орынына бірі 

қолданылатын деректер де дер баршылық. Түркі тілдерінде тіркесті 

күрделі сөздерді әр түрлі айтады: ұйғыр тілінде: қошма сөзлар 

(тіркесті), өзбек тілінде: қушма сузлар (біріккен), әзірбайжан тілінде де 

осыдай қолданылады. Тілде терминді әр түрлі мағынада 
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қолданғандықтан, шатастыру, қайшылық келіп шығады. Күрделі сөздің 

тегі мен түрін нақты анықтайтын терминнің қажетігі, оның табиғатын 

ашуға мүмкіндік береді. Ұйғыр тілінің соңғы шыққан «Ұйғыр тілінің 

құрылымы» [42] атты грамматикасында күрделі сөздердің 

қалыптасуында жазылу ерекшелігі шешуші фактор болып 

саналмайтынын айтады. Ұйғыр тілінде күрделі сөздерді қалыптасқан 

орфографиялық ереже бойынша бөлек жазуды негізгі меже-қағида 

қылып ұстайды. Оны мына тұжырымнан анық көреміз: күрделі сөздер 

тұтастықты сақтаған (бириккен сөзлар) және тұтастықты сақтамаған 

(бөлек рәсімделген), (қошма сөзлар) бола алады. Олардың 

айырмашылығы жоқ. 

Ұйғыр тілінде тіркесті күрделі сөздерді «қошма сөзләр» деген 

терминмен атайды. Бұл термин қазақ қазақ тіліндегі тілші А.Ысқақов 

қолданған «құрама сөздер» деген терминмен пара-пара. Сөйтіп, «бөлек 

тұлғалану» түркітануда күрделі сөздің жалпы мазмұнына, 

қалыптасуына нұқсан келтірмейді. Мысалы, боз торғай «жаворонов», 

дәм елиш «отдых», көз қараш «взгляд», қәләм сап «ручка», көз әйнек 

«очки», төгикуш «страус», қолтуқ таяқ «костыль», т.б. тек мағынаның 

қалыптасуы тұтастығына себебі бір тигізерін жоққа шығармаймыз. 

Қазақ тілінде де осы сөздердің де кейбіреуі бірге, кейбіреуі бөлек 

жазылған, бірақ жазу емлесіне қарап, күрделі сөз болмайды деген 

қорытынды тумайды. Тек, өзгешелік терминдік аталымында ғана. 

Өзбек тілінде күрделі сөздерді (мураккаб сузлар) деп атайды да, оларды 

морфологиялық құрылымына қарай үш түрге бөледі. Кушма сузлар 

(біріккен сөздер), жуфт сөзлар (қос сөздер), қисқартма сөзлар 

(аббревиатура). Өзбек тілінде күрделі сөздерді (мураккаб сузлар) деп 

атайды да, олардың морфологиялық құрылымына қарай үш түрге 

бөледі: кушма сөзлар, (біріккен сөздер), жуф сөзлар (қос сөздер), 

қисқартма сөзлар (аббревиатура). Өзбек тілінде тіркесті күрделі сөздер 

туралы айтылмайды. Оның себебі қалыптасқан дәстүр бойынша, 

күрделі сөздерді бірге жазу негізгі шарт болып саналады да, көп дау-

дамай тудырмайды. Сондықтан өзбек тіл білімінде күн тәртібінде 

күрделі сөздерді бөлек жазу мәселесі қойылмаған [43]. 

Күрделі сөз туралы С.Исаев: “Сөздерді (екі я одан да көп сөзді 

бipiктipy арқылы жаңа мағыналы күрделі сөз тудыру синтаксистік 

тәсілдің бip жолы болып саналады”, - дейді. Сөйтіп, тілші сөздерді 

бipiктipy, тipкecтipy, қосарлау сөзжасамның жеке-жеке үлгілері екенің 

айтады Н. Сауранбаев сөздің жасалуында сөздік қордағы негіз сөздер 

ұйтқы болатындығын келтіре отырып, олардың мағыналық жағынан 

дамитындығын, сапалылық өзгеріске түсетіндігін айтады. Оған мысал 

ретінде: отарба, шайтанарба, құртауру, көкжөтел, құрқулақ, 

құдабала, жemiama, қызылбұрыш т.б. тілдік деректерді жатқызады. 

Демек, ғалым тілдің лексикасы тек қана дара сөздерден тұрмай, бip 
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ұғымды білдіретін, бipiгiп, тipкeciп келетін жаңа сөздердің қалыптасу 

жолдары барын атап көрсетеді [44]. 

Сөзқосым тәсілі арқылы бipiккeн, кipiккeн атаулар жасалады. 

Ондай атаулар қазақ тілінде көптеп саналады. ‘ Бipiккен сөз дегеніміз  

жеке-дара сөздердің өзара шоғырлана тұтасуынан жасалған дербес 

лексика-грамматикалық мағыналары бар туынды сөздер.” 

Екі я онан да көп түбip сөздер біртұтас дыбыстыққұрамға 

қосылып, бip лексикалық мағына беріп, бip ұғымды білдіріп,бip 

лексикалық единица жасайды. Мысалы, еңбекақы, асқазан, зейнетақы, 

гулсерік, бессайыс, елтаңба, әнұран, әуежай, бағдаршам, жеделхат, 

жанкүйер, желкерме (парашют), қолжазба, қолхат, мұражай, 

сусабын (шампунь), дәйексөз (цитата), оққағар (телеохранитель) т.б. 

сөздер осы сөзқосым (словосложение) тәсілімен жасалған. 

Сөзқосым тәсілін біріктіру, кіріктіру тәсілдері деп екі бөлуге 

болады. 

Бipiктipу тәсілi арқылы жасалған сөздердiң жеке сыңарларының 

әрқайсысы өздерінің жеке тұрғандығы дыбыстық құрамын 

толықсақтайды: қолбасшы, оттегі, таусағыз, бақайқұт, бақталас, 

каракөз, қасқыртаңдай, бойтұмар, көлбақа, көрқап, көртышқан т.б. 

Бұл бipiктipy тәсілі арқылы жасалған туынды сөздердіңқұрамындағы 

сыңарлар дыбыстыққұрамын толық сақтаған, бipaқ сыңарларының 

дербес кезіндегі мағынасы сақталмай, бipтұтac лексикалық мағынаға 

көшкен.  

Кіpiктipy тәсiлi арқылы жасалған сөздердің құрамындағы 

сыңарлар дербес колданылғандағы дыбыстық құрамын толық сақтамай, 

бipтұтac жымдасқан дыбыстық құрамғa көшеді. Мысалы: 

білезік(білек+жузік), апар (алып + бар), түрегел (тұра+кел), көгала 

(көк + ала),кекілдірік (кекілге+ілдірік), табалдырық (табан + 

тұрық),күндіз (күннің + жүзi), былтыр (6ip+ йылдыр), қайны (кайын + 

iнi), желғабыз (жел + қабас), жексенбі (як + шенбе - парсының 

бір+күн дегенcөзi) туған-туысқан, әке-шеше, ыдыс-аяқ, көрпе-

жастық, азық-түлік, ине-жіп, бес-алты, ойын-той, көңіл-күй, жақсы-

жаман сияқты күнделік өмірде қашаннан қолданылып келе жатқан қос 

сөздерден бастап, сән-салтанат, алтын-күміс, ән-күй, әділет-парасат, 

қайғы-қасірет, бас-дәулет, билеп-төстеу, бұйрық-жарлық, өнер-білім, 

газет-журнал, білім-білік, ақша-нарық, дәрі-дәрмек, билік-саясат 

сияқты қоғамдық мәндегі қос сөздермен тіліміз толығуда.  

Қосарлау тәсілінің тілде қалыптасқан өз заңдылығы бар. Қосарлау 

тәсілі арқылы қос сөз жасауда оның сыңарлары кез келген сөзден бола 

алмайды. Қосарлау тәсілі арқылы қос сөз жасау үшін, оның сыңрлары 

бір сөз табынан ғана болуы – міндетті шарт. Мысалы, бау-бақша, қыз-

келіншек, ата-ене, аяқ-табақ, өнеге-үлгі, ілім-білім сияқты қос өздердің 

сыңарлары сын есімнен, бес-алты, он-он бес, жиырма-отыз, жүз-жүз 
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елу сөздерінің сыңарлары сан есімнен; келіп-кетіп, айтып-айтпай, 

өліп-талып, өніп-өсіп сөздерінің сыңарлары етістіктерден жасалған.  

Сонымен бірге, қосарлау тәсілі арқылы жасалған қос сөздердің 

сыңарлары мағыналас сөздерден жиі жасалады. Мысалы, сауыт-

сайман, туған-туысқан, ойнап-күліп, үлгі-өнеге, сән-салтанат, өсек-

аян.  

Осы жағдаймен қайталама қос сөздердің жасалуы байланысты 

деуге боалды. Мысалы, айта-айта, тау-тау, бірі-бірі, көзбе-көз, 

үйден-үйге т.б. 

С.М.Исаев, С.К.Артыгалина күрделі сөздерге қосарлау тәсілімен 

жасаған сөздерді жатқызып, солардың бір ерекшелігіне назар аударады: 

қазіргі бұқаралық ақпарат құралдардың беттерінде өзгешелігі бар 

композит-күрделі сөздер жиі қолданылатын. 1) Олардың бір 

компоненті қазақ сөзі, екіншісі – орыс сөзі: Ауыл-село, отын-

энергетика, құрылыс-монтаж;              2) Күрделі сөздердің екі 

компоненті де шетел сөздер болуы мүмкін: физкультура – спорт, 

газет-журнал, колхоздар-совхоздар; 3) Композит сөздер бір тұтас 

жалпыланған ұғымды білдіреді. Осындай қосарланған ұғымдардың 

құрылымдық тұтастығы да байқалады; 4) Композит сөздердің бірінші 

компоненті өзгермейді, ал екіншісі өзгеріп, әртүрлі формаларда 

қолданылады [45]. 

Аналитикалық тәсілдің тіркестіру түрі де өте өнімді. Тіркестіру 

тәсілінде күрделі сөз екі дербес сөзден жасалады. Тіркестіру тәсілі 

арқылы жасалған күрделі сөздердің сыңарлары тілде бөлек жазылып 

қалыптасқан. Олар тіркесті күрделі сөздер деп аталады. Тіркесті 

күрделі сөздердің сыңарлары емле бойынша бөлек жазылып 

қалыптасқанымен, сыңарлары мағына дербестігін жоғалтып, біртұтас 

мағына білдіреді. Мысалы, қызылмен ғана, тектес емес, қызылмен 

басқа түс араласқан түс, сондықтан ол қызыл ала аталған Тоқпақ – 

жіліктің бір түрінің аты, суық торғай – торғайдың бір түрінің аты, су 

жылан – жыланның суда жүретін түрінің аты, елу бес, алтымның отыз 

бес, қырық алты деген күрделі сөздер 3 түрлі санның аттары.  

Тіркестіру арқылы жасалған күрделі сандардың жоғарыдағы 

мысалдарда құрамдары түрлі болғанына қарамастан, олардың әр 

қайсысы бір ғана лексикалық мағына беріп, бір сөз болып саналады, бір 

сөздің қызметін атқарады. Басқа тілдерде мұндай біртұтас мағыналы 

аталымдар бірге жазылады.    

Қысқарту тәсілі бұрын қазақ тілінде кici аттарымен байланысты 

ғана қолданылған. Kici аттарын қысқарту дүние жүзі тілдерінде бар 

әдіс. Бұл әдіс тілімізде қазірде өнімді. Мысалы, Ахмет Байтұрсынұлы 

өз кезінде Ақаң аталған, оны бүкіл қазақ халқының бәрі 

Байтұрсыновтікі деп түсінген. Қaзip Жұмеке, Асеке,Қанеке сияқты 

қысқартулармен қатар Нұраға, Сераға сияқты қысқарту қолданысы жиі 
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кездеседі. Бiр кездерде Серке Қожамқұловты Сераға атағаны сол 

замандағы адамдарға мәләм. Қазір осы үлгі тарай бастады. 

Ал күрделі атауларды қысқартып қолдануда совет дәуірі кезінде 

тілімізде орыс тілінің үлгісі қабылданылды. Бұл да қазір қолданыста. 

Мысалы,теледидар, ҚазҰУ (Қазақ ұлттық университеті), АлМУ 

(Алматы мемлекеттік университеті), АҚШ (Америка Құрама 

Штаттары), EҚЫҰ (Европадағы Қауіпсіздік және Ынтымақтастық 

Ұйымы) т.б.  

Сөзжасамның осы тәсілі туралы профессор Н.Оралбаеваньң, 

зерттеуші Н.Алдашевтың, Ф.Жақсыбаеваның еңбектерінде жаңа 

көзқарас тұрғысынан зерттеледі. 

Қысқарған сөздердің FTM-де қолданылуына мысал келтірейік: 

Теңгерілмелік күшейіткіш (ТК); жұмыс атқару нүктесі (ЖАН); 

пайдалы әсер коэффицентi (ПӘК); сәулелі диод СД; интегралдық 

схема – ИС: т.б. 

Қaзip жоғары технологияға қатысты мұндай қолданыстар тек орыс 

тілінен енген сөздермен ғана шектелмейді. Мысалы, қaзipгi кезде 

медицина т.б. салаларда жиі қолданылатын лазер сөзінің өзi - ағылшын 

тілінен аударғанда “жарықтық электрмагниттік толқындарды күшейту” 

деген мағына беретін сөз.   

Тілші ғалымдардың қысқарған сөздер жайлы пікірлерінің 

қайшылығына қарамастан, олардың әдеби тілде, әcipece ғылым тiлiндe 

жиі қолданылатыны даусыз: FTM-де де олар өлшем атауы ретінде (Гц, 

А, Ом, В, Вт, м, см, км), күрделі атауларды қысқартып айту әдіci 

ретінде (лазер, СД - сэулел1 диод; АТС - автоматты телефон станциясы 

т.б.) 

Н.Алдашев «Қазіргі қазақ тілінде қысқарған сөздер» еңбегінде 

қысқартылған сөздердің бірталай топтарын атап өтеді, мәселен 

ҚӨТ(қаржы өнеркәсіп топтар), ОАӨАҮО(Орталық Азиядағы Өңірлік 

ақпараттық үйлестіру орталығы), ПУАЖ (Президент пен Үкіметтің 

актілер жинағы), ҚҚХҚИ(Қазақ құқықтану және Халықаралық 

қатынастар институты) [46].  

Қысқарған сөздердің қолданысында кемшіліктері бар. Ондай 

кемшіліктерді Ш.Құрманбайұлы сараптаудан өткізіп, көрсетеді: 1) 

қысқартылған атаулар түрліше қысқартылып алып, бірнеше нұсқада 

жарыса жұмсалынады, мысалы, АОСШК, АОЫСШ, АОСІШК 

(Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары) үш түрде 

пайдаланыд. 2) қысқартулар бірде орысша, бірде қазақша 

нұсқаларында қолданылады, мәселен СЭС(су электр стансасы) , 

ФИФА, АҚТҚ [47, 127]. 

Аналитикалық тәсілдің құрамындағы негізгі тәсілдерді келесі 

кестеде көрсетуге болады: 

 

 Аналитикалық тәсіл  
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Сөзқосым Қосарлау Тіркестіру Қысқарту 

 

Сур.2 – аналитикалық тәсілдің құрамындағы тәсілдер 

 

Сөйтіп, аналитикалық тәсіл көне заманнан бері қолданылып келе 

жатқан тілдік сөздік қорын байытатын, өнімді тәсіл ретінде 

сипатталады.  

Қазақ тіл білімінде сөзжасам бөлек ғылым саласы болып 

қалыптасуына байланысты сөзжасамға зерттеушілердің назары ерекше 

аударылған. Сөзжасам тәсілдері тарихи және қазіргі күннің біліміне сай 

қырынан зерттелуде. Тарихи тұғырдан сөзжасамды зерттеу барысында 

ғалым сөзжасам мәселелерімен шұғылданды, сөзжасамның қай 

тәсілдерін зерттеді, сөзжасам ғылымының дамуына қандай үлес 

қосқаны анықталады.  

Сөзжасам тәсілдері бірсыпыра ғалымдардың еңбектерінде 

қарастырылды. Солардың ішінде синтетикалық, аналитикалық, 

лексика-семантикалық тәсілдерді атап өтуге болады. Синтетикалық 

тәсіл жаңа сөздерді жұрнақтарды қосу арқылы жасауға септігін 

тигізеді. Лексика-семантикалық тәсілді пайдаланып, жаңа сөзді сөздің 

мағынасын өзгерту арқылы жасауға болады. Аналитикалық тәсіл 

негізінде күрделі сөздерді сөзқосым тәсілі арқылы жасауға болады. Бұл 

жағдайда біріккен, кіріккен, қосарланған т.б. басқа сөздер пайда 

болады.  

 

Сөздердің бірігуі арқылы жасалуы. 

 Біріккен сөздердің өзіндік ерекшеліктері 

 

Күрделі сөздердің табиғатын анықтауда, әсіресе олардың 

сараптамасын жасауда бірауыздылық жоқ. Сондықтан күрделі сөздерді 

атауда бірталай терминдер қолданылып жүр: «күрделі біріккен сөздер», 

«кіріккен сөздер», «біріге-біріккен сөздер», «құранды және құрама 

сөздер», «күрделі қысқарған сөздер» т.б. мұның осылайша атауы 

күрделі сөздерді ажыратуда қиындықтардың кездесуі, олардың 

компоненттері ара-қатынастарының табиғаты өте күрделі тілдік 

құбылыс болуынан болып отыр.  

Күрделі сөздердің бір тобын біріккен, кіріккен сөздер деп бөлу 

олардың компоненттерінің ара-қатынас ерекшеліктері айтылған. 

А.Ысқақов «Біріккен сөз деп, компоненттері мағына жағынан да, 

форма жағынан да елеулі өзгерістерге ұшырамай-ақ, өзара бірігіп, 

жинақталған біртұтас лексикалық семантикалық мағына білдіретін 

күрделі сөзді» айтамыз десе  [19], К.Аханов «семантикалық 

тұтастығымен де сипатталатын ... көртышқан, әрқашан, басқұр т.б. 

тәріздес сөздерді айтамыз» [20, 86] дейді.  
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Ш.М.Мажитаева, Ш.Ш.Жалмаханов, Т.Т.Пірімбетов, Б.А.Қалиев 

пікірінше, «біріккен сөз күрделі сөздер қатарына жатуы үшін кемінде 

екі шартты орындауы керек: 1) кемінде екі, үш сөздің бірігуінен 

жасалуы шарт: тасбақа, қосаяқ. Бұл сөздер семантикалық бірлікте 

болып, атауыштық қызметте жұмсалған. 2) екі сыңарының мағынасы да 

бар, әрі фонетикалық өзгеріске түспеген, бір екпінде тұрған, бірақ 

сөйлем мүшесі әрі бір сөз табы ретінде пайдаланады» [48, 58]. Осы 

белгілер негізінде «біріккен сөздер күрделі сөздер тобына жатып, 

«біріккен» сөздер ретінде басқа топтардан ажыратылады, мәселен, 

әркім, әлдекім болса сөйлем құрамында не тұрлаулы, не тұрлаусыз, ал 

сөз табында есімдіктер».  

Біріккен сөздердің қос сөздерден айырмашылығы бар. Олардың  

өзгешелігін   №1 кестеде көрсетуге болады: 

 

Қос сөздер  Біріккен сөздер  

1. Салаласа 

байланысады 

2. Екі сөздің арасы 

алшақ  

3. Екі сөздің 

қосарлануынан 

құрамындағы сөздердің 

мағыналары мүлдем өзгеріп 

жаңа мағына пайда 

болмайды, сөз мағынасы 

түрленеді: тау-тау, өзді-өзі, 

кемпір-шал.  

4. Екі сөздің 

арасында тұлғалық үйлесімі 

болады: жоғары-төмен, 

оңды-солды, алды-арты, 

қарай-қарай 

1. Сабақтаса 

байланысады 

2. Екі сөз 

қиюласып, біртұтас 

ритмикалық әуенмен 

айтылады.  

3. Екі сөздің 

бірігуінен оның 

құрамындағы сөздердің 

мағыналары солғындап жаңа 

сөз, жаңа атау жасалады: 

шекара, бесжылдық, 

бірталай т.б. 

4. Екі сөз де 

көбінесе атау-түбір тұлғалы 

болады. Тұлғалық үйлесімі 

болуы шарт емес.  

 

Біріккен сөздерді түйдекті тіркестерден ажырата да білу керек, 

себебі олар сөз тіркестерге ұқсас. Бірақ біріккен сөздердің өз 

ерекшеліктері бар:  

1) кейбір қос сөздердің сыңарларының қазіргі тілде дербестігі 

болмай, олардың қатысымен жаңа сөз  жасалуы мүмкін: талан-тараж, 

астан-кестен, бала-шаға, емін-еркін. Сөз тіркестердің компоненттері 

лексикалық қасиетін жойып тұтасып бір сөзге айналмайды: бірі 

екіншісінің мағынасын толықтырады не көмекші болады, мысалы: қос 

ішекті домбыра, ақ қасқа бие дегенде қос ішекті, ақ қасқа күрделі 

топтар екі-екі сөзден құралған, алдыңғылары лексикалық мағыналарын 
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жоймай, соңғыларын анықтайды да, екеуі жиналып белгілі бір заттың 

сыны қызметінде жұмсалады.  

2) Біріккен сөздердің сөз тіркестерден екінші айырмашылығы 

да бар. Сөз тіркесі – кемінде толық мағыналы екі сөзден (кейде 

түйдекті тіркестен) құралып, жаңа грамматикалық мағына 

(синтаксистік қатынас) білдіру үшін сабақтаса байланысқан сөздер 

тобы. Бұл анықтамада «жаңа грамматикалық мағына» дегенге ерекше 

назар аударуға болады. Әдетте толық мағыналы сөздің әрі лексикалық, 

әрі грамматикалық мағыналары болады, мысалы зәулім сарай, Орал 

өңірі деген сөз тіркестерінің құрамындағы – сын есім (зәулім) мен зат 

есім (сарай) және жалқы есім (Орал) мен жалпы есім (Өңір) ол сөздің 

грамматикалық мағыналары.  

Солардың өзара тіркесуі нәтижесінде жаңа анықтауыштық мағына 

пайда болады. Осындай анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш, 

баяндауыш дегендер – толық мағыналы сөздердің тіркесуі нәтижесінде 

пайда болған жаңа грамматикалық мағыналар. Сөздердің бірігіуінен 

жаңа мағына тумайды, о бастағы синтаксистік қатынасын жойып, 

лексикалық мағына тудырады.   

Келесі №2 кестеде біріккен сөздер мен түйдекті тіркестердің 

ерекше белгілері көрсетіледі: 

Түйдекті тіркестер:                                                         Біріккен 

сөздер: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесте №2 – Түйдекті тіркестер мен біріккен сөздердің 

айырмашылығы 

 

М.Балақаев сөз тіркес пен біріккен сөздердің айырмашылығын 

көрсетеді, олардың аражігін ашады: 1) сөз тіркестердің компоненттері 

лексикалық қасиетін жойып, тұтасып, бір сөзге айналмайды: бірі 

екіншісінің мағынасын толықтырады не көмекші болады. 2) сөз тіркесі 

кемінде екі толық мағыналы сөзден құрылып, грамматикалық мағынаға 

ие болады; 3) сөздердің бірігіуінен грамматикалық мағына тумайды 

1) Бірінші айырмашылығы: 

Сөз тіркестердің компоненттері 

тұтасып, бір сөзге айналмайды 

1)Бірінші айырмашылығы: 

Біріккен сөздердің 

компоненттерінің дербестігі 

жоқ 

2) Екінші айырмашылығы: 

Сөз тіркес толық мағыналық екі 

сөзден құралады 

2)Екінші айырмашылығы: 

Біріккен сөздердің бірігуінен 

жаңа мағына тумайды 
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сөздердің синткасистік қатынастары жойылып, жаңа лексика-

грамматикалық мағына туындайды [17, 232]; 4) тіркескен сөздердің 

арасы ашық, алшақ болады, біріккен сөздің арасы бітелген, тұйық 

болады. Сондықтан біріншілердің арасына басқа сөз қосып, не басқа 

сөзбен орын ауыстырып айтуға болса, екіншілердің арасына басқа сөз 

не морфема қосуға, басқа сөз қоюға, орын ауыстыруға болмайды; Сөз 

тіркестер (қарлы биік тау, биік-биік қарлы таулар, қарлы биік тау) 

орын ауыстырып басқа сөздер қосуға болады, біріккен сөздер 

(адалбақан, жарғанат, итаяқ, тасбақа) арасына сөз не морфема 

қосуға болмайды.  

Біріккен сөздер, М.Б.Балакаевтың пайымдауынша, ол бастағы 

кемінде толық мағыналы екі сөзден тұтасып жымдасу нәтижесінде 

әдепкі лексика-грамматикалық мағыналарынан айырылып(не 

күңгірттеніп) жаңа лексикалық, соған лайық жаңа лексика-

грамматикалық мағына тудыратын сөздер бірлестігі [17, 232].  

Біріккен сөздер бірігіп, басқа сөздермен отасқанда, біртұтас сөз 

болғанда, бұрынғы мағыналық дербестігін, лексико-грамматикалық 

мағыналарын, бұрынғы синтаксистік қатынасын да, байланысын да 

жояды. Жаңа сапалы туынды сөзге айналады. Академиялық 

грамматикада біріккен сөздерге келесі анықтама беріледі: «Біріккен сөз 

деп сыңарлы мағына жағынан да, тұлға мағына жағынан да бірігіп 

біртұтас мағынаны білдіретін біртұтас дыбыстық құрамдағы, бір 

екпінмен айтылып, сөйлемнің бір мүшесі қызметін атқаратын сөздерді 

айтамыз» [10, 254]. 

Біріккен сөздерді топтастыру үшін олардың синтаксистік 

байланысын зерделеу керек. Осындай сөздердің құрамында 

фонетикалық байланыстардың екі түрі болады: 

1) Біріккен сөз құрамындағы сыңарлар ұласқан қалпында бір 

екпінге ортақтасып, бір екпінге ие болып тұруы, айтылу тұтастығы 

олардың байланысын күшейтіп жымдастыра түседі.  

2) Біріккен сөздер аралығында дыбыс үндестігі байқалады. Ол 

жағдай кездейсоқ емес – әдетте түбір мен қосымша арасында болатын 

ілгерінді, кейінді дыбыс үйлесімдері біріккен сөздер аралықтарында да 

болады, мысалы, Бегәлі, Дәметкен, Аягоз – кіріккен сөздер, осындай 

дыбыс үндестігі біріккен сөздерде де байқалады.  

Біріккен сөздердің арасында синтаксистік байланыстары да 

байқалады:                                    

1) біріккен сөздердің көбі изафеттің 1-түрі ретінде саналады: 

«изафет» І-ші түрінде біріккен сөздердің екі сыңары қосымшасыз 

бірігеді, қараңыз: Қаламұш, шашбау, абжылан, абырой, адамзат, 

адамата, айбалта, айдала, айнакөз, айылбас, айырбас, асқабақ т.б.  

2) Изафеттің екінші түрінен жасалған біріккен сөздер де бірталай, 

мысалы: отағасы, елбасы, құсбегі, түнеукүні, өмірбой, қазоты. Мұнда 
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бірінші сыңар қосымшасыз болса, екінші сыңарда тәуелдік жалғау 

сақталған.  

3) Изафеттік тіркестегі екі сыңардың да қосымшасы сақталуы 

мүмкін, мысалы: жаздыгүні, қыстыгүні, күздігүні. Бұл біріккен 

сөздердің бірінші сыңарларындағы ілік септіктің соңғы дыбысы 

сақталмаған, қысқарған, бірақ –ды буыны сақталған, ал екінші 

сыңардағы тәуелдік жалғауы толық сақталған.  

4) Біріккен сөздердің арасында анықтауыштық қатынастар болуы 

мүмкін. Бұл жағдайда бірінші сыңары сын есім(ақшенгел, қарақұрт, 

қарашайыр, қарандыз, қаракөз), сан есім (біраз, біртоға, екібастап, 

екіқабат), есімдік(ешкім, ештеңе, әлдекім) екінші сыңары зат есім 

болып келеді.  

5) Біріккен сөздердің арасында толықтауыштық қатынастар 

болуы мүмкін (атқамінер, орынбасар, қаптесер, демалыс, итемген, 

күнбағыс) т.б. 

6) Пысықтауыштық қарым-қатынастар: айналсоқ, аңғалсоқ, 

кешқұрым, селқос, селсоқ, тесіпшыққан.  

Біріккен сөздерді топтарға бөліп, сараптамаларын құруға болады. 

Бұндай сараптамалардың бірнешеуін көрсетуге болады. Бірінші 

сараптама біріккен сөздердің тұрақты, дағдылы компоненттері 

бойынша құрастырылады:  

Құмар: атаққұмар, әнқұмар, әзілқұмар, бәлеқұмар, баққұмар, 

дүниеқұмар, малқұмар, сөзқұмар.   

Тану: Абайтану, әдебиеттану, жаратылыстану, өлкетану.  

Бет: беталды, беталыс, бетбақ, бетбұрыс, бетперде.  

Ит: итсиген, итемген, итмұрын, итаяқ.  

Н.А.Оразахынова, Ж.Т.Исаева, Г.С.Булеева біріккен сөздерге 

келесі атауларды жатқызады: 

1. аң, құс, жәндік, өсімдік атаулары: жолбарыс, қосаяқ, көкқұтан, 

алабота, аққу, бәйтерек, т.б. 

2. географиялық атаулар (жер, су, планета аттары): Жетіқарақшы, 

Темірқазық, Алакөл, т.б. 

3. кісі аттары: Сайлаубай, Мекемтас, Әлімбек, т.б. 

4. Дене мүшелері, анатомиялық атаулар: асқазан, тоқішек, 

ұлтабар, кәріжілік, т.б. 

5. Ауру атаулары: алаөкпе, көкжөтел, қарасан.  

6. Ойын атаулары: алтыбақан, ақсүйек, орынсатпақ.  

7. Ән, күй, өлең атаулары: Саржайлау, Сарыарқа, Қараторғай, 

т.б. 

8. Қоғамдық өмірге күнделікті тұрмысқа байланысты әр түрлі 

атаулар: Елтаңба, денсаулық, жасөспірім, халықаралық, мерейтой, т.б. 

9. Мезгілге байланысты атаулар: биыл, бүгін, қыстыгүні, 

жазғытұрым, күздігүні, т.б. 
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10. Белгісіздік, болымсыздық мәндегі атаулар: ешкім, ештеңе, 

қайсыбіреу, әлдекім, ешқашан, т.б.  [49, 23]. 

Ш.Бектуров, М.Сергалиев біріккен сөздердің мағыналық жақтан 

сипаттап, келесі топтарын жіктейді:  

1. тасбақа, қырықаяқ – зоологиялық атау жәндіктер; 

2. қозықұйрық, қырықбуын, күнбағар – ботаникалық атаулар, шөп 

түрлері; 

3. ақсүйек, аққала – ойын атаулары; 

4. Қызылқұм, Сарыағаш, Жезқазған – географиялық атаулар; 

5. Боранбай, Ботагөз, Амангелді – кісі аттары; 

6. Жетіқарақшы, Темірқазық – жұлдыз, планета атаулары; 

7. Әлдекім, әлдеқашан, қайсыбір, кейбір – есімдіктер; 

8. Автоқалам, фотосурет, қазақконцерт, ауылсовет – орыс-қазақ 

сөздерінен біріккен, әр түрлі заттар мен мекемелердің атын білдіретін 

сөздер; 

9. Екібастұз, Меңзең, шалтөбе, Мұратбайұлы – үш сөзден 

құралып біріккен сөздер [50].   

Сонымен бірге, бұндағы біріккен сөздер түбір тұлғасын сақтап 

біріккенін аңғарамыз.  

Біріккен сөздердің енді бірқатары түбір тұлғасын сақтамай, 

дыбыстық өзгеріске ұшырап бірігеді. Мұндай сөздердің 

компоненттерінің бір-бірімен өзара үндесе, үйлесе кірігуі былай 

тұрсын, олардың мазмұндары да сақталмастай болып кетеді. Мысалы, 

білезік, қарлығаш, қызғыш, бүгін, биыл, әкел, әпер, бүрсігүні, былтыр, 

ендігәрі дегендердің білек, жүзік, қара ала құс, қызыл құс, бұл күн, был 

жыл, алып кел, алып бер, т.б. сияқты сөздерінен шыққанын екінің бірі 

біле де бермейді. Қазақ тілінің ғылыми грамматикаларында мұндай 

сөздерді кіріккен сөздер деп атайды.  

Сонымен, екі, кейде одан да артық сөздерден бірігіп, тұтас бір 

ұғымды білдіретін сөздерді біріккен сөз деп атайды.  

Біріккен сөздер сөз табының барлығында да ұшырайды. Мысалы: 

бүгін, биыл, ендігәрі, былтыр – үстеу; әкел, әкет, апар – етістік; сексен, 

тоқсан – сан есім; шекара, демалыс, есуас – зат есім; әлдекім, әркім – 

есімдік.  

Күрделі сын есімдер – мағыналық тұтастығы бар, екі түстің 

қосындысынан бір түс пайда болғандай лексикалық единицалар. 

Сондықтан олар – біріккен сөздер. Біріккендердің ереже бойынша 

бөлек жазылатынының бір мысалы – осылар. Алайда баспасөзде 

аракөк, сарыала, ақсары тәрізді сөздер біріккен қалпында жиі 

кездеседі. Әрине Абай: 

Кәрі Каспий қаракөк көзін ашты, 

Жылы жүзбен Терекке амандасты. 

- дегенде, «қаракөкті» екі түс деп айтпаған болар. Ал, қара бурыл, 

қара қошқыл, қызғылт сары, көк қасқа, тарлан көк, бурыл төбел 
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сияқты күрделі сөздердің бірігу дәрежесі олай емес, соңғылар – тек 

негізгі  түстің өзгешелеу өңін айқындайтын күрделі сын есімдер. 

Қайсысы жаңа сапалы сын, қайсысы қосымша сапалы сын екенін 

айырып жату, соған қарап біразын біріктіріп, біразын бөлек жазу 

қиындық тудыратындықтан, аталған ережелер жинағында бәрін бірдей 

біркелкі бөліп жазуды ұйғарғанбыз. Сан есімдер де солай.  

Біріккен сөздер де есімді, етістікті болып бөлінеді. Есімділердің 

басыңқы бөлшегі есім болады да, бағыныңқы сыңарлары есім де, 

етістік те, үстеу де бола береді: бұзаубас, жартас, жолбарыс, 

алтыбақан, бірқазан, келіссөз, ашкөз, алжапқыш. Етістікті біріккен 

сөздердің соңғы бөлшегі етістік болады да, бірінші сыңары есім, етістік 

бола береді: жанкүйер, сөзқұмар, бесатар, итемген.  

Біріккен сөздердің бұлай есімді, етістікті болып бөліну негізі 

сондай құрамдағы сөз тіркестерімен ұқсастығынан туады: есімділердің 

бағыныңқы сыңары есім болса, етісті сөз тіркестерінің басыңқы, соңғы 

сыңарлары етістік болады. Алдыңғылар соңғыларға қарағанда өте жиі 

кездеседі.  

Біріккен сөздер құрамы тұрақты тіркестердегі сияқты дағдылы 

сөздер болады. Бірақ олардың көбі келтірінді мағынадан гөрі тура 

мағынада көбірек жұмсалады. Ондайда біріккен сөздердің кейде 

басыңқы, кейде бағыныңқы сыңарларының мағыналары күңгірттеніп 

морфемалық дәреже бейім тұрады. Ондайлар жүре бара көптеген 

біріккен сөздер құраудың амалына айналады. Мысалы:  

Құмар: атаққұмар, араққұмар, әнқұмар, әзілқұмар, бәлеқұмар, 

баққұмар, дүниеқұмар, даңққұмар, кітапқұмар, қалжыңқұмар, 

қанқұмар, мақтанқұмар, малқұмар, сөзқұмар, соғысқұмар, сәнқұмар, 

шайқұмар.  

Тану: Абайтану, әдебиеттану, жаратылыстану, өлкетану, 

табиғаттану, шығыстану.  

Бет: беталды, бетбақ, беталыс, бетбұрыс, бетперде, бетіпезер, 

беташар.  

Ит: итсигек, итемген, итмұрын, итаяқ.  

Біріккендердің екінші – басыңқы сыңары етістік болғанда, ол 

көбінесе келер шақтық – ар/-ер/-р тұлғалы есімше болады: ауызашар, 

атқамінер, алтыатар, беташар, бесатар, баскесер, басбұзар, елкезер, 

есікашар (ырым), долаңкесер, жолашар, желқағар, жатыпішер, 

жатыпатар, жанкүйер, күнбағар, қанішер, қаптесер, құстонар(өс), 

нақсүйер, орынбасар, оққағар, соғысқұмар, тілашар, тұсаукесер, 

тоқымқағар (ырым), ұлтабар, ұйқыашар, ізбасар, шыңкетер, 

шашсипар(ырым). Етістікті біріккен сөздердің көбі, осылай, келер 

шақтық тұлғада көп жұмсалады, шақтық мағына білдіру үшін емес, 

қимылдық сапаның бейтарапты қимылдық сапа екенін білдіру үшін 

жұмсалады. Оған қарағанда –ған тұлғалы өткен шақтық есімше 

тұлғалы етістіктің біріккен сөздің соңғы сыңары болып жұмсалуы 
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сирек кездеседі: Айбалдырған, бойжеткен, ержеткен, итемген, 

қойкемірген(өс), наркескен, сүтемген(өс), сарышаған, 

торайбүлдірген(өс), тастүйген(өс), тасжарған(өс), тасбүлдірген(өс), 

тасбүйірген(өс), тасбұйырған(өс) т.б. 

Мұндай құрамда есімшенің өткен шақтық мағынасы солғынданып, 

қимылдық сапа мәнін сақтайды. Оларды, әрине, көреген, қашаған, 

сүзеген сияқты сын есімге айналған есімшелі тұлғамен бірдей деуге 

болмайды. Есімшенің сапалық абстракцияға айналып, біріккен – зат 

есімдердің; сын есімдердің бір сыңары болып кетуі есімдердің 

табиғатына тән құбылыс. Келер шақтық –а – тын// -е –тін тұлғалы 

есімшеде ол жоқ, сондықтан ондай тұлғадағы есімше біріккен сөздің 

екінші сыңары болып жұмсалмайды. Ал мұзжарғыш, шаңсорғыш 

сияқтыларда –ғыш тұлғалы етістіктің сын есімге тән сапалық мағынасы 

сақталады. Етістік қосылып жасалған біріккен сөздер аз да болса, 

қимылдық сапалар арқылы басқа заттардан оқшауланып белгілі 

заттардың атауы болады; сондықтан, мысалы, радиоқабыл/дағыш, 

шаңсорғыш, алжапқыш сияқты сөздердің моделі бойынша, жасалған 

күрделі сөздер деп танылады. Солардың қатарына беталыс, бетбұрыс, 

иткірмес(өс), құсқонбас(өс), малжемес(өс), құскелмес(өс) сияқтылар 

да абстракциялы біріккен есімдер құрамына енеді.  

Кейбір біріккен сөздерді жасау барысында заңдылықтар 

сақталынады. Қ.Жұбанов біріккен сөздерге ерекше көңіл бөліп, 

олардың бірігуіндегі заңдылықтарын қарастырады.  

Заңдылықтың негізі – жүйелілік. Олар бірден орныға қалмайды. 

Қазіргі әдеби тіліміздің алғашқы жылдары біріккен сөздер саны көп 

болмағандықтан, жұмсалу аясы тар болғандықтан, оның жүйелік 

дәрежесі де онша айқын болмайтын. Сондықтан болар, Қ.Жұбанов 

оның жүйелілігін басқа күрделі сөздермен салыстыру арқылы да 

айқындамақ болған.  

Қ.Жұбанов біріккен(кіріккен) сөздерді қос(қосар) сөздермен 

салыстырып, алдыңғының жасалуында бірізділік жоқ деп таниды. 

Мысалы, белбеу деуге болады, желбеу деуге болмайды, 

ашудас(ашу+тас) деп айтылады, ал ащы су, ащы шөп деп айтылмайды 

дейді. Сондан кейін: «... кіріккен сөз(және бірікккен сөз) дегеніміз – екі 

сөзден, не үш сөзден кірігіп барып бір сөз орнына жүретін, бірақ 

қосақталу амалы заңды жүйеге түспеген қосындылар... Сөйтіп, кіріккен 

сөз дегеніміз заңсыз қосынды. Қосар сөздер (қоссөздер) дегеніміз 

заңды қосындылар болып шығады», - дейді[51].   

Бұл түйіндеуді жасаудан бұрын Қ.Жұбанов кіріккендерді екіге 

бөлген. Мектепке арналған оқулығында кіріккен сөздердің көнесі және 

жаңасы болады, - дейді. Көнесі дегендері – құрамы дыбыс өзгерістеріне 

ұшырап жігін жоғалтқандары: кішкене, аяз, қарала, бүгін, жаңадан 

құралып «жігін жоғалтпағандарын – жаңасы дейміз» дейді. Соңғыға 



88 
 

жермай, бесжыл/дық, қолғап, күнбағыс, айғабақ, белбуар(белуар) 

сияқтыларды жатқызады.  

Жасалуында жұрнақтар арқылы, сөздерді қосарлау арқылы жаңа 

сөз жасағанындай өздеріне тән тұлғалық сипаттары болмағандықтан – 

оларды Қ.Жұбанов заңсыз қосындылар деп есептеген де, оларды дұрыс 

танудың бес түрлі белгілерін көрсеткен(екі сөзден жасалатындығы, 

өзгеріске ұшырайтыны, бір екпінге бағынатындығы).  

Осы тұрғыдан қарағанда, жалпы біріккен сөзге ортақ, айқын 

жасалу заңдылығы байқалмайтыны рас. Морфологиялық тұлға 

орайында олар солай танылуы да мүмкін.  

Ал біріккен, кіріккен сөздердің заңдылықтарын морфологиядан 

емес, лексикалық әрі морфологиялық сипаттарына қарап, 

лексикологияға тән заңдылықтар тұрғысынан қарауға болады. Онда 

номинациялық принципі – сөзден сөз тудырудың негізгі заңы деп 

танылады. «Әрбір тілдің семантикалық категориялары оларды айырып 

танудың нысаналы белгілері болып есептеледі. Олай болса, сөзді сөз 

деп тану үшін де оның формасына (дыбыс құрамы, айтылуы) тән 

мазмұны(мағынасы) болуға тиіс. Біріккен, кіріккен сөздерде сол екі 

сапаның екеуі де бар: айтылуы біртұтас, мағыналары бір бүтін 

номанитивті единицалар. Олардың мағыналарының біртұтас болуы 

барлық сөзге, соның ішінде біріккен, кіріккен сөздерге де тән: сонымен 

қатар олар, бір жағынан, лексикалық мағына білдірсе, екінші жағынан, 

- грамматикалық мағына білдіреді. Мұны олардың құрамдарындағы 

«сөзсымақтарға» қарап емес, тұтас формасынан пайда болатын 

мағыналарына қарап танимыз». 

Сондықтан біріккен сөздерді біріктіріп жаңа сөз жасауда, мысалы, 

зат есімнен  – сын есім, етістіктен – зат есім жасалатындай бірізділік 

жоқ. Егер сөз жасау заңдылығы деп белгілі жұрнақтардың белгілі 

сөздерге жалғанып жүйелі түрде жұмсалу бірізділігін ұғынсақ, біріккен 

сөздердің жасалуында дәл ондай заңдылық жоғы рас. Соңғыда 

тосыннан ішінара үйлесе қалған екі сөздің бір ұғымның тілдік 

номинативті болуы кездейсоқ сөзжасам үлгілері болып та көрінеді. 

Мысалы, адалбақан, жарғанат, жетіқарақшы, балықкөз сияқты 

көптеген атаулардың құрамындағы сөздер басқаларында 

қайталанбайды, бірақ сонда да әр түрлі сөздер тұтастығының дәрежесі 

бірдей, бәрі де номинатив – атауыш сөздер. Бұлардың осы ұқсастығы 

грамматикалық емес, лексика-семантикалық, әдетте әрбір сөздің 

лексикалық та, грамматикалық та мағыналары пайда болмайды (олай 

болса, олар сөз тіркесі деп танылар еді), сөздердің бұрынғы 

мағыналары тұтастанып жаңа туынды сөзде бір ғана грамматикалық 

мағына сақталады. Жоғарыда саналған мысалдардың бәрінде солай. 

Олар – зат есімдер. 

Біріккен сөздердің соңғы сыңарлары жаңа сөз жасаудың іргетасы, 

негізі болатындықтан, солардың қай сөз табына жататыны (бақан, 
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қанат, қарақшы, көз) еленеді де, ал бағыныңқы сыңарлар адал (сын 

есім), жар (зат есім), жеті (сан есім), балық (зат есім) сияқты 

сөздерінің жақшада көрсетілегн грамматикалық мағыналары біріккен 

сөз құрамында елене бермейді, біріккен сөз құрамында олар басыңқы 

компоненттердің сапалық ерекшеліктерін білдіретін «жарымжан», 

«жарықшақ» элементке айналады. Ол құрамның әрбір сөзі өздерінің 

лексикалық та, грамматикалық та мағыналарын сақтайтын болса, 

біріккен сөз жасалмаған болар еді. Бұл арада ескеретін бір нәрсе 

олардың мағыналық тұтастығында дәрежесі делексикалану, 

деграмматикалану  дәрежелері қандай екенінде. Соңғылар барлық 

біріккен сөзде бірдей, бір қалыпты емес. Сондықтан біріккен сөздердің 

бірқатарының құрамындағы сөздер бұрынғы мағыналарынан айрылып 

жұрдай болып, мүлде басқа мағынада жұмсалатын болса(мысалы: 

алагеуім, көзілдірік, атжалман, өмілдірік, сексен, тоқсан, ашудас) 

бірқатарының құрамындағы сөздердің бұрынғы мағыналары 

күңгірттеніп жұмсалады, мысалы: адалбақан, өнеркәсіп, жарғанат, 

қараөрік.  

Ал, біріккен сөздің көпшілігінің құрамына талдау жасасаң, олар 

қазірдің өзінде айдан анық сөздер болып шығады. (Мысалы: 

қараторғай, шекара, жермай, балықкөз, итаяқ, алтыатар, қырықаяқ, 

бұзаубас, бесжыл). Бірақ олар сондай бөлшектенген мағыналық оқшау 

қалпында емес, толық мағыналы сөздердің тұтасуынан пайда болған 

жаңа сөздер болып ұғынылады.  

Осылардың бәрінің сөз жасау тәсілі морфологиялық емес, 

синтаксистік және семантикалық. Біріккен сөз жасалуының заңдығын 

алдымен синтаксистік құрамның заңдылығынан іздеу керек: күрделі 

сөздер құрамы шашыраңқы сөздер болғанымен, бәрі де белгілі 

синтаксистік байланыста, белгілі синтаксистік қатынаста жұмсалған о 

бастағы сөз тіркестерінен пайда болады. Өздеріне тән еркешеліктері 

бар тілдегі екі сөздің бірі екіншісінің мағыналық үйлесімі негізінде 

толығып тұтастануы олардың қарым-қатынасын, тығыз байланыста 

болғандығын көрсетсе, сонымен қатар, тілге тән ішкі заңдылықтан 

алшақ кетпегенін де көрсетеді.  

Сөзден сөз тіркесі құралатыны белгілі, олардың біразының 

мағыналық тұтастығы күшті болады да, лексикаланады. 

Алдыңғыларды сөздердің тіркесімі негізінде пайда болатын валенттік 

деп танысақ, ал тіркескен сөздерден сөз жасалуын валенттік номинация 

деп танимыз. Біріккен сөз тек номинатив емес, екінші рет пайда болған 

(вторичная) номинация. Егер біріккен сөзден морфологиялық тұлғалар 

арқылы, әдеттегідей, туынды сөз жасалса, ондай болуды шартты түрде, 

үш есе ұласқан номинация дейміз. Мысалы: (1) екіжүзді - (2) 

екіжүзділік, - (1) абжылан – (2) абжыландай, (1) шекара – (2) 

шекарашы, (1) кәсіподақ – (2) кәсіподақтық. Осындайлардың 

алдыңғыларын, мысалы шекара бір дәрежелі, соңғыларын екі дәрежелі 
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деп белгілейміз. Сонда, әдеттегі туынды сөзден жаңа сөз 

жасалғанындай, туынды біріккен сөз бір дәрежелі біріккендерден 

жасалады. Кейде 2 дәрежелердің номинациялық тұтастығы берік 

болатындықтан, 1 дәрежелі болып құралмаған тіркескен топты ішіне 

алып, тікелей күрделі туынды сөздер де жасала береді, мысалы: бес 

жыл – бесжылдық, темір жол – теміржолшы, еңбек сүю – 

еңбексүйгіштік, бет бұру – бетбұрыс, бүкіл халық – бүкілхалықтық, 

аудан ара – ауданаралық, кішіпейіл – кішіпейілділік, бүлік салу – 

бүліксалушылық, көркем өнер – көркемөнерпаздар.  

Мерзімді баспасөзде жиі қолданылатын осындай 2 дәрежелі 

туынды біріккендер тек орысшаның калькалік баламасы болғанында 

емес, абстракциялы тұтастығында үлкен мән бар: сондай күрделі 

сөздердің жасалуында әрі морфологиялық, әрі синтаксистік тәсілдің 

басы түйіскен жерде күрделінің құрамындағы сөздердің, тіпті фраза 

болса да, дербестігі солғындап барып бітеліп, сомдала, тұтастығы арта 

түседі. Сондықтан болар, мерзімді баспасөзде ғана емес, бүкіл әдеби 

тілде біріккен, бірікпегендігі күмәнды деген тіркестерге жұрнақтар 

жалғанғанда, олар тұтасып, бірігіп жазылатыны содан, мысалы: 

томағайтұйықтық, желсөзділік, бойкүйездік, көнетоздау, 

еңбексүйгіштік(газеттен). Ілияс Есенберлиннің «Алтын орда» 

романынан алынған мынадай мысалдарға көңіл бөлейік: 

кеңпейілділік(55-б), көкжалдар (39-б), саққұқлақ(40-б), 

бақталастырған(40-б), немқұрайды(59-б), тасталқан(107-б).  

Бұлар ереже бойынша фраза болғандықтан, бірікпей жазылуға тиіс 

екенін білмегендіктен емес, солардың әрқайсысын сомданған бір 

ұғымды білдіретін сөздер деп ұғынғандықтан біріккен. Сол тұрғыдан 

жазушылар көптеген жаңа сөздер жасап жатса, оны сауатсыздық дейміз 

бе? Әлде қазақ тілін байытуға қосқан үлестері ме? Егер қалай тұрақты 

тіркестерді біріктіруге болмайды деуге ғылыми дәлелдемелеріміз жоқ 

болса, тілдің лексикасының бір саласындағы сөздер екінші саласына 

ауысуын олардың лексикааралық қарым-қатысы деп түсіну керек 

болар. Осындайларға орфографиялық, терминологялық сөздіктерде, 

баспасөзде кездесетін мынандай мысалдар дәлел бола алатын шығар: 

Алауыздық... арадағы өз алауыздықтарын жоюға шамасы келмейді 

(Соц.Қазақстан.1983.26 июль). Осы газеттің «Алауыздық жағдайында» 

деген мақаласында «келіссөз», «айырбас», «көзқарас» деген сөздер бар. 

Бұлар бұрынғы фразалық тұрақтылығын жойып, біріккен сөзге 

айналып сөздіктерге де енген. Қансорғыш, арамтамақ, жатыпішер, 

атсалысу, ауызбастырақ, ауызбірлік, ашкөз, ашықауыз, баққұмар, 

ашатұяқ, т.б. біріккен сөздер де – ол бастағы фразалық тіркестер.  

Фразалық тіркестердің бірқатары лексика-семантикалық 

тұтастығын күшейте келе әдеби тілде бір бүтін сөзге айналатын болды. 

Ондайды әсіресе сындық сапа, ұнамсыз мәнді сөздер тобынан жиі 

кездестіреміз: аласапыран заман, кәріқұлақ қариялар, қылжақбас адам, 
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есерсоқ жігіт, бойжеткен қыз, ержеткен бала, өркөкірек батыр, 

желөкпе кісі, қолжаулық болу, қансорғыш помещик.  

Мұндайлар «атқамінер», «көнетоз», «қанталаған», «жатыпішер», 

«алаңғасар» сияқтылармен әуендес болады.  

Қысқасы, біріккен сөздердің жанданатын да, сыналатын да ұясы 

олардың грамматикалық қатынасқа енген кездері. Әшейінде бірікпеген 

ғой деп күманданатын сөздердің де өзгеше қырынан көрінетіні болады. 

Тағы мына мысалдарға назар аударайық: «темір жол экономиканың 

күретамыры», «завод коллективі он екінші бесжылдықта», «он екінші 

бесжылдықтың тапсырмалары» (Соц.Қазақстан. 1985. 8 июль). Осында 

оғаштық бар ма? Бар: Сөздіктер мен ережелерімізде күре тамыр, он бір, 

он екі дегендер бөлек жазылған. Бұл арада олар басқаша жазылған. Сол 

білместіктен кеткен қателер ме? Жоқ, әдейі, грамматикалық құрылыста 

солай айтылып, солай жазылуында ерекше мән болғандықтан жасалған 

еркін жаңа тіркестердің тұтастық топтары.  

Осылардың бәрі біріккен сөз жасалуының заңдылықтары, бәрінен 

де олардың аяқ тірер айқын заңдылығы – белгілі модельдерге 

құрылатындығы.  

Күрделі сөздердің синтаксистік амалдар арқылы, дәлдеп айтқанда 

сөз тіркестерінен жасалатыны белгілі. Бұдан да дәлдеңкіреп айтсақ, 

олар сөз тіркестерінің барлық түрлерінен емес, тек номинативті 

(атауыш) сөз тіркестерінен жасалады. Бұл арада түсіндіре кететін бір 

жайт мынау В.В.Виноградовтың сөз тіркесінің бәрін сөзге балап, 

оларды сөйлемнен айырып танудың басты белгісі – номинативтілігі 

деген болатын. Сол пікірді ұнатқан көптеген ғалымдар өздерінің 

еңбектерінде «сөйлем предикативтікті, сөз тіркесі номинативтікті» 

білдіреді деп жазып келді. Дұрысында, сөз тіркестерінің бәрі олай емес, 

олардың номинативтілері: бар да, номинатив еместері бар [52].    

Біріккен сөздердің жасалуының басты заңдылығы – олардың 

жүйелі түрде белгілі модельдерге құралатындығы. Олар некен-саяқ 

пайда болатын модельдер емес, белгілі грамматика-лексикалық 

үйлесімдерге негізделген модельдер. Олардың негізгі схемасы 

мынадай:  

 

Аттар 

саны 

Моделі Мысалдар Құрамы Сөз табы 

1 З- 

З(зат есім-

зат есім) 

Балықкөз 

Күркетауық 

Балмұздақ 

Киікоты 

Балық-көз 

Күрке-тауық 

Бал-мұздақ 

Киік-оты 

Зат есім 

2 С- 

З(сын есім-

зат есім) 

Көкжөтел 

Бозторғай 

Қызылбұрыш 

Көк-жөтел 

Боз-торғай 

Қызыл-

Ауру аты 

Құстың аты 

Зат есім 



92 
 

Ұзынағаш бұрыш 

Ұзын-ағаш 

Жер аты 

3 Сан- 

З(сан есім-

зат есім) 

Бірқазан 

Сегізаяқ 

Бірқатар 

Бірауыздан 

Бір-қазан 

Сегіз-аяқ 

Бір-қатар 

Бір-ауыздан 

Құстың аты 

Күйдің аты 

Сын есім 

Үстеу 

4 З- 

Е(зат есім-

етіс) 

Беташар 

Беталыс 

Шашсипату 

Бет-ашар 

Бет-алыс 

Шаш-сипату 

Зат есім 

Зат есім 

Зат есім 

5 Сан- 

С(сан есім-

сын есім) 

Біраз 

Біркелкі 

Біртектес 

Бір-аз 

Бір-келкі 

Бір-тектес 

Сын есім 

6 Еш, әрі - 

есімдік 

Ешкім 

Ешқашан 

Әркім 

әрқайсы 

Еш-кім 

Еш-қашан 

Әр-кім 

Әр-қайсы 

Есімдік  

   

А.Н.Кононов біріккен сөздің («словосложение») жасалу 

заңдылығына олардың белгілі модель бойынша құрастырылатынын 

жатқызады: Ол синтаксистік тәсілмен жасалатын ондай сөздердің 

жасалу заңдылығы – олардың өздерінің дербес мағыналары бар, 

морфологиялық және фонетикалық ерекшеліктері бар модельдер 

құралатындығы, - деп көрсетеді [53]. Біріккен сөздердің белгілі 

модельдер негізінде жасалатыны, бұл айтқандай, олардың басты 

заңдылығы болатынына күмән келтіруге болмайды. Соған біз жоғарыда 

қазақ тілінің де фактілерін келтірдік. Сол тұста олай болудың басқа да 

себептерін айттық. Соларға қосымша ретінде «сөзайналым» 

заңдылығына да назар аударғымыз келеді. Біріккен сөздердің өздері 

сөзжасам жүйесінде туынды сөздерге жатумен бірге олардың жаңа 

сөзге айналып, лексикалық құрамға енгендері екінші дәрежелі 

сөзжасамға баға болады: біріншісі – атауыш сөз тіркестерінен жасалған 

біріккен сөздер болса, екіншісі – біріккен сөздерден жасалған туынды 

сөздер. Мысалдар:  

 

Зат есім: 

Дүрдеараздық, Күншығыс 

Басараздық, Оңтүстік 

Денсаулық, Солтүстік 

Демалыс, Кітапқұмарлар 

Беташар, Өнертапқыштар 

Күнбағар, Онкүндік 

Ізбасар, Кинобайқаулар 

Орынбасар, Теміржолшылар 

Көңілашар, Бесжүзмыңшылар 
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Тоқымқағар, Бірауыздылық 

Қаптесер, Дүниетаным 

Атқамінер 

Күнбатыс, Еңбексүйгіштік 

 

Сын есім: 

Біркелкі, жекеменшік 

Жаймашуақ, жанашыр 

Көпұлтты, кішіпейіл 

Арамтамақ, батысевропалық 

Ашықауыз, екіжүзді 

Сарала(қаз), балажан 

Селоаралық, жасөспірім 

Соғысқұмар, жатыпатар 

Жадыбас, жатыпішер 

Халықаралық 

 

Үстеу: 

Екеуара, түнібойы 

Үшеуара, екіталай 

Бірауыздан, жазатайым 

Күнүзын, күнібойы, біржолата 

Бұл мысалдардан – біріккен сөздер сомдалып соғылған жаңа сөз 

байлығы болып сол қалпында сіресіп қатып қалмайтыны байқалады. 

Солай екенін байқататын жайттың тағы бірі – олардың қайтадан сөз 

тіркесі құрамында жұмсалатындығы. Ондайда олар көбінесе сөз 

тіркесінің бір сыңары қызметінде жұмсалады, мысалы: шөпшапқыш 

машина, жекеменшік «волга», дүниетанымды қарсы қоюшылар, 

түбегейлі бетбұрыс жасалды, олар қарақат, таңқурай өсіреді, қара 

меңдуана (екі жылдық улы өсімдік). Осындайды мына үзінділерден де 

көруге болады: 

1. Бетбұрыс: Осы тарихи акт қазақ халқының мұнан былайғы 

экономикалық-әлеуметтік дамуына түбегейлі бетбұрыс жасады 

(Қазақ әдебиеті, 1982, 19 февраль). 

2. Қолжазба: Хасан Ғали қолжазбаларындағы мемлекеттер 

мен хандықтар қазақтың ауызбірлігінің жоқ екенін жақсы біліп 

отырды (Қазақ әдебиеті, 1982, 19 февраль).  

3. Қолөнерлік: Мұның бәрі қолөнерлік кәсіппен, саудамен 

айналысуына ықпал етті.  

4. Ауызбірлік: Ал айнала қоршаған мемлекеттер мен 

хандықтар қазақтың ауызбірлігінің жоқ екенін жақсы біліп отырды. 

(Қазақ әдебиеті, 1982, 19 февраль).  

5. Қарақат, таңқурай: И, Давижи сондай-ақ әлі өнім бере 

қоймаған грек жаңғағын, алма, тошала, қарақат, таңқурай және шие 
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өсіреді. Ә.Әнуаров, Н.С.Кфало, Н.Рамазанов, А.Ахметов және 

басқалары алмадан, қарақаттан, шиеден, қара өріктен, таңқурайдан, 

тошаладан жақсы өнім жинады (Қазақ әдебиеті, 1982, 19 февраль).  

6. Ақкөл, шөпшапқыш: «Ақкөл» совхозының пішен 

тайлағынан басқа шаруашылықтардың шөпшапқыш машинасын, 

арбасын, басқа да құрал-сайманын тегін пайдаланып, совхоздардың 

жерінен шөп шаптырып келеді (Сонда). 

7. Аупартком, жекеменшік: Аупарткомның бірінші 

секретарының «басқа қызметке ауысуына» осындай-осындай 

фактілер себеп болған еді. Мысалға аупарткомның секретары 

Ш.Ахметованы алайық. Оның поселкедегі Чапаев көшесінде 

жекеменшік үйі бар болатын (Сонда). 

8. Кәсіпорын, балабақша: Ауданға қажет кәсіпорынның 

орнына бірінші секретарьдың тұрғын жайы салынды. Ол 

Қарабұтаққа көшіп келген соң бұрын балабақша болған кең үйге кірді 

(Сонда).  

9. Көртышқан, бұзаубас, соқыртышқан: Қазақстанда 

тіршілік ету ерекшеліктері бір-біріне ұқсас жер астын мекендейтін 

төрт түрлі жануар бар. Олар көртышқан (крот), бұзаубас (цокор), 

алып көртышқан, соқыртышқан. Бұлардың ішіндегі көртышқан 

насеком қоректілер отрядына жатады, қорегі негізінен насекомдар 

болады (Сонда). 

10. Меңдуана. Қара меңдуана – екі жылдық улы өсімдік, 

жоңға бәрпісі – көпжылдық өсімді. (Соц.Қазақстан. 1985, 14 сентябрь). 

11. Бесжүзмыңшылар: Бесжүзмыңшылар серті берік серт... 

Сегіз қабат жер астындағыкең лаваларын осы заманғы қуатты 

заводтарға айналдырғандар – Қарағандының даңқты 

бесжүзмыңшылары.  

12. Күнұзы, тұлабой, бойкүзең: Күнұзын тұлабойым құрсаған 

бойкүзеңдік, үрейлену осы шаққа жетелеген тәрізді (Софы Сматаев, 

«Елім-ай», 226-б).  

13. Теміржолшылар: Теміржолшылар клубы: (Ауызекі тіл). 

Қысқасы, сөзден сөз тіркесі, сөз тіркесінен біріккен сөз жасалса, 

біріккен өз сөз тіркесін құрауға қатысса және оларға қосымшалар 

жалғанып қайтадан жаңа сөз жасалса, ондай процесті сөз айналымы 

дейміз. Сөздің синтаксистік қатынастан біріккен сөзге айналуы, оның 

қайтадан сөз тіркесінің құрамына ене алуы, сөз тіркесінің құрамында 

қайтадан жаңа сөзге айналуы немесе қосымшаға айналуы кіріккен 

сөздердің де тарихи даму жолы болу керек деп білеміз, мысалы: бұл 

күн-бүгін, бүгін келеді, бүгінгі күннің міндеті, күн жүз – күндіз(күн 

жуз), күндізгідей жарық, бел бу – белбуар, белуардан (бел-бу-ар-дан).   
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V бөлім. Қазіргі қазақ тілі морфологиясының зерттелуі 

 

 Кеңес дәуіріндегі қазақ тіл білімі ғылымында қазақ тілінің 

грамматикалық құрылысы мен фонетикалық жүйесі өзекті 

мәселелердің бірі болып саналды. Қазақ ғалымдары осы тақырыптарды 

қарастырған тұста жеке тілдің аясынан шығып, туысқан түркі тілдері 

ауқымында зерттеулер жасады. Осыған байланысты, тілдің тарихи-

салыстырмалы грамматикасын жасау, сондай-ақ тілдің грамматикалық 

құрылысын, оның даму заңдылығын түсіндіретін нормативті 

грамматикалық еңбектерді даярлау күн тәртібінде болды. Бұл жолда 

Қ.Жұбанов, І.Кеңесбаев,  Н.Сауранбаев, М.Балақаев, Ғ.Мұсабаев, 

Ы.Маманов, А.Ысқақов, М.Томанов, А.Әбілқаев, Т.Қордабаев сынды 

тілші ғалымдардың қомақты зерттеулерін атай аламыз. 

Морфология бойынша  қызықты зерттеулер жарыққа шықты, 

мәселен: Ф.А. Ганиевтің «Татарский язык: Проблемы и исследования» 

(2000),           Н.Э. Гаджиахмедовтің «Словоизменительные категории 

имени и глагола в кумыкском языке» (2000); И.В. Шенцованың 

«Акциональные формы глагола в шорском языке» (1997) және  

синтаксис бойынша (соңғылардан, алдымен жаңасібір синтаксис 

мектебі бағытындағы жұмыстарды көрсете кету маңызды) Н.Н. 

Ефремовтің «Полипредикативные конструкции в якутском языке» 

(1998), М.И. Черемисина, А.А. Озонова, А.Р. Тазрановалардың 

«Элементарное простое предложение с глагольным сказуемым в 

тюркских языках Южной Сибири» (2008), И.А. Невскаяның 

«Типология локативных конструкций в тюркских языках Южной 

Сибири» (2005), А.Б. Хертектің «Значения локальных падежей в 

тувинском и хакасском языках» (2013),     Н.И. Данилова, Н.Н. 

Ефремов, Е.М. Самсонованың «Функционально-семантические 

категории в якутском языке: Каузативность, эвиденциальность, 

итеративность» (2013) және басқа да көптеген еңбектерін атауға 

болады. 

Н.А. Баскаковтың қарақалпақ тілі грамматикалық құрылымына 

қосқан үлесі орасан зор. Ол тілдің қысқаша грамматикасынан бастап 

(1931), ғалым ретінде іргелі еңбек жазған (1951–1952), ол еңбекте тілдің 

морфологиялық категориясы толықтай сипатталған,  фольклор, ауыз 

әдебиеті және әдеби тілдесім мысалдармен толықтырылған, түркі тілі 

грамматикалық құрылымына сай әзірленген жүйе болатын.  Ғалым көп 

жылдар бойы түркі тілдерінің грамматикалық құрылымын түсінуге, 
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сипаттауға және ол бағытта түбегейлі жүйені әзірлеуге ат салысқан. Оны  

сөз таптары, сөзжасам қалыптастыру, сөздің морфологиялық құрылымы, 

қимыл есімдері, рай категориясы мен жіктелу тарихы, түркі 

фонологиясы, сөз тіркесі синтаксисі және салалас сөйлем және тағы 

басқа мәселелер қызықтырған.  Ал ресей түркітанушылары Н.А. 

Баскаков еңбегінен түркі тілінің грамматикалық құрылысы жайлы 

толыққанды ерекше тұжырым алған болатын. Олар «Түркі тілдері 

құрылымының тарихи-типологиялық сипаты» (1975), «Түркі тілдерінің 

тарихи-типологиялық морфологиясы» (1979) атты  іргелі 

монографияларда жарық көрген болатын.  

Н.А.Баскаков еңбектерінде түркі тілдерінің құрылымы туралы 

толық тұжырымдама, оның барлық деңгейлері, әрбір морфологиялық 

категорияның тілдегі орны ұсынылған. Осы толыққанды тұжырым әркез 

қосмүшелі және мүшелері тиянақты орналасқан  атрибутивтік және 

предикаттық синтагмада сипатталған тілде болатын ойлау 

категориясының ортақтығы туралы негізгі идеяға негізделеді, ал бұл 

тиянақтылық тіл құрылымында маңызды рөл атқарады. Н.А.Баскаков 

осындай теорияны құрастыруда алтай тілдерінің генетикалық туыстығы 

туралы көзқарасты басшылыққа алған (1981). Осындай пікір мен 

қолдаудың нәтижесінде Г. Рамстедт, Вл. Котвич, М. Рясяненнің ғылыми 

еңбектері жарық көрген, олар еліміздегі алтайтану ғылымына мол еңбек 

сіңірген. 

1974 жылдың соңында Г.Ф.Благова түркі тілдерінің 

салыстырмалы тарихи грамматикасымен (әрі қарай ТТСТГ), түркі 

тілдердің этимологиялық сөздігімен (әрі қарай ТТЭС) айналысады. Ол 

ТТСТГ-ның 4 томын жазуға қатысады, оның әрбіреуіне ол маңызды 

үлес қосады.  

«Морфология» атты томында (1988) Г.Ф.Благова «Септіктің 

категориялары» және «Есімдіктің септелуі» бөлімдерін жазады. Соның 

алғашқысында  автор түркі тілдерінің тарихи морфологиясында көрініс 

тапқан тезистің, яғни  түркілік  септеудің қалыптасу үрдісінде  түркілік 

септеудің үш түрінің қосындысын анықтаған тәуелдік категориясы мен  

септіктің өзара қатысы ерекше рөл атқарғандығын айтады. Демек,   

парадигмааралық қатынастың жасалуы барысында есімдік 

парадигмасы түркілік септеудің негізгі өзегі ретінде қарастырылады.  

Осы есімдік парадигмасы түрткі болып, соңында олар есімдік  

үлгісімен атауыш және поссесивтік-атауыш  парадигмаларына ауысқан. 

Осындай іріктеу материалы негізінде Г.Ф.Благова  атауыш және 

поссесивтік-атауыш  парадигмасына құрылған түркілік септеу үлгісінің 

тарихи айырмашылығын және сәйкес келетін морфонологиялық 

үдерістердің дамуын көрсетті.  Осындай септеу парадигмасының 

сәйкестігін автор түркілік септеудің типтік классификациясының 

негізіне жатқызады. Г.Ф.Благова ұқсас жүйе жасаушы белгілерді 

есімдіктер түрлерін септеудің тарихи талдауына  пайдаланады.  
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 «Региональные реконструкции» атты (2002) түркі тілдерінің 

салыстырмалы грамматикасы томында  (ТТСТГ)  зат есімдер, сын 

есімдер, сан есімдер мен есімдіктер, сондай-ақ сөз табының көмекші 

есімдері қамтылған «Реконструкция именной морфологической 

системы карлукско-уйгурской группы языков» бөлімі дайындалады. 

ТТСТГ -ның лексикалық томының (1997; 2010)  «Антропонимия 

(зат есім, сын есім, сан есім, етістіктер) тарауын Г.Ф.Благова  әзірлеген. 

Тілдік материалдарды талдау барысында  жүйелік әдісті пайдаланған 

Г.Ф.Благова     қайта жасалатын арғы түркі антропонимиясы  

дараланған жалқы есімдердің  өрнектелген жиынтығы тәріздес емес, 

демек оның тәртіпке келтірілген семантикалық негізі – семантикалық 

жүйесі, яғни құрылымдық жүйесі бар екендігін көрсетеді  және онда 

кездейсоқ атауларға орын жоқ екендігін айта кетеді.  

Морфологияға қатысты еңбектердің бірі – Ә.Төлеуовтың «Сөз 

таптары» (1982) кітабы. 

 С.Мұхтаровтың «Қазақ тіл біліміндегі  сөздерді таптастыру 

мәселесі» (2001) деген еңбегінде  қазақ тіліндегі  сөздерді семантика – 

құрылымдық топтарға  (сөз таптарына ) жіктеудің принципі туралы  

тұңғыш сөзді ғалым А.Байтұрсынов айтқан деген пікірді көптеген 

зерттеушілер болжамдарынан кездестіреміз. Мысалы, А.Байтұрсынов 

сөздер мағынасына  қарай 9 топқа  бөлінеді деп, осы мағыналық 

(семантикалық) принципті басшылыққа  алғандығы  айтылады. 

А.Байтұрсыновтың сөз таптастыруындағы жалпы жүйе қазақ тілінде  

көп  өзгеріссіз сақталып қалады. Өйткені қазіргі  қазақ тілі үшін 

семантикалық принцип маңызды, жетекші принцип болып есептеледі. 

С.Мұхтаровтың еңбегінде сөз таптастырудың  үш принципі 

(семантикалық, морфологиялық, синтаксистік) туралы айтылған 

деректер  бар. Бұл  үш принциптілікті алғаш қазақ тіл біліміне енгізген  

ғалым Қ.Жұбанов делінеді. Ғалым сөз таптарының семантикалық 

белгісін «мағына» дей отырып, сөз бен сөздің арасындағы  жуықтықты 

көрсететін жағы  сөздің грамматикалық мағынасы  деп анықтайды. Сөз 

таптарының үш  белгісі (семантикалық, морфологиялық,  синтаксистік) 

туралы пікірді  ғалым С.Жиенбаев та қолдаған [1;33]. 

Қазақ тіл білімінде грамматикалық категорияның ғылыми-

теориялық негіздемесі  А.Ысқақов, К.Аханов, Ә.Хасенов, Н.Оралбаева, 

С.Исаев т.б. ғалымдар еңбектерінен орын алып, грамматиканың 

дәстүрлі деңгейінде сөз етілді. Бұл тілдегі негізгі грамматикалық 

ұғымның бірі  грамматикалық категория деген ұғым барлық 

зерттеулерде біркелкі түсіндірілмеген. Ғалымдардың дәлелденген 

пікірлерінің арасында да айырмашылықтар бар. 

          Мәселен, К.Ахановтың «Тіл білімінің негіздері» оқулығында: 

«Қандай да бір грамматикалық категория болсын, оның жалпылаушы 

сипаты болады. Дара грамматикалық мағынаны білдіретін бір ғана 

нысан немесе әр сипаттағы грамматикалық мағыналарды білдіретін 
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нысандар емес, біртектес, өз ара ыңғайлас грамматикалық 

мағыналарды білдіретін грамматикалық нысандардың жиынтығы 

грамматикалық категория деп танылады», - деген [2;338]. 

 А.Ысқақовтың оқулығында, тілдегі өзіне тән грамматикалық 

формасы (тәсілі) бар жалпы грамматикалық мағына грамматикалық 

категория деп аталады [3;20]. 

 К.Аханов пікірі бойынша, грамматикалық категория тілде жалпы 

құбылыс болып саналады. Жалпының жеке (жалқы) құбылыстар 

арқылы көрінетіні, грамматикалық категорияның грамматикалық 

мағыналар мен нысандардан көрінуі, сол сияқты керісінше, 

грамматикалық мағыналар жалқы құбылыс ретінде жалпыға яғни 

грамматикалық категорияға ұласады екен. Мәселен, септік категориясы 

жалпы құбылыс болып қаралады да, жалқылық сипаты жеке – жеке 

нақтылы септіктерден байқалады. Осы септіктер болған кезде ғана, 

грамматикалық категория ретінде танылады [2;339-340]. 

В. фон Гумбольдт пікірлері де ғалым К.Аханов тұжырымын 

айқындай түседі.  

Мәселен, В. фон Гумбольдт тілдегі жалқының әрбір жеке 

элементі бүтіннің бөлшегі сияқты көрінеді де, ол жеке сөздер мен 

категорияларға, олардың грамматикалық формаларына қатысты болса, 

жеке формалардың мағыналары басқаларымен сәйкестеніп барып қана 

анықталады деген [4;50]. 

Грамматикалық категориялардың өрісі біркелкі болмайтыны 

туралы профессор А.Ысқақовтың ойлары да бар. 

 Кейбір категориялар тым жалпы, әрі өрісті, әрі қарымды болса, 

кейбір категориялардың өрісі тар, қарымы аз, тіпті жалқы да бола 

береді. Мысалы; тым жалпы категория деп сөз таптары категориясын, 

қосымшалар категориясын алсақ, олардың әрқайсысын іштей саралап, 

әлденеше ірілі – ұсақты жалқы категорияларға бөлуге болады. Сөз 

таптары категориясын  жалпы ерекшеліктеріне қарай, әуелі есімдер 

категориясы, етістіктер категориясы, көмекші сөздер категориясы деп 

топтасақ, одан әрі есімдер категориясын зат есім категориясы, сын 

есім, сан есім категориясы деген сияқты жіктерге бөлумен тынбай, 

олардың әрқайсысын тағы да әрі қарай саралап отырамыз. Мысалы, 

есімдіктер категориясын жіктеу, сілтеу, сұрау, топтау, белгісіздік, 

болымсыздық есімдіктер деп, одан әрі бір ғана  жіктеу есімдіктерін 

тағы да дараландырып, жақ категориясын анықтаймыз. Сол сияқты, 

қосымшалар категориясын әуелі жалғау категориясы және жұрнақ 

категориясы деп жіктеп, одан әрі жалғауларды, жоғарыдағыдай, көптік 

жалғау, тәуелдік жалғау, септік жалғау, жіктік жалғау категориялары 

деп бөлеміз. Жұрнақтарды әуелі сөз тудыратын және сөз түрлендіретін 

категорияларға, одан әрі іштей жеке сөз таптарына тели бөліп, олардың 

өзара жіктері мен сыр–сипаттарын ашамыз [3;22]. 
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Соңғы уақытта ғалым С.Исаев грамматикалық категория 

ұғымының сипатын тереңірек және жан-жақты дәлелдеген.  

 С.Исаевтың пікірінше, грамматикалық категория болудың негізгі 

талаптары мен шарты мынадай болу керек: 1) бірнеше, кемінде екі 

грамматикалық мағына болу керек; 2)  (кемі екі) мағыналар бір-бірімен 

тектес, ыңғайлас, мәндес болу керек, әр тектес мағыналар 

грамматикалық мағыналар құрай алмайды; 3)  ол грамматикалық 

мағыналар қаншама тектес, ыңғайлас болса да, мысалы, тәуелдік 

мағына, екінші жағынан бір-біріне қарама–қайшы болып келеді; 4) 

сөйтіп барып әр тектес, ыңғайлас, әрі бір-біріне қарама–қайшы 

мағыналардың бірлігі, тұтастығы болуы; 5) сол тектес мағына да, 

қайшы мағына да бөлек–бөлек белгілі грамматикалық формалар 

арқылы берілуі; 6)  олардың белгілі парадигмалық жүйе құрауы арқылы 

мағыналық–тұлғалық сәйкестік бір жиынтық болуы. Міне осындай 

шарттар мен талаптарға сәйкес келетін тілдік құбылыс қана 

грамматикалық категория болып таныла алады  десе, [5;56] өзінің 

«Қазақ грамматикасының кейбір ғылыми тұжырымдары мен негіздері 

жөнінде» деген мақаласында: «Дәл осындай қасиеттері жақ (жіктеу), 

сан-мөлшер (көптік - жекелік), септік, шақ, рай, шырай, етіс, болымды 

– болымсыз етістік, сабақты – салт етістік т.б. грамматикалық 

мағыналардың бір-біріне қарама-қайшылығы мен оның білдіретін 

грамматикалық формалардың саны бірінде аз, бірінде көп, 

парадигмалық жүйе сипаты бірінде жай қарапайым, бірінде күрделі 

болуы мүмкін. Бірақ олардың болуы,  тілдік құбылысты грамматикалық 

категория деп танып, айрықша көрсетуге негіз болып табылады»,- 

деген тұжырымын да назарға ала отырамыз [6;189]. 

Қазақ тілінің грамматикалық құрылысына қатысты кейінгі кездегі 

зерттеулердің негізіне ғалым С.Исаевтың пікірі басшылыққа алынып 

жүр. Сондай-ақ жұп сыңарлы болымды-болымсыз грамматикалық 

мағыналарды тіл жүйесінде лексика-грамматикалық категория 

деңгейінде қарастырған еңбектерде (Т.Әбдіғалиева), функционалды-

семантикалық өріс негізінде танылған грамматикалық категорияларға 

қатысты жұмыстарда С.Исаев пікірінің басымдылығын көреміз 

(Н.Шаймердинова, Қ.Бибеков т.б.). 

Грамматикалық мағына лексикалық мағынасыз өздігімен 

кездеспейтіндігін грамматикалық мағынаның грамматикалық 

құрылысқа түскен сөзге қосылатын, үстелетін қосымша мағына 

екендігін профессор К.Аханов, С.Исаев та атап көрсетеді. Олар сөздің 

жалпы грамматикалық мағынасы оның лексикалық мағынасы негізінде, 

атап айтқанда, лексикалық мағынаның жалпылануы арқылы 

туындайтыны талассыз нәрсе деп те көрсетеді. Қазақ тіл біліміндегі 

лексикалық, грамматикалық мағынаның теориялық мәселелерімен 

бірге, оның объективті шындық өмірге қатысын  М.Балақаев, 

А.Ысқақов, Н.Оралбаева, С.Исаев сынды атақты ғалымдар өз 
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еңбектерінде айқындай түседі. Оның екеуінде де объективті шындық 

өмірге қатыстылығы дау туғызбайды, бірақ олардың (лексикалық, 

грамматикалық мағына) объективті шындық дүниеге қатыстылығында 

ерекшеліктер бар деп көрсетеді. Лексикалық мағына арқылы өмірдегі 

заттар, құбылыстар атауы білдіріліп, сол арқылы оның өмірге, 

объективті құбылысқа қатысы айқындалса, грамматикалық мағына 

арқылы объективті өмірдегі заттар, құбылыстар белгілерінің 

арасындағы қатысты, байланысты білдіру негізінде  оның объективті 

өмірмен байланыс – қатысы анықталады. Екі мағынаның 

айырмашылықтары объективті өмірде білдіретін объектілерінде деп 

түйіндейді [7;59]. 

Сөз таптарының ішіндегі есім сөз табының қатарына жататын зат 

есімнің   лексика-грамматикалық топтарының зерттелуі  мәселесін   

қарастырайық. 

А.Байтұрсыновтың 1914 жылғы «Тіл құрал» еңбегінің 

морфологияға арналған бөлімінде ғалым зат есімнің мағыналық 

түрлеріне анықтама беріп, өзіндік пікір қалыптастырғанын байқаймыз. 

Мысалы: «Зат есім екі түрлі болады: біреулері – нәрсенің дербес өз 

басына ғана қойылған жалқы есім. Екіншілері – нәрсенің біріне емес 

барлық тобына қойылған жалпы есім», – дейді. Жалқы және жалпы 

есімге қысқаша ғана тоқталып, жалқы есімге кісі аттарын, жер 

атауларын жатқызады да, жалпы есімдерге бір түрлі көп заттың 

жалпылама атауларын білдіретін сөздерді (кісі, қала, дала, ел, жұрт, 

ұлт, өлке, патшалық) жатқызады [8;199-200]. 

Морфологияны сөз ететін қазақ тілінде жазылған алғашқы 

оқулықта зат есімді жалпы, жалқы есім деп бөлу, оның жекеше және 

көпше септелуі, оңаша, ортақ түрінде тәуелденеді деп бөлу орын алған 

[9;168]. 

1936 жылы орталау, орта мектептерге арналған Қ.Жұбанов, 

С.Аманжолов, Н.Сауранбаевтың 5-6-7 сыныптарға арналған «Қазақ тілі 

грамматикасы» атты оқулықтан ғалым А.Байтұрсыновтың 

еңбектеріндегі («Тіл құралы») тұжырымдарға сәйкес келетін ой – 

пікірлерді кездестіреміз [10;58-60]. 

Қазақ тілінің грамматикасын ғылыми тұрғыда негіздеген ғалым 

Қ.Жұбановтың «Из истории порядка слов в казахском предложении» 

(1936) деп аталатын еңбегінде ғалым қазірде жалқы есімдер ретінде 

танылып жүрген кісі есімдерін арнайы зерттемесе де, сол кездің өзінде 

бұл мәселеге көңіл аударған, ол жайлы сөз қозғаған. Сол пікірлерін 

басшылыққа ала аламыз. 

Қазақ тіл білімінің зерттеу көкжиегі кеңейіп, салалары дамыған 

сайын, зат есім де жан-жақты зерттеле бастады. Бірқатар ғалымдар, 

мысалы, Ғ.Мұсабаев, А.Ысқақов, Ә.Төлеуов, С.Исаев, Н.Оралбаева, 

К.Бейсембаева, А.Данияров, И.Ұйықбаев т.б. зат есімге байланысты 

мақалалар, арнайы зерттеулер, еңбектер жазды. Жалқы есімдер 
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ономастика және топонимика саласында да тың зерттелді. Қазан 

революциясынан кейінгі кезеңде Қ.Жұбановтың, С.Аманжоловтың, 

І.Кеңесбаевтың, С.Әлиевтің, Н.Баяндиннің Қазақстанның 

географиялық атаулары жөніндегі мәселелерді қарастырған жеке 

мақалалары мен этюдтары жарыққа шыққаны белгілі. Сонымен қатар 

жалқы есімнің этимологиялық түсініктемелері мен жалқы есім жайлы 

құнды материалдар мен мағлұматтарды С.Аманжолов, І.Кеңесбаев, 

М.Балақаев, Ғ.Мұсабаев, А.Ысқақов, К.Аханов және басқа да  

ғалымдардың (40-50 ж.) еңбектерінен кездестіреміз. 

Өткен ғасырдың 40 – жылдарынан бергі уақыттар ішінде 

жекелеген топонимдік атауларға байланысты С.Аманжоловтың, 

Н.Баяндин мен Ғ.Қоңқашбаевтың, Ғ.Мұсабаевтың т.б. мақалалары 

жарияланды. 1949 жылы ғалым Ғ.Қоңқашбаев «Қазақтың халықтық 

географиялық терминдері» деген тақырыпқа диссертация қорғады 

[10;91]. 

Сонымен қатар Ә.Әбдірахмановтың «Қазақстан 

топонимикасының кейбір мәселелері» деген тақырыпта жазылған 

лингвистикалық зерттеуін және «Қазақстан жер су аттары», 

«Топонимика және этимология», «Қазақстан этнотопонимикасы» атты 

үш монографиялық еңбегін айтып кетуге болады. 

Халықтың тілдік қорының негізінде пайда болған географиялық 

атауларды зерттейтін топонимика – жалқы есімнің үлкен бір саласы 

екендігі белгілі. Көріп отырғанымыздай, жұп сыңардың тек бір мүшесі, 

жалқы есім жайлы мәлімет көбірек кездеседі. 

1954 жылы шыққан «Қазіргі қазақ тілі» ғылыми грамматиканың  

алғашқы бөліміне зат есім туралы ғалым А.Ысқақовтың ізденістері 

енген [10;101]. 

А.Ысқақовтың тұжырым, пікірлері өзінің ғылыми маңыздылығын 

жойған жоқ, себебі күні бүгінге дейін тілді зерттеушілер өз 

еңбектерінде ғалым тұжырымдарын басшылыққа алып келеді. 

Т.Жанұзақовтың “Социально-бытовые мотивы в казахской 

антропонимии” (1970), «Қазақ ономастикасының очерктері» (1982), 

«Қазақ есімдерінің тарихы», «Есімдер сыры» атты еңбектеріндегі 

жалқы есімге қатысты мейлінше құнды ой-тұжырымдар жұп сыңардың 

бір мүшесіне көбірек арналған. 

Е.Керімбаевтың «Атаулар сыры» (1984) еңбегінде жалқы 

есімдердің ішінен топонимика саласына арналған, елді мекен, тау, жер 

атауларының шығу тарихына, топонимикалық атаулардың жасалуына 

байланысты деректер көп кездеседі [11;22]. 

Ғ.Айдаров «Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі» (1986) 

еңбегінде зат есімдердің мағыналық және тұлғалық жақтарынан 

біркелкі емес, алуан түрлі болып келетіндігіне көңіл бөлген [12;66-68]. 

«Қазақ әдеби тілінің тарихи көздері» деп аталатын еңбекте де 

(1989) зат есімдердің семантикалық категорияларына байланысты 
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деректер бар [13;196]. Жалқы және жалпы есімдерге қысқаша анықтама 

1993 жылғы «Қазақ тілі» оқулығында да берілген [14; 136]. 

Ж.О.Тектіғұлдың «Қ.Жұбанов және қазақ тілі тарихи 

грамматикасының проблемалары» атты кандидаттық 

диссертациясының авторефератында (1994) профессор Қ.Жұбанов 

еңбектеріндегі күрделі жалқы есімдердің құрамындағы есім сөздердің 

заттанып, кісі аттарында жиі қолданылуы, жалқы есімдердің тарихи 

қалпының сақталуы жайлы, сонымен бірге жалпы есімдерден жасалған 

тарихи сөз тіркестері туралы мәліметтер анықталған. Ғалым 

Қ.Жұбановтың есімнің алғашқылығы туралы тиянақты қорытындыға 

келуінің негіздемелерін берген [16; 11-21]. 

Ал  қазақ  тілі энциклопедиясында (1998) жалқы  есімдердің 

пайда  болуы қоғамдық өмірмен, әлеуметтік жағдаймен, ал сипаты 

көптеген фактормен байланысты делінген. Атап айтқанда: 

географиялық ортамен (топоним, астронимдерге әсері), халық 

мәдениетімен, дініне (антропонимдер мен топонимдерге әсер етуі), 

халық тарихына (барлық онимдер категориясына  әсер етуі), әлеуметтік 

орта және оның өзгеруімен (олардың құрамының өзгеруі) және т.б. 

Сонымен қатар жалқы  есімдер үш тәсілге  ие: 1) аппелятивтің жалқы 

есімге  ауысуы (омонимге айналуы); 2) шетел жалқы есімдерінің 

қабылдануы ; 3) басқа бір жалқы есімнің орнына екінші бір жалқы 

есімнің ауысуы (трансонимдену) туралы болжамдар айтылған. Сондай-

ақ жалпы есім мен жалқы есімнің өзіндік айырмашылықтары мен 

ерекшеліктеріне де көңіл бөлінген [17;185 –136]. 

Көріп отырғанымыздай, зат есім жүйесіндегі жалқы, жалпы 

есімге қатысты зерттеулер тек оның тілге тән факті деп танудан әрі 

қарай жылжып, оның онимдік, трансонимдік, омонимдік, 

этнолингвистикалық, халық тарихы, халық мәдениеті т.б. сияқты 

бағыттармен ерекшеленетін жайттары да тілшілердің назарын аудара 

бастаған. Мысалы, М.Д.Мұсабаева «Қазақ тіліндегі антропонимиялық 

аталымдардың этнолингвистикалық сипаттамасы» (1995) тақырыбына 

диссертация қорғады. 

Жалпы лексикадағы жалқы есімдердің қарама-қарсы сөз 

категориясына ауысу процесінің әртүрлі қырларын және атаулардың 

осы ауысумен байланысты құрылымы мен мазмұндағы өзгерістерін 

қарастыруға арналған А.Е.Бижкенованың докторлық диссертациясын 

(2004) айтуға болады. Бұл еңбекте жалқы есімдердің ерекше 

линвистикалық сипаты, олардың метатілдік әмбебаптығы, ішкі 

тұлғасының терең мазмұнды көлемі, тұлға өзгерімдік ерекшелігі және 

т.б. қарастырылған. Деонимизация тілде бар сөз таңбаларын 

белсендендіру жолымен қоғамға қажетті жаңа атаулардың пайда болу 

нәтижесінде қалыптасқандығы, генетикалық жағынан екінші құрылым 

болып табылатындығы, олардың негізінде түрлі дәрежеде қолданылу 

нәтижесінде жалпы мағынадан шығатын аппелятивтері бар екендігі 
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жөнінде сипат берілген. Жалқы есімдердің метафора-метонимиялық 

транспозициясы нәтижесінде туынды лексиканың үлкен екі бөлімі 

пайда болатындығы жайлы: олар – бірінші бөлім Адам ұғымының 

концептуалды репрезентациясын және осы ұғымға қатысы бар барлық 

сөздіктерді біріктірсе, деонимдік сөздіктің екінші бөлімі – 

терминология яғни арнаулы атауларды жасау процесінде жалқы 

есімдерді қолдану тәжірибесі барлық тілдерде бұрыннан бар, әрі 

дәстүрлі болып табылатындығы жайлы сөз қозғалған [18;19-31]. 

Аталған еңбектің бірден-бір ұтымды жағы – деонимдік 

деривацияның қазақ тіліндегі ерекшеліктеріне де баса назар 

аударылуы. Жалқы есімнің жалпы есімге ауысу нәтижесінде туынды 

лексиканың үлкен екі бөлімге жүйеленуі, әр тілдің ұлттық ерекшелігі, 

тарихы мен мәдениетінің әсерімен жылдар бойы қалыптасатын, 

номинативті дәстүрлерге негіздей отыра қарастырған деонимдік 

лексика жайлы пікірлер қазақ тіл біліміне де енгізілген жаңалық деп 

есептейміз. 

Қазақ антропонимикасы, топонимикасы, этнонимикасы 

мәселелері және ономастиканың басқа да салалары жөнінде жазған 

В.В. Бартольд,      С.Е. Малов, А.Н. Кононов, А.Н. Самойлович, Н.А. 

Баскаков, И.А. Батманов, Э.Р. Тенишев, Э.В. Севортян, А.А. 

Серебренников, А.М. Щербак, В.А. Никонов, К.М. Мусаевтың  

еңбектері  ерекше  орын  алады  [10; 6-7]. 

Ғалымдардың ішінен ономастиканың негізін қалаушы 

А.Н.Кононов екені белгілі. Ол түркі тілдес халықтардың 

ономастикасына тарихи-этимологиялық тұрғыдан талдау жасаған. 

Орыс тіл біліміндегі еңбектерді зерделейтін болсақ, 

Ю.В.Рождественский «Типология слова» кітабында (1969) жалқы және 

жалпы есімдердің сөйлем ішіндегі қолданылысында жалқы есімдер 

шектеулі ғана қолданылса, ал жалпы есімдер зат есімдердің барлық 

парадигмаларында көрініс табады деген пікір бар [19;137]. 

Орыс ғалымдары антропонимика мәселелері төңірегінде 

«Личные имена в прошлом, настоящем, будущем» атты мақалалар 

жинағын 1970 жылы жарыққа шығарды. Мұнда И.В.Бестужев – 

Ладаның антропонимдердің тарихи дамуына, М.Н.Морозованың 

антропонимдер мен жалпы лексиканың өзара байланысына жазылған 

мақалалары елеулі орын алады. 

Еңбектерге шолу жасау барысында   жекелік және  көптік 

ұғымдарының зерттеу нысанына алынғандығы байқалады.  

 Тілдегі  жекелік және  көптік ұғымдары туралы  ғалым 

А.Байтұрсынов былай деген: «Зат есімде  екі  айырыс бар, 1) жекелік, 

2) көптік.  Жекелік айырыс нәрсенің  жеке  күйіндегі  есімнің түрі,  ал  

көптік айырыс нәрсенің көп  күйіндегі есімнің түрі», - дейді [8; 201]. 

Бұл ұғымның етістікке қатыстылығы туралы профессор 

А.Қалыбаеваның «Қазақ тіліндегі етіс категориясы» деген еңбегінде 
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етістікке жалғанатын –с, -ыс, -іс аффикстері субъектілердің аралық 

қатынасын көрсетпей, тек іс-әрекетке қатынасушы субъектілер  

санының көптігін білдіреді деген. Тұлғалас болса да етіс болмай, көптік 

мағынада қолданылатындығы, етістік III жақта тұрғанда айқындала 

түсетіндігі жайлы ескерткен. Көптік мағынаны беретін осы 

аффикстердің бірі жалғанған етістік сөйлемде көптік мағынадағы 

бастауыштармен үш жақта қиысып, сөйлемде баяндауыш болатындығы 

анықталған. Көптік мағынада жұмсалатын етістік сөйлемнің 

баяндауышы болғанда, оның бастауыштары  көбінесе  көптік тұлғада, 

не көптік ұғым беретін жалпылауыш сөздер арқылы, не жекеше атау 

тұлғадағы бірыңғай бастауыштар арқылы берілетіні жайлы деректер 

бар [20;62-63]. 

Ғалымның пікірін мысалмен дәлелдейтін болсақ: а) бастауышы 

көптік тұлғада: 

1. Семейдегі жастар Сұлтанмахмұтты қолдайтын, үлкендері 

адамгершілігін…. бағалап, сыйлайтын (Ж.Аймауытов. Қартқожа). 2. 

Торғайдың тоғайлары қандай ойлы, Торғайдың өзендері қандай шешен 

(М.Әлімбаев). 

ә) бастауышы көптік мағыналы сөздер: 1. Жұрт аласапыран 

болды. (Ж.Аймауытов. Қартқожа). 2. Бәрі де ақсақалдың шын 

күлкісіне қосылып, қошеметтеп күлісіп….ауылға қарай жүрді 

(М.Әуезов.Қыр суреттері). б) жекеше атау тұлғадағы бірыңғай 

бастауыш: Ордабай, Жұмабек, Сикорский үшеуі қол қойған 

(Ғ.Мүсірепов. Жат қолында).  

 А.Д.Данияров «Категория множественности в современном 

казахском языке» деген тақырыпқа кандидаттық диссертация қорғады. 

Жекелік және көптік мағыналарының лексика-грамматикалық 

тәсілдермен жасалуын ғылыми тұрғыдан алғаш дәлелдеген. Бұл 

жөнінде әрі қарай өрбитін пікірдің алғашқы танылған әр тәсіліне 

арнайы тоқталып, мәліметтерді түгелдей қамтуды жөн көрдік.  

Ғалым алдымен жекелік мағынаға, зат есімнің жекеше түріне 

сипаттама берген, сондай-ақ жекелік мағынаның бір санының 

мағынасымен тығыз байланыстылығын ескертеді. Алайда формальды 

жағына әрқашанда сәйкес келе бермейді, өйткені белгілі лексикалық 

сөздер тобының семантикасына, келесі мағыналар енеді деген. Олар: 

жинақтау (собирательность), жиынтық (совокупность) кейде көптік 

мағынасын да білдіретіндігін айтып, бұл жөнінде академик 

В.В.Виноградовтың: “В формы единственного числа – облекались не 

только имена единичных вещей, но и названия предметов, мыслимых 

без отношения к счету, к идее числа”, - деген пікіріне сүйенген. Басқа 

түркі тілдеріндегідей, қазақ тілінде де жекелік мағынасы I, II, III, 

жақтың жекеше түрінің қосымшалары қосылу арқылы жасалатыны да 

ескертілген. Жекелік мағынасы контекспен де беріледі деген. Бұл 

көзқарас профессор Т.Ковальский, Н.К.Дмитриевтің пікірлерімен 
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дәлелденген. Көптік категориясы туралы ұғым, көпше түр туралы 

ұғымға қарағанда кеңірек екендігі айтылған. Тілде көпше түр тек қана 

грамматикалық жолмен берілетін грамматикалық құбылыс және ол 

көптік категориясының мағынасын түгелдей қамти алмайды деген. 

Демек, грамматикадағы көптік жалғау көптік категорияның негізгі 

грамматикалық заңдылығын құрайтындығы ескертілген. Көптік 

категориясы заттардың белгісіз көптігін (екіден көп) білдірсе, 

белгісіздікті - бұл категорияның негізгі семантикалық ерекшелігі деген. 

Бірақ ол семантикасы бойынша бүтіндей сан есімді де қамтитындығы 

жөнінде (бес кітап, баламыз, балалар) айтылған. Қазіргі қазақ тілінде 

көптік категориясының негізін көптік жалғау құрап: а) заттардың 

белгісіз көптігін: балалар, үйлер және т.б., ә) көп адам жасаған 

қимылды: келеміз, көргенбіз т.б., б) көп субъектіге тәуелді заттардың 

көптігін: үйіміз, мектебіміз т.б. білдіретіндігі мысалдармен 

дәлелденген. Сонымен қатар көптік категориясы  кейбір сөздердің 

мағыналарымен: а) ел, бидай, су, тас, құм және т.б., б) ортақ етістің 

аффикстерімен: әкелісті, апарысты т.б., в) қайта-қайта жасалған 

қимылды білдіретін аффикстер арқылы: балталады, тарсылдады, 

сөйлей-сөйлей, келе-келе т.б. берілетіні көрсетілген. Демек, қазіргі 

қазақ тіліндегі көптік категориясы -лар, -з, -қ аффикстерімен ғана емес, 

басқа да жолдармен жасалатынына көңіл бөлген.  

Белгілі тюркологтар Н.И.Ильминский мен П.М.Мелиоранский –

лар қосымшасынан басқа, осы берілген категорияға жақ және етіс 

категорияларының, -қ, -с қосымшалары да қатысты деген 

тұжырымдарын берген. Бұл аффикстерден басқа  көптік 

категориясымен тікелей байланысты аффикстер түрлері берілген. Олар: 

- лас, -лес, -лы, -лі, -ла, -ле, -қыла, -кіле, -ыра, -іре, -а, -е, -сыз, -сіз.  

Қазіргі қазақ тілінде көптік категориясын жасаудың морфологиялық 

құралдарын екіге: сөз түрлендіруші және сөз тудырушы деп бөліп 

көрсеткен. Ең алдымен көптік категориясы сөз түрлендіруші –лар, -з, -қ 

аффикстерімен жасалатыны анықталған. Соның ішінде –лар  жалғауы 

жүйелі және көп қолданылуымен, көптік категорияның негізгі 

аффикстерінің бірі екені даусыз екендігі дәлелденген [21; 5-10]. Ал 

түркі тілдерінде соның ішінде қазақ тілінде көптік категориясының 

морфологиялық көрсеткіштері ретінде I жақ қосымшалары: -з (-мыз, -

міз, -быз, -біз, -пыз, -піз, -ымыз, -іміз), -қ, -к, - (а) йық, -(е) йік, бұрын –

лық, -лік) болса, бұлардың ішінде –з аффиксі С.Е.Малов, 

Н.К.Дмитриев, А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков, И.А.Батманов, 

Э.Ф.Севортян және т.б. тюркологтардың айтуы бойынша көптіліктің ең 

көне көрсеткіші болып есептеледі деген. Ертедегі көне түркі тілінде 

бұл аффикс  двойственное числоның көрсеткіші болған екен. Қазір бұл  

-з қосымшасын жұп заттардың атауларынан, мысалы, көз, біз, сіз, егіз 

кездестіруге болады деген [21;21]. 
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Бұл мәселе жөнінде ғалым Қ.Қ.Жұбановтың «Қазақ тілі жөнінде 

зерттеулер» еңбегінде (1936) алғаш сөз болған. Осы еңбектің «Жетек 

сөз бен жетекші сөз» тарауында: «Сөйлем ішінде сөздер бірін – бірі 

ерте де, біріне –бірі ере де байланысады. Еруші сөзді жетек сөз, ертуші 

сөзді жетекші сөз», - деп атаған. Мысалы, Мен келдім. Біз келдік 

тіркестеріндегі I жақ жекеше, көпше түрдегі есімдіктер (мен, біз ) 

етістіктермен тіркесіп (келдім, келдік), жіктік жалғаулары –м,-к 

арқылы қиыса байланысып, бірін – бірі ертіп, біріне – бірі ере 

байланысқанын байқаймыз [22;148-149]. 

Сонымен көптік категориясы үш негізгі тәсілдермен беріле 

отыра, тек қана зат есімнен емес, басқа негізгі сөз таптарынан жасалып, 

лексика-грамматикалық категория қатарына жататыны ғылыми 

тұрғыдан талданып, дәлелденген. 

Осы мәселеге қатысты пікір қалай дамыды дегенге келсек, қазақ 

тіліндегі көптік тұлға мен көптік мағына  бір-бірімен тепе-тең түсінік 

еместігі, көптік тұлғамен салыстырғанда көптік мағына дегеннің өрісі 

әлдеқайда кең екендігі, қазақ тіліндегі зат есім ешқандай сыртқы 

морфологиялық көрсетішсіз-ақ екі бірдей грамматикалық мағынада 

жекеше де, көпше де жұмсала алатындығы және т.б. ерекшеліктері 

көрсетілген [23;51-54]. 

Ғалым А.Есенқұловтың «Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі 

қосымшалар» (1976) еңбегінде көне түркі жазба ескерткіштерінде 

көптік мағынаны білдіретін қосымша түрлері берілген. 

Ескерткіштердегі қосымшалар (-лар, -лер; -з, -ыз, -із; -қ, -к; -т ;) 

қысқаша сипатталған. Олардың сөздерге жалғану, қолданылу аясы 

нақты мысалдармен дәлелденген. Бұл еңбекте де көптік мағынаның 

лексикалық, синтаксистік тәсілдермен берілу жолдары анықталған. 

Мысалы:1) халық ру аттары: аз, арғу, басмыл, қарлұқ, оғұз; жекелеп 

санауға келмейтін заттар: кум, суб, кан, алтун; хайуанат, аң, құс 

аттары: йылқы, інгек, ат, табысған, лағзын және т.б. (лексикалық 

тәсіл); 2) ескерткіштерде көп, үкүш, түкеті сөздері зат есімдерден 

бұрын келіп, көптік категория жасаған: үкүш ер оғлан, ер күдегүлерім, 

қыз, келінлерім бөкмедім – ұлдарым мен қыздарым, күйеулерім мен 

келіндерім барлықтарыңның қызығына тоймадым; жинақтау, топтау 

ұғымдарын білдіретін күрделі (қос) сөздер арқылы: йір – сайу (жер -

жерге), йір –сүб (жер -су), көзі –қашы (көзі -қасы) т.б. [24;112-115]. 

Көптік жалғауы жалғанған сөздерге қосымша мағыналардың 

үстемелденуі жайлы «Қазіргі қазақ  әдеби тілі» (1991) деп аталатын 

еңбекте де мәліметтер берілген. Олардың бастылары мыналар: 1) 

заттардың бөлшектерінің, түрлерінің көптігін білдіруі (көлдер, 

адамдар, институттар); 2) заттың жай ғана көптігін білдіруі 

(құмырсқалар, үгінділер, тамшылар); 3) заттың көптігін емес, соның 

айналасындағының, соның төңірегіндегілердің көптігін көрсетуі 

(ағамдар, Адырбайлар) 4) заттың көптігін емес, сол зат иелерінің 
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көптігін білдіруі. (кітаптарыңызды  бере тұрыңызшы) деп көрсетілген 

[25; 22]. 

Түркітанушы ғалымдар Ә.Қайдаров, М.Оразов «Түркітануға 

кіріспе» (1992) атты еңбектерінде – лар қосымшасының түркі 

тілдерінде кездесетін бірнеше фонетикалық варианттарын , мәселен: - 

лар/ -лер, - дар /- дер, -тар/-тер,- ла/ -ле, - сар/ -тар, /-дар /-рар/-нар/-

ар/-на т.б. көрсетсе, ал чуваш тілінде ғана көптік мағынаны -сәм 

морфемасы береді деген пікір айтқан. Көптік жалғауының тарихы мен 

этимологиясы туралы салыстырмалы – тарихи зерттеулерде түрлі-түрлі 

пікірлер бар. Бірақ  олар бірыңғай емес. Мысалы, Г.И.Рамстедт -лар, -

лер қосымшасын -нар қосымшасымен байланыстырса, А.Н.Кононов, 

Б.А.Серебренников, К.Менчестер -ла және -р элементтерінен құралған 

деп санайды. Үшінші бір топ ғалымдар –лар түркі тілдеріне басқа 

тілдерден енген деген жорамал айтады. Сондай-ақ зерттеушілер барлық 

жазба ескірткіштер тілінде -лар жалғауы өзінің негізгі қызметінен басқа 

(көптік мағынаны білдіру) қосымша мағыналық  яғни белгісіздік 

реңкте, құрметтеу мағынасында кейде жалпылау мағынасында да 

қолданылатыны жөнінде сөз еткен [26; 38]. 

Берілген қосымша мағыналар қолданыстарда қалай көрінеді 

дегенге келсек, мәселен: а) белгісіздік мағына: 1. Осы бір көңілсіз 

сапарында айтқандарын орындатты… ә) мұқату, сынау мағынасын: 

1. Ондайларды да көрдік. 2. Нағып тамақтарыңнан өтеді? 

(М.Мағауин. Аласапыран) б) жалпылау мағынасын: 1. Оқу құралдарың 

жеткілікті ме? (Б.Исаев) в) сый-құрметтеу мағынасын: 1. Әжемдер 

көп әңгімелесті   білдіріп тұр. 

М.Томановтың «Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» 

(1992) еңбегінде көптік жалғауын өте көп вариантпен айтатын тіл – 

якут тілі, яғни дауысты дыбыстардың еріндік, езулік түрлеріне қарай 16 

вариантының, мәселен; -лар, -лер, -дар, -дер,-тар,-тер,-лар, -дар,-дар,-

тор,-төр, -нар,-нер,-нор,-нөр қалыптасқанын көрсетіп алтай тілінде 12 

вариантының тұрақталғанын, қыпшақ тілдерінің бірі башқұрт тілінде 8 

вариантын: -лар,-л әр, -тар, -тер, -дар, дер, -дзар, дз әр көрсеткен. 

Сонымен қатар, түрік тілі мен  әзірбайжан тілінде екі  варианты (-лар,-л 

әр) татар тілінде 4 вариантта: -лар ,-л әр,-н әр, қарашай – балқар тілінде 

–лар жалғауының соңғы дыбыссыз (-ла) варианты, мысалы: таң,-л, 

жер-ле (таулар, жерлер) қолданылатыны айтылған [27; 103-104]. 

Көптік жалғауының басқа сөз топтарына (есімше, сын есім, кісі 

аттарына, туыстық қатысты білдіретін тәуелдеулі жалпы есімге, сан 

есімге, үстеулерге) жалғанып қосымша мағына беретін қызметі жайлы 

«Қазақ тілі» (1993) оқулығында да сөз болған [14; 105 - 106]. 

Жоғарыда айтылған мағыналардан басқа көптік жалғау сан есім, 

кейбір мезгіл үстеулеріне жалғанып болжалдық мағына береді. 

Мәселен, Қонаққа келген қыздардың жасы жиырмаларда. 

Жауаптарын ертеңдер айтатын шығар. 
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 Е. Мергенбаев өзінің «Қазақ тіліндегі сөзөзгерім жүйесі» (1994) 

деп аталатын еңбегінде көптік жалғауын сөзбайлам қосымшалар 

қатарына қосады да, зат есімге тән категория деп санайды [28; 20]. 

Көптік жалғауы заттардың біреу емес, көп екендігін білдіреді 

және үш түрлі морфологиялық, лексикалық, синтаксистік жолмен 

жасалады деген пікірді Ғ.Айдаровтың «Күлтегін ескерткіші» (1995) 

атты еңбегінен де кездестіреміз [29;86-87]. 

 Ә.Хасенов «Тіл білімі» (1996) еңбегінде: «Көптік категориясы  

дегеннің ұғымы кең. Олай дейтініміз: көптеген тілде көптік мағына сан 

(число) категориясы арқылы беріледі»,- деген [31; 269]. 

Профессор К.Аханов «Грамматика теориясының негіздері» 

(1996) еңбегінде жекелік және көптік ұғым тілде грамматикалық сан-

мөлшер категориясының пайда болуына әсер етті дей келе, жекелік 

және  көптік ұғымы есімдіктерге, оның ішінде  жіктеу есімдіктеріне тән 

деп, етістіктердегі жекелік және көптік ұғым өз алдына жеке 

аффикстермен емес көбінесе жақтық мағыналарды білдіретін жіктік 

жалғауларымен беріледі деген тұжырымға келген 32; 14. Сөйтіп, 

жақтық форма жақтық мағынаны ғана емес, сонымен бірге жекелік 

немесе көптік мағынаны білдіруі де  мүмкін (бардым - бардық), - деген 

[32; 150]. 

Қазақ тілінде жекелік және көптік мағынасы есімдіктер бойынан 

нақты көрінеді. Жекелік және көптік ұғым жақтық мағыналарды 

білдіретін жіктік жалғауларымен ғана емес, сонымен қатар тәуелдік 

жалғауы мен бұйрық рай көрсеткіштерінің жекеше түрімен де беріледі. 

Мәселен, менің әжем,  сен кел, мен келейін және т.б. 

Профессор С.Исаевтың «Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің 

грамматикалық сипаты» (1998) еңбегінде қазақ тіліндегі көптік 

категориясы, негізінен, заттың көптік ұғымымен байланысты да, көптік 

жалғау арқылы беріледі деген. Бірақ көптік категория сөз болғанда ол 

көптік жалғаумен шектеліп қана қоймай, көптік мағына грамматикалық 

тұрғыдан жекелік мағынаға қарама-қарсы мағына ретінде, заттың 

сандық ұғымының шеңберінде өмір сүретіндіктен, көптеген тілдерде 

сан категориясы, мәселен, орыс тілінде категория числа, қазіргі қырғыз 

тілінде сан категориясы деп аталынып жүр дейді [32;53-56]. 

Өздік етіс категориясы өзінің табиғаты бойынша, көптік мағына 

беруден гөрі жеке меншік ұғымды беруге бейім. Дәл осы ұғымды 

тудыру үшін, М.Қашқаридың айтуына қарағанда, әр сөзге «өзіңе, өзі» 

сөздерін қосып айтқан абзал, егер олай болмаса, айтылып отырған ой 

толық берілмейді, әрбір субъектінің жұмысты өзі үшін орындап 

отырғандығы айқын таныла бермейді деген пікірлерді 

М.Ә.Жүнісованың (1998) «Ескі түркі тілдеріндегі етіс категориясы» 

атты авторефератынан кездестіреміз [33;11]. 



111 
 

М.Ә.Жүнісованың пікірін құптай отыра, жеке меншік мағынамен 

қатар өздік есімдіктері нақтылау және белгілі мағынаға ие деп 

есептейміз.   

Жекешелік мағынасына қатысты профессор Т.Ә.Әбдіғалиеваның 

«Қазіргі қазақ тіліндегі грамматикалық категория мәртебесінің 

функционалдық сипаты» атты еңбегіндегі (2000) пікірі орынды 

айтылған. Ол: «… тілдің грамматикалық құрылысынан үнемділік 

принципінің басқа да бірсыпыра орны бар. Олардан болымдылық 

сияқты кең көлемде орын алатын зат есімнің жекешелік мағынасын 

мысалға келтіруге болады.                         Ол да лексикалық мағынамен 

бірге берілетіні белгілі. Мысалы, кітап алдым, хат жаздым т.б. мұндағы 

кітап, хат сөздерінің жекеше мағынасы анық, ол ешбір тілдік көрсеткіш 

арқылы жасалып тұрған жоқ», - дейді [34; 6]. 

Ж.О.Тектіғұл аталған докторлық диссертациясының 

авторефератында көптік көрсеткішінің мағыналық, тұлғалық жағынан 

өзгеруін зерттеген. Өте ежелгі дәуірде жалпы алтай тілдеріне  ортақ 

(түркі, моңғол, орал тілдері) өмір сүрген жинақтау-көптік 

көрсеткіштерінің жалаң және күрделеніп қолданылуынан көптеген 

грамматикалық элементтер дүниеге келгендігін анықтаған. Мысалы, -л 

жинақтау – көптік көрсеткішінен: 1) –л, -ла, -ле, -ла –р, -лых көптік 

жалғаулары қалыптасқан. Мысалы, көне түркі: ата –л  «ат - тар», ичал 

«таулар»; 2) караим тілінде –лых тұлғасының көптік көрсеткіші 

қызметінде жұмсалуы кездеседі: карайлых «караимдар», куллух 

«құлдар» т.б.; 3) –лық, лік; -дық, -дік жинақты, абстрактілік мәнді зат, 

сын есім тудыратын жұрнақтар пайда болған, қаз.: жүзімдік, алмалық, 

қауындық, балалық; 4) –лы, -лі сын есім тудырушы қосымшалары да 

молдық, бір заттың, сапаның екінші бір затқа, сапаға қатысты 

молдығын, көптігін білдіреді. Мысалы: мұзды, сазды, ақылды, ағалы – 

інілі; 5) көптік жинақтау көрсеткішінің жалпылама көптік мағынасынан 

дүркінділік, қайталама іс -әрекетті білдіретін –ла, -ле етістік тудырушы 

жұрнақ, мысалы: сабала, гүлде, арала т.б. [35;31-32] 

Орыс тіл біліміндегі осы сұрақтарға қатысты ерекше пікірлерді 

келтірейік. 

Зат есімнің жекеше түрі жөнінде Л.В.Якимованың «Значение 

единственного числа имен существительных в современном русском 

литературном языке» деген ғылыми еңбегі (1955) бар. Бұл кандидаттық 

диссертацияда жекелік мағына – көптік ұғымға қарама-қарсы 

қойылған, флексия арқылы берілген бір санының ұғымы деп аталған. 

Жекеше формадағы зат есімдер көп заттың ішінен бір ғана затты атап, 

нұсқап көрсетумен қатар, зат есімдердің әртүрлі реңктері мен лексика-

стилистикалық мағыналарын білдіру үшін қолданылады екен [36;2]. 

Т.П.Перетятько «Лексические средства означения 

неопределенного большого количества предметов» (1972) деп аталатын 

авторефератында белгісіз көптікті білдірудің аса жалпы, әмбебап 
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қызметінде көп, көптеген, қаптаған, толып жатқан, көпшілік сөздері 

қолданылса, ал ағыл-тегіл, есепсіз көп, сансыз көп, мол, молшылық 

сөздері алдыңғылармен салыстырғанда белгісіз көптікті білдіру 

мағыналары кемдеу деген пікір айтады. Тілде көптікті білдірумен 

қатар, заттың аз ғана санын білдіру үшін жұмсалатын лексикалық 

құралдар бар екендігі, мысалы, аз, аз ғана, титтей, бір жұтым, 

құртақандай, құрттай, түйіршік, ұшқын  және т.б. анықталған [37;4]. 

Берілген мысалдардағы көп және аз мағыналарын білдіретін 

әмбебеп ұғымдар мөлшер үстеулерден, есімшелі етістіктен, сын және 

зат есімдерден жасалғанын байқауға болады. 

«Қазіргі орыс тілі. Сөзжасам» оқу құралында (1973) жекелік 

мағынаға ие сөздер зат есімдерге жұрнақ жалғану арқылы жасалатыны 

жайлы айтылған [38;249]. 

Мұндай құбылыстар қазақ тілінде де кездеседі. Мысалы: көл-

көлшік, үй-үйшік, қап-қапшық, қала-қалашық, кітап-кітапша, сандық-

сандықша, өзен-өзенше т.б. Бұл қолданыстардан жекелік мағына 

кішірейту мағынасымен берілгенін байқауға болады. 

Тіл білімінде көптік категориясы жекешеге қарағанда арнайы 

және көбірек зерттелген. Ғалымдар көптік жалғаудың тарихы мен 

этимологиясына, түркі тілдеріндегі варианттарына, мағыналық және 

тұлғалық жағынан өзгеруіне, қосымша мағыналары мен көптік 

мағынаның үш тәсілмен жасалуына зерттеу барысында ерекше мән 

берген.  Ғалымдардың пікірлеріне сүйене отыра, көптік ұғымы заттың 

көптігін ғана білдіріп қоймай, жақ-сан категориясымен, жалпылық 

және белгісіз ұғымдармен тығыз байланысты деп санаймыз. Көптік 

мағынаға семантикасы жағынан қарама-қарсы жекелік мағына бір 

(біреу ғана, біреу-ақ) санының және аз, жалғыз, дара сөздерінің 

мағыналарымен тығыз байланысты. Бір сөзі зат есімдермен тіркесіп 

келгенде (бір кітап, бір терезе, бір қасық) жекелік мағына анық 

байқалады. Адамзат есімдерімен тіркескен кезде белгісіздік мағынаға 

ие болады, кішірейту мағынасынан да көрінеді. Жекелік мағына нөлдік 

форма арқылы беріледі. Жіктеу есімдіктері (мен, сен, сіз, ол) және өздік 

есімдігі нақты жекелік мағынаға ие. Сонымен қатар жекелік 

категориясының морфологиялық көрсеткіштері ретінде тәуелдік, жіктік 

жақ жалғауларының жекеше түрін, етістіктің шақ, рай категориясының 

жекеше түрін атауға болады деп есептейміз.  

Көптік мағынаның семантикалық тәсілмен  берілуі түрлі сөз 

табының көптеген сөздер тобын қамтитынын байқадық. Сондай-ақ, 

грамматикадағы көптік мағына берудің ең негізгі тәсілдерінің бірі – 

синтаксистік тәсіл. Мәселеге қатысты пікірлер Н.Оралбаеваның «Зат 

есімнің көптік категориясы» (1959), С.Кеңесбаевтың «Қос сөздердің 

кейбір жасалу жолдары» (1964) деп аталатын мақалаларында, 

А.Қайдаровтың «Парные слова в современном уйгурском языке» 

еңбегінде айтылып кеткен.  
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Ғалымдар көптік мағына беруші  синтаксистік тәсілдің екі жолын 

көрсеткен: 1) жеке сөздердің тіркесуі арқылы көптік мағынасын беру, 

мысалы: мың түрлі ой, екі аяқ қымыз, үш қап бидай, бірнеше кітап, 

әлденеше мотоцикл, көп адам, талай уақыт, сыпыра жұрт, өңшең кедей, 

соншама алтын, қалың елім, ауыр әскер, ел болып, мемлекет болып, құс 

атаулы, гүл атаулы, қаптап кетті, самсаған қол, жинаған ел және т.б., 2) 

бала-шаға, қыз-келіншек, кемпір-шал, жаман-жақсы, алыс-жақын, мая-

мая шөп, қап-қап астық, сөйлей-сөйлей, келе-келе, шай-пай, сарт-сарт, 

бұрқ-бұрқ т.б. [22;26-29]. 

Келтірілген мысалдардың барлығында көптік мағынамен қатар 

жалпы мағына бар. Мәселен, орыс, қазақ десек бір ғана бір ғана 

орысты, қазақты емес жалпы ұлт атауын, көп орыс пен қазақты 

айтамыз. 

Тіл құрылысында көптік мағына заттың белгісіздігін  беруші 

тәсілдердің бірі болып табылады. Басқаша айтатын болсақ, көп зат 

дегеніміз зат санының белгісіздігі. Енді осы мәселенің зерттелуіне 

шолу жасау барысында  есімдік, нақты айтсақ, белгісіздік есімдік 

тақырыбын қозғауға тура келеді.   

Тілді зерттеген ғалымдардың пікірінше, (Ә.Хасенов, М.Оразов) 

жалпы тіл білімінде, әсіресе үндіеуропа тілін зерттеушілер арасында 

белгілілік пен белгісіздік категориясын зерттеу бұрыннан бар нәрсе 

болса, түркі тілдерінде белгілілік пен белгісіздік категориясы жоқ 

делінеді. Қазақ тілінің оқулықтарында, грамматикаларында белгісіздік 

мәселесі тек қана белгісіздік есімдік аясында ғана қарастырылған.  

Осы мәселе жөнінде Н.М.Құрманбаев өзінің «Происхождение 

грамматических категорий» (1981) зерттеуінде былай деген: «В 

неопределенных местоимениях многих языков все еще узнаются их 

именные основы. Часто такой основой служит имя числительное 

«один» часто употребляется в смысле «некий», «некто», в казахском 

неопределенном местоимении біреу «некто» содержится числительное 

бір «один», в африканском языке йоруба местоимение как «некто» 

происходит от слова как «один», в африканском языке это слово «ате» 

означает и «кто-то» и «человек», а слова «пи» означают и «что –то и 

вещь..» [39;28-29]. 

Белгісіздік есімдіктерінің этимологиясы жайлы пікір айтқан 

М.Томанов «Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасында» (1992) 

белгісіздік есімдіктерінің ең байырғы түрі бір сөзімен айтылады деген, 

мәселен: қазақ: бір кісі, біреу, бірдеме, бір нәрсе; алтай: бір кіжі, бір 

нәмә, кажі бір (кейбір); құмық:  бір қат; ноғай: бір кім, бір зат; тува: 

бір кіжі т.б. [28;136]. 

Ал қазақ тілінің белгісіздік есімдіктері шығу төркіні, жасалу 

жолы жағынан күрделі екі салаға бөлінеді. Біріншісіне, тілдегі кейбір 

сөздердің негізгі лексикалық мағынасынан алшақтай келе белгісіз 

мағыналарға ие болып, сол негізде белгісіз есімдіктері қатарына 
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ауысуы арқылы яғни лексикалық тәсілмен (бір, біреу, кей, әр,әлде, 

пәлен) жасалған сөздер жатады. Екіншісіне, морфологиялық тәсіл 

арқылы (бір-неше, бір-нәрсе, кей-бір, әлде-біреу, әр-кім) жасалған 

сөздерді жатқызамыз. 

 М.Оразовтың «Қазақ тілінің семантикасы» (1991) деп аталатын 

еңбегіндегі пікіріне тоқталсақ, белгілілік және белгісіздік категориясы 

түркі тілі, оның ішінде башқұрт тілі материалдарында тексеріліп жүр 

дейді. Зерттеушілер бұл категорияларды лексикалық мағыналардан 

іздемей, грамматикалық категориялардан іздеген. Үндіеуропа тілін 

зерттеушілердің бірі ретінде М.Н.Никитиннің денотаттық мағынаны 

белгілілікпен, сигнификатты белгісіздікпен байланысады  деген пікір, 

болжамдарын кездестіреміз [40;87]. 

Біз денотат мағынаның белгілілікпен байланысы дегенде нақты 

объекті мен жеке заттың аталуын жалқы есімнің белгілігі деп түсінсек, 

ұғымға бай жалпы есімдердің аталуын белгісіздікпен  

байланыстырамыз. 

Ә.Хасеновтың «Тіл білімінде» (1996) белгілілік және белгісіздік 

орыс тілінде грамматикалық дербес категория емес деген пікір 

айтылса, роман – герман тілдерінде, мәселен, ағылшын, неміс, француз 

тілдерінде белгілілік және белгісіздік дербес грамматикалық категория 

болып есептелінеді деген тұжырым кездеседі. Қазақ және орыс 

тілдерінде кез келген  кітап - мына кітап (любая книга – определенная 

книга) деген тіркестерге белгілілік және белгісіздік мағынасы бар. 

Бірақ бұл мағыналар қазақ және орыс тілдерінде таза лексикалық 

жолмен беріліп тұр», - дейді ғалым Ә Хасенов [30;273-277]. 

Ғылыми әдебиеттерде көбінесе белгісіздікке сипаттама берумен 

ғана шектеледі. 

Мысалы, қазақ тілінің энциклопедиясында (1998) белгісіздік 

есімдіктері  заттардың, құбылыстардың санын, сапасын, амалын, 

мекенін, мезгілін тұспалдап, көмескі айту үшін қолданылады деген 

мәлімет кездеседі [16;117-118]. 

А.А.Реформатский «Введение в языковедение» оқулығында 

(1960) неміс, ағылшын, француз тілдеріндегі белгілілік және белгісіздік 

артикльдердің грамматикалық қызметі жөнінде айтқан. Белгілілік 

артиклімен жарыса қолданылатын категория  ереже бойынша 

грамматикалық тұрғыдан әңгімелесушіге белгіліні, әлде сөйлесу 

кезінде әңгімелесушілердің көз алдындағыны не бір ерекше жеке бөліп 

көрсетілген затты білдіреді, ал белгісіздік артиклімен жарыса берілген 

категория керісінше грамматикалық жағынан   жалпы түрде алынып, 

жеке бөліп көрсетілмеген және сөйлесу барысында көз алдарында жоқ 

нәрсені білдіретіндігін анықтаған. 

Аталған еңбекте белгілілік және  белгісіздік мағыналар үш 

жолмен: 1) «бір» сөзі арқылы; 2) болымсыздық мағынасында ілік 
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септігінің орнына табыс септігін  қолдану арқылы; 3) интонация 

арқылы берілетіндігі көрсетілген [41;298]. 

Қазақ тіліндегі есімдіктер жүйесінде жіктеу, сілтеу, өздік 

есімдіктері белгілілік мағына білдірсе, белгісіздікті – сұрау, жалпылау, 

белгісіздік, болымсыздық есімдіктерінің мағыналарымен 

байланыстыруға болады. Нақтылайтын болсақ, жіктеу есімдігінде 

жақтылық, субъектілік мағына, сілтеу есімдіктерінде адамның көз 

алдында, не алыста тұрған нәрсені нұсқап көрсету мағынасы, ал өздік 

есімдіктеріндегі жеке меншіктілік мағынасы белгілілікпен ұштасып 

жатса, қалған есімдіктердің бойындағы яғни белгісіз затты, іс-әрекетті, 

құбылысты сұрап білу, жалпылау, болмайтын зат пен әрекетті 

білдіретін мағыналар белгісіздікпен сәйкестенеді деп есептейміз. 

Ал ғалым В.А.Звегинцевтің «Очерки по общему языкознанию» 

(1962) еңбегінде: «Грамматическое значение, которое называется 

«определенностью и неопределенностью» существительного, имеет 

своим содержанием известное отношение между значением слова и 

действительностью», - деген пікірі орынды айтылған [42;356]. 

Неміс, ағылшын тілдерінде белгілілік және  белгісіздік 

мағыналары артикльдер арқылы берілетіні туралы деректерді 

кездестіреміз. Мәселен, артикль –  бұл хабарлау кезінде заттың, белгілі 

немесе жаңа, белгісіз екендігін көрсетеді. Тыңдаушы үшін заттың 

белгілігі мен белгісіздігі көбінесе хабар айтылып тұрған жағдайға 

немесе контекске негізделеді [43;399]. 

Әрине, егерде зат бірінші рет айтылса немесе зат сөйлеу 

барысында жаңа болып көрінсе, тыңдаушы үшін ол зат белгісіз болады, 

ал егерде зат  екінші рет айтылса не болмаса көз алдындағы зат туралы 

айтылса тыңдаушы үшін белгілі болады. 

Тіл білімінде  белгілілік-белгісіздік  посессивтілікпен (тәуелділік, 

меншіктілік)  байланысты. 

Посессивтілік – меншіктілікті білдіретін тілдің әмбебап 

категорияларының бірі. Оның негізгі  мағынасы – кейбір тұлға  немесе  

затқа  оның қатысы  арқылы  объектінің атауын анықтау (қатысты 

номинация) [44;388]. 

Бұл мәселе ғалым З.К.Ахметжанованың “Функционально-

семантические поля  русского и казахского языков” (1989) еңбегінде 

зерттелген. Ғалымның пікірінше, поссесивтілік қазақ тілі білімінде  

зерттелмеген. Мәселені  орыс тілі  материалы негізінде  зерттей отыра,  

функционалдық-семантикалық (ФС) өрістің құрамында көрінетіні 

анықталған. Посессивтіліктің ФС өрісі заттық түп негізі бар өріс  

топтарына  кіреді. Тәуелділік, меншіктілік грамматикалық 

категориялары түп негіз компонент қызметінде жұмсалады да, сырт 

аймағында сөздің контекстік, лексико-синтаксистік, лексикалық 

құралдары  көрініс табады. Мысалы: біздің үй, сатып алған кітап, 

С.Мұратбековтың әңгімелері  [45;8-9]. 
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Ілік септігінің  түсіріліп қолданылуы сөз мағыналарының 

белгісіздігіне, жалпылануына әсер  етсе, ілік септігінен басқа  табыс 

септігі  де жалғаусыз қолданылса абстрактілікті немесе  белгісіздікті 

білдіреді (ұғымды нақтылау қажетсіз болған кезде ). Мысалы:  Құрғақ 

қасық ауыз жыртар  [46;167]. 

Ғалым С.Аманжолов табыс жалғауының бұл түрі кімді? нені? 

деген сұрауға жауап беруі арқасында әңгімеге объект болған затты 

қадалап айқын көрсетеді дейді [47; 230]. 

Табыс септігі жөнінде  ғалым Ғ.Айдаров: “Табыс  септікте тұрған 

сөздер ашық түрде де, жасырын түрде де келе береді. Табыс септіктің 

ашық түрі нақтылы, белгілі нәрсені көрсеткенде қолданылады: Қырқ аз  

будынығ  уда  басдымыз  – Қырық аз халқын ұйқыда бастық / КТБ.,35/, 

ал табыс  септігінің жасырын түрі кейде айқын көрсетілмей, 

көмескіленеді”, – деген [29;94].  

С.Аманжоловтың анықтауыш туралы пікірлеріне тоқталсақ, 

анықтауыштар жоқ болса, сөйлем толық болмайды, ұғым шалағай 

екендігі негізінде сезіліп тұрады деген. Деректі анықтауыш – сөздің 

дерегін көрсете анықтаса; бұған  зат есімнің, есімдіктің ілік, табыс, 

құралды жалғауларындағы сөздер және  сол жалғаулардың сұрауына 

жауап беретін шылаулы сөз кіретінен айтқан [47;242]. 

Сөйтіп, белгілілік және белгісіздік мағыналар ілік және табыс 

септіктерінің жалғаулықты және жалғаулықсыз қолданылуымен 

байланысты.  

Сонымен қазақ тілінде белгілілік және белгісіздік мағыналар 

қызметі арнайы зерттелмеген. Ғалымдар белгісіз мағынаны тек 

белгісіздік есімдік мағынасына ғана қатысты, есімдіктердің 

этимологиясына, жасалуына сипаттама бергенде сөз еткен. Белгілілік 

мағына жөнінде ғылыми деректер жоқтың қасы.   

Тіл біліміндегі жақты және жақсыз категориялардың зерттелуі 

мәселесін қарастырайық.   

 Қазақ тіл білімінде жақты және жақсыз категориясы жіктік 

жалғауын қабылдайтын сөз таптары төңірегінде көп айтылған, сонымен 

қатар жақты және жақсыз ұғымдарымен тығыз байланыста болатын  

бір негізді сөйлем түрлері деңгейінде  де қарастырылған. 

Жақты және жақсыз категория тілдердің басым көпшілігіне тән 

ортақ категориялардың бірі. Жақты және жақсыз категория зат 

есімдерге, етістіктерге, кейбір сын есімдер мен сан есімдерге  тән 

семантикалық және грамматикалық көрсеткіштерге аса бай тілдік 

категориялардың бірі. Қазақ тіл білімінде арнайы зерттеу нысанына 

айналмаған. 

Ғалым жетек сөздің қызметіндегі келдім, келдік етістіктерінің –

м,-к жіктік жалғауы арқылы жасалуын үстірт қана айтып кетсе де, бұл 

қолданыстан жетекші сөз (мен, сен) бен жетек сөз (келдім, келдік) 
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тіркесінен I жақты, жекеше-көпше мағынаның бар екенін байқауға 

болады.  

Профессор С.Аманжоловтың 1903–1958 жылдар арасындағы 

таңдамалы ғылыми мақалалары мен зерттеулері енген «Қазақ тілі 

теориясының негіздері» еңбегінде сөз тұлғаларын зерттеп, жалғау 

түрлерін салыстыра қарастырған. Ол: «….жіктік жалғауымен септікті 

салыстырсақ, алдыңғының синтаксистік мәні зор. Мысалы: кісімін 

дегендегі –мін мен ілік жалғаулы кісінің деген сөзді алсақ, -мін 

жалғанған сөзді тиянақты етіп тұр. Ал ілік жалғаулысы тиянақсыз, 

арты ашық қалып отыр»,-дейді [47; 251]. 

Жіктік жалғаулары етістікке жалғанып, сөйлем соңында 

қолданылып, басқа жалғау түрлерінен ойды әрқашанда тиянақтап тұру 

қасиетімен ерекшеленеді. 

Екі сыңардан тұратын, бір-біріне қарама-қарсы бұл категориялар 

туралы мәліметті ғылыми грамматикадан (1967) кездестіреміз. Ғылыми 

грамматиканы құрастырушы ғалымдар жіктелу қабілеті бар, адамға 

қатысты, жіктеу есімдіктерімен предикаттық қатынасқа түсетін зат 

есімдерді жақтылық категориясы деп атаса, керісінше жіктелу қабілеті 

жоқ яғни жіктеу есімдіктерімен предикаттық қатынасқа  түспейтін, 

адамнан басқа зат есімдерді жақсыздық категориясы деп атайды. 

Адамнан өзге барлық нәрселер мен құбылыстарға, жан-жануарға 

қатысты айтылатын зат есімдердің көркем әдебиетте, көбінесе поэзияда 

«адам» ұғымындағы зат есімдердің орнына жүріп, жіктік жалғау 

формасында қолданылатыны туралы да ғылыми грамматикада пікірлер 

бар. Сөз болып отырған  екі категорияны бір-бірінен даралайтын басты 

белгі, бұл – кім? және не? сұрауларына жауап беру қабілеттері [23;51]. 

Грамматикалық категориялардың шығу тегін зерттеген  

Н.М.Құрманбаев А.Н.Кононовтың, Н.А.Баскаковтың пікірлеріне 

сүйеніп, жіктік жалғауларының және предикативті суффикстің шығу 

тегін анықтаған. Еңбегінде А.Н.Кононовтың: «Тюркологтардың 

пікірлерінше, түркі тілдеріндегі етістіктің жіктік жалғаулары мен 

предикативті жұрнақтары есімдіктерден шыққан», - деген пікірін 

берген. Бұл ойды қазіргі араб тілінің етістігі туралы жазған тілші 

Г.Ш.Шарбатов та қуаттайды. Н.М.Құрманбаев қазіргі қазақ тіліндегі сіз 

студентсіз деген тіркестің алдыңғысы – жіктеу есімдігі, ал екіншісі 

предикативті суффикс екендігін көрсеткен. Белгілі тюрколог 

Н.А.Баскаковтың көне түркі тіліндегі баяндауыштың III жақта жіктік 

жалғауы бар және дыбысталу жағынан III жақтың жекеше түрінің 

жіктеу есімдігімен сәйкес келеді деп айтқан  пікірін келтіріп, келесі 

мысалмен дәлелдейді. Мәселен, көне ұйғыр тіліндегі ви nиsаn mаnің 

оl «этот знак мой он» дегендегі бастауыш nіsаn «знак» зат есімінен 

болса, ал оl, mаnің жіктеу есімдігінің «мой» (притяжательное 

местоимение) предикативті суффиксі деген. Ғалымның айтуынша 
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мұндай мысалдар көне ұйғыр және көне түрік тілдеріне арналған 

Махмұд Қашқаридың сөздігінде көптеп  кездеседі екен [39;29-30] . 

Профессор Ғ.Мұсабаев «Қазақ тілі тарихынан» (1988) еңбегінде 

етістіктің жіктік жалғауы тарихына тоқталған. Жіктік жалғауының 

жіктеу есімдіктерінен шыққанын ескере кетіп, олардың орта ғасырға 

шейін шылау дәрежесінде қолданылғанына М.Қашқари диуанындағы: 

Мен бара мен. Сен бара сен айғақ болатынын көрсеткен. Осы 

мысалдардың алғашқылары – есімдік, соңғы мен, сен – шылаудан гөрі 

жұрнаққа жақын деп ойын нақтылай түседі. Етістіктің жақтық 

жалғаулары жөнінде мәліметтер Бақырғани Сүлейменнің 15 ғасырда 

«Бақырғани» атты кітабында да бар екенін Ғ.Мұсабаев өз еңбегінде 

айта кеткен. Ал жақтық жалғауларының есім сөздерге жалғанғанда сөз 

коммуникативті талғайды, өйткені бұл жалғау есім сөздерге жалғану 

үшін, жалғанатын сөздің субъектімен тікелей болуын талап етеді деген 

қорытындыға келеді [48;124-126].  

Демек, жіктік жалғауының сөзге жалғанып, субъектілік мағына 

беруі жақты ұғыммен, ал субъектісіз мағына жақсыз ұғыммен 

байланысты деп қарастырамыз. 

Түркі тілдеріндегі жақ аффикстерінің шығу төркінін зерттеген 

П.И.Кузнецов өзінің «О происхождении личных аффиксов в тюркских 

языках: спорные вопросы» деген еңбегінде: «….жіктеу есімдіктерінен 

пайда болған қосымшалар есімдерге жалғанып меншіктілік пен 

тәуелділікті білдірсе, ал етістіктермен тіркесіп, өздерінің алғашқы 

қызметін яғни іс-әрекеттің субъектісі мағынасын сақтап қалады», - деп 

анықтаған [49;201]. 

 Бұл мәселені «Қазіргі қазақ әдеби тілінің» (1991) авторлары жақ-

сан категориясы тұрғысында қарастырып, етістіктің негізгі 

морфологиялық белгісінің бірі, жақтық мағынаны беруші жіктік 

жалғаулары әрекет, қозғалыстың иесімен бірге, оның жеке не көптігін 

білдіруші форманттар деп санаған. Сөйтіп, бұл ғалымдар 

(М.Серғалиев, А.Айғабылов, О.Күлкенова) жақ категориясына сан 

категориясын біріктіріп, жақ – сан категориясы деп атаған. Жіктік 

жалғауларын өз өзгешеліктеріне қарай 4 топқа ажыратып, яғни бірінші 

топқа қалып етістіктері мен есімшенің жіктелуін жатқызса, екіншіге 

көсемшенің (-а,-е,-й,-ып,-іп,-п.) жіктелуін береді, үшінші топқа 

етістіктің жедел өткен шақ және шартты райын, төртіншіге бұйрық рай 

формасының жіктелу үлгісін ұсынады [25; 69-70]. 

Ал  А.Ысқақовтың «Қазіргі қазақ тілі» (1991) оқулығындағы 

көзқарасына тоқталатын болсақ, ол жіктік жалғаудың синтаксистік 

қызметін айрықша ескеріп, жіктеу категориясы етістікке ғана тән 

қасиет емес, баяндауыш болып қызмет атқара алатын өзге де сөз 

топтарына, соның ішінде есімдерге тән қасиет деп ерекшелейді. Жіктік 

жалғаудың жалғану жүйесін автор 4 топқа бөліп қарастырады [3;65-66].   
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Жоғарыда аталған еңбекпен салыстырғанда, айырмашылық тек 

бірінші топта ғана көрінеді. А.Ысқақов бірінші топқа қалып етістіктері 

мен есімшеден басқа зат, сын, сан есімдер, есімдіктер мен үстеулердің 

жіктелуін жатқызады.  

М.Томановтың жоғарыда аталған еңбегінде жақтық мағынаның 

грамматикалық көрсеткіштерінің  шығу  тегін, жасалуын зерттеген. 

Етістіктерге қосылып жақ мәнін туғызатын жақтық қосымшалардың 

шығу тегі бір болғанымен, сыртқы тұлғасы әр түрлі болып келетінін 

көрсеткен. Оларды екі топқа жіктеген. Жекеше ІІІ жақ қосымшалары (-

ды) түркі тілдерінде кейін қалыптасқанын басқа  тілдермен салыстыра  

дәлелдеген. Жақ қосымшаларының татар, башқұрт, ұйғыр, алтай 

түркімен, шор, гагауз, әзірбайжан, түрік және т.б. тілдердегі вариантын 

беріп, І, ІІ, ІІІ жақ жіктік жалғауларының дыбыстық ерекшеліктерін 

өзге тілдермен салыстыра анықтаған. Түркі тілдеріндегі етістіктерге 

жалғанатын жақ қосымшаларына жалпы шолу жасап, жекеше жақ 

тұлғаларынан жіктеу есімдерін барынша қысқартып  айту үрдісі 

аңғарылғанын да  байқаған. Ғалым түркі тілдеріндегі жақ 

қосымшаларын  зерттеу барысында жақ тұлғаларының қолданылу 

тарихын еске алып, «Орхон – Енисей» жазбаларындағы, Махмуд 

Қашқаридың «Диуан» тіліндегі жақ көрсеткіштерінің қолданылу 

ерекшеліктерін жан-жақты, терең зерттеген [27;146-152]. 

К.Аханов «Тіл білімінің негіздері» атты оқулығында (1993) 

грамматикалық жақ категориясы іс-әрекеттің қай жаққа (кімге немесе 

неге) қатысты екенін анықтаған. Іс-әрекет сөйлеуші жақ, тыңдаушы 

жақ немесе бөгде жақтың бірі арқылы жүзеге асатынын, осыған орай, 

жақ категориясы әр түрлі тілдерде бірінші жақ, екінші жақ және 

үшінші жақтың грамматикалық мағыналары мен тұлғалары арқылы 

танылып, солар арқылы көріне алатыны әңгіме болған. Түркі тілдерінде 

жіктелетіндер етістіктер ғана емес, сонымен бірге баяндауыш 

қызметінде жұмсалғанда  зат есімдер, (көбінесе адамның мамандығын, 

кәсібін білдіретін зат есімдер) сын есімдер мен сан есімдер  кейбір 

есімдіктер де жіктеліп, жіктік жалғауын қабылдай алатынын жалпы 

сипаттай кеткен [50; 352]. 

Ғалым пікіріне мысал келтіретін болсақ, мәселен, сен жассың, біз 

қорқақпыз, сендер қусыңдар, біз екеуміз, сен қатарда төртіншісің, 

кітапты оқыған сенсің, есікті ашқан менмін деген қолданыстарда 

есімдіктер, сын және сан есімдер жіктік жалғауын қабылдап тұр. 

Берілген қолданыстарда жақтық мағынамен қатар,  белгілі мағына бар 

деп те айтуға болады. 

Е.Мергенбаев жақтық қосымшаларды «жіктік сөзбайлам 

қосымшасы» деп  атап, зат есімнің жіктік жалғауымен байланыстырып, 

бір үлгіге  сыйдырып, тікелей етістікке  тән –м, -қ,-к,-ң, -ды,-ді 

жалғауларын да  атап кеткен.  Жіктік жалғауларының қолданысын екі  

топқа (зат  есімдерге, етістіктерге ) бөліп  қана  қарастырған [28; 96-97]. 
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 К.Аханов «Грамматика теориясының негіздері» (1996) атты 

келесі еңбегінде  жақ категориясының сөз  таптарына  қатысы  әртүрлі  

тілдерде  бірдей еместігінде, орыс тілінде жіктелетіндер – етістіктер 

ғана, ал  есім  сөздер жіктелмейді  деген тұжырымдар айтқан [31; 149 – 

150]. 

 С.Исаев «Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық 

сипаты» (1998) еңбегінде жақ категориясын грамматикалық жақ 

жіктелу категориясы немесе жіктік жақ категориясы деп атаған. 

Категория тұрғысынан сипатталған бұл ұғым жіктеліп, субъектінің кім, 

не екенін білдіру және жақ мәні – ортақ мағынасы деген. Осы жақ 

мағынасы барлық жаққа тәуелді, ортақ бола тұрып, жақ жағынан (I жақ 

II жаққа), (II жақ III жаққа), (кейде жекеше я көпше) бір – біріне қарама 

– қайшы және сол әрбір қайшы мағынаның әрқайсысына тән 

грамматикалық тұлғасы бар, мәселен I жақ – мын, -мін, -бын, -бін, -пын, 

-пін  немесе –м,   II жақ –сың, -сің  немесе –ң, сыпайы түрі –сыз, -сіз 

немесе –ңыз, -ңіз, III жақта арнайы тұлға жоқ немесе –а, -е, -й және –п, -

ып, -іп, көсемше тұлғасынан кейін –ды, -ді, -ты,- ті. Бұл тұлғалар 

парадигмалық түрлену жүйесі болып саналатынын анықтаған. 

Грамматикалық мағыналардың белгілі парадигмалық тұлғалар жүйесі 

арқылы беріліп, мағыналық – тұлғалық сәйкестік жиынтығы 

грамматикалық жақ жіктелу категориясы болып табылатынын 

дәлелдеген [32;56]. 

Ғалымның жіктік жақ категориясы жайлы айтылған пікірін 

зерттеу еңбегіміздің «Тіл жүйесіндегі қарама-қарсылықтар ерекшелігі» 

деп аталатын тараушасында басшылыққа аламыз. 

1998 жылы жарық көрген  «Қазақ тілі энциклопедиясында» зат 

есімдердің жіктеуге көнетіндерін шартты түрде жақты, жіктеуге 

көнбейтіндерін жақсыз деп атаған. Жақты зат есімдер сөйлем ішінде 

кім? деген, ал жақсыз зат есімдер  не? деген сұраққа жауап беретіндігі 

жөнінде және түркі текті тілдерді тілдердің өзге көп жүйесінен, 

мысалы, славян тілдерінен ерекшелейтін басты белгі – осы, - деп 

көрсеткен [16;136]. 

Бұл пікірмен толық келісе отыра, қазақ тілінде шартты түрде 

аталған жақты және жақсыз зат есімдерді ажыратушы бірден бір белгі – 

адамзат (жанды) және ғаламзат (жансыз) есімдер деп есептейміз. Қазақ 

тілінде адамзат атаулары және адамға тән белгі, қасиет атаулары 

жіктелсе, жансыз есімдер жіктелмейді. Жансыз есімдерге деректі 

жалпы зат атаулары (көптік мәнді есімдер) және табиғат 

құбылыстарының атаулары жатады. 

Қазақ тілінің барлық грамматикалық құрылысын, бар деңгейін 

біртұтас еңбек етіп қарастырған «Қазақ грамматикасында» (2002) бұл 

категорияның есім сөздерден гөрі етістікке тән екені ескертілген. Есім 

сөздердің, соның ішінде зат есімдердің бәрі бірдей жіктік жалғауын 

қабылдай бермейтіндігі жөнінде айтылған. Лексикалық мәні жағынан 
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алғанда зат есімдердің ішінде жіктелетіні – адамның қызметі, кәсібі, 

мамандығы, қабілеті, тегі, туыстығы, жынысы, жас шамасы (бастық, 

тігінші, әнші, балгер, ұстаз, қайраткер, әйел, жігіт т.б.) сияқты жеке 

басына тән белгілері мен қасиеттерін білдіретін сөздер екені мәлім. Зат 

есімнің жіктелуінің бір ерекше қолданысы бар. Зат есім ауыспалы 

мағынада тұрып, субъектіні білдірсе, жіктеледі: 1.Нәрселер мен 

құбылыстардың, жан-жануардың атын білдіретін зат есімдерді 

сөйлеуші яки жазушы белгілі мақсатпен адам кейпіндегі бейне ретінде 

қолданылатын кездері болады. Мысалы: Біз ұлтанды елміз, сендер 

іргелі ауылсыңдар; 2. Белгілі бір субъектіні білдіретін ұғымның теңеуі, 

салыстырмалы баламасы ретінде бейнелі түрде жұмсалған зат 

есімдерде де жіктелу қабілеті болады. Мысалы: арманымсың, 

тілегеніңмін, көзімнің жанарысың; 3. Адамға тән түрлі қасиеттер мен  

белгілерді  білдіру үшін  әр алуан метафоралық сипатта жұмсалған зат 

есімдер де жіктеледі. Мысалы: мен оған салмақпын, сен ұлы кеудесің; 

4.Тілімізде кейде мекендік мәнді бірқатар зат есімдер де, оларға жатыс, 

шығыс септігінің қосымшасы жалғанған кезде жіктелгіштік қасиет 

пайда болады. Мысалы: Абылай, сен бүгін үйдесің бе? Біз 

Қарқалыданбыз. Мұндай зат есімдер сөйлемде көбіне субъектінің 

мекенін, отырған орнын, қайдан, қай жерден шыққандығын білдіреді. 5. 

Кісінің тек басына қатысты кейбір сындық белгілерді көрсеткен 

уақытта да зат есімдер әуелгі тура мағынасының қандай екендігіне 

қарамастан жіктеле береді. Мысалы: Осы тұрғанда малмандай сумын. 

Өзің қалпымен шаңсың ғой [51;458-459]. 

  Ж.О.Тектіғұлдың 2003 жылы «Қазақ тіліндегі түркі негізді есім 

қосымшалардың тарихи дамуы» атты тақырыпқа жазылған докторлық  

диссертациясының афторефератында  түркі тілдерінде жақ – сан 

категориясына жатқызылып жүрген жіктік және тәуелділік 

жалғауларының шығу төркіні жайлы сөз қозғалады. Бұл ғалым аталған 

зерттеу еңбегінде түркітанушы ғалымдар Ш.Х.Ақбаев, П.И.Кузнецов, 

В.Котвичтің түркі және алтай тілдеріндегі аффикстердің шығу тегі 

жайлы еңбектеріндегі пікірлеріне талдау жасаған. Ш.Х.Ақбаевтың 

белгілі бір амалдармен жасалған сөз тіркестері екі түрлі қызмет  

атқарған: 1) қимыл – қимыл иесі: kеl-mап «мен келдім», «келемін», 2) 

ие болатын зат – иеленуші: аtа – mапіп  «менің әкем». Мұнда mап – 

жіктік жалғауы да, ал mапіп – тәуелдік жалғауы деп, жақтық 

қосымшаларды мағынасы мен формасы жағынан  ажыратып көрсеткен. 

Аталған афторефератта тәуелдік, жіктік жалғауларының көптік 

тұлғасының қалыптасуы  зерттелген. П.И.Кузнецовтың -к морфемасы -

түк/дүк өткен шақ қосымшасының мағыналық өзгерісінің нәтижесі 

деп, 12-13ғ. оғыз диалектілерінде тілдік санада -ды жіктік жалғауы -к 

түрінде бөлшектенетін I жақ көпше тұлғасында сақталып қалған деген 

пікірін кездестіреміз. Сонымен қатар В.Котвичтің ілік септігіндегі 

жіктеу есімдіктері, қосымшалар мен әр түрлі морфологиялық 



122 
 

бөлшектерге ұқсастығына орай белгілі бір категориялық ұғымдарды 

беру қажеттілігінен, препозитивті орнынан постпозитивті орынға 

ауысқандығы туралы пікірі де қамтылған. Ғалымдардың пікірлеріне 

сүйене отырып, Ж.О.Тектіғұл тәуелдік, жіктік жалғауының көпше 

тұлғалары –мы /мі жіктеу есімдіктері мен -с/-з; -т /-қ  ежелгі көптік – 

жинақтау көрсеткіштерінің бірігуінен жасалған күрделі элементтер 

екендігін де анықтаған [35;32-34].  

В.М.Никитевич өзінің «Грамматические категории в 

современном русском языке» (1963) еңбегінде жақ категориясының 

грамматикалық мазмұнын сипаттаған. Басқа  категориялар сияқты жақ 

категориясы (II жақ I жаққа, I-II жақ III жаққа) бинарлы оппозицияда 

болатынын анықтаған. Жақ формаларының жалпылама жақты, белгілі 

жақты, белгісіз жақты мағыналарын білдіретінін, олардың тілдегі 

көрінісіне тоқталған. Сонымен қатар жақсыздық ұғымына ерекше 

тоқталып, бұл ұғымды «субъектісіз» қимылды немесе субъектісі 

шектелген қимылды білдіретін етістікпен байланыстырған. Бұндай 

қимылды «жақсыз» (безличные) етістік деп атап, ол логикалық 

тұрғыдан ғана өмір сүреді деген. Ал грамматикалық тұрғыдан бұл 

қимылдың субъектісі мүлдем жоқ және болуы да мүмкін емес дейді. 

Сонымен «жақсыз» етістіктер жақ категориясымен тікелей қатысты 

деген пікірге келеді. Етістіктің жақ мағыналарының арасындағы 

айырмашылықтарды талдап көрсетіп, бұлар екі полюсте, біреулері – 

жақсыздық ұғымынан алшақ тұрса, екіншілері тікелей көршілес дейді. 

Шынында да белгісіз жақты мағына формаларындағы қимыл субъектісі 

нақты айтылмайды, логикалық тұрғыдан жақсыз формаларды 

білдіретін етістіктерге  жақын келеді, субъектіге қатысты болғанымен, 

бірақ бұл субъект көрсетілмейді немесе нақты ойлауға келмейді деген 

[52;214-215]. 

Зат есімдердің  семантикалық және  грамматикалық сипатында     

адамзат (кімдік) және ғаламзат (нелік) есімдері деп  аталып жүрген 

қарама-қарсы мәндегі  категориялар бар. Бұлар тілдің морфология 

саласында біраз қарастырылған деп айтуға болады. 

 Адамзат есімдеріне  адамға  ғана  қатысты  атаулар жатқызылса, 

ғаламзат есімдеріне  адамнан өзге  жан-жануарлар мен   заттар әлемі  

жатқызылады. 

Күлтегін  ескерткішін зерттеген Ғ.Айдаров бұл мәселе жайлы: 

«Ескерткіш тілінде  белгілі  затты, нәрсені,  жаратылыс құбылыстар  

мен  қоғамдық  құбылыстарды  білдіретін атаулар да  баршылық.  Олар 

жанды, жансыз заттарды  көрсетеді»,- деген [29; 83]. 

А.Ысқақовтың «Морфологическая структура слова и именные 

части речи в современном казахском языке» деген докторлық 

диссертациясының авторефератында (1964)  қазақ тілінде басқа түркі 

тілдері сияқты жанды және жансыз  грамматикалық категориялары 

жоқ, өйткені грамматикада жансыз категория  ерекше формалармен 
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берілмейді деген пікірі кездеседі. Алайда қазақ тілінің зат есімдерінде 

басқа түркі тілдеріндегі сияқты жақты (лица) және жақсыз (не лица) 

категориялары ажыратылады. Барлық зат есімдер, адамдарды 

білдіретін атаулар және заттар мен құбылысты, заттық ұғымды,  сол 

сияқты басқа да зат есімдер, бұған қоса жан – жануарлар атауларын 

білдіретін есімдер болып екіге бөлінеді. Адамды білдіретін зат есімдер 

кім? деген сұрауға жауап береді, сондықтан жақ категориясына 

жатады, ал басқа заттардың атауларының орнына  не? деген сұрақ 

қойылады делінген. Тек қана логика-грамматикалық сұрақтар жақты 

және жақсыз категорияларын анықтауда негіз бола алады. Ал  әрдайым 

кім? деген сұраққа жауап беретін жалқы есімдер (ономастика, 

топонимика) атау ретінде қолданылғанда не? сұрағына жауап береді. 

Мысалы, Жамбыл – халық ақыны; Жамбыл – облыс орталығы; 

сонымен қатар  не? сұрауына жауап беретін жалпы есімдер ономастика 

қатарына өткен кезде кім? сұрағына жауап береді. Бұл зат есімдерді 

жоғарыда айтылған семантика – грамматикалық топтарға яғни жақты 

және жақсыз деп бөлудің дұрыстығын білдіруші қосымша фактілердің 

бірі болып есептеледі деген [53;122-123]. 

Бұл мәселе жайлы  К.А.Бейсенбаева 1971 жылғы «Безаффиксное 

сочетание имен существительных в современном казахском языке» деп 

аталатын зерттеу еңбегінде айтып кеткен. Салыстырып зерттеу 

негізінде қазақ және орыс тілдерінің жанды және жансыз 

категориялары  жалпы  деген қорытындыға келген, ал олардың 

морфологиялық берілу тәсілдері алуан түрлі: егер де орыс тілінде зат 

есімдердің барлық тектері үшін жанды және жансыз категорияларды  

грамматикалық тұрғыдан ажырату үшін табыс септігі қолданылса, 

қазақ тілінде формалардың үйлесуі болмайды, сондықтан  жанды және 

жансыз категория ерекше қажетті грамматикалық категория сияқты 

қарастырылмайды деген.   Осы еңбегінде тек (род) грамматикалық 

категориясы – жанды ұғымының негізгі белгісі ретінде қарастырылады. 

Ол зат есімдерді жанды және жансыз категорияларына жатқызудың 

негізгі қызметін атқарады деген. Осыған байланысты көбінесе құс пен 

жануарлардың, сонымен қатар адам атауларының жыныс 

айырмашылығын білдіретін жұп сөздердің арақатысы бар екендігін 

байқаған. Бұл жұптардағы әйел жынысы: а) әр түрлі сөздерден жасалуы 

арқылы, ә) аффикстермен, б) синтаксистік жолмен беріледі. Соңғы 

жағдайды ескеретін болсақ, жалпы атаумен біріктірілген жанды зат 

есімдерінің көбінің жынысын ажырату қажеттілігі туғанда анықтаудың 

аналитикалық тәсілін қолданамыз деген. Жыныс ұғымы арнайы 

сөздермен – айырғыштармен, мәселен, еркек жынысы үшін еркек, ер, 

ұл, ал әйел жынысы үшін әйел, ұрғашы, қыз сөздері қолданылады. Бұл 

сөздер (ер адам, әйел адам; ұл бала, қыз бала; еркек қонақ, әйел қонақ; 

еркек піл, ұрғашы піл)  тек қана жалпы мағыналы негізгі зат 

есімдерінің алдында қолданылады деген пікір айтқан [54;12]. 
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   Ә.Төлеуовтың «Сөз таптары» (1982) кітабында да аталған 

мәселе көтерілген. Ғалым жалпы есімдер кім? не? сұрауына жауап 

беруіне қарай жанды, жансыз болып екіге бөлінеді және нәрсенің бұлай 

жіктелуі – грамматика тұрғысынан қарағанда, өсімдіктер (гүл, 

жапырақ, жусан, емен, арша) жансыз заттарға жатқызылса, ал өз 

бетінше өсіп, өнуі қасиетіне байланысты өсімдіктерді жанды зат есім 

деп қарастырған. Осы сияқты самолет, комбайн, машина, трактор 

дегендер сырт қарағанда қимылдайтын болып көрінгенімен, бұларды 

жанды заттар тобына жатқызуға тура келсе де, өз бетінше, өз күшімен 

қозғала алмайтын қасиеті бойынша жансыз зат есімдер тобына қосқан 

[55;10-11]. 

Адамзат және  ғаламзат есімдері  туралы  А. Ысқақов өзінің 

қазіргі  қазақ тіліне арналған оқулығында (1991) сөз қозғаған. Ол адам 

атауларына  жалпы  адамға  тән атауларды, туыс атауларын, іс-әрекет 

пен кәсіп – мамандық иелерінің атауларын,  әр алуан  қызмет баптары  

мен  лауазым атауларын, кісі  аттарын және  басқа  да осылар сияқты 

адамға тән атауларды жатқызады. Бұл атауларды семантикалық 

ерекшеліктеріне қарай адамзат есімдері  дейді де,  формальдық 

жағынан кім? деген грамматикалық сұраққа  жауап беретінін көрсетеді. 

Ал ғаламзат атауларына семантикалық  ерекшеліктеріне  қарай деректі 

я дерексіз заттар  мен заттық  ұғымдардың  атауларын,  өсімдік 

атауларын, ас пен ішімдік атауларын, балық, құрт-құмырсқа,  бақа-

шаян,  мекен, қора-қопсы, құрал-жабдық және т.б. атауларды енгізіп, 

формальдық жағынан олар не? деген грамматикалық сұрауға жауап  

беретінін ескертеді [3;138-139].  

«Қазақ тілі» (1993) оқулығында да не? деген сұрау адамнан басқа  

заттардың бәріне  қойылады да, оған жанды және жансыз заттардың 

атаулары  жатады делінсе, кім? сұрауы адамға ғана қойылады деген 

мәліметтерді кездестіреміз [14;134]. 

 Тірі табиғаттың құрамдас бөлшегі болып есептелетін жан-

жануарлар мен жәндік атауларына не? сұрағын қоямыз. Бұл қазақ 

тіліне тән өзіндік ерекшелік болып саналады. 

«Үндіеуропа  тілдерінде  зат  есімдер жанды  және  жансыз 

құбылыстарды  білдіруіне  қарай грамматикалық категорияларға  

жіктелсе,  түркі  тілдерінде  адамды  және  басқа  заттар  мен  

құбылыстарды  білдіруіне  қарай жіктеледі» - деген пікірді ғалым 

М.Томановтың жоғарыда аталған  еңбегінде  кездестіреміз [28; 9]. 

Грамматикалық категориялар туралы арнайы түсінік берген 

ғалым Ә.Хасеновтың «Тіл білімі» (1996) еңбегінде 

А.А.Реформатскийдің зерттеуіндегі  жанды – жансыз зат есімдердің 

табыс септігі формасы арқылы айқындалуы жөнінде айтқан  пікірін  

кездестіреміз. Бірақ  ғалым орыс тілінде зат есімдерді жанды –жансыз 

деп топтарға жіктеу принципі табиғаттану ғылымдары ұғымдарына сай 

келе бермейтіндігін айтқан. Мәселен, табиғи тіршілігі бар (өсіп тұрған 
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немесе өсетін) емен, өсімдік сияқты сөздер жансыз зат есім тобына 

жатқызылып, түрлендіріледі.  Дүние салған, тіршілігі жоқ, жансыз 

мағына білдіретін «өлік», «марқұм» жанды зат есімдер тобында 

қарастырылатынын ескертсе, керісінше, орыс тілінде «халық», 

«пролетариат» сөздері жансыз категориясына жатқызылатынын айтқан 

[30;272-277]. 

Ал қазақ тілінде «халық, пролетариат» сөздері жанды зат есімдер 

жүйесіне енгізіліп, кім? деген сұраққа жауап берсе, «марқұм» сөзі 

дүниеден өткен адам деген ұғымды берсе де, кім? сұрағы арқылы 

ерекшеленеді. 

Жанды және жансыз есімдер жайлы мәліметтерді 

«Семантическая категория пола животных: проблема супплетивности» 

деген Г.М.Тасыбаеваның 2003 жылғы қорғалған еңбегінің 

авторефератынан кездестіреміз. Бұл еңбекте қазақ тілінің жыныс 

семантикалық категориясы тек категориясы арқылы жүзеге асырылмай, 

оның жанды және жансыз категорияларымен ұштасып жататындығы 

дәлелденген. 

Тұлға атауларының текке тәуелділігі шындықтағы табиғи жыныс 

бойынша анықталады да, семантикалық тұрғыдан (әке-шеше, ана; ұл-

қыз) дәлелденеді деген. Қазақ тілінде тек (род) категориясын білдірудің 

жүйелі морфологиялық тәсілі қолданылмаған. К.А.Бейсенбаеваның 

пікірінше, бір кездерде сөздердің көбі  феодалды басшы өкілдерінің 

атауларында морфологиялық көрсеткіштерімен қолданылыпты, 

мысалы: хан «царь» - ханым «царица», ханша «дочь царя» бұл 

мысалдарда әйел жынысын білдіру үшін, алдымен  ханым «менің 

ханым» дегенді білдіретін тәуелділік жағының бірінші жағы 

қолданылған. Соңынан әйел тегі ұғымының морфологиялық 

көрсеткішінің ауыспалы мағынасы сияқты мүлдем басқа қызметіне ие 

болған. Демек, қазақ тілінде  құрамында -жын, -жін моңғол жұрнағы 

сақталып қалған сөздердің кішкене топтары бөлініп шығады. Бұлар  

көшпенділердің тұрмысында негізгі мағынаға ие, үй жануарлары 

атауларынан жасалған ұрғашы жынысының формаларын: дөнен – 

дөнежін, құнан – құнажын және т.б. білдірген [56;16-17]. 

Осы мәселе соңғы кездері тіл мамандары арасында қарама-қайшы 

пікір тудырып жүрген супплетивизм мен гендерлік сәйкестілік 

төңірегінде қарастырылып жүр. Г.М.Тасыбаеваның еңбегінде қазақ 

тіліндегі жас мөлшеріне және жынысына қарай қарама-қарсы қойылған 

жан-жануарлар атаулары тобына «супплетивизм» ұғымының 

принциптік қолданылмауы және орыс тіліндегі жан-жануарлардың 

жынысы бойынша жасалған супплетивтік атаулардың ерекшеліктері 

сипатталған. 

Тек (род) категориясы жайлы ғалым К.А.Бейсенбаева өзінің 

«Орыс және қазақ тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» деп 

аталатын оқулығында: «Тек (род) категориясы ерекше грамматикалық 
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белгі сияқты бөлініп шықпайды, ол жеке сөздердің белгісі болып қала 

береді, тек қана осы категорияда әйел мен еркек жынысының мағынасы 

сақталып қалады. Қазіргі қазақ тіліндегі жыныс категориясы осы 

негізімен, тек қана жанды категориясының негізгі көрсеткіші бола 

алады»,- дейді [57;64]. 

О.Есперсен ағылшын тіліндегі жанды және  жансыз  

категорияларын  ажырату  есімдік жүйесінен байқалатынын көреміз 

деген [58;273]. 

Қазақ тілінде де мұндай құбылысты есімдіктер жүйесінен 

кездестіреміз. Мәселен, мен, сен, сіз, біз, кім?, кімге?, өзі, әлдекім, 

ешкім есімдіктері жанды атаулардың орнына жұмсалады. Ал анау, 

мынау, бұл, осы, сол, ол, барлық, бәрі, әрқайсысы, неше?, қалай? 

есімдіктері жанды және жансыз зат атауларының орнына 

қолданылатын ерекшелікке ие болса, тек қана жансыз ұғымды беретін 

есімдіктерге не?, әлдене, ештеңе, бірдеңе, сонау, әлдеқайдан сөздерін 

жатқызуға болады деп есептейміз. 

Жанды  және жансыз категориялары  бар тілдердің бірі – орыс 

тілі.  Ғалым В.Н.Перетрухин жанды және жансыз категориясының 

пайда болуы жайлы (Введение в языкознание, 1972) еңбегінде айтып 

кеткен. Көне үндіеуропалық дәуірде барлық есімдер екі класқа бөлініп, 

алғашқылары «жанды» деп аталып, актив қимылды  субъектіні 

білдірген. Екінші класына «жансыз» есімдер жатқызылып, әдетте олар 

актив қимылды объектіні атаған. Соңынан «жанды класс» мужской 

және женский  деп екіге ажыратылады да, ал «жансыз» средний род 

сияқты қолданылған. Соңғы ғасырларда жеке тілдер  тек (род)  

категориясынан айрылып (ағылшын, армян тілдері), басқалары (роман 

тілдері) үш мүшелі тек жүйесін екі мүшеліге ауыстырған, үшіншілері 

(славян тілдері) есімдердің родтық классификациясын сақтай отыра, 

«жанды -жансыз» деп аталатын жаңа категорияны ойлап тапқан [59 ; 

266] . 

Заттардың жанды және жансыз атауларға бөлінуі жайлы  

Ж.А.Сергеева «О семантической основе качественных наречий в 

современном русском языке» деп аталатын (1979)  мақаласында құнды 

пікір айтқан. Көпшілік қабылдаған классификацияға негізделіп, 

сапалық сын есімдерді олардың білдіретін қасиеттеріне қарай 

органикалық (жанды заттарға байланысты) және неорганикалық 

(жансыз заттарға қатысты) деп бөлген. Сапалық сын есімдердің  

әрбіреуінің қасиеттер жиынтығының өзі тірі және өлінің табиғи 

айырмашылығы сияқты ажыратылады екен. Егерде жансыз заттардың 

негізін, заттар мен құбылыстардың қасиеттері мен сапасын білдіретін 

белгілер (терең, қалың, үшкір, ауыр, қызықты, қалыпты, улы, түсінікті, 

түйінді, берік) құраса, жанды заттар белгінің екі түрімен: физикалық 

(ұзын, шымыр, саңырау, кәрі және т.б.) және психикалық (көңілді, 

ашушаң, мазасыз және т.б.) қасиетпен  ерекшеленетінін анықтаған.  
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Заттарды тірі мен өлі деп табиғи бөлудің арасында белгілі шектің 

болуы, сол сияқты зат есімдерді жанды және жансыз деп ажырату, зат 

есімдердің әрбір тобына тән  сын есімдер мағыналарын қарама-қарсы 

қою үшін негіз болады деген. Көбінесе сапалық сын есімдердің 

кейбіреулерін жанды зат есімдермен, екіншілерін – жансыз зат 

есімдермен сипаттау тән екендігін айта кеткен [60;14-15]. 

Үстеу сын есімдердің семантикалық негіздерін сақтай отыра, 

олардан физикалық және психикалық белгілер сипатын да қабылдаған 

деп жазады Ж.А.Сергеева.  Физикалық қалып пен қасиетті  білдіретін 

үстеулер, жанды мен жансыз зат есімдерді білдіретін, іс-қимылды 

субъекті (тұлға немесе зат) жасайтын қолданыстарда болуы мүмкін 

дейді. Дәлелдеме ретінде мынадай мысалдар келтіреді. Мысалы, “Күн 

жарқырап тұр”,  “Құстар қатты ән салып жатыр”. Ал  мағынасы 

психикалық белгіні білдіретін үстеулер әдетте жанды зат есімдерді 

білдіретін субъект – жақ конструкцияларында қолданылады екен. 

Мәселен, “Ол ашуланып қарады”,  “Ол мұңайып кірді”, “Ол 

жабырқаңқы күлді” [60;17-18]. 

Қазақ тілінде де сын есімдердің өзін жанды және жансыз 

ұғымдарды білдіруші деп екіге бөлуге болады. Бірінші топқа - тек қана 

адамға қатысты қолданылатын, адамның мінез-құлқын, адам бойына 

тән белгі, қасиетті сипаттайтан сөздерді жатқызамыз. Мысал келтіріп 

көрейік: момын, жалқау, еңбекқор, уайымшыл, жылауық, сөзшең, 

бойшаң, баласыз, білімсіз, сәнқой, жәдігөй, қызба, шыдамды, былжыр 

және т.б. Ал заттың белгілі бір қалпын, күйін сипаттайтын сын есімдер 

жансыз ұғымды білдіреді. Мәселен, тұнық, суық, жазық, ыстық, 

қашық, құрғақ, құмды, жылжымалы, үюлі, аспа, көшпе (құм) және т.б. 

Кейбір жағдайларда жанды және жансыз деп сипатталатын сын 

есімдердің мағыналарын бұлайша ажырату қиындық туғызады. 

Мысалы, көңілді кеш - көңілді бала, белгілі кітап - белгілі ғалым деп екі 

түрлі қолданысқа түседі. 

Қазақ тілінде жанды және жансыз ұғымдар жанама түрде  тілдік 

контекс пен сөйлеу жағдайына байланысты ажыратылады. Мәселен, 

Бет-аузының күйесіне қарамай дала исі аңқыған қызын аймалап сүйе 

бастады. Тала! Өрте! (жанды). Үш жерде шам жанып тұр еді, сөніп 

қалды. Екеуі де жолдың шығыс жағында ғой. Бір жарым шақырымнан 

артық болмас  (жансыз) (Ғ.Мүсірепов. Жат қолында).  

Жанды есімнің функционалды-семантикалық өрісі (ФСӨ) неміс 

және қырғыз тілдері материалдарының негізінде салыстырмалы түрде 

2002 жылы зерттелген. Лингвистикалық талдау кезінде неміс тіліндегі 

жанды есімнің ФСӨ тек (род) категориясы арқылы грамматикалық 

жолмен берілсе, тек категориясы жоқ қырғыз тілінде жанды есімнің 

ФСӨ лексикалық құралдармен берілетініне көңіл бөлінген. Зерттелетін 

тілдердің материалдарына салыстырмалы түрде лексика – 

грамматикалық талдау жасаған кезде, екі тілде де  жанды есімдерді  
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тікелей білдіруші - бұл зат есімдер яғни тірі заттардың атаулары болса, 

ал жандыны жанама түрде білдіруші үғымдарға дене мүшелері мен 

сезім органдарын, адам мен жан – жануарлардың психикалық және 

физикалық қасиеттерін атайтын есімдер, тірі заттар мен оның ішінде 

адамның қызметімен байланысты ұғымдар жататынын атап кеткен 

[61;10]. 

Жанды және жансыз  зат есімдердің зерттелуін  қорытындыласақ, 

ғалымдар бұл екі ұғымды кім? және не? сұрақтары  арқылы ажыратқан. 

Тіл білімінде жанды-жансыз деп бөлу табиғаттану ғылымдарына сай 

келе бермейтіндігіне көңіл бөліп, орыс тілімен салыстыра отыра 

қарастырған.  Зат есімдерді жанды және жансыз деп бөлудің негізгі 

қызметін тек (род) әмбебап категориясы атқарады. Бұл ұғымдар жақты 

және жақсыз категорияларды ажырататын қосымша қызметке ие. 

Себебі  жанды зат есімдер (адамзат атаулары)  жақ тұлғаларымен 

түрленіп, жақтық мағынаға ие болады,  ал жансыз зат есімдер (ғаламзат 

атаулары) жіктік жалғауларын қабылдамағандықтан (ерекше 

жағдайларды ескермегенде) шартты түрде жақсыз есімдер деп аталады. 

Жанды және жансыз ұғымдарды жанама түрде білдіретін тілдік 

белгілер қатарына есімдіктер,  адамға қатысты және зат, құбылысқа 

қатысты сын есімдер  жатқызылады  деп есептейміз. Контекс 

мазмұнынан да жанды-жансыз заттар жайлы айтылған ойды аңғаруға 

болады. 

Морфология саласының зерттелуіне қатысты тарауда қазақ 

тіліндегі етіс категориясының тілдегі көрінісі мен зерттелуі мәселесіне 

келеміз. 

Дәстүрлі грамматикада етіс термині белгілі бір грамматикалық 

формалар жүйесіне (морфологиялық және синтаксистік) негізделген 

грамматикалық категорияны белгілеу үшін қолданылады. Қазақ тіл 

білімінде етісті алғаш рет ғылыми тұрғыда зерделеген 

А.Байтұрсынұлы. Ол етістің он түрін анықтаған еді: сабақты, салт, 

ортақ, өздік, өзгелік, беделді, ырықсыз, шығыс, дүркінді, өсіңкі. 

Профессор С.Аманжолов “Қазақ тілінің ғылыми синтаксисінің 

қысқаша курсы” атты зерттеуінде етістің үш түрін бөліп көрсетеді: 

өзгелік, ырықсыз, ортақ етіс. Етіс тұлғасы туралы арнайы зерттеу 

жазған А.Қалыбаева  етісті бес топқа бөліп, қарастырса  (“Етіс 

категориясы”, 1951), қазақ грамматикасында (2002) етіс төртке 

бөлінген. Осы бағытты ұстана отыра, етістің жасалуын және 

мағыналық қырын анықтауға тырысамыз. 

Жалпы тіл білімінде етіс (грек. diathesis-диатез) – субъекті мен 

объектінің арасындағы қарама-қатынасты анықтайтын етістіктің 

грамматикалық категориясы деген анықтамаға ие [62;25-26]. 

 А.Б.Салқынбайдың пікірінше, қызметтік тұрғыдан алғанда, етіс 

өрістерінің арасында тұлғалы етіс (активті) – тұлғасыз етіс (пассивті) 

өрісі ерекше тұрады. Бастауыш позициясындағы субъектінің іс-әрекет 
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жасаудағы белсенділігін  тұлғаның қызметімен байланыстырып, оны 

тұлғалы етіс деп атаған да, субъектінің орны объектімен 

алмастырылып,  іс-әрекеттің орындалу амалы белгілі бір субъекті емес 

объект арқылы орындалатынын белгілеу үшін тұлғасыз етіс деген 

терминді қолданған. Тұлғалы етіс-тұлғасыз етіс өрісі қайсыбір тілдің әр 

түрлі деңгейінде кездесетін (алдымен, морфологиялық және 

синтаксистік, содан соң лексикалық) құрал. Бұл құрал іс-әрекеттің 

субъекті мен объектіге қатыстылығын көрсету үшін қолданылады: 

тұлғалы етісте – іс-әрекеттің субъекті тарапынан басталғанын көреміз, 

субъект бастауыш позициясында көрініс табады; ал тұлғасыз етісте – 

субъект жоғарыда аталған позицияда тұрмайды, оның орнын объект 

басады. Мысалы: 1) Хан жарлық шығартты; 2) Жарлық шығарылды 

деген сөйлемдерде бірінші жағдайда “хан” сөзі субъект, екінші 

жағдайда субъект арқылы берілетін хабар объектілік мән арқылы 

беріледі де өзгеше таңбаланады. Дегенмен, әрекет иесі субъектінің 

“хан” екендігі контекстік мағына арқылы тыңдаушыға түсінікті болады. 

Тұлғалы етіс құрылысының көрсетілген түрі (бастауышты-

баяндауышты) – бастапқы – субъектілі (субъектіге бағытталған), ал 

тұлғасыз етіс құрылысы – бастапқы-объектілі (объектіге бағытталған) 

болып шығады. Осыған байланысты тұлғалы етісті – предикат – іс-

әрекеттің бастапқы-субъектілі, ал тұлғасыз етісті – предикат – іс-

әрекеттің бастапқы-объектілі бағыттары ретінде тануға болады. 

Сонымен, тұлғалы-тұлғасыз етістердің ерекшеліктерін салыстыра келе, 

оларды привативті қарама-қарсылық ретінде қарастырамыз. Привативті 

қарама-қарсылықта бір мүшенің белгісі болса, екіншісінде ондай белгі 

болмауы мүмкін [62;31-37]. 

А.Б.Салқынбайдың тұлғалы етіс – тұлғасыз етіс жайлы 

тұжырымын негізге ала отыра, тұлғалы етіске өздік, өзгелік, ортақ етіс 

түрлерін, тұлғасызға – ырықсыз етісті жатқызамыз. 

Сөйлемдегі етістіктің субъекті-объектілік қатынасы шындық 

болмыстағы объект пен әрекет етушінің арасындағы қатынастарға 

сәйкес келеді.  Грамматикалық формула пайымдаудың логикалық 

формуласына (жұмысшылар үй салып жатыр) сәйкестенеді де, бір 

жағынан сөйлемнің грамматикалық формуласы пайымдаудың 

логикалық формуласына  (үй  салынып жатыр) сәйкес келмейді де 

қарама-қарсылықта жұмсалады. Соңғы құбылыс етіс категориясының 

грамматикалық мәнін ашады. 

Мағыналық ерекшеліктері мен синтаксистік қызметіне және 

тұлғалық ерекшеліктеріне қарай етіс түрлерін салыстыратын болсақ, 

ғалым А.Хасенованың «Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты» 

еңбегінде өздік етіс баяндауыш болып тұрған сөйлемнің бастауышында 

әрі субъектілік, әрі объектілік ұғым сақталатын болса, ырықсыз етістің 

бастауышында тек соңғы ұғым ғана беріледі. Ырықсыз етісте актив 

субъекті түсіп қап, объектісі пассив бастауыш болса, өздік етістің 
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бастауышы әрі актив, әрі пассив болады деген пікірді кездестіреміз 

[63;232]. 

Өздік етіс субъектіге тән іс-қимылды білдірсе, ырықсыз етіс, 

керісінше, қимыл іс-әрекеттің  өздігінен орындалғанын  білдіреді. 

Мәселен: Әлия таранды, бала киінді, оқушы сұранды, мұғалім ойланды 

(өздік етіс); қой қамалды, үй жиналды, кір жуылды; киім ілінді, қора 

тазаланды, үй майланды; қора тазартылды (ырықсыз етіс).  

Өздік етіс пен ырықсыз етістің ұқсас та, өзгеше де жерлері бар. 

Ұқсастығы: 1) қосымшалардың кейде бірдей болып келетіні, кейде 

өздік я ырықсыз етіс екені контекстен ғана байқалады, сөйтіп, бір-

бірімен омоформа да жасайды: ол дәрігерге көрінді және алыстан бір 

қара көрінді; 2) екеуі де сабақты етістікті салт етістікке айналдырады. 

Негізгі айырмашылығы: олардың білдіретін семантикасында: өздік 

етісте логикалық (іс иесі) субъект-грамматикалық субъект (бастауыш) 

болады, ал ырықсыз етісте грамматикалық бастауыш  логикалық 

объект болады» [51;509]. 

Сонымен, іс-әрекеттің субъектіге қатыстылығы бойынша өздік 

етісті ырықсыз етіске қарсы қоямыз. Ырықсыз етісте бұл қасиет жоқ. 

Онда субъектілік іс-қимылға қарсы қойылған, объектіге бағышталған 

қимыл бар. 

Енді өзгелік және ортақ етіс түрлерінде де ұқсастықтары мен 

өзінше ерекшеленетін семантика-грамматикалық белгілері бар. Өзгелік 

етіс қимыл, іс-әрекетті тікелей субъектінің өзі емес, екінші бір субъект-

агенс арқылы істелетінін, іске асатынын білдіріп, сабақты етістіктен 

белгілі қосымшалар арқылы жасалатын етіс категориясының бірі. 

Мысалы: Әжесі немересіне  дүкеннен сүт алғызды. Шешесі қызына 

ыдыс-аяқ жуғыздырды. Ал ортақ етіс, іс-әрекеттің бір емес, бірнеше 

субъекті арқылы іске асатынын білдіреді. Мысалы: Достар хат 

жазысты. Ол бізге үй салысты. Қонақтар әңгімелесті. Ортақ етіс пен 

өзгелік етістің семантикасындағы ұқсастық: екеуі де қимылдың, іс-

әрекеттің бір субъекті емес, бірнеше субъекті арқылы орындалатынын 

білдіреді. Ал айырмашылығы: тұлғалық өзгешеліктерінен басқа өзгелік 

етіс тек сабақты етістіктен жасалып, онда екінші субъект-агенс міндетті 

түрде болады да, ол-қимыл, іс-әрекетті тікелей орындаушы, ал ортақ 

етісте бұндай құбылыс жоқ [51;510-511]. 

Өзгелік етіс семантикасы жайлы ғалым А.Қалыбаева: «Істің басқа 

біреу арқылы істелетінін көрсететін етістіктің түрін өзгелік етіс дейміз. 

Сондай болған күнде де «істі басқа біреу істегенімен» оны істетуші 

субъектінің бар екенін, оның алатын орнын, ол субъектінің негізгі түрі 

екенін айтпай кетуге болмайтын сияқты. Сөйтіп, өзгелік етісте екі 

субъектілік ұғым бар деуге болады»,- деген [20;41]. 

Өзгелік және ортақ етіс мағыналарында қимыл, іс-әрекеттің екеу 

немесе одан да көп субъектінің көмегімен іске асатын ерекшелігі 

арқылы субъектісі жоқ ырықсыз етіске қарсы қоямыз. 
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Демек, семантика-грамматикалық ерекшеліктеріне байланысты 

өздік етісті-ырықсыз етіске, ырықсыз етісті-өзгелік пен ортақ етістерге 

қарама-қарсы қоямыз. Мысалы: жуынды – жуылды, сүртінді – 

сүртілді; пісірілді – пісірткізді, пісірісті; шақырылды – 

шақыртқызды, шақырысты және т.б.  Өзара іштей мағынасы мен 

тұлғасы жағынан  айырмашылықтары  да бар етіс түрлері бір-бірімен 

оппозиция негізінде жұп құрайтын етістіктің  семантикалық 

категориялары  деп есептейміз. 

Рай категориясы мәселесі көп қырлы күрделі тілдік құбылыс. 

Райдың грамматикалық формасымен берілетін іс-қимыл реальді немесе 

ирреальді болуы мүмкін. Қимылдың реальді / ирреальді оппозициясы – 

бұл ашық райдың бұйрық, шартты және қалау райға қарама-

қарсылығы.  

Ашық рай (АР) грамматикалық формаларының жалпы мағынасы 

– қимылдың реальділігін (іске асатындығы) білдіру, ал бұйрық рай (БР) 

мен шартты рай (ШР) грамматикалық  формаларының  жалпы 

мағынасы – іс-әрекетке қозғау салу және іс-әрекеттің болу-болмауын 

шамамен болжап көрсету [63;106]. 

Қазақ тіл білімінде А.Ысқақов амалдың (әрекеттің, қимылдың 

т.б.) ақиқатқа қатысын білдіруіне қарай, етістік райлары іштей 

сараланып, ашық (негізгі) райлар және неғайбыл (жәрдемші) райлар 

деп аталатын екі салаға бөледі. Олардың негізгі сипаттары мен 

айырмашылықтары мынадай: 1)  Ашық (негізгі) райда арнаулы 

грамматикалық көрсеткіштер болмайды, неғайбыл (жәрдемші) 

райларда арнаулы қосымшалар  болады. Арнаулы көрсеткіштері 

болатыны және болмайтынына қарай, неғайбыл райлар мен ашық рай 

бір-біріне қарама-қарсы қойылып қаралады. Демек, олар формалары 

жағынан көрсеткішті және көрсеткішсіз райлар деп танылады да, 

семантика-грамматика жағынан ашық (негізгі) рай амалдың (әрекеттің, 

қимылдың) реальді екенін, ал неғайбыл (жәрдемші) райлар амалдың 

реальді емес екенін білдірулеріне орай бір-біріне қарсылас 

категориялар деп танылады. 2) Ашық рай амалды реальді етіп 

көрсететіндіктен, мезгіл ұғымымен - өткен, қазіргі және келер 

шақтармен байланысты болады да, сөйлеу тілінде сол шақ формалары  

арқылы көрінеді. Ал неғайбыл райлар амалдың реальді емес (нареальді) 

екенін, яғни амалдың негативті сипатын білдіріп, олардың бұйыру, 

қалау, шарт ету, қажет санау, ләзім көру тәрізді модальдік реңктер 

түрінде атайды да, тек келешекке мегзегені ғана болмаса, шақ 

категориясына тікелей қатыспайды [3;312-313].  
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VI бөлім. Қазіргі қазақ тілі синтаксисінің зерттелуі 

 

Қазақ тілі синтаксисінің зерттелу мәселесін де Н.А. Баскаков 

назардан тыс қалдырмаған. Сондықтан тіл білімінің осы саласына 

қатысты көзқарастары мен талдауларынан бастауды жөн деп есептедік. 

Оның теориясы алтай тілдері материалы мен тілдің құрылымын басқа да 

тілдік типтермен салыстырған кезде типологиялық зерттеулердің негізін 

құрайды. Концепция тілдің «сыртқы формасын» талдауда ойлау мен 
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тілдің байланысы туралы бастапқы ережеге негізделеді, сондықтан 

тілдік құрылымдар ойлау категориясы арқылы қарастырылады да, 

грамматикалық жүйенің логикалық-танымдық жоспарымен сәйкестігі 

анықталады. Ғалым  түркі грамматикасына қатысты ғылым дамуының 

түрлі кезеңдері мен ғалымдардың  түрлі тілдер материалында 

талқыланған көптеген мәселелері жайлы айтқан.    

Тілдік деңгейлермен органикалық байланыста болатын барлық 

түркі тілдері құрылымының маңыздылығы  жайлы ғалым 

тұжырымдамасының негізі, осы тілдің барлық деңгейінің 

синтагматикасы болып табылады. Түркі тілінің құрылымын  тілдің 

синтаксистік моделінің екі іргелі құрылымы – атрибутив тіркес пен 

предикацияны жүзеге асырушы сөйлем құрайды. Осы екі синтаксистік 

бірлік – кез келген тілге тән типологиялық универсалийлер, себебі олар 

қисынның әмбебап, жалпыадамзаттық заңымен негізделеді. 

Н.А.Баскаков үшін ол екі ойлау актісі: а) тілде атрибуцияда жүзеге 

асатын шоғырлану, нақтылану акті – атрибутив құрылым-тіркестерде, 

және б) шоғырлану, бөлектену, жалпылау акті, ол предикацияда тілде 

жүзеге асады – предикатив құрылым-сөйлемде. Атрибуция ойлау актісі 

жолымен анықтамада сипатталған қасиеті арқылы нақтылану үрдісі 

негізінде жүзеге асады, предикацияға сай бір түсініктің екіншісімен 

салыстыру нәтижесінде жалпылау түсінігі туындайды, ол мейлінше 

жалпы, ол әрине жалпымала динамикалық қасиеті болған кезде дерексіз  

болуы мүмкін, сондықтан сөйлем үнемі қосқұрамды (бастауыш – 

баяндауыш); сонымен бірге сөйлемге сөйлеушінің шындыққа деген 

қатынасын сипаттаушы міндетті қасиеттері де қосылады (уақыт/шақ 

және модальдық/рай).  

Н.А. Баскаков екіқұрамды сөйлем моделіне бір қырынан, 

бастауыш тобын, екінші қырынан, баяндауыш тобын қосады, олар өзара 

предикаттық қатынаста (жалпылауда) болады, алайда құрылым 

бастапқыда «нақтылану» негізінде құрылған артибутивтік тіркестерден 

тұрады, уақыт өте келе ғана атрибутив тіркестер – баяндауыш түркі 

тілдерінің бәрі білетін баяндауышқа (етістікті және атау есімді) өтеді. 

Соның негізінде Н.А. Баскаков етістік және есімдік баяндауыш тарихын 

қалпына келтіреді, атрибутивтік шығыс моделі шеңберінде соңғыны 

қарастырады да қалпына келтіреді, яғни «анықтауыш + анықталатын 

сөз» деген  құрамда қарастырады. Осындай құрылым етістікті 

баяндауышта етістіктің есімді функционалдық формаларын қолдануды 

түсіндіреді. 

Н.А. Баскаков түркі тілдерінің барлық  қабатының изоморфизмі 

туралы ережені басшылыққа ала отыра, аффикстік морфема сериясымен 

күрделенген әр сөздің морфологиялық құрылымы тіркес құрамында 

изоморфты, ал кей жағдайда сөйлем құрылымында да байқалатынын 

айтады. Бұл сөздегі морфеманың орналасу тәртібі «анықтайтын сөз 

алдындағы анықтауыш» қағидатына сүйенген, ендеше дерексіз ұғымды 
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беретін морфема нақты деректі ұғымды білдіретін морфеманың соңында 

орналасады. Сол себепті аффикстік морфемалар генетикалық тұрғыдан 

жеке мағыналы сөздер екендігін мойындау  керектігін дәлелдейді.  

Қазақ тілі синтаксисі нысанының бірі құрмалас сөйлем 

синтаксисі  – кешеуілдеп зерттеле бастаған сала. Қазақ тіл білімінде 

құрмалас сөйлем синтаксисі мәселесіне алғаш көңіл аударған 

А.Байтұрсынов. Ғалымның «Тіл – құрал» атты еңбегінен бастау алған 

құрмалас сөйлем мәселелері C.Аманжолов, Н.Сауранбаев, С.Жиенбаев, 

М.Балақаев, Т.Қордабаев, Қ.Есенов, Р.Әміров сынды белгілі 

ғалымдардың зерттеу еңбектерінде  сараланған. 

1940 жылы С.А.Аманжоловтың «Қазақ тілі ғылыми синтаксисінің 

қысқаша курсы» еңбегі жарық көрді.  1948 жылы Н.Т.Сауранбаевтың 

«Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемдер» және 1953 жылы «Қазақ тілі» 

деген еңбектері басылып шықты. 1954 жылы жарық көрген «Қазіргі 

қазақ тілі» авторлар ұжымының тұңғыш ғылыми грамматикасы 

басылды.   

1961 жылы М.Балақаев пен Т.Қордабаевтың бірігіп жазған 

«Қазіргі қазақ тілі синтаксисі» жарық көрді.   1979 жылы  

Ә.Нұрмаханованың  «Қазақ тіліндегі сөйлемдердің интонациясын 

оқыту мәселелері» және 1982 жылғы «Қазіргі қазақ тілі» оқулығы 

баспадан шықты.   

  Құрмалас сөйлем мәселелерін теориялық-тәжірибелік 

жақтарынан жан-жақты зерттеген ғылыми еңбектер өте көп. Мәселен, 

А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов, С.Аманжолов, Н.Сауранбаев, С.Жиенбаев 

тәрізді қазақ тіл білімінің классиктер кезеңі өкілдерінің еңбектері 

өздерінің ауқымдылығымен, сан алуан көзқарастар ерекшеліктерімен 

көрінсе, орта буындағы М.Балақаев, Т.Қордабаев, Х.Арғынов, 

Х.Басымов, Қ.Есенов, Р.Әмір тәрізді ғалымдар сол алдыңғы жолды 

онан әрі дамытып, жалғастырушы буын ретінде көрінді. Осы тұста 

құрмалас сөйлем саласындағы жеке мәселелер бойынша зерттеулер 

жүргізген бірқатар ғалымдардың - Қ.Мамытбеков, Қ.Салиева, 

Қ.Шәукенұлы, Б.Шалабай, Ж.Жақыпов, Ш.Бекмағамбетов, т.б. 

еңбектерін атап өтуге болады. Кейінгі толқын өкілдері ретінде 

Т.Ермекова, Б.Сағындықұлы, К.Садирова, С.Айтжанова, А.Өмірзақова, 

Б.Елікбаев, Ә.Елшібаева, Г.Бекмағамбетова т.б. ғалымдар өз еңбектерін 

арнаған.   

Қазақ тілі синтаксисінде сөйлемді семантикалық-синтаксистік 

ұйымдастыру, яғни сөйлемнің коммуникативтік аспектіден зерттелуі 

мәселесіне де ерекше назар аударған жөн.  

Сөйлемнің актуальды мүшеленуі туралы пікірлердің даму тарихы 

XVIII  ғасырдан бастау алады. Актуальды мүшелеудің алғашқы кезеңі 

Ш.Бато, И.Аделунг, Монбоддо, К.Беккер, Н.Бозэ, Дюмарсэ, А.Вейль 

есімдерімен байланысты айтылады. XIX ғасырда және XX ғасырдың 

бас кезінде Г. фон Габеленц, Ф.Вагенер, Г.Амман, Э.Драха, К.Бооста, 
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К.Фосслер, Л.С.Выготский, А.А.Потебня тағы басқалары бұл ілімді 

одан әрі дамытып, әр бағытта зерттеді. Актуальды мүшелеудің тіл 

білімінің  объектісіне айналуы Прага лингвистикалық мектебінің 

функциональды синтаксистің өкілі В.Матезиустың және оның 

шәкірттерінің еңбектерімен байланысты. Бұл салада тіл білімі 

тұрғысынан Ф.Данеш, Я.Фирбас, Л.Адамец, И.Мистрик, И.П.Распопов 

арнайы зерттеулер жүргізді. 

Актуальды мүшеленуді зерттеушілер ғалым В.Матезиустың 

теориясына сүйене отыра зерттеген. Қазақ тіл білімінде актуальды 

мүшеленуге қатысты мәселелерді алғашқы қарастырған ғалымдар 

Р.Әміров, М.Серғалиев, Т.Сайрамбаев және т.б. 

В.В.Богдановтың “Семантико-синтаксическая организация 

предложения” деген еңбегінде актуальды мүшелену теориясының 

негізін салған чеш лингвисі В.Матезиус және ол А.Вейль, Г.Пауль 

еңбектеріне сүйенген деген мәліметтерді кездестіреміз. Сонымен қатар 

басқа көп лингвистер сияқты У.Чейф актуальды мүшелену ерекшелігін 

тема мен реманың, байырғы (старое) мен жаңа хабардың (новое) 

корреляциясында деп қарастырады [1;134]. 

Қазақ тіл білімінде коммуникативтік синтаксистің, актуальды 

мүшеленуге қатысты мәселелердің, актуальдану, ремалық хабардың 

жеткізілу жолдары мен тәсілдері, ауызекі тілдегі заңдылықтардың 

басын ашып зерттеген ғалым Р.Әміров. Бұл саладағы зерттеулер 

ғалымның актуальдану, актуальды және қалтарыс позициялар, ой 

екпінінің түсуі, демеуліктердің қолданылуы, предикативтілік туралы 

теорияларынан көрініс тапты. Коммуникативті синтаксистің мәселелері 

бойынша синтаксистік варианттар, соның ішінде сөйлем 

варианттарының белгілерін нақтылап, оның басқа құбылыстардан 

шегін ажыратқан профессор М.Серғалиев орын алмастыру және 

интонацияның белгілі дәрежедегі қызметі бар екендігін көрсетеді. 

Профессор Т.Сайрамбаев синтаксистік аспектілерді логикалық, 

коммуникативтік, грамматикалық деп көрсетеді. Коммуникативтік 

аспект тема-ремалық қатынасқа назар аударатынын белгілейді [2;8-10]. 

И.Б.Кобозеваның “Лингвистикалық семантикасында” бұндай, 

коммуникация барысындағы құрылған сөйлем ішіндегі мағыналық 

қарама қарсылықтар жөнінде былай делінген: “Следующее 

противопоставление в рамках упаковочного компонента семантики 

предложения – это противопоставление того, о чем говорится тому, что 

говорится. Это противопоставление имеет разные названия, например, 

“тема-рема”, “логический субъект-логический предикат”, “топик - 

комментарий” [3; 252]. 

Бұл семантикалық бірліктерді Е.В.Падучева (1985) өз жұмысында 

“мағыналы тема” және “мағыналы рема” (смысловая тема и рема) деп 

ажыратады [4;109-110]. 
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Сөйлем  семантикасында “данное” (бастапқы) және  “новое” 

(жаңа) деген компоненттері  қарама-қарсы қойылады.  Бастапқы  

дегеніміз сөйлем арқылы  берілетін ақпарат, айтушының болжауы  

бойынша сөйлем айтылған сәтте тыңдаушының санасында болады. 

Жаңа деп сөйлем арқылы  берілетін ақпаратты, сөйлеушінің болжауы 

бойынша, ол сол сөйлемді қолдана отырып, тыңдаушының санасына 

енгізеді [4;255]. 

А.Б.Қалыбаеваның пікірінше, тіл білімінде “данное” мен тема, 

“новое” мен рема ұғымдары бір-бірін жоққа шығармайды. Сонымен 

қатар олардың орнын алмастыруға да, шатастыруға да болмайды деген. 

Актуальды мүшелену және “данное” мен “новое” ұғымдарына 

мүшелену  монологтық және диалогтық мәтіндердің түрлі типтерін 

актуальды ұйымдастыруда әр түрлі өзара байланысқа түседі. 

Мәтіндерде бұл ұғымдар сәйкес келсе, онда олар басқаларына 

қарағанда орнықты  және қисынды  болып келеді. “Данное” мен 

“новое” ұғымдарын кез келген  сөйлемде контекссіз  табу қиын, 

өйткені тек қана контексте ғана сөйлемнің қай хабары адресат үшін 

белгілі, ал қайсысы – белгісіз, жаңа екені   анықтай аламыз деген [5;9]. 

Ж.Садуақасовтың “Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктің жақ 

категориясы” (1994) атты еңбегінде актуальды мүшеленуге қатысты 

құнды деректер бар. Сонымен қатар С.М.Аташевтің «Қазіргі қазақ 

тіліндегі сөйлемнің актуальды мүшеленуі» (1995) атты еңбегін, 

А.Б.Қалыбаеваның «Актуальное членение предложения в русском и 

кыргызском языках» (1996), З.М.Базарбаеваның «Интонационная 

система казахского языка» (1997) диссертациялық еңбектерін 

жатқызуға болады. Бұл еңбектердегі тема мен рема коммуникативтік 

бірліктері бастапқы (тема) және жаңа (рема) мағыналарымен сәйкес 

қарастырылған. Бұл ғылыми еңбектерден басқа актуальды мүшелену 

жайлы пікірлер Л.В.Щербаның (1957), И.Ковтунованың (1976) 

оқулықтарында және И.М.Кобозеваның “Лингвистическая семантика” 

(2000), И.Диброваның (2001) оқулықтарында берілген. 

Сөйлемнің актуальды мүшеленуінің тема-ремалық бірліктері 

тілдегі белгілілік және белгісіздік  түсініктерімен  ұштасып жатыр. 

Белгілілік және белгісіздік лексика, морфология салаларының ғана 

зерттеу нысаны емес, сонымен қатар белгілі жақты, белгісіз жақты, 

жанама жақты, жақсыз сөйлемдер шеңберінде, сонан соң актуальды 

мүшеленудегі тема-ремалық құбылыстармен мәндес келеді деген 

пікірдеміз. 

1999 жылы З.К.Сабитованың «Категория определенности-

неопределенности предложения» деген салыстырмалы-тарихи бағытта 

зерттелген докторлық диссертациясы жарық көрді. Диссертацияда XI-

XIV ғасыр ежелгі орыс жазба ескерткіштеріндегі белгілілік-белгісіздік 

категориясының берілу амалдарының жүйесі славян, үндіеуропа тілдері 

мен орыс говорларының тілдік материалдарымен салыстырыла 
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талданады. Ежелгі орыс тіліндегі белгілілік-белгісіздік категориясы 

функционалды-семантикалық категория ретінде қарастырылған. 

Адам танымы белгіліден белгісізге қарай өрлесе, адам ойының 

алғашқы бөлігін тема деп атаймыз да, оны белгілілік мағынаға 

иеленуші бөлшек дейміз, ал адам ойының соңғы шыққан бөлігін рема 

деп атап, белгісіздік мағынаға ие мүше тұрғысынан қарастырамыз. 

Сонда адам айтайын деген ойын алдымен жақсы таныс, белгілі 

нәрседен бастап, өзінің  айтайын деген жаңа ойын, тыңдаушыға 

белгісіз ойды соңында айтады. Мұндағы  белгісіздік ұғым негізгі 

мазмұнға ие, белгілілік ұғымның мазмұнын хабармен толықтырып  

тұратын сипатқа ие.   

Белгілілік және белгісіздік мағыналарды  бір негізді сөйлем 

түрлеріне жататын белгілі жақты, белгісіз жақты және жақсыз сөйлем 

жүйесімен байланыстырып көрейік. Қазіргі қазақ тілінде бір негізді 

сөйлем түрлері субъект мәнінің берілісіне қарай: 1)  белгілі жақты, 2) 

жалпылама жақты, 3) белгісіз жақты, 4) жанама “жақсыз” жақты деп 

бөлінеді. Осы сөйлем түрлерінен белгілілік мағынаны белгілі жақты 

сөйлемнің, белгісіздік мағынаны белгісіз жақты және жанама жақты 

немесе жақсыз сөйлем шеңберінен қарастырамыз. 

Қазақ тіліндегі жақты және жақсыз категориясы белгілілік және 

белгісіздік мағыналарымен тікелей байланысты деген пікірді 

қуаттаймыз. Өйткені жақты ұғым дегенімізде субъект (жақ I, II, ІІІ) 

арқылы орындаған іс-қимыл, әрекет бейнені түсінеміз. Әрине, тілдегі 

бастауыштың атау тұлғадағы зат есімнен, жіктеу, сілтеу, өздік 

есімдіктерінен және заттанған басқа да сөз таптарынан жасалып, 

баяндауышпен жіктік жалғауы арқылы қиысуы жақтылық категорияны 

тудырады.  

Бұл мәселеге қатысты Б.Сағындықұлы: «Жақты сөйлемді 

шешудің басты құралы – бастауыш-құрылым», – деп жазады [6;32]. 

Бастауыштың осы тұлғаларда түрленуі жақты немесе субъектіні 

белгілілік тұрғысынан айқындауға мүмкіншілік тудырады. Жақтылық 

ұғым болса, онда субъект белгілі болады. Керісінше, жақсыз ұғым 

субъектісіз ұғыммен немесе субъектісі белгісіз ұғыммен байланысты.  

Осы ұғымдармен тікелей байланысты белгілі жақты, белгісіз 

жақты және жақсыз сөйлемдердің табиғаты жөнінде ғалымдар қандай 

пікірде болды дегенді айтсақ, мәселесі қазақ тіл білімінде ең алдымен 

1930 жылдардың аяғында әдеби тіл дами бастаған  кезде жақсыз 

сөйлемдер  бөліне бастады.  

Профессор М.Балақаев 1947 жылы біздің «жақсыз» сөйлем деп 

жүргеніміз орыстың «безличные» сөйлемінің аудармасы деді. Бұл 

конструкцияларды 1950 жылдары ғалым Г.Мадина қарастыра 

бастайды. Қазақ тілінің бір негізді сөйлемдері  жөнінде мәселелерге 

1990 жылдардан бастап зерттеулер пайда бола бастады. Бұл жөнінде 

Ж.Садуақасұлының докторлық диссертациясын ерекше айтып кетуге 
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болады.  Ол  өз зерттеуінде жақсыз сөйлемдерді бір негізді сөйлем 

түріне жатқыза отыра, жақ мағынасын ілік және барыс септікті сөздер 

құрамынан  көруге болады  немесе грамматикалық бастауышы жоқ 

және оны қолдануға мүлдем  болмайды  деген сипаттама береді де, 

жақсыз конструкцияларды «жанама-субъектілік», «субъектісіз» 

сөйлемдер деп бөледі. 

Лингвистикада жақсыз сөйлемдерді қазіргі тұрғыдан зерттеу 

оның табиғатын танып білуде   көптеген жаңалықтар  енгізді. Қазіргі 

заманғы лингвистер тюркологияда А.Н.Кононов, А.Н.Баскаков, 

И.Х.Ахматовтың, Б.Тойгубекова, қазақ тіл білімінде С.Аманжолов, 

Н.Сауранбаев, М.Балақаев және тағы басқа ғалымдардың, орыс тіл 

білімінде А.А.Шахматов, В.В.Виноградов, Е.М.Галкина-Федоруктің 

және т.б. алғашқы лингвистердің тұжырымдарына сүйене отырып, 

жақсыз конструкцияларды қарастырғанда  басқа тілдермен, соның 

ішінде орыс тілімен салыстыра отыра зерттеген. Академик 

А.Н.Кононов өзбек тіліндегі, тек қана баяндауыштан тұратын, ал 

бастауышы ойда да болмайтын конструкцияны, жақсыз сөйлемдер деп 

қарастырса,  М.Р.Саидова орыс және өзбек тілдеріндегі бір негізді 

сөйлемдер онтологиялық тұрғыдан  екі тілге де тән, бірақ әр тілде әр 

түрлі  көрінеді дейді. Орыс тілінде бір негізді сөйлемдер «жақсыз 

сөздермен» тығыз байланыста болса, «жақсыз сөздер» жоқ өзбек тілі 

пассивті конструкциялар мен ырықсыз етіс ерекшеліктерімен 

дәлелденеді деген.  

Қырғыз тіл білімінде жақсыз сөйлемдерді алғаш бөліп зерттеген  

А.Жапаров. Ол қырғыз тілінің фактілері негізінде жақсыз сөйлемдердің 

құрылымдық белгілерін анықтап, оның: логикалық субъектісіз жақсыз 

сөйлемдер және жанама септік формасындағы логикалық субъектілі 

жақсыз сөйлемдер  деген екі түрін анықтады [7;64]. 

Мұндағы логикалық субъектісіз және жанама септіктегі 

логикалық субъектілі жақсыз сөйлемдерге қазақ тілінде жанама жақты 

«жақсыз» сөйлемдер сәйкес келеді. Мысалы, Бірақ, ол негізгі шаруаға 

жатпайды. Бәрі анықталды деуге ерте. (Б.Исаев. Костюмге жұққан 

қан). Бұл сөйлемдерде логикалық субъекті мүлде байқалмайды. 

Сондықтан “жақсыз” сөйлемдер дейміз. Келесі сөйлемдер, менің Сәт, 

Сәлменмен ұстасар шамам бар ма еді?! (М.Әуезов. Қараш-қараш). 

Сенің бастаған бәлеңе көзді жұмып ере берер жайым жоқ (М.Әуезов. 

Абай жолы). Бұл сөйлемдерде субъектілік мән арнайы септік 

тұлғаларда, жанама түрде, логикалық ыңғайда байқалып тұр. Бірақ та 

нақты жақты ұғым жоқ. Сөйлемдерде грамматикалық бастауыш жоқ. 

Мұндай сөйлемдер жанама жақты деп аталады. 

Орыс және қазақ тілдеріндегі жақсыз сөйлемдерді салыстырмалы 

түрде  зерттеген ғалым М.С.Бектұров жақсыз сөйлемдердің құрылысы 

олардың семантикасына әрқашанда байланысты емес деген тұжырымға 

келген. Ғалым өз еңбегінде  Е.М.Галкина–Федоруктің  жақсыз 
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сөйлемдердің семантикасы, олардың құрылысына, жасалуына  себепші 

болады деген пікіріне қарама-қайшы пікір айтады. Тек қана сөйлемнің 

өзі  мен  етістіктің мағынасына негізделген классификация 

субъективизмге әкеледі деген пікір айтады. Е.М.Галкина-Федоруктің 

айтуы бойынша, егерде жақсыз сөйлемдерде  себеп немесе іс-қимылды 

тікелей орындаушы  мәлімсіз, белгісіз болса, онда ол жеке-белгісіз 

сөйлемдерге жатады деген. Алайда жақсыз сөйлемдерде басқа 

сөздермен бірге  бастауыш қызметіндегі логикалық субъект көп 

жағдайларда белгілі де болады деген. М.С.Бектұровтың пікірінше, ең 

алдымен сөйлемнің құрылымы ескерілуі қажет; ол сөйлемнің 

грамматикалық мағынасымен анықталады деген. Жақсыз сөйлемдердің 

басқа синтаксистік құрылымнан айырмашылығы, біріншіден, жақсыз 

сөйлемдерде  атау септік нысанындағы бастауыштың орын алмауы  

және оның болмауы негізгі ерекшелігіне айналған. Екіншіден, 

біріншімен байланыста қарайтын болсақ, іс-қимыл  логикалық 

субьектісінің мүлде болмауы  міндетті емес; ол  ілік, барыс, табыс 

септіктерімен берілуі мүмкін. Үшіншіден, жақсыз сөйлемдерді 

ажыратудың негізгі ерекшелігі – баяндауыш тұлғасы болып есептеледі. 

Ол етістікті жақсыз сөйлемдерде жекеше түрдің III жағы деп есептеледі 

[8;4-5]. 

Сөйлемді құрылымдық жағынан ұйымдастыруда бастауыш 

жақты және жақсыз  конструкцияларды ажыратудың басты 

негіздемелерінің бірі болып саналады. Д.А.Капасова «Қазақ және орыс 

тілдерінің жеке-субъектілік сөйлемдерінің семантикасы мен 

құрылымы» деген кандидаттық диссертациясының авторефератында  

З.К.Сабитованың,  шындық болмыста іс-әрекет, қасиет, өзді-өздігінен 

өмір сүре алмайды, себебі іс-әрекет, қасиет субъектіге тәуелді және 

субъект өмір сүргендіктен ғана іс-қимыл өмір сүреді деген пікірін 

басшылыққа алғаны байқалады. Оны келесі мысалдармен түсіндіреді. 

Абайдың күткені де сол еді сөйлемін Абай да соны күткен еді сияқты  

синонимдік қайта құрылған конструкциямен алмастыруға болатынын 

айтқан. 

Абайдың  синтаксемасын предикативті белгінің субъекті-

иеленушісін білдіретін Абай синтаксемасының синонимдік варианты 

деп қарастырған. Ең әуелі қызмет жағын ойластыру керек деген келесі 

сөйлемді – субъектілі, бірақ субъект - жақ белгілі бір себептермен 

сөйлем құрылысынан түсірілген деп, оны предикаттың категориалды - 

семантикалық мағынасы арқылы тауып алуға болады, өйткені 

предикаттың жақсыз-субъектімен ұштасуы мүмкін емес деп анықтаған. 

Енді өкіметтен үй алу жағын ойластыру керек  және Не де болса 

араласу керек, сөйлесу қажет  құрылымдарын жақты-субъектілі 

сөйлемдер тұрғысынан қарастырған [9;8-11]. 

Ғалымның бұл көзқарасымен толық келісуге болмайды. Әрине, 

іс-әрекет субъектісіз жүзеге аспайды, субъект болмаған жерде қимыл 
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да болмайды. Дегенмен берілген сөйлемдердің әрекеттенуші жағында 

нақтылық жоқ, бастауыштары қалыпты емес, жанама, жалпы түрде 

берілген. Сондықтан мұндай сөйлемдерді жақты-субъектілі сөйлем 

тұрғысынан қарастырмай, жанама жақты деп атаған дұрысырақ деп 

есептейміз. 

Жоғарыдағы айтылған пікірлерді Г.М.Бадагулованың 

“Взаимосвязь определенноличности и побудительной модальности в 

русском и казахском языках” (1986) ғылыми зерттеу еңбегінен 

кездестіреміз. Автор белгiлi жақ деп, (А.А.Юдиннің көзқарасынан 

кейін), сөйлемде тікелей қолданылған етістіктің жақ формаларымен 

көрінетін грамматикалық мағына деп түсінеміз деген Г.М.Бадагулова. 

Жақ мағынасындағы қимылды білдіретін етістіктер конкретті, реальды 

субъектімен, белгілі жақпен сәйкес келеді деген. Белгілі жақтың 

грамматикалық мағынасы ұғымынан белгілі жақтылық 

(определенноличность), яғни сөйлем (высказывания) мазмұнының 

конкретті реальды субъектіге, белгілі жаққа қатынасы сияқты ұғымы  

пайда болады. Біздің ойымызша, сөйлеуші, адресат, III жақ белгілі жақ 

болуы мүмкін [10;19-20].  

Жақты және жақсыз категориялардың  олардың белгілі жақты 

және белгісіз жақты, жақсыз сөйлемдердің қолданысынан көрініс 

табуын тюркологиядағы А.Н.Кононов, А.Н.Баскаков, И.Х.Ахматовтың, 

қазақ тіл білімінде С.Аманжолов, Н.Сауранбаев, М.Балақаевтың, орыс 

тіл білімінде А.А.Шахматов, В.В.Виноградов, Е.М.Галкина-

Федоруктың және т.б. ғалымдардың  жанама түрде айтылған 

тұжырымдарынан кездестіруге болады. Бір негізді сөйлем түрлері 

М.А.Сагитовтың «Структурно-семантические типы безличных 

предложений в современном татарском литературном языке» (1964), 

М.С.Бектұровтың «Русские безличные предложения и их эквиваленты 

в казахском языке» (1966),  П.А.Леканттың «Грамматическая форма 

простого предложения и система его структурно-семантических типов 

в современном русском языке» (1971), Г.М.Бадагулованың 

“Взаимосвязь определенноличности и побудительной модальности в 

русском и казахском языках” (1986), А.В.Кузнецованың 

“Функционально-семантическая характеристика высказываний 

неопределенно-личного типа в современном русском языке” (1988), 

Т.Нуруевтың «Неопределенно-личные предложения в киргизском 

языке» (1989), Д.А.Капасованың “Семантика и структура лично-

субъектных предложений казахского и русского языков” (2002) деп 

аталатын диссертациялық еңбектерінде арнайы қарастырылған. Белгілі 

және белгісіз мағыналарының  жақты – жақсыз сөйлемдердің 

мағыналарымен өзара байланысына төмендегі тарауларда толығымен 

түсініктеме береміз. 

Бұл пікірдегі жақсыздық ұғымының алшақ және тікелей көршілес 

тұруы, қазақ тіліндегі жанама жақты және белгісіз жақты 
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сөйлемдерінің субъектілік мәнімен байланысты деп ойлаймыз. Белгісіз 

жақты сөйлемнің жақсыздық ұғымы алшақ орналасады, III жақта 

тұрып, белгісізденіп, жалпыланып қолданылады, ал жанама жақты 

сөйлемде жақсыздық ұғым тікелей көршілес орналасады, субъектілік 

мән логикалық ыңғайда аңғарылып, жанама септіктермен беріледі. Екі 

сөйлемді салыстырып көрсек, мәселен, белгісіз жақты сөйлем, Мұндай 

әйелдің намысымен ойнаудың қаншалық қауіпті екенін түсінді 

(І.Есенберлин. Көшпенділер) және жанама жақты сөйлем, Саған тез 

арада жолға шығу керек (Б.Исаев. Өң мен түс), Енді сендерге мектеп 

жоқ  (Ғ.Мүсірепов. Жат қолында). 

Осы бағытта ғалым З.К.Сабитованың  2004 жылы «Орыс тіліндегі 

сөйлемнің жақты және жақсыз оппозициясы» мақаласы жарық көрді. 

Бұл мақалада жақты сөйлемге қарағанда жақсыз сөйлемнің 

семантикалық, морфологиялық, синтаксистік негіздеріне көп көңіл 

бөлінген. 

Ғалым жақсыз сөйлем құрылысында атау септігіндегі 

бастауыштың болмауы оның бірден бір белгісі деп, «жақсыз сөйлем» 

терминіне «бастауышсыз сөйлем» сәйкес келеді деген. Бұл еңбекте 

ғалым В.А.Белошапкова мен Т.В.Шмелеваның пікірлеріне сүйене 

отыра, жақсыздықтың семантикалық негізі сөйлемнің мағыналық 

құрылысында субъектінің болмауымен анықталады дейді. Осыған 

орай, іс-қимылдың, қалыптың әрекеттенуші жақпен байланыспау 

қасиетін жақсыз сөйлем деп атаймыз деген. Сондықтан семантикалық 

субъетіні шектеу яғни субъектісіз қолданыс жақсыздық ұғымын 

тудырады деген болжамға келген [11;323]. 

Қазақ тілінде жақсыз сөйлем жеке қарастырылмаса да, жанама 

жақты сөйлем шеңберінде айтылып, субъектісі мүлде көрінбейтін 

сөйлемдер «жақсыз» деп те аталып жүр. Мәселен, Оңай түсінуге бола 

қоймайды екен.  Аңырайып тұра бере ме осылай! Бір сөздің басын 

ауырта беріп не керек? (Ғ.Мүсірепов. Жат қолында) 

Сонымен  жалпы тіл білімінде, соның ішінде қазақ тіл білімінде 

жақты категория, субъект – бастауышқа негізделген жақты сөйлеммен 

және жіктік жалғауымен, етістіктердің және басқа да сөз таптарының 

грамматикалық түрленуімен байланысты деп санаймыз. Жақты 

категорияға жіктелу қабілеті бар зат есімдер, оның ішінде 

антропонимдер, субъектіні білдіретін есім сөздер, заттың сапалық 

белгі, сипатын білдіретін сын есімдер жіктік тұлғада тұрып, сөйлемнің 

баяндауышы болған жағдайда (мысалы, сен ақылдысың, мен жуаспын 

т.б.), сын есімнің кейбір салыстырмалы және күшейтпелі 

формасындағы сөздер (мәселен, көрші балаға қарағанда сен кішірексің, 

сіз бүгін өте әдемісіз, сендер үлкендеусіңдер және т.б.), кейбір сан 

есімдер (біз бесеуміз, сендер екеусіңдер, мен қатарда біріншімін) 

жатқызылады деп есептейміз. Ал жақсыз категорияға бастауышы 

болмайтын, субъектісіз жақсыз сөйлемді, сонымен қатар жіктелу 
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қабілеті жоқ, субъект мәнінде қолданыла алмайтын сөздерді 

жатқызамыз. 

  Синтаксис саласындағы келесі қарастыратын мәселе – 

құрмалас сөйлем   жүйесіне тән «мезгілдік мағына», «мезгілдік 

қатынас» ұғымдары.  

Мезгіл мағынасы жалпы тіл білімінде, қазақ тіл білімінде 

грамматикалық шақ категориясына, мезгіл үстеуге, пысықтауыштық 

қатынасқа құрылған сөз тіркестеріне, мезгіл мәнді сөйлемдерге 

қатысты  зерттелген. Мәселен, Қ.Есеновтің «Құрмалас сөйлем 

синтаксисі» еңбегінде мезгілдік мағына сабақтас және салалас 

құрмаластардың төңірегінде, З.Ерназарованың 1993 жылы жарияланған 

«Көсемше оралымды сөйлемдегі мезгілдік арақатынас жайында» атты 

мақаласында мезгілдік қатынастар сөйлемнің деңгейлік сипатына қарай  

қарастырылған. Сондай-ақ қазақ тіл білімінде  мезгіл мағынасы 

«таксис» және «темпоральдылық»  деген логикалық категориялармен 

байланыста  қарастырылған. Бұл жерде З.С.Күзекованың 

монографиясын атап кетуге болады.   

  «Темпоральдылық»  кең мағынасында концептуалды категория 

ретінде қарастырылады, оның негізінде әртүрлі морфологиялық, 

синтаксистік, лексикалық және мезгілді белгілеудің басқа да тілдік 

құралдарына негізделетін қалып пен әрекеттің мезгілдік сипаты жатыр.    

Таксис пен темпоральдылық ұғымдарын біріктірген кезде, мезгіл 

бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдерінің басыңқы және 

бағыныңқы сыңарларында белгіленетін  екі жағдайдың өзара 

байланысын бейнелейтін семантикалық категорияны (мезгіл 

категориясын) түсіне аламыз. 

Орыс тілінде мезгілдік мағына, мезгіл бағыныңқылы сабақтас 

құрмалас сөйлем,  «таксис» ұғымдық категория   шеңберінде 

А.В.Бондарко, Р.О.Якобсон, В.В.Храковскийдің еңбектерінде 

қарастырылған. Мәселен, «таксис характеризует факт по отношению к 

другому сообщаемому факту и безотносительно к факту  сообщения. 

Зависимый временной таксис характеризует событие не относительно 

момента речи, а относительно факта или события, содержащегося в 

придаточной части» деп түсіндірілген [1;101].   

           Ғылымда мезгіл категориясына қатысты жалпы қабылданған 

пікірлер мен  мезгіл ұғымын талдап берген  категориялар арақатынасы  

жөнінде мәселелер бойынша бірыңғай пікірлер   жоқтың қасы деуге 

болады. 

          Орыс тіл білімінің зерттеушілері  А.В.Бондарко, Ю.С.Маслов,  

Е.И.Шендельс, К.Т.Рысалды, З.К.Ахметжанова, М.Б.Нуртазина,  

Н.Г.Шаймерденова және тағы басқа  ғалымдар тіл жүйесінде мезгілдік 

семантикалық категориялардың функционалдық-семантикалық 

ерекшеліктерінің негізінде мезгіл грамматикалық категориясы 

жасалатынын зерттейді.  
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           Сол себепті «мезгіл белгілеуші» ұғымдарды  кешенді тұрғыдан 

(морфологиялық мезгіл, темпоральдылық, таксис, хронотоп) талдау 

қазақ тілінде зерттеу нысанасы болғанымен, оны  әрі қарай 

синтаксистік мезгіл  тұрғысынан талдап көрсету маңызды мәселе деп 

ойлаймыз.    

  Мезгіл мағынаның синтаксистік қатынас ретіндегі 

функционалдық- семантикалық ерекшеліктерін зерделеп, оның  салалас 

пен сабақтас сөйлемдердің аясындағы өрісін, мағына 

айырмашылықтары мен ұқсастықтарын салыстыру, құрмалас 

сөйлемнің предикатив сыңарларының арасындағы мезгілдік 

қатынастарды анықтау мақаламыздың міндеті болып табылады. 

           Мәселен, құрмалас сөйлем жүйесінде мезгіл мағынасын 

білдіретін мезгілдес (ыңғайлас) салалас сөйлем, мезгіл бағыныңқылы 

сабақтас сөйлем, мезгілдік іргелес салалас сөйлем мен үлестес сабақтас 

құрмалас сөйлем;  себеп мағынасын білдіретін себептес салалас пен 

себеп бағыныңқылы сабақтас сөйлем; мағыналық жағынан ұқсас 

келетін қарсылықты салалас сөйлем мен қарсылықты бағыныңқылы 

сабақтас сөйлем, сондай-ақ шарттық қатынасты білдіруге арналған 

шарттық іргелес салалас сөйлем мен шартты бағыныңқылы сабақтас 

құрмалас сөйлемдер бар екендігі белгілі. 

Алайда жоғарыда аталған құрмалас сөйлем түрлері, жалпы 

алғанда, мезгілдік, себептік, қарсылықты, шартты мағыналық 

қатынастарды білдірсе де, олардың жасалу тәсілдері әр қилы және 

іштей өзіндік мағыналық ерекшеліктерге ие. Демек олар мағына 

жағынан да сай келе бермейтіні анық.   

          Зерттеудің нысанасы ретінде алынған мезгіл мағыналық қатынас 

құрмалас сөйлем жүйесінде, алдымен, жалғаулықты салаластың ішінде 

ыңғайлас (мезгілдес) салаластың, екіншіден, жалғаулықсыз салаластың 

ішінде мезгілдік іргелес салаластың, үшіншіден, мезгіл бағыныңқы 

сабақтас құрмаластың, төртіншіден, үлестес сабақтас құрмалас 

сөйлемдердің семантикасына тән екендігі белгілі. Алайда 

құрмаластардағы сыңарлар арасындағы мағыналық қатынастың 

жасалуы әртүрлі.  

   Сөйлемдердің мағына жағынан ұқсастық ерекшеліктері қазақ тіл 

білімінде  синтаксистік конструкциялардың синонимдігі төңірегінде 

зерттелген. Бұл бағытта ғалым М.Серғалиевтің «Синтаксистік 

синонимдер» атты еңбегін атап кетуге тиіспіз. Бұл еңбекте 

синтаксистегі мезгіл  мағынасына қатысты мағлұматтар ыңғайлас мәнді 

сөйлемдер синонимиясы мен мезгіл мәнді сөйлемдер синонимиясы 

төңірегінде айтылып, мезгілдің түрлі кезеңдері бойынша сөйлемдердің 

синоним болу мүмкіндіктері қарастырылған. 

Сөйлемдер синонимиясы, оның ішінде ыңғайлас мәнді сөйлемдер 

синонимиясын сипаттайтын болсақ, ыңғайлас салалас сөйлемдердің бір 

тобы оқиға, қимыл, процестің бірінен соң бірінің болғанын білдірсе, 
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екінші бір тобы іс-әрекеттердің бір мезгілде, қатар жүзеге асқанын 

білдіреді. Осы екі басты белгіні ескерсек, салаластардың бірімен 

бірінің арасындағы синонимдік қатынаста жүйе, тәртіп барын байқау 

қиын емес. Синонимділіктің шарты бойынша салаластардың бұл екі 

тобы өзара синоним бола алмайды, әр түрінің өзі ішінде синонимдік 

қатар жасаулары қисынды. Сөйтіп, ыңғайлас салалас сөйлемдер, ең 

алдымен, өз ішінде бірімен-бірі синоним болады.  

 Мезгіл мәнді сөйлемдер синонимиясы жайлы: «Бұл сөйлемдерде 

уақыттың әртүрлі кезеңдеріндегі оқиғалар әңгіме арқауы болып 

отырады.  Мәселен, оқиғаның болмай тұрғандығы, оның 

созылыңқылығы, сондай-ақ болғаннан кейінгі кезеңі».  

  Қазақ тіліндегі мезгіл мағынаның сабақтас және салалас 

құрмаластардағы семантикалық реңктеріне тоқталып көрелік. Мәселен, 

ыңғайлас салалас құрмалас сөйлемдердің сыңарлары ыңғайлас, 

біртектес оқиға, іс-әрекеттерді немесе бір мезгіл ішінде жүзеге асып 

жатқан іс-қимылдарды, оқиғаны білдіреді. Бұл мағыналар және, да, де 

жалғаулықтары арқылы беріледі. Мысалы: Бұл хабарды үй іші үн 

қатпай тыңдады да, тегіс томсарып қалды. Ол тап беріп шелекке 

жетті де, білегін сыбана беріп, кір-кір қолын қолтығына шейін 

бойлата қымыздың ішіне салып жіберді (М.Әуезов «Абай жолы»). 

  Мезгілдік іргелес салалас құрмалас сөйлемдер   мезгілдік 

жағынан қатар болған оқиғаларды немесе бірінен соң бірі ілесе болған 

оқиғаларды хабарлайды. Мысалы: Қансонарда тазы ертіп түлкі аулай 

шығып еді, жолдағы қалың жықпылдардың ешқайсысына бұрылмай, 

салып ұрып құрдасының үйіне келді. Тілеудің мұрты жыбырлай 

жөнеліп еді, құрдасының көзіндегі жасты көріп кідіріп 

қалды(М.Әуезов «Абай жолы»). 

  Ал мезгіл бағыныңқылы сөйлемдерде сабақтасқан екі 

сөйлемнің бағыныңқысы басыңқыдағы істің орындалу мезгілін 

көрсетіп тұрады. Мысалы: Зылиқа баланы уатып келгенше, шай 

құюсыз, шыны аяқтар иіріліп қалды (Ғ.Мұстафин «Миллионер»). 

  Үлестес сабақтас сөйлемдер мезгілдік салалас сөйлемдер тәрізді 

бір мезгіл ішінде бірінен кейін бірі, іркес-тіркес жалғаса болған я 

болып жатқан, біріне-бірі тәуелсіз іс-әрекетті, жай-күйлерді баяндайды. 

Мысалы: Бізден гөрі ойы ересектеу сыншы Есмағанбеттің үйіне 

көбірек жиналып, жалпы әдебиет мәселелері жайында, өз 

жазғандарымыз жайында пікір алысып, өзара таласып та қалушы 

едік (Қ.Бекхожин «Өлең өткелдері»). 

          Үлестес сабақтас сөйлемдер айтушының бір көріністі жан-жақты 

сипаттау немесе бір мезгілде, я болмаса әр мезгілде өтіп жатқан 

құбылысты санамалап көрсетуінен құрылады.  Мысалы: Бір үйлерде 

күй тартылып жатса, енді бір үйде ән айтылып жатыр (Елебекова) 

[12; 719].      
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Көріп отырғанымыздай, жоғарыдағы  ыңғайлас салалас, мезгілдік 

іргелес, мезгіл бағыныңқылы, үлестес  сабақтас құрмалас сөйлемдерде 

мезгіл мағыналық қатынастар түрлі дәрежеде байқалады.   

         Олар ыңғайлас салалас құрмалас сөйлемде: қимылдың, оқиғаның 

бірінен соң бірінің болғандығы; іс-әрекеттің, оқиғаның бір мезгілде, 

қатар жүзеге асқандығы. Мезгілдік іргелес салалас құрмалас 

сөйлемде:   мезгілдік жағынан қатар болған оқиғаларды;  бірінен соң 

бірі ілесе болған оқиғаларды. 

Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемде: қимылдың, 

оқиғаның болмай тұрғандығы; қимылдың, оқиғаның созылыңқылығы; 

қимылдың, оқиғаның аяқталғандығы. Үлестес сабақтас құрмалас: бір 

мезгіл ішінде бірінен кейін бірі іркес-тіркес жалғаса болған; бір мезгіл 

ішінде бірінен кейін бірі іркес-тіркес болып жатқан; бір мезгілде өтіп 

жатқан құбылысты санамалап көрсету; әр мезгілде өтіп жатқан 

құбылысты санамалап көрсету. 

         Мезгіл мағынаның   құрмалас сөйлемнің 4 түріндегі (ыңғайлас 

салалас қ.с., мезгілдік іргелесе с.қ.с., мезгіл бағыныңқылы с.қ.с., 

үлестес сабақтас қ.с.) көрінісін талдайтын болсақ, мезгіл мағынаның  

жеті түрлі айырмашылықтары байқалады. Олар: қимылдың бірінен соң 

бірі орындалғандығы, қимылдың бір мезгілде орындалғандығы, 

қимылдың орындалмай тұрғандығы, қимылдың созылыңқылығы, 

қимылдың аяқталғандығы, бір мезгілдегі қимылдың санамаланып 

берілуі, әр мезгілдегі қимылдың санамаланып берілуі.  

Ал олардың мағына жағынан ұқсастықтары құрмалас 

сөйлемдердің үшеуінде көрініс табады. Олар: ыңғайлас салалас қ.с., 

мезгілдік іргелес с.қ.қ., үлестес сабақтас құрмалас сөйлем. 

Демек, сөйлемдерді  мағыналық ұқсастықтары бойынша мәндес, 

синонимдес сөйлемдердің қатарына жатқызсақ, мағына жағынан 

айырмашылықтары бар сөйлемдерді мезгіл мағынаның 

функционалдық-семантикалық өрісі деп қарастырамыз. 

        Жоғарыда айтылған мезгіл мағынаның түрлі функционалдық-

семантикалық ерекшеліктеріне мысал келтіріп көрейік. Мәселен:  

1.Солай қарай аяғын еппен басып келді де, қалғып кетіп отырған 

Мәмет құрбысын бас салды (қимылдың бірінен соң бірі 

орындалғандығы); 2. Үйге кіргелі бірталай болса да, Ұлжан үндемей 

ғана барды тыңдап тұр екен (қимылдың бір мезгілде 

орындалғандығы); 3. Е, әліпті таяқ деп білмейтін сенің бас 

бармағыңның баттиған табын көрген соң, қанша есерсоқ болғанмен 

әмірқандар да аяқтарын тарта жүретін шығар... (қимылдың 

орындалмай тұрғандығы); 4. Әкесінің Құлыншаққа айтатын сөздерін 

Абай ұғынып ап тысқа шыққанда, мұнымен бірге барғалы Қарабас әзір 

тұр екен. (қимылдың созылыңқылығы); 5. «Балшығы белуардан келген 

көшелеріңді неге жөнге келтірмейсіңдер» дегендей бір жосытып алды 

да, өзі саяхат жасаған қалаларды суреттеп берді (қимылдың 
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аяқталғандығы); 6. Наурыз мерекесіне жиналғандардың бірі 

домбырамен ән салды, бірі қазақ ойындарын тамашалады, бірі 

мерекеге арналған дастарқаннан дәм татты (бір мезгілдегі қимылдың 

санамаланып берілуі); 7. Ажар кеше сабағын оқыды да, теледидардан 

көркем фильмді тамашалаған болды, бүгін ол алыста жүрген әпкесіне 

хат жазды да, анасына үй шаруасында қол ұшын берді (әр мезгілдегі 

қимылдың санамаланып берілуі). 

         Сонымен қазақ тіліндегі мезгіл мағынаның құрмалас сөйлем 

синтаксисі деңгейіндегі өрісі кең. Мезгілдік семантикаға ие құрмалас 

сөйлем түрлерінің өз ішінде синонимдік қатар жасау қабілеттері болса 

да, оның  жоғарыда талданған мағыналық реңктерін қазақ тілінде 

мезгіл мағынаның функционалдық-семантикалық өрісі ретінде 

қарастыруымыз қажет деп ойлаймыз.    

Құрмалас сөйлемдер жүйесінде қарастырылатын іргелес салалас 

құрмалас сөйлемдердің басты ерекшеліктері оның грамматикалық 

құрылысында екені белгілі. 

         Іргелес құрмаластарды құрмалас сөйлемдердің ерекше 

құрлымдық-семантикалық түрі ретінде қарастыру көптеген түрколог 

ғалымдардың еңбектерінде айтылған. Қазақ тіл білімінде іргелес 

құрмалас сөйлемдерді алғаш рет құрмалас сөйлемнің жеке түрі ретінде 

Н.Сауранбаев қарастырған. Н.Сауранбаев еңбегінде "іргелес" деген 

термин бұған дейінгі лингвистикалық әдебиеттерде "жалғаулықсыз" 

деп аталатын терминнің орнына қолданылған. 

          Қазақ тіліндегі іргелес салалас сөйлемдер белгілі бір 

коммуникативтік мақсатты жүзеге асыру қажеттілігіне жұмсалатыны 

белгілі.Мәселен,коммуникант сөзге эмоциялық реңк үстемелеп 

айтқысы келгенде, сондай-ақ,ойын жинақтап,сөзді үнемдеп жұмсау 

коммуникативтік мақсатын көздегенде іргелес салалас сөйлемдерді 

қолданады. 

         Іргелес салалас сөйлемдердің функционалдық аумағы жайлы 

пікірді 2002 жылы жарық көрген "Қазақ грамматикасында" 

кездестіреміз. 

           Н.Сауранбаев пен Ғ.Бегалиевтің педучилищелерге арналған 

"Қазақ тілі грамматикасында" іргелес салаластың құрамындағы 

сыңарларының арасындағы синтаксистік қатынас әртүрлі 

болғандықтан, олар ыңғайлас, мезгілдес, қарсылықты, шарттас, 

амалдас болып мағыналық топтарға бөлінсе, 2002 жылы жарық көрген 

"Қазақ грамматикасында" мезгілдік іргелес салалас құрмалас, 

қарсылықты іргелес салалас құрмалас, себептік іргелес салалас 

құрмалас, шарттық іргелес салалас құрмалас, теңдік қатынасты 

білдіретін іргелес салалас құрмалас, айқындауыштық қатынасты 

білдіретін іргелес салалас құрмалас, объектілік қатынасты білдіретін 

іргелес салалас, телінбе компонентті іргелес салалас сөйлем болып 9 

түрге бөлінеді.   
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 Аталған іргелес салаластардың ішінде телінбе компонентті 

іргелес салалас құрмалас сөйлем түріне тоқталамыз. 

         "Телінбе" деген сөздің мағынасы меншіктеулі, тиесілі деген 

ұғымдарды білдіреді. Сөйлемнің соңғы компоненті алғашқысына 

меншіктеулі,телулі болып,алдыңғы тұрған сөйлеммен мағыналық 

жағынан байланыста болғандықтан, күрделі ойды білдіретін іргелестің 

бұл түрі телінбе компонентті іргелес салалас құрмалас сөйлем деп 

аталған. Енді осы сөйлемнің  грамматикалық және семантикалық 

қырларына тоқталып көрейік. 

           Телінбе компонент тілдегі толымсыз сөйлем түрінде жасалады. 

Толымсыз сөйлемдердің жасалуы коммуникация аясындағы адам 

психикасына тікелей тәуелді екені белгілі. Толымсыздық контекст 

немесе жағдаяттын ыңғайына қарай маңызсыздану (деактуализация) 

құбылысынан пайда болады. Ал маңызсыздану категориясы 

синтаксистегі үнемдеу құбылысымен астарласып жатыр. Тілдегі 

үнемдеу құбылысын коммуникативтік қажеттілікті, яғни 

коммуникативтік актіге түсуші екі жақтың (сөйлеуші және тыңдаушы 

жақ) қажеттілігін өтеуге жұмсалатын құбылыс деуге болады. Оны 

психологиялық, когнитивтік талғамның жемісі деп түсінеміз. 

         Толымсыз сөйлем ауызекі сөйлеу тілінде жиі қолданылады. 

Жағдаят сөйлеудің аясын шектеп отырады. Сөйлемнің кейбір 

компоненттері қатыса алмайды, бірақ сөйлеушілердің коммуникативтік 

жағдайындағы сөйлеу фразасын дұрыс қабылдауға еш кедергі 

жасамайды. 

         Телінбе құрылым түрінде жұмсалатын толымсыз сөйлем іргелесе 

орналасқан алғашқы екі негізді сөйлемге қатысты ақпараттық 

анықтаушы, қосымша хабарды жеткізуші компоненттің қызметін 

атқарады да, грамматикалық жағынан да, мағыналық жағынан да 

алғашқы сөйлеммен байланыста болады. Мәселен: Бүкіл Қарағандыда 

екі-үш құдық болатын, су тереңде (Ғ.Мұстафин). 

         Мәселен, бірінші сөйлемде екі негізді деп есептесек, оның 

грамматикалық негізі - "құдық болатын" тіркесі. Алғашқы сөйлемде 

екі-үш қана құдық болатыны, оның  Қарағандыда болатыны жайлы 

ақпарат айтылса, телінбе компонентте ол құдықтардың терең 

орналасқандығы жайлы мәлімет беріліп, соңғы ой (құдықтың тереңдігі 

жайлы) алғашқы сөйлемнің мазмұнына меншікті, тиесілі болып тұр. 

         Ал келесі "Тарам-тарам, шыйыр, құмайт жолдарды ерсілі-

қарсылы ағылған жүк машиналары ойып тастаған, окоп" сөйлеміндегі 

толымсыз құрылымы "окоп". Бұл сөйлемнің алғашқы сөйлемі екі 

негізді сөйлем. Сөйлемнің предикативтік орталығы - жүк машиналары 

(күрделі бастауыш) ойып тастаған (күрделі баяндауыш). Бірінші 

компоненттегі ойды, яғни жүк машиналарының ойып тастаған 

жерлерін окоп деп атауға болатынын анықтап тұрған "окоп" сөзі 

толымсыз құрылым қызметін атқарып тұрғанын байқаймыз. "Қазақ тілі 
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грамматикасында" телінбе компонентті іргелес салалас сөйлемдер 

спонтанды, стихиялы түрде құрылған сөздің көрінісі ретінде 

қалыптасқан. Бірақ бүгінгі тілімізде ол сөзге түрлі стильдік 

(коммуникативтік) өң беретін конструкцияға айналады, – деген пікір 

айтылады да, Отырысы мынау, омалып (Майлин). Не көретіні бар, 

мал болса анау,  қотанда жатқан (Нұрманов) сөйлемдерімен 

дәлелденеді [12; 700]. 

           Телінбе компонентті іргелес саласатың алғашқы сөйлемінде 

аффектілі сөздің қолданылуы, сөзге эмоциялық сипат жүктейтіні 

белгілі құбылыс. Жоғарыда берілген сөйлемдерде "мынау, анау" 

аффектілі сөздерді баяндауыш қызметінде жұмсалып тұр. 

         Аффект – "жан толқуы"деген латын сөзі. Бұл – адамның 

психологиялық күйініш, сүйініш сезімдері үстіндегі көңіл-күйінің 

айқын көрінісі. Бұрқ етіп бір сәтті сананың бақылауынан шығып 

кететін күйде айтылатын сөздер қатарына жатады.  

         Берілген екі сөйлемнің де белгілі бір адам эмоциясын, яғни 

сөйлеушінің ашуын, наразылығын жеткізуге арналғандығын аффектілі 

сөздердің қолданысы көрсетеді. 

          Жалпы іргелес салалас сөйлемдердің түрлері ауызекі сөйлеу 

тілінде, мақал-мәтелдер мен нақыл сөздерде, ертегі стилінде жиі 

кездеседі. Бұл қолданыстардың потенциалы көркем стильде де жиі 

пайдаланатыны байқалады. Зерттеу нысанына алынған телінбе 

компонентті іргелес салалас құрмалас сөйлем көркем сөз стилінде де, 

ауызекі сөйлеу стилінде де қолданылады. 

        Ауызекі сөйлеу тілі жайлы Н.Д.Андреев: "Сөйлеу тілі стилі сөйлеу 

тілі мәтінін қысқартады және осындай қысқалықтың болуын 

қажетсінеді", – дейді [13; 6]. 

          Н.Д.Андреевтің сөйлеу тіліне қатысты пікірін құптай отырып, 

телінбе құрылымға да ойдың ықшамдалып берілуі тән деуге болады. 

           Телінбе компонентті іргелес салалас құрмалас сөйлемдер 

сөйлеушінің спонтанды ойын, эмоциясын білдіретіндіктен, көбінесе 

ауызекі сөйлеу тілінде қатысты коммуникативтік мақсатты жүзеге 

асыру үшін жұмсалады. Мысалы: – Е, сен тіпті жеткізер емессің ғой, 

шымылдығың желпілдеп тұрғандай (Тоқжігітов). – Анау отырған бала 

кім? – Ол біздің баламыз ғой, мектеп бітірген. Бірінші сөйлемдегі 

"шымылдығың желпілдеп тұрғандай" құрылымы алғашқы сөйлемге 

меншіктеліп, оны пысықтап тұрғанымен, ол салыстырмалық мағынаға 

да ие болып тұр. Бұл сөйлемде таңғалу, мұқату эмоциялары бар. 

          Сөйлеу тілі стилінде сөздердің қолданылу ерекшелігі жағымды, 

жағымсыз эмоцияға тікелей байланысты. Сөйлеуші әр уақытта өзі 

баяндаған құбылыс пен затқа өзінің әртүрлі көзқарасын, ниет-пиғылын, 

ойын, көңіл-күй сезімдерін білдіретіндіктен, жағымды-жағымсыз 

көңіл-күйді білдіретін сөздер жиі қолданылып отырады. 
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          Іргелестің бұл түрі тілдегі салаластың басқа түрлерінен 

құрылымы жағынан да, мазмұны жағынан да ерекшеленетінін көреміз. 

Ең алдымен, екінші компоненттегі ойдың толық берілмеуі, яғни 

сөйлемнің сегменттелуі телінбе құрылымға тән сипат. 

          Тілдегі сегменттеу амалы деп, сөйлеу легін (мәтінді) тілдің 

белгілі: мәнді (сөйлемдерге, сөздерге, морфемаларға) немесе мәнсіз 

(силлабемаларға, фонемаларға) бірліктерімен сәйкес келетін құрамдас 

бөлшектерге  (сегменттерге) мүшелер деген ұғымды білдіреді [14; 415]. 

         Бұны адам ойын, айтайын деген пікірін ықшамдап жеткізу кезінде 

жасалатын амал деп түсінеміз. Сегменттеудің мақсаты-бейне, оқиға 

жайлы көзқарасты талдау оңай және қарапайым болу үшін, оны өзгерту 

немесе жеңілдету. 

          Ал тілдік материалды интонациялық-мәндік қасиеттері бойынша 

сегменттеу, фраза деп аталатын сөйлеудің коммуникативтік бірліктерін 

болып көрсетуге мүмкіндік береді. Керісінше, тілдік материалды 

формалық қасиеттері бойыншы сегменттеу, сөйлем деп аталатын тілдің 

синтаксистік бірліктерін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді (бұл 

терминдердің басқа да коррелятивтік жұптары бар). Сөйлем және фраза 

тілдің материалдың түрлі аспектілеріне жатса да, бұлар бір 

коммуникативтік деңгейдің бірліктері болып саналады. 

       Демек, телінбе компонентті іргелес салалас құрмалас сөйлем  –

сегменттеу амалы арқылы жасалатын іргелестің түрі. Ол өзіне қатысты  

интонациялық-мәндік белгілері бойынша сегменттеліп, яғни 

фразаларға мүшеленуі негізінде жасалады. 

           С.Аманжоловтың "Қазақ тілі ғылыми синтаксисінің қысқаша 

курсы" еңбегінде: "...қандай сөйлем болсын, мейлі ол сөзден немесе бір 

сөзден құралған сөйлем болса да, өзіне тән интонация болады"деп 

айтылған. 1961 жылы М.Балақаев пен Т.Қордабаевтың бірігіп жазған 

"Қазіргі қазақ тілі синтаксисі" жарық көрді. М.Балақаевтың аталған 

кітабында да басқа еңбектерінде де интоноциясы болатынын айтады 

[15; 7]. 

           Интоноция жөнінде Г.Әзімжанова: "Интонация мәтінде де үлкен 

рөл атқарады: Әртүрлі стиль мен жанр түрлерін әртүрлі ыңғайда 

безендіреді, мәтінді әртүрлі мағыналық бөлшектерге бөледі, 

тыңдаушыға эмоционалды-эстетикалық әсер ете алады, фразааралық 

байланысты қамтамасыз етеді" – деп пайымдаған. 

        Толымсыз құрылымның телінуі құрмалас сөйлемнің 

интонациясынан байқалады. Телінбе компонент қысқы паузамен 

бөлініп айтылады. Мысалы: Білсең, //бұл//анадан туғалы теңіз кешіп, 

//тар сүйретіп жүрген кісілер,         //теңіздің астын атының басындай 

білетін (Нұрпейісова). Берілген телінбе компонентті іргелес салалас 

құрмалас сөйлем мазмұнының ерекшеліктеріне байланысты бес 

ырғақты топқа бөлінеді. Бұл сөйлемнің алдыңғысы жоғары әуенмен 

айтылады да, азғана паузамен бөлінеді. Кейінгі сөйлемнің интонациясы 
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біркелкі жай толқынданып, үлкенді-кішілі паузамен ажыратылады. Ал 

"теңіздің астын атының басындай білетін" телінбе құрылымы қысқы 

паузамен алдыңғы сөйлемге ұласып, интенсивтілікпен айтылады. 

Телінбе компонент тиянақты интонемаға ие. 

         Бұл сөйлемдегі "теңіздің астын атының басындай білетін" телінбе 

құрылымын сөйлемнің алғашқы сыңарына қосып, ойды толықтырып 

беруге де болады. Мысалы: Білсең, бұл - теңіздің астын атының 

басындай білетін, анадан туғалы теңіз кешіп, тар сүйретіп жүрген 

кісілер. Келесі "Ол біздің баламыз ғой, мектеп бітірген" телінбе 

компонентті іргелес салалас құрмалас сөйлемін де "Ол біздің мектеп 

бітірген баламыз ғой" сөйлемі түрінде беруге болады. Айтайын 

дегеніміз телінбе құрылымның орнын ауыстырған кезде сөйлемнің 

логикалық тұрғыдан мазмұны ешқандай өзгеріске ұшырамайды, ой 

бөлшектенбей, толық жеткізіледі. Сөйлемнің мазмұны сақталғанмен, 

синтаксистік құрылысы өзгеріп, ол телінбе компонентті іргелес 

құрмалас сөйлем болудан қалады. 

             Алайда кез-келген телінбе компонентті іргелес салалас 

сөйлемнің құрамындағы телінбе құрылымның орнын ауыстырға 

болмайды. Ондай өзгеріске келмейтін сөйлемдер де бар. 

             Телінбе компонент тұрлаусыз сөйлем мүшесі қалпында 

жұмсалып, анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш қызметін атқарды. 

Мысалы: Екеуміздегі сауын сиырлардың саны бірдей, жүз елуден 

(Мұратбеков). Бұл сөйлемдегі "жүз елуден" телінбе құрылымы 

анықтауыш қызметін атқарып тұрса, "Ойын көріп, сергіп-серпілген 

күнім болды ма, қайта өзің менен ұрланып кино көрер едің, онда да 

айында, жылында" (Бөкеев) сөйлеміндегі "онда да айында, жылында" 

телінбе құрылымы пысықтауыш, ал "Мен оны жиі көремін, сұлу 

қызды" дегендегі "сұлу қызды" телінбе компонент толықтауыш 

қызметінде жұмсалған. 

          Қорыта айтқанда, телінбе компонентті іргелес салалас құрмалас 

сөйлем – семантикасы мен грамматикалық құрылысы жағынан 

ерекшеленетін іргелестің түрі. Оны ерекше ететін ойдың сегменттелуі 

мен үнемдеу құбылысы арқылы жасалатын толымсыз құрылым. 

Толымсыз құрылым түрінде жасалған телінбе компонент өзіндік 

интонациялық  мәнге ие және оған екі негізді сөйлемнің семантикасын 

анықтайтын, пысықтайтын, толықтыратын қасиет тән. 

          Қазақ тіліндегі телінбе компонентті іргелес салалас құрмалас 

сөйлем туралы жалпы тілде мәліметтер өте аз, сондықтан оның 

лингвистикалық табиғатын зерттеп-зерделеу, қаншалықты жиі 

қолданылатынын анықтау  өзекті мәселеге айналып отыр. 
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