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АЛҒЫСӨЗ

Совет Одағы Қоммунист партиясының органы «Правда» газеті 
ұйымдастырған 1950-жылғы лингвистикалық дискуссиядан кейін 
совет тіл білімі жаңа кезеңге шықты. И. В. Сталин сол дискус- 
сияға тікелей қатысып, тіл ғылымының дамуына кедергі жасап 
келген өрескел қателерді әшкерелеп, тіл білімі мәселелерін маркс- 
изм тұрғысынан зерттеу үшін айқын программа жасап берді.

И. В. Сталиннің дискуссия кезінде жазған «Марксизм және тіл 
білімі мәселелері» атты еңбегінің тіл ғылымын ілгері дамыту үшін 
мақызы төтенше болды. Өйткені И. В. Сталиннің бұл еңбектері со- 
вет тіл ғылымын нағыз марксистік жолға түсірді, онын зерітейтін 
объектісі мен методын, мақсаты мен міндетін айқындап, саралап, 
көрсетіп берді.

1950-жылғы жалпы одақтық дискуссияға дейінгі кезде қазақ 
тілі жайынан шыққан жеке монографиялық еңбектер мен мақала- 
ларды, оқулықтар мен оқу құралдарын алсақ, оларда Н. Я. Марр- 
дың тілді қондырмалық құбылыс деп таныйтын теріс қағидасынан 
туатын: тілдің таптығы, тілдің жарылуы, екі тілдіқ тоғысуы нәтиже- 
сінде үшінші бір жаңа (басқа) тіл шығуы я жасалуы тәрізді мүл- 
де қате қағидалары жай дәріптеліп қана қойылған жоқ, қазақ 
тілінің дамуы, оның қызметі сол теріс қағидалардың тұрғысынан 
қаралып баяндалды. Ол еңбектерде қазақ тілінің әр алуан фонети- 
калық, лексикалық, грамматикалық завдары мен құбылыстары 
салыстырма тарихи методты қолдану арқылы зерттелмей, 
Н. Я. Маррдың сол мәселелер жайындағы теріс қағіидалары бойын- 
ша түсіндірілді. Осының салдарынан кейбір еңбектерде қазақ тілі 
бір жағынан «аморфты сатыда тұрып қалған», тым мешеу 
тіл ретінде көрсетілсе, екінші жағынан оның фонетикалық, 
грамматикалық қүрылыетары соңғы жылдардағы қоғамдық- 
зкономикалық қатынастардағы революцияның нәтижесінде қо- 
парылып, секіріп, «жаңа сатыға» бірден көшіп кеткен я кө- 
шіп жатқан тіл ретінде сыпатталды. Сонымен қатар, қазақ тілін 
зерттеуге арналған едәуір енбектерде бір жағынан грамматика,



семасиология, лексикология моселелері шексіз мыйластырылса, 
екінші жағынан тілдің грамматикасынан гөрі семасиологиясын 
асыра бағалауға көңіл бөлініп, морфологиядан гөрі синтаксиске 
айрықша мон берілді.

Мұнымен бірге, сол еңбектерде әр алуан басқа да шалағайлық- 
тар болды. Ондай шалағайлықтардың бір жағы жоғарыдағы ай- 
тьілған марршылдық қателермен ұштасып жатса, екінші жағы 
тілдің ор алуан саласын тсгіс қамтымай, камтылған саласын бай, 
иақтылы тіл материалына сүйеніп тексермей, некен-саяқ, кездейсоқ 
кездесетін фактыларға сүйеніп, зерттеп, үстірт қорытынды шығара 
салу сыяқты эмпиризмдік әдеттерге байланысты болды. Мысалы:
Н. Я. Маррдың «тіл туралы жаңа ілімі» тілдің фонетикалық, мор- 
фологиялық жақтарын маңызсыз сала деп танып, оларды ариай 
тексеруге жирене қарағаны, оны тексергісі келген адамдарды 
«формалистер» деп жариялағаны мәлім. Оның бержағында, бү- 
рынғы еңбсктерде тілдің фонетикалық жағы, оның грамматикалық, 
лексикалық жақтарымен байланыстырылмады, олардың өзара қа- 
рым-қатыстары айқындалып, тіліміздің өзіндік табиғи материясы- 
ның ерекшеліктері ашылмады. Тілдің түрлі салалары белгілі диа- 
лектикалық өзара байланыста қаралмағандықтан, фонетика, лек- 
сика, морфология салалары былай түрсын, асыра дәріптелген снн- 
таксис саласының өзі осындай көзқарастан көп зыян шекті. Қала 
берді, қазақ тілі фонетикасы жүйелі түрде терең зерттелмеді, сол 
жөнінде көлемді еңбек жазылмады. Ал, жазылған бірлі-жарымды 
еңбектерде (жске мақалаларда, мектеп оқулықтарында) ((зонстика 
мен лексика, (|)онстгжа мен грамматика бір-бірі.мен байланысты- 
рылмады. Оның үстіне зерггсу жұмысының басқа салаларындағы 
сыяқты, фонетика негізінде де салыстырма-тарихи метод қолданыл- 
мағандықтан, қазақ тілінің фонетикалық жағының басқа тюрік 
тілдерімен жуықтығы я олардан ажырайтын ерекшеліктері торізді 
моселелер қаға берісте қалып огырды.

Қазақ тілінің грамматикалық құрылысын зерттеугс арпалған 
1950-жылғы дискуссияға дейінғі еңбекгерді, әсіресе монографиялық 
еңбектер мен мақалаларды сан жағынан алып салыстырсақ, одан 
морфологиядан гәрі синтаксиоке бой үрушылық әлдеқайда ба- 
сым қаралғаны, морфологияның тіпті ескерілмегені ап-айқып көрі- 
ніп түрады. Ал, ол жұмыстарды мазмүн жағынаи алсақ, сол асы- 
ра дәріптелген синтаксистің ^зіне грамматикалық түрғыдап сы- 
паттама беруден гөрі, семасиологиялық, логикалық түрғыдан сы- 
паттама беру әдеті әлдеқайда күшті болды. Қазақ тілінің синтак- 
систік қүрылысында белгілі бір қалыптасқан орнықты сөз тіркесте- 
рінің, сөйлем қүрылыстарының заңдары болмаған сыяқты кәрсетіл- 
ді де, әрбір сөз тіркесінің түрі, әрбір сөйлемнің түрпаты семанти- 
каның талабына сай қүбылып, ©згсріп отыратын көріністср ретін- 
де суреттелді; бастауыш, баяндауыпі сыяқты грамматикалық кате- 
гориялардың өздері ойдың күрделснуіие, дамуына қарай «жаңа- 
ша» әзгеріп жатқан түрақсыз категориялар есебінде қаралды. Бүкіл
б



■морфологиялық түр-тұлғалар синтаксиске беріліп, морфология жа- 
лаңашталды. Сондай-ақ, казақ тілінің морфологиялық құрылысыи 
тексеруге бір жағынан көңіл тым аз бөлінсе, екінші жағьгнан сол 
азынаулақтаған еңбектерде морфологиялық форма белгілі бір 
грамматикалық кәрсеткіш ретінде қаралмай, семантика мен син- 
таксистің қол жаулығы есебінде баяндалды. Ал, қазақ тіліндегі 
сөз таптарын, оларға тән категорияларды анықтағанда, әдетте 
олар әлі орнықпаған, жаңа гана қалыптасып келе жатқан кате- 
гориялар делініп түсіндірілді, немесе сөз табы тек синтаксистің құ- 
зырындағы құбылыс делініп қаралып, оиың өзіне тән дербестігі жоқ 
нәрсе деп есептеу сыяқты теріс көзкарас басым болды. Морфоло- 
лиялық құрылысы жағынан қазақ тілі бір аяғы аморфты (түбір 
түлғалы) сатыда, бүкіл денесі агглютинатив (жалғамалы) сатыда, 
ал, енді бір аяғы флектив (қопарылмалы) сатыға кәше бастаған, 
әрі-сәрі, өзіндік дербестігі жоқ, тұрақталған заңы жоқ тіл ретінде 
сыпатталды. : ' • іі;

Қазақ тілі лексикасын зерттеуде де олақтықтар болды. Негізгі 
сөздік қор, сөздік құрам деген ұғымдардың, сондай-ақ, олардың 
тілдегі ерекніе мәні ашылмады. Соның салдарынан, біріншіден, 
лексиканы зерттеген некен-саяқ мақалаларда, кейбір оқулықтарда 
совет дәуірінде өнеркәсіп пен ауылшаруашылығының, сауда мен 
транспорттың, техника мен ғылымның үздіксіз өсуімен байланысты 
қазақ тілінің сәздік құрамының жаңа сөздермен үнемі толықтыры- 
лып баюы, дамуы бүкіл тілдің өзгеруі я «жаңаруы» дегі танылып, 
теріс баяндалды. Сөз тудырудың тәсілдері Н. Маррдың семантика-
лық заңдары тұрғысынан сыпатталып, қате түсіндірілді; екінші- 
ден, лексиканы зерттеу ісі бірен-сарандаған екі тілді шағын сәздік- 
тер жасау аясынан асып кете алмады. Қазақ тілінің түсіндірмелі 
сездігі, этимологиялық сөздік, синонимдер сөздігі, фразеологиялық 
сәздік жасалмады. Әдеби тіл .мен ауызекі тілдің лексикалық ерек- 
шеліктері, сездердің қолдануылуындағы стилистикалық ерекшелік- 
тері сыяқты мәселелер де арнай зерттелмеді.

Мүнымен бірге, қазақ тілініқ, оның грамматикалық құрылысы 
мен негізгі сәздік қорының бүкіл қазақ халқына ортақ бірыңғай 
жалпы халықтық қасиеттерін мойындамай, оны «қырық ұрудан» 
құралған «құранды» тіл етіп керсетуге тырысқан «еңбектер» де 
болды. Ондай «еңбектерде» қазақ тілі грамматикалық құрылысы 
жағынан да, лексикасы жағынан да тұтастығы жоқ„ тек әр қыйлы 
диалектілерден құралған «қырық құрақ» тіл ретінде сыпатталды. 
Осының иәтижесінде қазақ тілі грамматикалық құрылысы жагы- 
нак да, сөздігі жағынан да, дыбыстық жүйесі жағынан да белгілі 
бір қалыпқа түспеген, бірыңғай нормасы жоқ, тұрақсыз тіл ретін- 
де көрсетілді.

Осындай ірі-ірі теориялык және методологиялық қателер мен 
кемшіліктер қазақ тілі білімін ырықсыз тоқыратып, келелі ғылым 
еңбек жасауға үлкен кедергі жасады. Бұдан 1950-жылға дейінгі
кезеңде қазақ тіл білімінің орасан олқылықта болып, көп қыйын- 
шылықтар мен бөгеттерді басынан кешіргені айкын көрінеді.
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1950-жылғы дискуссиядан кейін, И. В. Сталиннщ тіл мәселелері 
жөніндегі еңбектері жарияланғаннан кейін, осындай ірілі-уақты 
қателіктер мен кемшіліктерді түзеу — қазақ тілі мамандарының. 
негізгі міндеті болды. Осыған байланысты соңғы 2 — 3 жыл ішін- 
де қазақ тілі мамандары қатені түзеп, тілді марксизм негізінде 
зерттеу жөнінде біраз жұмыстар істеді. Сол жұмыстардың ішінен 
арнай, атап көрсетуге боларлық үлкен жұмыстың бірі — алдарьі' 
ңызға ұсынылып отырған осы кітап еді.

Бұл кітап жоғарғы дәрежелі мектептердің оқушылары мек 
орта дәрежелі мектептердің оқытушылары үшін және өзбеттерімен 
оқып, білімдерін көтеремін дейтін басқа да жолдастар үшін қа- 
зіргі қазақ тілінен белгілі бір жүйеге салынған оқулық ретінде кө- 
мекші қүрал болар деген сенім зор.

Авторлар коллективі кітаптың тиісті тарауларын жазуға кірі- 
серде де, оларды жазу үстінде де, жазылған тарауларды талқыла- 
ған кезде де қазіргі қазақ тіліиің нақтылы материалына сүйене 
отырып, қазақ тілі мәселелерін зерттеуде болған я жіберілген бү- 
рынғы-соңғы марршылдық қателерден мүлдем арылып, ондай қа- 
телерді үзілді-кесілді болдырмауды мақсат етті. Сонымен барабар, 
қазақ тілі лексикасының, фонетикасының, грамматикасының өзіне 
тән ерекшеліктерін, қалыптасқан ішкі зандарын маркстік тіл білі- 
мі түрғысынан талдап түсіндіруді негізгі міндеті деп санады.

Сонымен қатар, оқушылар жүртшылығының есіне салатын кей- 
бір басқа да жағдаяттар бар. Мысалы, қазақ тілі фонетикасының, 
лекоикасының, грамматикасының барлық мәселелері толық зерт- 
теліп болған жоқ. Әсіресе лексика мен фонетика салалары жөнінде 
зерттеу еңбектері өте аз десе де болады. Сондай-ақ, морфология- 
ның да көп мәселелері арнай тексерілген жоқ. Оның бержағында, 
төксерілген кейбір мәселелердің өздері жөнінде де таластар бар 
екені белгілі. Зерттеу жүмысының осындайлық хал-жағдайларьг 
бүтіндей кітапқа, оның жеке тақырыптарын жазуға, демек, әр та- 
раудың мазмұнына да, кемеліне де әсерін тигізбей қоймады емес, 
тигізді және ондай олқылықтарды аз уақыттың ішінде жоюдың да 
қыйыншылығы аз емес. Осы себептен әр тараудың, әр тақырып- 
тың ара қатынастарының да біркелкі болмай, әркелкі болып шық- 
қаны, олардың кейінгі кезде бірте-бірте түзетілуі қажет екенік 
жүртшылық еске алса екен дейміз.

Кітапты баспаға берер алдында кейбір жолдастар тиісті та- 
раулар мен тақырыптардың түсында қазақ тілін зерттеуде бүрын- 
ды-соңды жіберілген методологиялық (Маррдың «жаңа іліміне» 
байланысты) қателерді көрсетіп, сын жазу керек деген үсыныстар 
айтты. Ондай қателер туралы соңғы екі-үш жыл ішінде орталық, 
республикалық баспасөз беттерінде талай сын, мақалалар жазы- 
лып, белгілі пікірлер айтылғандықтан, әрі кітаптың көлемін ке- 
ңейтпеу мақсатымен, әрі кітапты пайдаланатын адамдардың ынта- 
назарларын шашыратпау мақсатымен, әрі қате жазылған еңбектер- 
ді дәріптемеу мақсатымен алғысөзде сол қателердің түрлері меі5> 
төркіндері жайьінда жалпы түрде айту жеткілікті болар деп есеп- 
телді.
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Сол сыяқты, кейбір жолдастар кітапта басқа тілдерден алын- 
ған салыстырма материалдың көбірек болуын талап етті. Бірақ* 
бұл еңбек салыстырмалы оқулық та емес, жеке мәселеге арналған 
монографиялық еңбек те емес, қазіргі қазақ тілінің құрамына ене- 
тін тиісті тарауларды суреттеп баяндайтын жүйелі курс (оқулық) 
ретінде жазылған еңбек болғандықтан, белгілі аяда ғана орнына- 
және қажеттігіне қарай шекті мөлшерде алынған мәліметтен басқа 
салыстырма материалды шексіз келтіре беру қолайсыз болар делі- 
ніп саналды.

Бұл кітап — қазақ тілінің лексика, фонетика, грамматика мәсе- 
лелерін жүйелі түрде баяндайтын оқу құралы ретінде жазылғак 
коллективтік жүмыстың жемісі. Оның стилистикалық тұтастығы 
барлық бөлімдерінде көңілдегідей, біркелкі болып шықты деп ай- 
ту қыйын. Өйткені, қашанда болсын, әр автордың өзіне тән стилі, 
материалды талдау, түсіндіру жөнінде өзінің машықтанған әдеті, 
баяндау тәсілі болады. Сондықтан кітаптың стилін қаншалықтьі 
бір ыңғайластырамыз дегенмен де, әр автордың өзіне тән кейбір 
жазу ерөкшелігін сақтау мақұл саналды. Бірақ, авторлардың қа- 
зіргі қазақ тілінің кеп мәселелерін түсіну жәніндегі көзқарастарын- 
да бірінен-бірі алшақ кететін, соншалық үлкеи принципиальдік 
алалық болған жоқ. Дегенмен, кейбір жеке мәселелердің баянда- 
луында, талдануында жеке авторлардьщ көзқарастары, түсіндіру, 
топшылау, тізу тәсілдері сақталынып отырды. Кейбір әлі де жете 
тексерілмей, басы ашылмаған мәселелер жөнінде жеке авторлар- 
лардың көзқарастарын әзірше алмасқа, қабылдамасқа болмады. 
Осыған байланысты әр автордың ұсынған, бірақ әлі үйреншікті 
болмаған, терминдері де шартты түрде қабылданды.

Бұл кітап — авторлардың коллектив болып, бірлесіп көлемді 
еңбек жасаудағы тұңғыш, тырнақ алды тәжрибесі. Авторлар б^л 
еңбекті кең талқылап, қатты сынауды оқушылар жұртшылығынан 
көп күтеді. Өйткені көпшілік пікірі, әділ сын алдағы уақытта ав- 
торлардың зерттеу істерінде пайдасын тигізбек те, көмек көр- 
сетпек.

Бұл еңбектің жеке белімдеріне рецензия жасауға филология ғы- 
лымдарының қандидаттары Ж. Аралбаев, Т. Қордабаев, Қазақтыц 
Абай атындағы Институтының аға окытушысы — Ұйықбаев, Ше- 
тел институтының тіл кафедрасының меңгерушісі — Ә. Хасенов 
жолдастар қатысты.

Сондай-ақ, бұл жұмысты баспаға әзірлеу ісіне Қазақ ССР ғы- 
лым Академиясының Тіл және әдебиет институтының кіші ғылмк 
қызметкерлері: Қ. Неталиева, О. Қүлкенова, С. Тойшыбаева жол- 
дастар қатысты.
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§ 1. Сөз — лексикалық единица

Лексика деген сөз көне гректің бастапқы Іехікоз (сөздік) де- 
ген сөзінен шыққан. Бүл термин — бір тілдегі барлық сөздердің 
ж^ійнағы деген үгымды білдіреді. Осы терминнің үғымына тілдіц 
жергілікті ерекшелігі де — сол бір тілдің говорлары да, диалекті- 
лері де енеді. Бұл сөз жер жүзіндегі халықтардың тілдерінде ха- 
лықаралық термин болып қалыптасқаны оціяқты, біздің тілімізге 
дё термин болып енді.

Кейде бүл термин ғылымның жеке саласыпың я жеке адам- 
иық, я жеке шығарманық тілі деген сөздің орпына да қолданыла- 
ды. Бірақ сөздік қүрам деген үғымның мағнасын қамтығанмен, 
бүл терминнің өзіне тон ерекшелігі де бар. Сездік күрам мен не- 
гізгі сөздік қордың арасындағы айырмашылықты қамтымайтын- 
дықтан, ол бір тілдің сөздік қүрамына енген сөздерді түгел қам- 
т^иды.

«Тіл — адам қатнасының маңызды қүралы»1, «Тіл дегеніміз 
ойдың тікелей шындығы», «нақты өмірдің көрінісі»2. «Тіл дегеніміз 
адамдардың бір-бірімен қатнас жасайтын, пікір алысып, бір-бірі- 
мен өзара түсінісетін қүралы, қаруы. Ойлаумен тікелей байланыс- 
ты болғандықтан тіл ойлау жүмысының нәтижелерін, адамның 
білу жұмысының табыстарын сөздер арқылы, сөздердің сөйлемдер- 
ге күрасуы арқылы тіркеп, баянды етеді»3...

Сәйтіп, адам баласының қатнас қүралы болып қызмет ететін 
тіл адам ойлауының нәтижесін жарыққа шығарады. Ал, адам ойла-

1 В. И. Л е н и н .  Шығармалар, т. 20, 8-бет.
2 К. М а р «  с, Ф. Э н г е л ь с, т. IV, стр. 435.
3 И. В. С т  а л  ин. Марксизм және тіл білімі мәселел'ері, казакша аудар- 

масы, Алматы, 1951, 19-бет. і
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Ғанда тілдің материалдық қабығы арқылы ойлайды. Егер біз бір 
затты ойлағанда, сол заттың аты ойымызда болады. Егер біз ол зат- 
ты білмесек, танымасақ, оның өзінің де, түрінің де, әрекетінің де ат- 
тарын білмеген боламыз, олай болса, сол заттың аталуларын біл- 
меуіміз — адам баласының ол затты танымағандығының нәтижесі 
болып табылады. «Адамның басында қандай оіі туса да, ол тек 
тілдік материал негізінде, тілдік терминдер мен сөздердің негізін- 
де ғана туып, өмір сүре алады. Тілдік материалдан аулақ, тіл- 
дік «табиғи материядан» аулақ жалаң ой деген болмайды»1.

Бірақ жеке адамдар түрлі заттарды, қүбылыстарды өмір прак- 
тикасында танып біледі де, тіл (сөз) арқылы олардың аттарын да 
бірге атап үйренеді. Ойлау мен тілдің байланысы, міне, сонда. 
Бүл байланыс сөйлемде дс, жеке сөздерде де көрінеді. Ойлау қа- 
жетінен тыс сөйлемнің я сөздің болмауын былай қойғанда, белгілі 
бір мән-мағнаға байланысып, тілдің элементі болып келетін грам- 
матикалық түлғаның өзі де ой мен тілдің байланысын көрсетеді. 
Мысалы, маған мектепке бару керек деген сөйлемдегі маған деген 
барыс жалғауындағы ссімдіктің орнына табыс жалғаулы есімдікті 
(мен) айтуға болмайды. Өйткені біздің тіліміздің жүйесінде ондай 
практика жоқ, ал, басқа тілдерде ондай болуы я болмауы — сол 
тілдердің грамматикалық қүрылысына байланысты. Сондай-ак, 
осы сәйлемдегі мектепке дегендегі барыс септік жалғауының —ке 
қосымшасының орнына ілік я жатыс септіктердің қосымшалары- 
ның бірін қосып (мектеп-тің, мектеп-ті) айтуға болмайды. Осының 
керісінше мектептің терезелері сүртілді деген сәйлемдегі ілік септі- 
тінде түрған мектептің деген сөздің —тің қосымшасы орнына жатыс 
септігінің қосымшасын қосып (мектеп-ті) айтуға болмайды. Бүдан 
қандай сөйлем я сөйлемшенің болсын, жалпы грамматикалық түл- 
ғалардың болсын — әрқайсысының өзіне тән мәні болады деген 
қорытынды шығады. Мүлде мәні я мағнасы жоқ, бас. артықэлемент 
тіл практикасында болмайды.

Мысалы, бөз дегеп сөздің дауысты дыбысын өзгерту арқылы 
баз, бұз, без, біз, боз деген 5 сөз жасап, бес түрлі мағнаны білді- 
ре аламыз. Осы сәздің басқы дыбысын өзгерту нәтйжесінде: көз, 
сөз, төз т. б. сол сыяқты баска сөздер жасай аламыз. Ол сөздіц 
соңғы дыбысыи өзгерту арқылы — 8өс, бөл, бәк тәрізді сөздер жа- 
сауға болады. Ендеше, тілде бас артық, орынсыз жүргеи дыбыстар 
болмайды деп қорытамыз (бүл туралы фонетика бөлімін қараңыз).

Ойлау адам балаСының тірш.ілік қажетінен туатынын айта ке- 
ліп, И. В. Сталин: «Пікір алысу — үнемі болатын тіршілік қажеті, 
©йткені онсыз та^игат күштеріне карсы күресте, қажетті материал- 
дық игілік ©ндіру жолындағы күресте адамдардың бірлесіп қыймыл 
жасауыи жолға қою мүмкін емес, қоғамның өндірістік -ісінде та- 
бысқа жету мүмкін емес,— олай болса, қоғамдық өндірістің өмір 
сүруінің өзі мүмкін емес»,2— дейді.

1 И. В. С т а л и н .  Марксизм және тіл білімі мәоелелері, қазақша аударма- 
сьі, Алматы, 1951, 33-бет.

2 Бұл да сонда, 19-бет.



Т|л мен ойлаудың байланысын марксизм классиктері осылай 
анықтайды.

Тілдің негізгі сөздік қоры және грамматикалық қүрылысы — 
екеуі бірлесіп келгенде ғана тіл болатынын И. В. Сталин бізге 
ашып берді.

- Сөздік қор жеке түрганда тіл бола алмайтыны сыяқты, өздігі- 
нен жеке алып қарағанда грамматикалық қүрылыс та тіл бола 
алмайды. Грамматикалық қүрылыс пен негізгі сөздік қор бірімен- 
бірі тығыз байланысты. Сөз болмаса, грамматикалық құрылыстың 
базасы болмайды. Мьісалы: Егінді комбайнмен орып жүр десек, 
айтатын ой ашық та, түсінікті де, егер сол сөйлемдегі сөздерді 
егін комбайн ор жүр деген сыяқты етіп, жай қоя-қоя салсақ, олар- 
дын арасында байланыс болмағандықтан, ешбір түтас үғым тү- 
сінілмейді, тек заттың, қыймылдың дара үғымдары ғана жеке- 
жеке білінеді. Сондай-ақ, жоғарғы сөздерді байланыстырып түр- 
ған: ді, мен, ып деген грамматикалық түлғаларды жеке алып қа-

Өйткені әрбір грамматикалық түлға жеке сөздерге, сөйлемге, сөй- 
лемшеге тіркескенде ғана мәнге ие бола алады.

Осы себептен, көп жағдайда, тілді тексергенде сөзден бастап 
зерттеу өте қолайлы. Сөйтіп, еқ алдымен сөзді, онан кейін дыбыс- 
ты зерттей келіп, сөйлеудің ең үсақ единицасы грамматикалық 
түлғаларды зерттеу керек, ақырында тілдің күрделі единицасы — 
сөйлемді тексеру керек. Өйткені тілдегі сөздерді арнап зерттеудің 
қажет екені И. В. Сталиннің «Марксизм және тіл білімі мәселеле- 
рі» атты данышпандық еңбегінен айқын көрінеді.

§ 2. Лексиканың тараулары

Сездің табиғатын лингвистиканың семасиология, лексикология 
(фразеологиямен бірге), этимология және грамматика сыяқты түр- 
лі тарауы тексереді. Бірақ ол тараудың әрқайсысы сөзді өз тұрғы- 
сынан қарайды. Мысалы, сөз — әрі лексикалық единица болуымен 
бірге, әрі грамматикалық та единица. Атап айтқанда, грамматика 
сөздің қүрамын, құрылысын, өзгеруін, басқа сөздермен байланы- 
суын, демек, түр-түлғасын қарастырады. Ал, семасиология, лекси- 
кология, этимология пәндері біріне-бірі жақын пәндер бола түрса 
да, тілдегі сөздерді тексеруде әрқайсысының өз объектілері бар. 
Бүларды жеке-жеке алып қарайық:

а) С е м а н т и к а  деген термин гректің Зетапіікоз — кәрсету- 
ші, белгілеуші деген сәзінен шыққан, мағна деген үғымда қолда- 
нылады. Оның орнына кейде семасиология деген термин де қол- 
данылады. Семасиология деген сөз де гректің Зешазіа — тақба, 
белгі және Іодоз — ғылым, ілім деген сөздерінен қүралған. Бұл 
пән, демек, с е м а с и о л о г и я  сөздіц мағнасын, сөз мағнасының 
өзгеруін тексереді. Бүл пән кене грек заманынан, Платон түсынак 
бері қарай түрлі өзгеріске үшырай отырып, XIX ғасырдың екінші 
жартысында, әсіресе орыс ғалымдарыныц (Развадовский т. б.) ар-
12



қасында біраз жөнделіп, дамытылып еді. Бірак XX ғасырдын; 
бірінші жартысында Н. Я. Марр және оның шәкірттері семантнка- 
ны тым асыра бағалап жіберді де, тіл ғылымының лексика, грам- 
матика сыяқты салаларының мәнін жоққа шығаруға тырысты. 
Маррдың және оның шәкірттерінің бүл өрескел қателерін 
И. В. Сталин әшкерелей келіп: «Семантика (семасиология) тіл бі- 
лімінің маңызды бөлімдерінің бірі болып табылады. Сөздер мен 
сөйлемшелердің мағна жағының тіл зерттеу ісінде елеулі маңызы 
бар. Сондықтан семантикаға (семасиологияға) тіл білімінен лай- 
ықты орын берілуге тиіс»,1— деді.

«...семантика мәселелерін шешкенде және оның мәліметтерін 
пайдаланғанда, семантиканы ешуақытта асыра бағалауға болмай- 
ды, әсіресе оны теріс қолдануға болмайды»,2— деп үйретті' 

' И. В. Сталин.
Сейтіп, семантика (семасиология) деп сәздің мағнасын тексере- 

тін ілімді айтамыз.
б) Л  е к с и к о л о г и я  гректің Іехікоз ■< Іехіз—сөз, және Іо^оз— 

ілім деген сөздерінен шыққан да, сөздік туралы ілім деген мағнада 
термин болған. Лекеикология, біріншіден, белгілі бір тілдің ішіндегі 
сәздік қүрамның келемін, оның сыр-сыпаттарын, сөз тудыру 
жолдарын, жаңа сөз жасайтын түлғаларын, нақтылы (конкретті) 
және абстрактты сөздерді, арнаулы сездерді және терминология- 
ны, әдеби тіл мен жергілікті говорларындағы сәз айырмашылығын 
т. б. тексереді; екіншіден, сөздік қүрамынан шығып қалатын аз- 
даған ескірген сәздерді, оның көнеру себептерін, сөздік қүрамда 
жаңа сөздердің пайда болуын және олардың пайда болу жолда- 
рын, тілдің жаңа сөздермен баюын, тілге басқа бір тілдерден ауы- 
сып келген сөздерді, сөз мағнасының ауысуын, сәзбе-сөз аудару 
(кальки) арқылы жаңа сөздердің жасалуын, омоним және сино- 
нимдік дублеттерді т. б. тексереді.

Сөйтіп, лексикологияның кейбір бөлімдері диалектологиямен, 
симасиологиямен және морфологиямен үштасып жатады.

в) Э т и м о л о г и я  гректің еіутоп — ақыйқат және 1о§о§ — 
ілім деген сәздерінен жасалған. Этимология жеке сөздің жасалу 
тарихын, нақты өзгеріс, дамуын тексереді. Тіл білімінің бүл бөлімі 
көбінесе сездердің шығу тарихы туралы, сәздіктер жасағанда, тү- 
сіндірме сөздіктер жасағанда, кейбір тіл фактыларын түсіндіруде, 
сөздердің дамуын барлауда аса маңызды орын алады. Мысалы: 
цызғылт деген сөздегі ғылт формасы ғыл және т деген екі жұрнақ- 
тан күралғап. Мүның т деген жүрнағының толық түрі тым деген 
форма екенін қыз — ғыл — тым, аш — қыл — тым деген сөздерде- 
гі тым деген жүрнақтан туғанын кәреміз. Оның бержағында бүл 
мысалдағы тым энклитика болса, тым ңызыл, тым қызғылтым, 
тым ашқылтым дегеидегЕлвьш формасы проклитика болатын эле-

1 И. В С т а л и н .  Марксизм және тіл білімі мэселеле.рі, Алматы, казак- 
ша аудармасы, 1951, 32 бет.

2 Сонда.
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мент. Сол сыяқты, жамау-жасқау дегендегі жасқау — монгол тілін- 
де жамау1 деген жеке сөз; окора-оісолдас дегендегі жора деген 
сөздің жолдас деген*сезге тіркеспей, жеке тұрғанда қазақ тілінде 
мәні жоқ, ал жора2 деген сөздің жеке өзі қырғыз тілінде жолдас 
деген сөздің мағнасында қолданылады. Қаспи теңізінің Маңғыстау 
жарты аралы дегендегі маңғыстау деген сәздің алғашқы мағна- 
Сы: ман3 бөлшегі көне тюрік тілдерінде қой деген мағнада, ғыс- 
і а у__қыстау бәлшегі — қыстақ,4 ертедегі мағнасы л<ойылып, мал 
жайылатын жер яғни маңғыстау (қой жайлымы) деген сөз болып
кеткен.

Сөйтіп, сөздердің ертедегі мағнасын, оның дамуының барысын, 
өзгерісін тегіс қамтып. тексеретін пәнді этимология дейміз.

г ) Г р а м м а т и к а термині, гректің ^ г а т т а і ік а  делен сөзінен 
алынған. Оның лексикамең тығыз байланысты екенін грамматика-  
кың (морфология, синтаксис) сөздердің өзгсруі және сөздердің сөй- 
лемде тіркесуі туралы ережелердің жыйнағы болып табылатындығы- 
нан түсінеміз. Әрин-е, грамматиканың негізгі базасы — сөз, өйшені 
грамматика сөздердің өзгеруін, оның түрленуін, сөз тізбегі болыті, 
сөйлемге құрасуын тексереді. Сондықтан лексика мен грамматика 
байланысты болады. Мысалы: адам сөйлейді, қүс үшады деген екі 
сәйлемді алсақ, екеуінде де әрбір екі сәз жеке-жеке сөйлем болып 
түр. Бүлардағы адам, қүс деген сөздер жалғау, жүрнақсыз-ақ 
сөйлемде түрған орны арқылы әздерінен кейінгі сөздермен байла- 
нысып түр. Қейінгі сөйлейді, ұшады деген сөздер әрі орны арқылы, 
әрі өздеріне жалғанған арнаулы түлғалар арқылы адам, қүс де- 
ген сөздермен байланысып түр.

Бүл сәздердіц эрқайсысын жеке сез ретінде лексикология ғы- 
лымы тексереді. Мысалы, адам, құс дегендер заттық мағнаны 
білдіретш сөздер, сөйлейді, ұшады дегендер істің қыймылы туралы 
үғым беретін сөздер деп қараймыз. Ал, осы сөздерді грамматика 
тексеріп: адам, құс дегендер — зат есім, сөйлемиің бастауышы 
деп қарайды, сөйлейді, ұшады деген сөздерді етістік деп, оның тү- 
біріне, жүрнағына, жалғауына қарай талдайды. Сәйтіп, бір сөзді 
тіл ғылымыныц әр саласы әртүрлі жақтан қарайды. N

Сол сыяқты, лексика түрғысынан қарағанда: адам, адамиіылық 
деген екі сөздіц алғашқысында затгық мағна бар, ал соңғысында 
заттық мағна жоқ, тек лексикалық мағнасы бар. Грамматика тұр- 
ғысынан қарағанда, бүл екі сөздің екеуі д е —-з а т  есім. Алғашқы- 
сы түбірі зат есім, соңғысы туынды зат есім деп қарағанымызбеіг, 
осы екі сөздің екеуіне де қойылатыы критерий (өлшеу) біркелкі 
болады. Мысалы, зат есім — негізінде есім жалғауларып қабыл-

1 Г. Д . С а н ж е е в .  Монгольско-русский словарь, «жақсы» деген сөзін 
қараңыз.

2 Қ. І<. Ю д  а х и н. Қырғызша-орысша сөздік «жора» деген сөзді қараңыз.
3 В. В. Р а д  л о в. Оныт составления словаря тюркских наречий, СПБГ 

стр. 188.
4 Известия АН КазССР, серия филологичсская, 1947.
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дайды (морфология), сөйлемде бастауыш, толықтауыш, анықтауыш 
болады деген критерий осы екі сөзге де ортақ болады. Сондықтан 
заттыц есімі болуы жағынан екеуі де біріне бірі тең. Ал, лексика 
түрғысынан қарағанда, бүл екі сөз бір емес. Өйткені грамматика 
сөздің өзгеруін, сөздердің бір-бірімен байланысын қараса, лексика 
сөздердің мағнасын, жасалуын, дамуын тексереді.

Сөйтіп, бүл айтылғандардан сөз лексикалық единица ретінде 
Жаралатынын көреміз.

0

§ 3. Лексиканы тарихи және стилистика жағынан зерттеу

Тіл білімінің лексиканы, яғни сөздік қүрамды зерттейтін сала- 
сы лексикология деп аталады дедік. Тілдіц сөздік қүрамы бір тіл- 
дің өз ішінде де біркелкі я бір қалыпты болмайды.

Сөздің өскелең жағы «... сөздік қүрам тілдің қандай күйде еке- 
ңін көрсетеді: сөздік күрам неғұрлым бай, орамды болса, тіл со- 
ғұрлым бай, дамыңқыраған болады»,1 — дейді И. В. Сталин. Яғни 
сөздік қүрам — тіл байлығыныц көрсеткіші.

Тілдің әрі шабан өзгеретін, әрі осы түрақты жағы сөздік қоры 
болса, оны тексеру, зерттеу сол халықтың тарихының көп жақта- 
рын ашуға себепкер болады. Сонымен бірге: «... тілді және оиың 
даму зандарын тек қоғам тарихымен тығыз байланысты түрде 
зерттегенде ғана, зерттелетін тілдің иесі болып табылатын, сол 
тілдің жасаушысы, о і і ы ң  қолданушысы болып табылатын халықтың 
тарихымеи тығыз байланысты түрде зерттегенде ғана түсінуге бо- 
лады»,2 — дейді И. В. Сталин.

Бұл айтылған қағида әсіресе лексиканы тексеруге тікелей бай- 
ланысты. Өйткені лексиканы халықтың тарихымен байланыстыра 
зерттеу халықтың тарихында да, лексиканың өзінде де пайдалы 
болып шықпақ. Қазак тілінің лексикасын, біріншідеи, тарихи түр- 
ғыдан, демек, қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің осы күигі күйге келіп 
жетуін білу тұрғысынан, екіншіден, стилистикалық түрғыдан, яғни 
қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің қолданылуын, айтылуын анықтау 
түргысынан карап тексереміз.

Мысалы: таға3 деген сөзді алсақ, ол көне түрік тілі лексика- 
сында бар сөз, сол замандардан бері қолданылып келе-келе кейін- 
гі тарихи кезеңдерде осындай сөздердің кейбіреулерінің мағнасы 
ауысып отырған. Осы күні таға деген сөз қалып қойып, оныц ор- 
нына одеби тілде нағаиіы деген сәз қолданылып жүр. Сол сыяқты, 
ңысырақ деген сөз көпе тюрік тілінде биех деген мағнада жұмса- 
лып, бертін келе баііталдар үйірі деген мағнада қолданылса, осы

1 И. В. С т а л и н .  Марксизм жэне тіл білімі мәселелері, қазақша аудар- 
масы, Алматы, 1951, 19-бет.

- Бұл да сонда, 19-бет.
3 Кодекус Қуманикус, 48-бет, Бабурнама, б-бст.
4 М а х м у д  Қ а ш к а р н .  Диуани Лүғати тюрік, 1 то.м, 413-бет. Кодекс  

Кумсіникус, 1887, 28-6.
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■күнде ол сөздің бүл мағпасы үмытылып та барады. Ендеше, сөз 
дегеніміздің бір орында катып қалған мәқгі категория емес, тари- 
хи категория екенін көреміз.

Ал, сөзді стилистика жағьінан тексеру мәселесін алсак, кейбір 
сөздер тек каиа кәсіп мамандыктарының бір саласында ғана қол- 
данылып, бүрыпғы жалгіы мағнасын өзгертіп, арнаулы терминге 
айналады, немесе тілдің белгілі бір саласында ғана қолданылады. 
Мысалы, бесті, әіикере, ңаттану деген сыяқты сөздерді алайъіқ. 
Бес деген сан есімге —ті жұрнағы жалғанып (бесті), малдың тәрт 
жасары деген үғымды білдіреді де, бүл сөз адамға, күска, аңға, 
басқа жануарларға қолдаиылмайды. Әшкере деген сөздің мағпасы 
Октябрь революциясына дейінгі кезде даңқты, атаңты деген үғым 
берсе (мысалы баладары  — әшкере болды),1 қазіргі кезде тек қа- 
на біреудің я бірдеменің сырыи ашу деген үғымды білдіреді.

Ал, квартира, ярмарка деген сөздер орыс тілінен қазақ тіліне 
ауысқанда, түрлерін өзгертіп, пәтер, жәрмеңке болып енген. Срй- 
тіп, бүл айтылған екі түрғы (тарихи және стилистикалық ерекше- 
ліктер) бірін-бірі апықтайтын, бірінің кемдігін бірі толықтыратын 
болғандықтан, бүл екеуі әзара бір-бірімен тығыз байланысты бола- 
ды. Лексиканы тексеруде бүл екеуінің де мәні зор.

1 Запиоки Вост. отд. нмператорского русского архиол. об-за. т. XI, вы- 
пуск I — V, 1899, стр. 291.



II. СЕМАСИОЛОГИЯ

§ 4 . С ө з д е р д ің  мағнасы туралы  түсін ік . §  5. С ө з д е р д ің  конкретті ж э н з  
абстрак ті мағнасы. §  6. С өзд ің  көп мағналығы ж ә н е  контекстег'  

мағнасы. §  7. О м оним дер. §  8. А нтоним дер . §  9. С ө зд е р д ің  т ур а  мағнасы  
ж ә н е  ауыспалы мағнасы . §  10. С өзд ің  лексикалы к ж ә н е  грамматикалық  

м ағнасы . §  11. Синонймдер. §  12. М етаф ор а . §  13. М етонимия.
§  14. С и н ек доха . §  15. Т а б у  ж ә н е  эвф ем изм .

§  4 .  С ө з д і ң  м а ғ н а с ы  т у р а л ы  т ү с ін ік

Сөздің мағнасы дегеннің өзі, ең алдымен, ақиқат өмірде болып 
•отыратын қатынасты, шындықты кәрсететіндіктен, сайып келгенде, 
•шындықтың ұғымы болып табылады. «Производство идей, пред- 
ставлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в 
материальную деятельность и в материальное общение людей — 
язык реальной жизни»,1 — дейді Қ. Маркс. Ал, ұғым сөз арқылы 
берілетін болғандықтан, әдетте сөзге тіркеулі, бекітулі болады. 
Бұл туралы Қ. Маркс, Ф. Энгельс: «Все отношения могут быть 
■зыражены в языкетолько в виде понятий. Уверенность, что эти обоб- 
щения и понятия существуют в качестве таинственных сил, есть 
пеобходимый результат обособления реальных отношений, выра- 
жением которых они являются»,2 — дейді. К- Маркс табиғат тура- 
•лы айта келіп, «Даже основной элемент мышления, элемент, в «о- 

> Дором выражается жизнь мысли, — язык — чувственной приро- 
Іы»3, — деп үйретеді.

Ал, сезім арқылы танылатын табиғат (чувственной природы) 
^уралы В. И. Ленин былай дейді: «Чувственное восприятие дает 
предмет, рассудок — н а з в а н и е  для него. В рассудке нет того, 

Ц[о бы не было в чувственном восприятии (ИВ), но то, что в чув- 
^ном восприятии находится фактически, то в рассудке находит- 

номиналыю, по названию. Рассудок есть высшее существо, 
мира; но лишь по названию, а не в действительности (хо- 
/о!). «Что же такое название? Служащий для различс-

^ Э н г е л ь с .  Соч., т. IV, стр. 15.
г е л ь с .  Соч., т. IV, 1933 г. стр. 348.

^вительные работы для «Святого самейства». Архив, III,



ыіія зпак, какой-нибудь бросающийся в глаза гіризнак, ікоторый я 
дй/іаю представителем предмета, характеризующим предмет, чтобы 
припомнить его в его целостности (195)».1

Бұдан адамның қоғамдық еңбек тәжрибесінен сөз пайда бола 
бастайтынын көреміз. Ал, сөз — заттың, құбылыстың өзі емес, 
оыың көшірмесі, бейнесі, суреті, адамның басына сол көріністің 
түсірген осері, соулесі (отражениесі). Демек, сөздің мағнасы деге- 
німіз — адамның ойлауына әсер еткен заттардың сәулесі (отраже- 
ниесі), бейнесі бола тұрса да, сөздің мағнасы дара ұғым емес, ол 
жыйпақталған күрделі, тұтас ұғым. Бүл туралы В. И. Ленин: 
«каждое слово (речь) уже обобщает»,2— дейді. Олай дейтін себ^і---* 
біз бір заттың атын, түсін, сыйпатын, қыймылын т. б. айтсақ, сол 
айтқан сөзіміз барлық басқа сондай заттарға, яғни тектес заттарға, 
түстсрге, сыйпаттарға, қыймылдарға бірдей, жыйнақты болып ұғыны- 
лады. Мысалы: «Айналасы адам аяғын сала алмайтын қыяқ тісті 
аран тастар серейіп, аспанға өрлеп тұр (Ғ. Мүср.) деген сөйлемде- 
гі сөздердің борі де жеке, дара пәрсеиің, істің, сапаның аты ғана. 
емес, бір тектес көп заттардың басын қосып, бірлестіріп тұр.

Осы сөйлемдегі айнала дегең сөз белгілі бір ғана айналаны 
емес, ненің болса да айналасы — деген үғымды білдіреді де, ал 
адам деген бүкіл адам атаулыны алаламай, үлкен-кішісі, жақсы- 
жаманы, ер-әйелі, үлты т. б. сараламай, түтас қамтып, түгел бір- 
лескен ұғымды түсіндіреді. Сол сыяқты тас деген сөз де тастын 
түрлерін, көлемін, сапасын, тегін айырмай, түтас ұғындырады. 
Қыяқ, тіс, серею, тұру т. б. да осындай. Сондықтан сәздің магна- 
сы затты күрделі етіп, оның әралуан сыйпат-қасиетін тұтас бей- 
нелейді де, сәулесін түсіреді. Өйткені әрбір затты алсақ, олар әрі бі- 
ріне-бірі үқсас та, әрі үқсас емес те бола береді. Ал адамның ой- 
ында сөз арқылы туатын магна заттың сәулесі (отражениесі) бол- 
ғанда, сол заттьт түгелдей қамти алмайды, мысалы, тас деген сөз 
тастың өзі емес, соның жыйнақты үғымы ғана. Демек адамның бз- 
с.ына сәулесін түсірген зат пен сөздің арасындағы байланыс үнемі 
бір қалыпты болмайды. Зат үнемі дамып, өсіп отыратындықтан, 
сөз де дамып отырады. Бірақ бүл өсу, даму шартты да нәрсе емес. 
ерікті де нәрсе емес, тарихи байланысты қүбыльіс болады.

§ 5. Сөздердің конкретті және абстракты мағнасы

Біз жоғарыда бір тілдіқ ішіндегі сөздердің бәрі бірдей емес 
екенін түсіндік. Енді олардың түрлеріне калсек, ат, ағаш, ауы га 
қыс, қызыл, түсу, бастау т. б. — лекоикалық (заттық), ақиқа~ 
мағнасы бар, ақиқат өмір қүбылысын бейнелейтін сөздер 
үшін бүларды д е р б е с  м о н д і  я д а р а м а ғ н а л ы  сәзд 
Өйткені бүл сөздердің әрқайсысын жеке айтсақ, оларда^ 
атын, нсмесе заітың қыймылының атын, олде заттың 
әлде белгілі бір қалыптасқан магнаиы түсінеміз.

1 В. И. Л  е н и н. Лен. сборн., т. XII, стр. 141.
* В. И. Л е н и н .  Философские тстради, 1947 г. с;



Ал, кейбір сөздердің жеке түрғанда дербес мағнасы ашық бол- 
майды, олар ешнәрсенің атын да, қыймылын да, тіпті дербес үғым- 
ды да білдіре алмайды. Сондықтан оларды тек шартты түрде ғана 
сөз деп есептейміз. Ондай сөздердің қатарыиа жалғаулық, демеу, 
демеулік шылаулар жатады. Мысалы: сайын, үшін, ақ, көрі, ғой 
т. б. сол сыяқты шылауларды алсақ, бір кездерде өзалдына дер- 
бес мағналы сөздер болған болса да, қазіргі тілімізде дербестік- 
терінен айрылып, басқа бір сөздердің шылауында ілесе айтылатын 
ғаңа, сөзге қосымша мағиа жамайтын ғана қызметке ие болатын 
дәыекер сөздерге айиалған. Мысалы, кейбір шылаулардың бүрык 
дербес мағнасы бар сөздер болғанын қой деген етістіктен көруге 
болады. Бүл ңой етістігі — бастапқы етістік (бұйрық рай) қызме- 
тіңде қолданылуымен қатар, бірте-бірте қой я ғой шылауына да 
айналған. Сол сыяқты, көз алдымызда соң деген сәз әрі дербес 
сөз, әрі шылау сөз ретінде қолданылуы да бастапқы дербес мағна- 
сы бар сөздің шылау сөзге айналғанына айғақ бола алады.

Сөйтіп, қазіргі қазақ тілінде дербес. с.өздермен қатар, шылау 
сөздер де бар. Алғашқысының лексикалық мағнасы бар да, соңғы- 
сының лексикалық мағнасы жоқ. Бүл екі топ екі басқа.

Тілімізде осы екі топқа қосылмайтын үшінші бір топ сәздер де 
бар: мысалы, ах, ох, ух, ай, қап сыяқты сөздер де ешбір дербес 
мағыаны білдірмегендіктен, дербес сөздердің тобына қосыла алмай- 
ды. Мүндай сөздер сөйлемде өз алдына дербес мүше болмай, сөз 
тіркесінің ешбір басқа сәзіне жанаспайтын болғандықтан, солай 
болса, басқа сөздердің тобына қосыла алмайтындығын, бірақ жеке 
түрып-ақ, көңіл күйін, эмоцияны білдіретіндігін еске алып, оларды 
жоғарыда айтылған екінші топтағы сездерден де бөлек қараймыз. 
Сондықтан бұл сыяқты сөздерді бірінші, екінші топтарға қоспай, 
үшінші (ерекше) топ сөздер дейміз. Сонымен қатар бұл сөздерді 
дербес сөздер деуіміздің өзі де шартты термин екенін үмытпау керек.

Д е р б е с  с ө з д е р .  Дербес сөздердің өзі де біркелкі емес. 
Белгілі бір топ сөздер ақиқат болмыстың әртүрлі атын, сапасын, 
бейнесін білдіреді. Мысалы: ңарағай, тау, су, ақ, қой, т. б. Енді бір 
топ сөздер — абстрактты (дерексіз) үғымды білдіреді. Мысалы, ес, 
адамгершілік, түсінік, ақылды  т. б. Бұл сәздердің мағнасы ой 
арқылы байқалатын қүбылысқа назар аудартады. Сөйтіп айтыла- 
тын үғым жалпылапып, дерексізденіп кетеді. Сондықтан бүл екі 
топ сөздердің өздерінің айырмашылықтары да оларды бірінен бірін 
бөлек екі топ сөз етіп шығарады.

Қорытып айтқанда, бір тілдің қарауындағы, яғни сөздік құра- 
мындағы барлық сөздердің жыйнағы — лексика деп аталады.

§ 6. Сөздің көп мағналылығы және контекстегі мағнасы

Тілдегі сөздерді дүрыс пайдалану үшін сөздің негізгі мағнасын 
білу қажет. Сездің негізгі мағнасы жеке түрған күйінде үнемі ай- 
қындала бермейді. Сондықтан сөздерді көбінесе контексте түрған- 
да да қарау керек.
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Мысалы: Ақ сүтін бсрген анамыз; ақ торғын іиалы; жаңбыр аз 
болса, жердің иіөбі қураса, мал ақ болып кетеді (С. Қарағанды); 
М ал семірер, ақ пенен ас көбейер (А.); Нысапсызға не керек істің 
ақ пен қарасы (А.) дегендердегі ақ деген сөздің мағнасы түрлі- 
түрлі. Бұлардың ішінен бірінші мысалдағы ақ деген сөз тазалық- • 
ты, екінші мысалдағы ақ — ақ түсті, үшінші мысалдағы ақ  — 
жоқ, қүрыды, төртінші ақ — сүт, айран, қатық, қаймақ, қымыз т. б. 
бесіншідегі ақ — адал, дүрыс деген мағналарды білдіреді. Сөйтің. 
бір ғана ақ деген сөздің бес түрлі мағнасы бар екенін көреміз. 
Нгер осы сөйлемдерді қарамасақ, контекстегі мағналарды түгел 
камтый алмаған болар едік. Бұл текстердің кейбіреуіндегі ақдеген 
с.өз басқа бір сөздермен тіркесе келіп, мүлде басқа мағна берге- ' 
нін де көреміз. А қ болып кету деген қожырап кегу, малдан сүт 
шықпай кету деген мағнаға жақын.

Сөйтіп, сөздің көп мағналылығы (полисемия) мен контекстегі 
мағнасы бір емес. Сөйте түрса да, бүл екеуі біріне бірі тығыз бай- 
ланысты. Бүлар бірінсіз бірі болмақ емес. Сөздерді осылай екі 
жақтан қарау арқылы сәздің нақты мағнасын, сонымен бірге қо- 
сымша мағнасын айқындай аламыз. Қосымша мағна кейде нақты 
мағнаға да айналады. Оған дәлел: ас деген сөздің о баста бір 
мағнада ғана болып, бертіп келе қосымша мағнасы туып, онап 
кейіигі жерде мүлде басқа сөз болып кеткенін мына мысалдардаи 
көреміз: Әзір тамақ, әзір ас (А.) негізгі мағна, ат ортақ, ас ортақ 
(А.) дегенде — азық деген қосымша мағна үстелген. Осы сөздер 
контексте тағы да түрлі жарықшақты мәнде қолданылуы мүмкін, 
бірақ олар түрақгы мағна емес.

Мысалы: асқа, тойға баратұғын (А.), Сағынайдын асында қү- 
лагер бэйгеге қосылды (С. Мүқ.) деген сөйлемдегі ас сәзі тарихи 
бір кезеңде болған ескі дәстүрді білдіретін ескірген сәз болып та- 
былады. Осы сыяқты, атау деген сөз бірде есім, атын айту деген 
болса, ас деген мағнада да жүмс.алады. Мүның керісінше, риза, 
разы  деген ол баста бір сөз болса, қазір екі сөз болып кетті; сон- 
дай-ақ, мағлұмат деген сөз де екі мағнаға ие болып кетті, ал 
жат деген сөз бүрынғьі бейтаныс, сыпайы деген сөз болатын болса,

• енді оның үстіне бүл сәз — жау деген мәнге де ие болды. Демек, 
сөздің көп мағналылығы — түрақты нәрсе емес. Бүрынғы дара 
мағналы сөз дамый келе көп мағналы сөзге айналуы да, бүрынғы 
көп мағналы сөздің дара мағналы сөзге айналуы да мүмкін.

Сәйтіп, қазақтың қазіргі тіліндегі сөздерде жоғарыда айтылған 
екі жағдайдың екеуі де (көп мағналық және дербес мағналылық) 
бар. Бірақ, қазак тілі үнемі көп мағналы екен деуге болмайды, көп 
мағналы сөздердің колданылуы туралы кейінде айтылмақ.

§ 7. Омонимдер

Омоним сөздерді көп мағналы сөздерден ажырату қажет. Өйтке- 
ні булардың үйлестігінен гөрі айырмашылықтары көбірек.

Шығуы жағынан да, мағна жағынан да басқа-басқа, тек айты- 
луы ғана бірдей сөздерді омоним создер дейміз.
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Қазақ тілінде ат деген түрде біріне-бірі байланысы жоқ, екі-үш 
түрлі сөз бар.

1) Ат — жүмыс көлігі;
2) Ат — есім, атау;
3) Аг — етістік (бүйрық рай).
Бұлар — жеке-жеке үш сөз. Бүл сәздерде өзара мағналық еш- 

бір байланыс жоқ, тек айтылулары ғана бірдей. Осы сөздердіц 
әрқайсысы өзалдына көп мағналы сөз. Мысалы: бірінші ат: бірін- 
шіден, жалпы көлік; екіншіден, жылқының үйірге түспейтін еркегі: 
т. б. мағналары бар. Мүнда тек дыбыстық үндестік қана емес, 
мағналық байланыс бар. Ал, алғашқы келтірілген ат деген үш сөз- 
де дыбыстық бірлестік қана бар мағналық байланыс жоқ.

Қас деген төрт сөз бар. Мысалы: қас — адамның қабағындағы 
қас, қас — дүшпан, жау; қас — бірдеменің жаны, маңы (үйдің 
қасы ); қас — ердің қасы т. б. Бүлар да — жеке-жеке сөздер.

Қейде сөздердің ауызша айтылуында бірнеше сөздердің айтылу, 
естілу үқсастығы болады. Мысалы: осы окер деген сөздерді айтка- 
нымызда, ош шер болып айтылады, сол сыяқты, түзшы мен түщы 
және асшы мен ащы сыяқты сөздер де кездейсоқ деп саналады.

Омонимдердің семантикалық айырмашылықтары контекстеп 
керінеді. Бірақ тілімізде кейбір контекстерді қадағалаи қарамаса, 
сөздің мағналық айьтрмасы ақдалмай екі түрлі түсінілуі де мүм- 
кін. Мысалы: ат қойды деген тізбек бүл күйінде түсініксіз, өйтке- 
ні кімге, неге ат қрйғаны белгісіз болып түр, оны контекстке қа- 
рай анықтап, я болмаса есім қойылғанын, я жауга шабуыл жасал- 
ғанын ашпаса, мағна көмескі болып қалады. Сейтіп, омоним сез- 
дерді қолданғанда бірінен екіншісін ажырату, анықтау өте қажет, 
олай етпегенде, дүрыс пікірден теріс үғым туып, айқын ойдан екі 
үшты с.өйлем шығуы мүмкін.

Омоним сәздердіц бұлардан басқа да бірнеше түрлері бар.
О.лар мыналар:

1) Түрліше жазылып, бірдей айтылатын еөздерді о м о ф о н- 
д а р дейміз. Мысалы асшы — ащы, түзиш — түщы т. б.

Сөздіц Сөздің Екі сөздіа мағпасына мысалжазылуы айтылуы

асшьг аіцы Асиіы ас ә-келді. Астың түзьг ащы болды.
тұзшы түіцы Түзиіы тұз әкелді. Астыц түзы түщы болды.
клуб қүлып Колхозшылар клубқа  жыйналдьь Есікке ңулып  

саліды.
ток ток Балалаірдың қарны тоқ. Бүл сым арқылы ток 

келіп түр.
сары ала сарала Жарасаір сары ала атан керуенге (фбльк.). 

Сен бүл мәселені сарала, талда.
қарақүс карагүс Қарақүс  — жыртқыш қүс; Бастың қарагусы  

астында мыйшық тұрады.

Бүл сәздердің әрқайсы жеке-жеке, біріне бірі қатысы жоқ сөз- 
дер.
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2) О м о г р а ф т а р  (мұны кейде омограмдар деп те атайды). 
Бұл сөздер бір түрлі жазылады да, әр түрлі оқылады я түрліше 
айтылады. Мұндай сөздер біздің тілімізде тіпті аз. Мысалы, көрші 
(іргелес отырган үйлердің адамы, үй), көрші (қарашы, бақш ы,— 
сеи мынаны көрші) деген екі сөздің жазылуы бірдей, ал айтылуы 
басқа. Алғашқының екпіні соңғы буында, екіншісінде екпін жоқ. 
Сол сыяқты, кеспе (көже мағнасында), кеспе (пышақпен кеспе де- 
ген етістік мағнасыпда) және алма (жеміс), алма (етістік) деген 
сәздердіц жазылу түрі бір болса да, айтылуы басқа. Өйткені олар- 
дың алдыңғыларында екпіи екінші буында.

Омонимдер кейде сықақ, әзіл, ажуа ету үшін қолданылады. 
Бұл сездер сөздік жасағанда әрқашан реестр сөз ретінде жеке бе- 
ріледі.

Демек, басқа тілдердегі сыяқты, қазіргі қазақ тілінде де кәп- 
теген омонимдер бар. Сөзді дүрыс қолдану үшін, мағнаны айқын 
анықтау үшін бүл сөздерді абайлап, мавнасын ажыратып қолдану, 
стильді жатықтыру үшін керек.

§ 8. Антоним создер

Бір тілдегі біріне бірінің мағнасы қарама-қарсы создерді анто- 
ним создер дейміз. Мысалы: жарық — қараңғы , өлім — өмір, қуа- 
ныш — реніш, қатты — ақырын, бас — аяқ, жақсы — жаман, алыс— 
жақын тәрізді сөздердің мағналары біріне бірі қарама-қарсы. Бүл 
сездердің бірін айтқанда, екіншісі қарама-қарсы қойьілмаса Да, 
есте болады. Антоним сез болу үшін қарама-қарсы қоюға болатын, 
бірІнің қарсы жағын көрсетерлік ең кемінде екі сөз болуы қажет. 
Мысалы: арық деген сәздің антоннмі — семіз (толық, күйлі). Ал, 
осыкдағы семіз деген сөздің бірнеше мағнасы болғандықтан ол 
тек қана арық деген сөздің антонимы болып қана қоймай, жйсық 
деген сөзге Ае 'антоним бола алады. Сол сыяқты толық, күйлі де- 
ген сөздердің де басқа антопимдері бар. л -

Антоним жәнс синоним сөздердің айырмасын кестемен көрсет- 
сек, мынадай болады.

Антоним сөздер

сх0) 
Г— г

жаксы
оңды
тәуір

жаман
төмен (оцсыз) 
сәл (бәс)

софо алыс
қашык

жакын
жуық

XО
•

N-4

о
семіз
күйлі
ТОЛЬІК

арык
күйсіз
ояз

Сөйтіп, осы кестедегі сөздер жоғарыдан төмен қарай (вертикал 
бойынша) езара синоним сөздер болса, оньтң оңы мен солындағы
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(горизонталь бойынша) сөздер антопим сөздер болады. Синоним- 
дер мен антонимдердіц негізгі айырмашылығы да міне осында.,

Антоним сөздер де үнемі бір қалыпта қалатын сөздер емес, бү- 
лардыц мағналары да жылжымалы, относительді. Мысалы: алыс 
пен жақын деген антонимдер — жалпы ғана үғымдар. Өйткені біз- 
дің алыс дегеніміз жақын болса, жақын дегеніміз алыс та болуы 
мүмкін. Семіз дегенімізді онан гөрі семізірекпен қатар қойсақ, се- 
міз дегеніміз өзінен гөрі семізге қараганда арық болып шығады. 
Сондықтан сөзді жалпы заттық, қүбылыстың, сапаның нақты өзі 
емес, оның фотографиясы, сәулесі деп атайтынымызды жоғарыда 
айтқамыз.

Сөйлегенде, жазғанда ойды күшейту үшін я айқын етіп айту 
үшін бір сөзді магнасы қарама-қарсы болып келетін басқа сөз- 
бен жарыстыра, салыстыра антитеза ретінде де қолдана береміз.

Антоним сәздер көбінесе бүрыпгы халық ақындарының айтыс- 
тарында жиі кездеседі.

Антоним сөздерді қолданудың бірнеше түрі бар. Біріншіден, 
мағнасы қарама-қарсы екі сөзді бір сөйлем ішінде қолдану; екін- 
шіден, мағиасы карама-қарсы сөздерді іргелес сөйлемдерде қол- 
дану; үшіншіден, бірнеше антоним сөздердің бір сыңарларын одан 
кейін беру; төртіншіден, антонимдерді аоалас қолдану жолы. Осы 
жолдың қайсысы болса да айтайын деген ойды айқындайды.

Антонимдер көбінесе жекс сөз бола түрса да, сөз тізбектеріпде 
де, жеке сәйлемдерде де, күрделі пікірді білдірерлік кесек бәлім- 
дерде де қолданылады. Осылардың бәрі айтылатын ойды анықтау 
үшін антонимнің мәні үлкен ёкендігін көрсетеді^,

*

§ 9. Сөз^ердің тура мағнасы жэне ауыспалы мағнасы
Жоғарыда сез ең алдымен тура мағнаны білдіреді дедік. Мүны 

сөздің түрақты мағнасы деп те айтатынымызды түсіндірдік. Енді 
сөздің ауыспалы мағнасы болатынын қарастыралық.

Создің ауыспалы мағнасы заттың я қүбылыстың, не оның бел- 
гісінің ұқсастығын білдіруден, онымен катар олардың өзара тыгыз 
байланысы барлығынан келіп туады. Өйткені зат деген нәрсе — 
шынында өте күрделі нәрсе, сондықтан оның белгілері де өте көп 
болып, ол белгілердің біреуінің маңызы өмірдің бір жағдайында 
артық болса, басқа жағдайда екінші біреуінің мәні артуы мүмкін. 
Осыдан келіп, заттың, қүбылыстың бейнесін көрсететін сөзге бір- 
тіндеп ауыспалы мағна пайда болады.

Мысалы: аю деген сөздің екі мағнасы бар: аю — жыртқыш ац 
болғандықтан, сол аю деген сөз аіиулы, долы деген мағнада да 
жүмсалады. Мүның алғашқысы — тура мағнасы, өйткені ол кон- 
•кретті заттыц аты, ал екіншісі — ауыспалы мағнасы. Осы ауыспа- 
лы мағна алғашқы заттық мағнадан туады. Ал ауыспалы мағна- 
ның өзі бірпешеге бөлінуі мүмкін. Мысалы: аіодың ашулы болуы- 
на қарай — аю деген сөз ашулы  деген мағнада айтылса, аюдың 
қайратына қараіі, сол сөз (аю) қайратты деген мағнада, аюдың 
лас , кір болып жүруіпе қарай, сол сез лас деген мағнада да, аю-
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дың икемсіздігіне карай сол сөзді дөрекі деген мағнада да түсіну* 
ге болады.

Сөздің тура және бүрма я ауыспалы мағнасының мынадай бай- 
ланысы бар: біріншіден аю деген сөз сол аңның барлық қасиетте- 
рін тұтас аңғартып, бір бүтін үгымды білдіреді де, екіншісінде сод 
бір тұтас ұғымның бір қасиеті өзіне үқсас басқа бір затқа, қубы- 
лысқа, қасиетке меңзей қолданылады.

Сол сыяқты, сай деген 4 сөз бар: сай — өзөк; сай — әзір, дайын:. 
сай — лайық; сай — бой (бөріктің сайы). Бүлар — жеке-жеке сөз- 
дер. Осылардың әр қайсысының тура мағнасымен қатар, ауыспа- 
лы мағналары бар. Салу деген етістік сөздің шамамен айтқанда: 
14 мағнасы бар. 1) салу — түрғызу, жасау (үй салу); 2) салу — 
қою (бірдемені орнына салу); 3) салу — тоқу (ұя салу); 4) салу— 
себу, егу (егін салу); 5) салу — түсіру (жолға салу, жөнге салу);
6) салу — орнату (ескерткіш салу); 7) салу — жіберу (хат салу);
8) салу — міндеттеу (салық салу); 9) салу — төоеу, жаю (төсек 
салу, көрпе салу); 10) салу — қосу (қүс салу); 11) салу — тыңдау, 
үғу (қүлақ салу, назар салу); 12) салу — көрсету (базарға салу); 
13) салу — жүргізу, жіберу (араға қісі салу); 14) салу— айту, 
білдіру (біреуге сөз салу). Сол сыяқты, табу деген сөзде 6 мағня,, 
тарау деген сөзде 13 мағна, түсу деген сөзде 12 мағна, байлау де- 
ген сөзде 7 мағна бар.

Сондай-ақ, Қолхоз малы қабындап өсуде (С. Қ.); Бір үйде жый- 
наулы екен дүние мал (С. Тор.) деген екі сөйлемдегі мал деген 
сөздің мағналары екі басқа. Бүның біріншісі — тура мағна болса, 
екіншісі — ауыспалы мағнасы. Ауыопалы мағна мен тура мағна- 
ның айырмашылығы мынадай: тура мағна — негізгі мағна, ол кө- 
бінесе заттың, қүбылыстың тікелей аты; ауыспалы мағна — баттық. 
мағнадан туатын қосымша мағна. Бірақ бүл да түрақты мағнаға 
жақын. Ал, сөздіц контекстегі мағнасы тұрақсыз мағна емес, Мү- 
ны айыра білу қажет.

Тағы бір ерекшелік: бір сөздің тура мағнасы мен бұрма мағ- 
насының мағналық байланысы үзілмейді. Егер мағналық байла- 
нысы алшақтап, үзіліп қалса, онда бүл сөз екі мағпасы бар бір 
сөз болмай, орқайсы өзалдына дара мағнасы бар, жеке сөз болып 
кетеді. Сондықтап сөздің тура мағнасы да, бүрма мағнасы да, сан- 
ның аз-кәбіне қарамастан, сөздікте бір үяда беріледі.

С ө з д і ң  э м о ц и я л ы қ  ( қ о с ы м ш а )  м ә н і. Тілдегі сөздер- 
дің мағналары затқа я қүбылысқа нұсқап қана қоймай, айтушының 
ақиқатқа қалаи қарайтынын да қамтыйды. Осымен байланысты сөз- 
дің қосалқы мәні де болады. Сөздің ондай қосалқы 'мәні тілді қол- 
данатын адамға байланысты. Өйткені И. В. Сталин «... Таптар тіл- 
ге ықпал жасайды, тілге ездерінің айырықша сәздері мен сөйлем- 
шелерін енгізеді, кейде белгілі бір сөздер мен сөйлемшелерді ор- 
түрлі түсінеді. Бүл күмонсіз нәрсе»,1 — дейді.

1 И, В. С т а л и н .  Марксизм және тіл білімі мэселелері, казакша аударма-
сы, Алматы, 1951, 34-,бет.
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Мысалы, би, қожа, молда дегён сөздер өткен дәуірдегі қазак, 
қоғамының қалың бүқарасына жек көрінішті сәз болса, сол күнде- 
гі үстем таитың адамдары ол сөзді өзінше қастерлеп, ерекше мән 
бергені даусыз.

Сонымен қатар, танымадық, жарымадық окақсыға бір енді 
(А.), Аурулы болып бақсыға, даулы болып жақсыға барма (ма- 
қал) дегендегі жақсы деген сөздердің түпкі мағнасы бір болғаны- 
мен, эмоциялық қосымша мәні екі басқа. Біріншіде ел билейтін, 
елге басшы болатыи адам заманыпа қарай, үстем тапқа қажет 
деген мәнді берсе, екіншісінде жақсы емес деген жек көрушілік 
мағна айқын көрінеді.

Сол сыяқты сүйкімі жоқ масыл би, сүйретіліп өтер сол (А.) де- 
генде, Абайдың би деген сөзге қалай қарайтыны, яғни жек көретіні 
аңғарылады. Сөйтігі, революцияға дейін жақсы деген сөздің мағ- 
насы осындай екі түрлі түсінілгенін көреміз.

Еңбек ері, даңңты жылқышы, даңңты ңойшы (шопан), даңңты 
тарышы сыяқты сөздердің өткен дәуірдегі қоғамда қолданылуына 
жағдай жоқ болатын. Өйткені ол кездегі қоғамдық құрылыста ең- 
бектің өзі дәріптелмегендіктен, еңбек еткен адамдардың дәріптелуі 
мүмкін емес еді. Бірақ, бір қоғамда өмір сүрген түрлі топтар бір 
сөзге бірнеше эмоциялық мән беруі зацды. Өткен дәуірдегі қоғам- 
ның прогресшіл-демократтық идеядағы уәкілдері— Абай, Ыбрай, 
Сүлтан-Махмуттар еңбек деген иәрсеге жағымды қараса, сол күн- 
дегі үстем таптың көзқарасы мүлде жағымсыз еді. Ал, бұл сөздер 
қазіргі қоғамда осы сәзге ерекше эмоциялық мән берілігі, жағым- 
ды болып отыр. Сөйтіп заманына қарай кейбір сөздердің мәні де 
өзгереді, дамыйды.

Сөздің эмоциялық мәні үнемі таптық болып та, немесе.заман- 
ға қарай үнемі өзгеріп те отырмайды. Бірақ сан ғасырларды басы- 
нан өткізсе де, түрақты эмоциялық мәнін жоймағаи сөздер де бо- 
лады. Мысалы: оісамандың, жексүрындық, қаныпезер, мылжың, 
бүзақы, үрлық-қарлық деген сыяқты сөздердің мағналары мем 
мазмүндарында өзгерістер болғаны мәлімсіз. Өйткеиі мүндай 
үғымдар өткен қоғамдардың қайсында болса да, болғаны даусыз, 
бірақ ол үғымдарға әр таптың уәкілдері өздерінше эмоциялық мэн 
бергені я беретіні айқын.

Сәйтіп, эмоциялық мән сөздің қалай айтылуынан да, қолданы- 
луынан да пайда болады. Осы айырмашылықты ақынның, жазу- 
шының (көркем шығарма), автордың — сөйлеушінің көңіл я сезім. 
күйін білдіруге де қолданатыны анық.

§ 10. Сөздің лексикалық және грамматикалық мағнасы
Әрбір сөз дара-дара айтылса да, негізінде сөз тіркесінде, сәйлем- 

де болады. Осымен байланысты сәздің негізгі лексикалық мағна- 
сымен қатар, қосымша бір я әлденеше грамматикалық мағнасы 
да болады. Ж ер көктеді деген сөйлемде екі сөз бар. Олардың лек- 
сикалық мағнасы бізге анық, мысалы: оісер дегеи бұл сөйлемде 
негізгІ лексикалық мағнасының үстіне мынадай мағналарды білді- 
ріп түр. Атап айтсақ: жер — зат есім, оның ішінде жалпы есім,.
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;атау күйінде тұр (атау септік жалғау), сөйлемнің бастауышы бо- 
. лып тұр. Сөйтіп, бұл сөздің төрт түрлі грамматикалық мағнасы 
бар. Сол сыяқты, көктеді деген сөз — етістік, оның ішінде салт 
етіс, етістіктің өткен шағы және жіктік жалғаудың үшінші жағы, 
сөйлемнің баяндауышы деген сыяқты мінездемелер бүл сөздіқ 
грамматикалық мағналары болады.

Сөздің лексикалық мағнасы контекстегі сөздің ұгымын айқын- 
даса, сөздің грамматикалық мағнасы контекстегі сөздердің өзара 
қатысын көрсетеді.

Сөздің лексикалық мағнасы мен грамматикалық мағнасы ты- 
ғыз байланысга болады. Сәздің лексикалық мағнасының өзгеруі 
кейде грамматикалық мағнаның ©згеруіне әкеліп соғады. Мысалы: 
мал  деген сөз — зат есім, малды  деген сөз де зат есім. Ал малды  
колхоз дегендегі малды  лексикалық жаңа сөз, бірақ әуелгі сәздің 
грамматикалық мағнасы езгеріп, зат есім емес, сын есім болып 
кетті. Осы сыяқты, мал деген түбірден малшы  десек, бұрынғы тү- 
бір сөзден туынды түбір сөз туады.

Мұны схемамен көрсетсек мынадай болады:

С 03 жаңа сөз лексикалық )
і
! мал мал ~ шы лексикограмматикалық |

түбір | туынды Ітүбір грамматикальис]

.Мүнда сөз өзгеріске үшырайды. Сөз тудыратын бүл жұрнақтар лек- 
еикаға да, грамматикаға да бірдей байланысты болғандықтан, 
академик В. В. Виноградоз лексика мен грамматиканың айрылыса- 
тын торабы,1 — дейді, яғни лексико-грамматикалық категория дея 
атайды.

Демек, сөздің лексикалық мағнасы мен грамматикалық мағна- 
сы басқа бола түрса да, бүл екеуін үластыратын ұйтқы сол жеке 
сөздің өзі болады. Бір сөздің ©зінде осылардың екеуі бірден түйі- 

■сіп келіп, қайта ажырасады.

§ 11. Сиионимдер

Т ү с і н і к .  Қазіргі қазақ тіліндегі сөздерді лексикалық бірпе- 
ше топтарға қарсы қойып салыстырсақ, олардың кейбіреулері бірі- 
нен бірінің стильдік айырмашылығы бар сәздер бола түрып, мағна 
жағынан бір мәндес болады. Мысалы: алыс деген сөз жалпыньш.

і Вогіросы язьжознпния в оветс трудов И. В. Сталина. М., 1952,. стр. 180.
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күнделікті жиі қолданылатын сөзі болса, қашық деген сөз де көбі- 
кесе алыс деген сөздің мағнасын білдіреді. Сондай-ақ жырақ 
(жасымда албырт өстім ойдан оісырақ (А.) дегеи сөздеалы с  деген 
сөзбен мәндес. Сол сыяқты, қысқа, кслте, шолақ; жылдам, иіап- 
шаң, тез, асығыс; эдемі, көркем, сүлу, ару; айту, жеткізу, сәйлеу 
т. б. бәрі де өзара мәндес сөздер.

Бірақ бүл сөздердің осындай мәндестігін (магнасын) мүлде 
бір деуге болмайды. Өйткені бүлардың мағнасы жақын болганы- 
мен, бірінің орнына бірі кез келген жерде жүре бермейді. Мысалы: 
Алыс жолда дегендегі алыс деген сөздің орпына қашық деген 
сөзді айтуға болмайды, бірақ жырақ деген сөзді айтуға болады. 
Екі колхоздың арасы алыс емес дегендегі алыс деген сөздің орны- 
на қашық, жырақ деген сөздердің қайсысын болса да айтса, сөй- 
лемнің мағнасына нұқсан келмейді, яғни осы арада бүл үш сөз бі- 
ріне бірі синоним болады. Ал сол сыяқты айтатын сөз қысқа де- 
гендегі қысқаның ориына шолақ, келте деген сөзбен ауыстыруға 
болмайды, қысқа қүйрық торы ат дегенде шолақ, келте дегендер- 
дің қайсысын айтсақ та бола береді. Шолақ ақыл, қысқа оісіп, кел- 
те мурын дегендегілерді бірінің орнын бірі ауыстыра алмайды.

дегендегі үш етістік біріне-бірі синоним болса, ол баяндама жаса- 
ды, лекция оқыды, сәз сөйледі, жаңалықты оісеткізді дегендердегі 
етістіктерді біріне бірін ауыстыруға болмайды. Оларды ауыстыру 
үшін сөйлемді басқаша кұру керек.

Сөйтіп, сөздер мәндес дегеннен сөздердің мағнасы біреу-ақ де- 
ген үғым шықпауға тиіс. Өйткені, синоним сөздердің мәпі жақым 
болуымен бірге, әр сөздің өз алдына қосымша мәні де болады. 
Егер синоним сөздердің мағналық айырмашылықтары (оттенок- 
тары) болмаса, тұп-тура бір мағнада айтылып, бір стильде қолда- 
нылса, онда абсолютті синоним болып жүрген екі-үш сөздің біреуі 
тілде сақталып, өзгесі өмір сүруден қалып, лексика кұрамынан 
шығып қалар еді. Яғни сөзді синонимдік қасиетке ие болдыратын, 
лексикада жеке сөз ретінде қолдандыратын түп қазығы сол сәздің 
жалпы мағнасынан емес, опың сәл де болса мағналық өзгешелігі 
(оттеногі) болатындығынан деп қараған мақүл.

Ә р  т ү р л і  а й т ы л с а  д а ,  ж а л п ы  м а ғ н а л а с  б о л а т ы н ,  б і р а қ  с ә л  ғ а н а  
б а с қ а  е р е к ш е л ік т е р і  б а р  с ө з д е р  с и н о н и м  д е п  а т а л а д ы .
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і/ а) С и н о н и м д і к  қ а т а р .  Біріне бірі синоним болатын сөз- 
дер өзара топталып, өз ішінде жікке бөлінеді. Синоним сөздердін 
орбір топтары с и н о н и м д і к  қ а т а р  (үя) делінеді. Бұл қатар- 
ға жалпы мағиалас сөздер жатады, олар түрлі белгілерімен бір- 
біріне қарсы қойылып танылады және сол қатардың ішінде өзара 
ерекшеленеді. Әрбір қатардың өзі әрі жалпы мағналас, әрі түрлГ 
мәнді болуы — оның белгілерінің алуан түрлі болуына байланыс- 
ты. Сол үшін синоним сөздердің екі жағы бар дейміз.

Біріншісі — сөздердің жалпы мағналас болуы. Мүны табу, әри- 
пе, оңайырақ. Мысалы, мықты деген сөзбеи мағналас тағы қан- 
дай сөздер бар деп ойласақ, берік, күшті, қуатты, әлуетті, қарулы  
деген сөздерді табамыз.

Екіншісі — осы сөздердің өзара айырмасын табу; бүл, әрине„ 
қыйынырақ. Оның себебі — бүл сөздердің мағналық жақындығы 
басым болады да, айырмасы күңгірт болады. Мысалы, адам, атү 
трактор т. б. қыймыл иесіне әлгі синоним сәздердің бәрін қолдану- 
ға болады. Мысалы, мына гөмендегі схемада бүлардың байланы- 
сы былай болады:

мықты

берік
ү Ч  \ Х у /

күшті

қуатты

әлуетті

карулы / / ______________

ат

трактор

мықты ат мықты

берік трактор берік

күшті аю күшті

қуатты адам қуаттьг

әлуетті қол әлуетті

Ал жансыз затқа, мысалы, күшті ағыс, берік ағаиі, мықты ше~ 
гс, қуатты электр делінсе де, осындағы сын есімдерді бірінің орны- 
на бірін ауыстырып қоюға болмайды. Өйткені олардың мағналық 
айырмашылығының (оттеногінің) ерекшелігінде. Сондықтан, мүн- 
дай ерекшеліктерді баңқау — тілді жақсы білуге өте қажет.

Осы ерекшеліктерді білген адамның тілі бай да, көркем де, 
оралымды айтылатыи шебер де болады.

б) С и н о н и м д  і к қ а т а р д ы ң б і р л е с т і ік ш е г і ж ә н е 
ж а л ғ а н с и н о н и м д е  р. Синоним сөздердіц мағналық бірлесті- 
гі — сол сөздердің негізгі мағнасының бірлігінде дедік. Ал синоним 
сөздердің негізгі мағнасының жалпы болуына қарап, бұл сөздердің 
бәрі бір сөз екен деуге болмайды. Мысалы, қол — саусақ, ақыл — 
ес, кеңірдек — өңеш, ағаш — отын, ат — тай т. б. сөздердің жалпы 
магнасы ортақ. Мысалы: атпенкелді дегенде әйтеуір жылқының
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<бір түрін көлік етіп келді дегенді түсінеміз, өйткені аттын жаллы 
үғымы — көлік; ал тай — жылқының жас төлі дегеннен олардың 
жеке мәндері анықталады. Сол сыяқты: өңешін созды деудің ор- 
нына кеңірдегін созды, немесе өңештеді — кеңірдектеді десек те 
болады. Сүйтсе де, ө ң е ш — адамның, жәндіктің ас өткізетін мүше- 
сі де, кеңірдек — дем алыс мүшесі болады. Қеңірдек дем алыс 
мүшесі дегендегі кеңірдек деген сөзді өңеш деген сөзбен ауысты- 
руға болмайды. Себебі: бүл сөздердің синонимдік шекарасынан 
шығып кетеміз. Сол сыяқты ол отын бұтады дегендегі отын дегенді 
ағаш деген сөзбен ауыстыруға болады, ал пешке сексеуіл жақты 
деген сөйлемдегі сексеуіл деген сөздің орнына отын жақты деуге 
болмайды. Өйткені мүндайда мағна жалпыланып, жағылған — сек- 
сеуіл ме?, ағаш па?, көмір ме? нақтыланбай қалады. Бүларды ай- 
қындауды керек ететін нәрсе— ойдың саралығы. Сондықтан сино- 
ним сөздерді ажьграта білу қажет.

Біріне бірі мэндес сөздердің жалпы мағнасының аяқталған 
жерін синоним сөздердің мағна шегі дейміз.

Сонымен бірге бір тектес сөздердің бәрі бірдей синоним бола 
бермейді. Мысалы: үй, күрке, лашық, шатыр, жаппа, там, ғима- 
рат дегендер — бір тектес, мағналары біріне бірі жақындау сөздер, 
бірақ әрқайсысының аз да болса, дара мағнасы болғандықтан, 
олар синоним сөздер емес. Сондай-ақ, қайың, терек, тал, қарағай 
т. б. бәрі — тек жағынан ағашқа жатады, бірақ әрқайсысы ағаш- 
тың конкретті түрін көрсететіндіктен, бүл сөздер біріне бірі сино- 
пим бола алмайды. Сондыктан мүндай сөздерді кейде жалған си- 
ноним дейміз.

Айтылатын ойды айқындау үшін мүндай бір тектес сөздердің 
шегін ажыратып қолдану керек.

в) С и н о н и м д і к қ а т а р д ы ң ө з а р а а й ы р м а ш ы- 
л  ы қ  т а р ы. Синонимдік қатардың өзара төрт түрлі айырмашы- 
лығы бар. Олар мыналар:

1. Э м о ц и я л ы қ  м ә н. Кейбір синоним сөздердің, бейтарап 
айтылғанның езінде де, дара мағнасына қоса көңіл күйін, көзқа- 
расты білдіретін мәнін эмоциялық мән дейміз. Мысалы, келбет 
мүсін, әлпет деген сөздер дара түрып-ақ, бірі жағымды, енді бі- 
реуі жағымсыз мәнді білдіреді. Келбет, мүсін деген сөздер көбіне- 
се жаңсы, тәуір деген сөздермен тіркессе, әлпет деген сөз көбіне- 
■се жаман деген сөзбен байланыса айтылады. Келбеті жаңсы, мүсі- 
ні жаңсы делінсе, әлпеті жаман делінеді.

Синоиимдік қатардың. ішіндегі сөздердің бүл сыяқты эмоция- 
дық мәні, дара сездердің өзінен сезілгенде, ол сөздердің сөйлем 
тізбегіндегі қалыптаскан тәжрибесі ескеріледі. Мысалы, ішу, со- 
раптау деген екі сөз біріне бірі мәндес болғанда, осылардың дара 
күйінің ©зінде, әрқайсысына тән тұрақты эмоциялық мәні бар жә- 
ие олардың сөз тізбегіндегі қолданылу тәжрибесі де бар; мысалы, 
шай ішіп отыр деген мен иіайды сораптап отыр деген бір емес. 
Алғашқысында констатация магнасын білдірсе, соңғы мысалда,
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а й т у ш ы н ы ц  шай іш іп  отырған адамға қалай қарайтыны, яғни, жек 
к ө р іп  айтқаны сезіліи түр.

Міне, мұндай көңіл күйін білдіретін синоним сөздер — эмоция- 
лық мәнді синоним сөздер делінеді.

2. Ә л е у м е т т і к  м ә н д і  с и н о н и м  с ө з д е р .  Синоним- 
дік қатардағы сөздердіц кейбіреулерінің өзара әлеуметтік топқа 
қарай айтылуы элеуметтік мәнді синоиим сөздер делінеді. Бүл. 
әрине,— тапты қоғамға тән сөздер. Бірақ бүл айтқандарымыздан 
змоциялық мән тек қана таптық жаргондарда болады деген ұғым 
шықпайды. Өйткені эмоциялық мәи негізінеп жалпы халықтықлек- 
сиіканың жеке сөздерінің қалыптасқан мағнасына байланысты бо- 
лады. Октябрь революциясынан бүрынғы кезенде қазақ тілінде 
бәйбііие, әйел, қатын дегеп синоним сөздер де, бала, жігіт, аза- 
мат, байбатша, мырза дегеп синоним сөздер де бар еді. Осы сино- 
нимдік қатарлардағы бәйбіше деген сөз байлардың әйеліне, бай- 
батша, мырза деген сөздер байдыц балаларына айтылып, қатын, 
бала деген сөздер негізінен ецбекші бүқараныц әйеліне, баласына 
айтылатын. Сөйтіп, бүлар сыяқты біраз сөзге өткен қоғамдағы 
түрлі таптық топтардың әрқайсысы өзінше мән берген.

И. В. Сталин қоғамдағы адамдар тілге талғап қарайтынын, 
тілдің қай тапқа болса да алаламай, бәріне бірдей қарайтынын 
ашып айтып берді. Мысалы, тас, тау, жер, су, жаңбыр, отын, от, 
қурай, көде, бару, уйықтау т. б. осы сыяқты сөздер барлық таптар- 
ға бірдей болса бәйбіше — тоқал, байбатша — жігіт, бай — жал- 
шы, төре — қара т. б. сөздер таптық топтардың қатнасынан туғанын 
дәлелдейді.

Тілдің қоғамдағы таптарды алаламайтынын айта келіп, «Бірақ 
адамдар, — деді И. В. Сталин,— жеке әлеумегтік топтар, таптар 
тілге тіпті де талғаусыз қарамайды. Олар тілді өздерінің мүдде- 
лері үшін пайдалануға, оған езінің ерекше сөзін, өзінің ерекше тер- 
миндеріи, өзініц ерекше сөйлемшелерін таңуға тырысады»1.

Міне, осы сыяқты жағдайлар қазақ тілінің тарихи кезеңДерін- 
де болғанына айғақ боларлық фактылар. Әрине, бұл айтылғандар 
капитализмнің түсында, феодализмнің кезінде болады. Бірақ, 
мүндай сөздердің саны бүрын да аз еді, ал оиың үстіне бүл сөздер 
біздің замаиымызда ескіліктің ізі болып, қазіргі күндегі лексика- 
дан шығып қалуға бейімделді. Социализм түсында мұндай факты- 
лар кездеспейді. Лексикада болатын эмоциялық ерекшелік тапты 
талғамай, айтушы адамиың қандай мән беруіне, тыңдаушының тү- 
сінігіне, сөздің өзіне тән түрақты мағнасына сүйенеді. Мысалы, 
ой шіркін деген сөзді эмоциялық екі түрлі мэнмен айтуға болады. 
Егер айтушы үиатгіай айтса, бір түрлі, үнатып айтса, екінші мән- 
де болады. Бірақ жазу тұлғасы сол күйінде түра береді. Демек, 
сөздің эмоциялық мәні негізінен айтылуға, дауыс интонациясына 
сүйенеді.

1 И. В. С т а л и н .  Марксизм және тіл білімі моселелері, қазақша аудар-
масы, 1951, Алматы, 10-бет.



3. Л о г и к а л ы қ б е л г і л е р. Жеке сөздің беретін мағнасы 
ыың м а з м ұ н ы н  логикалық белгі дейміз.

Синонимдік қатардағы сөздердің бірінің орнына бірі жүруінің 
өзі де біркелкі бола бермейді. Аіысалы: қызыл, қанқызыл, алқы- 
зыл дегендер қызыл түстің әртүрлі оттеногін білдіріп түрса да,. 
бұл қатардың бірлік қалпын бүзбай, бір мағнаға жақындық бірлік- 
ті сақтап түр, бірақ синоним емес. Ал, оісаман, наиіар, оңбаған, 
сұмпайы деген сөздер синонимдік қатар делінеді. Өйткені ол сөз- 
дер затқа, қүбылысқа айтылатын адамның түрлі дәрежедегі кәңіл 
күйін аңғартып түрады. Мысалы, ұнатпағанымызды жаман десек, 
жек көргенімізді оңбаған десек, онан да артық жиіркене айтсак* 
сұмпайы деуіміз — айтайын. деген ойдың логикасынан туады.

Ал, ұзақ, алыс, жырақ, қашық деген сездер де — тектес сино- 
пимдер, бірақ олар көңіл күйін тікелей білдіре алмайды. Бүлардан 
ғөрі басқашарақ: таяқ, келдек, сойыл, шыбық деген сөздер — жал- 
пы синонимдік үқсастығы бар сөздер, бірақ олар — тек заттың 
атқаратын қызметіне карай қойылған жай атаулар ғана. Деген- 
мен бүл сөздердің де беретін мағпалары басқа-басқа, бірінің мағ- 
насын бірі бере алмайды, кейде синоним сөздердің қатары болып 
қолданылса да, түпкілікті синоним қатар болуы да күмәнді. Мы-

К С Л Л 6 К П С Нсалы: қораға түскен қасқырдыі соқты; Табын сыйыр-
С О Й ЬІ л  м с н

{ Т  3 Я К П  6 Н г *айдады дегендерде синоним болып түрса, бәрін
иі ы б ы к п е н

бір шыбықпен айдады дегендегі шыбықпен деген сөздің орнына 
таяқпен, келдекпең, сойылмен айдады деуге ешбір болмайды.

Дегенмен, осы синонимдерден де көңіл күйі синонимі болуы мүм- 
кін. Мысалы, ашулы шал таяғын ала жүгірді деген сөйлемдегі 
т а я қ  деген сөздің мағна оттеногі екі түрлі бола алады. Егер ай- 
тушы — таяғын қолына алып, шалдың асығып кеткенін хабарлап 
айтса, бір басқа; ал шалдың біреуді таяқпен соққалы үмтылғанын 
айтса, екінші түрлі. Мүндай сөйлемдерде көңіл күйі не айтушының 
дауыс ырғағынан (тонынан), не жазушының жазу сарынынан, сөй- 
лемнің алды-артындағы басқа сөйлем аңызынан аңғарылады.

Ал байшыл, ұлтшыл, ескішіл, ұры, кезеп, бұзақы  сыяқты сәз- 
Дер қазіргі күнде тек кана жексүрындық үғымды білдіреді. Бүл сөз- 
дердің тікелей мағнасында қоғамдық көзқарастың әсері бар екені 
айқын. Өйткені өткен қоғамда бай баласы деген атқа үстем тап 
ерекше мән беріп, артық қадірлейтін болса, жаңа социалистік қо- 
ғамда жексүрын мағнаны білдіретіні айқын. Тіпті сол еткен қо- 
ғамның өзінде де байбатшадай, бай баласындай шіренбей жүмыс 
істе дегенде жек көрушілік, үнатпаушылық, сөгушілік мән бар еді. 
Сәйтіп, жеке сөздің өзінде де эмоция-логикалық мән болады.

Шұңқыр, шүңғыл, ой, ойпат деген сөздердің ұқсастық бірлігі 
бар, бірақ бұлардың өзара мағпа айырмасы күшті болады. Демек, 
синонимдік бұл қатардағы сөздердің мағна алшақтығы басым бо- 
лады. Ондай дәрежеге жеткенде синонимдік логикадан ауа жайы-
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-лып, бұрынғы синоиимдік қатар бұзылып, біріне бірі синоним бо- 
лудан қалады.

4. С т и л ь д і к  е р е к ш е л і к т е р .  Бұл топқа жататын өзге- 
шеліктер алуан түрлі болады. Бүған лексикалық түрлі категория- 
ға жататын сөздер де, яғни жалпы халықтық сөздер де, жергілікгі 
говор сөздер де, сөйлеу тілінің ерекшеліктері де, әдетте, мағна- 
мән жәнінен түрліше болып, қолдану ерекшеліктері де енеді. Сино- 
нимдік бұл ерекшелікте синоним сөздердің басқа сөз тіркестерімен 
қабаттаса айтылу, айтылмауының мәні зор болады.

Шаңқан, ақ, боз дегеи сөздер синонимдік қатар екені мәлім. 
Енді осы сөздер басқа бір сөздермен тіркескенде, бұлардың бірінің 
орпына бірі қолданылуы я қолданылмауы стильге байланысты. 
Мысалы, боз ат дегендегі боздың орнына ақ деген синоним сөзді 
қолдануға болмайды. Сол сыяқты ақ көйлек деудің орнына боз 
көйлек делінбейді. Қыңыр оісайлап, шет қонып жүр дегендегі қы- 
ңыр дегеннің орнына қыйсық, иіет дегеннің орнына жиек деуге 
болмайды. Ал матаның иіеті деудің орнына жиегі деуге, қыйсық 
адам деудің орнына қыңыр адам делінсе, қыңыр ағаш, қыңыр үй, 
қыңыр жол делінбейді, өйткені жалпы халық практикасында мүн- 
дай тіркес қазак тілінің заңына жат болады.

Бұл сыяқты фактыны реальдық мүмкіншілік емес, потенциальды 
мүмкіншілік дейді. Оның себебі, жалпы алғанда, болуға мүмкік- 
шілігі бар жағдайдың тәжрибеде болмауы, бірақ болып қалу 
мүмкіндігі логикалық ойға сыяды.

Сонымен бірге, біріне бірі тіпті жақын синоним сәздердің өзі 
бірінің орнына бірі қолданылмай, тек қана белгілі тізбекте тұруы 
'да мүмкін. Мысалы: терезе, есік, шкаф деген сөздерге тек қана 
аиіық деген синоним тіркеседі. Мысалы, есік ашық, ашық терезе, 
шкаф ашық делінсе; айқын жол, оның болуы айқын деген тіркес- 
терде айқын деген сөзді ашық деген синониммен ©згертуге бол- 
майды.

Сондай-ақ, жалпы стильдің үзын-ырғасынан туатын ерекшелік- 
тер бар. Олар мыналар: ауызекі айтылатын сәздер мен кеңсе сөз- 
дері, ғылми-техника мен поэзияға қолданылатын синонимдер т. б. 
бірінің орнына бірі қолданылмайды. Оның себебі әрқайсысЬшыц 
жалпы сөзі бір болғанымен, қолдану стилі басқа. Ғылми-техника- 
лық әдебиетте сөздіц мағнасының нақты, дәлді болуының ерекше 
мәні бар. Поэзияда — сөздің ауыспалы мағнасының, теңеу, эпи- 
тег т. б., көркемдік үшін мәні зор. Ал іс қағаздарында, кеңсе лек- 
сиконында стандарт басым болады. А^ысалы, осы сенім қағаз бе- 
рілді үсынушы жолдас пәлен үлына... деп стандарт болып, бәрі 
біртектес болып отырады. Поэзияда — Ай-күні адамзаттың үлы 
Сталин (Жамбыл) дегендегі ай мен күнге теңеу т. б., меңзеу, ұк- 
сату — Тоты қүс түсті көбелек (А.) т. б. көп үшырайды. Бүлай бо- 
луы, әдеби тілдің әралуан жанрының, әрқайсысының өзіне т ә і і  

ерекшеліктерінен туған, эрине, ол да заңды.
Осылардың тағы бір ерекшелігі — синоним сөздердің ©зі де 

колданылып түрған дәуіріндегі қоғамдық санадан, ой-өрісінің әсе-
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рінен аулақ болмайды. Мысалы, қазақтың данышпан ақыны Абай 
Құнанбаев Арман алыс, өмір шақ десе, оған сол кезде арманның 
алыс болуы шындық еді. Енді осы арман алыс деген ұғым біздің 
заманымызда біздің өмір сүріп түрган қоғамымыздың шындығына 
қайшы келетін болғандықтан, өмір тәжрибесі оны бекерге шығар- 
ғандығынан, қазірде қолданылмайды. Бірақ арман деген сөздің 
ұғымы кең, өйткені адам баласының тәжрибесінде, бір армашіан 
бір арман туып, ол да дамып отырады. Әйтсе де, Абай дәуірінде 
арман еткендері — біздің түсымызда алдақашан болып өткен бол- 
машы нәрсе сыяқты. Қазіргі кезде тек қана коммунизм орнату — 
қоғамдық мақсат, ілгері ұмтылыс, оның орындалуы ақиқат нәр- 
се, тек әңгіме уақытта ғана. Жаңағы айтылған бір жолдың екін- 
ші жартысы өмір шақ деген тіркес күні бүгінге дейін қолданылу- 
да. Өйткені ол — табиғи нәрсе. Елімізде медицина қайраткерлері 
адам баласының өмірін үзарту туралы ғылми зерттеу ісіне талай 
еңбектерін сарп етіп жүр. Ал, совет үкіметі совет азаматтарының 
өмірін үзартуға нақтылы жағдайлар жасап отыр. Дегенмен, өмір 
йіақ деген магна әлі тұрақты. Стильдің анық, айқын, нақты түсі- 
нікті болуына Қ. Маркстың, Ф. Энгельстің ерекше көңіл бөлгенін 
«сила» және «энергия» (күш-қуат) деген синоним сөздер туралы 
айтқандарынан көреміз. «Термин энергия отнюдь не выражает 
правильно всего явления движення...»1— деп, Энгельс терминнің 
синонимін іздейді. Сол сыяқты, В. И. Леиин де: «Уклон не есть 
еще готовое течение. Уклон это есть то, что можно поправить... 
это, на мой взгляд, и выражается русским словом «уклон»... Если 
кто-либо найдет русское слово, более выражающее эту мысль, — 
пожалуйста»,2 — дейді. Сондай-ақ синоним сөздердің дүрыс қолда- 
нылуын В. И. Ленин талап ететінін және оны шығарма стилімен 
байланыста карайтынын: «И с точки зрения стиля нежелательны 
эти слова «увеличение значения и сужение роли» вместо вытесне- 
ния»5 (астын сызган — Е. М.) дегенінен көреміз. Осында айтылып 
түрган сужение, вытеснение деген сездер, орыс тілінің өзінде нақ- 
ты осы тізбекте түрғанда, біріне бірі синоним бола алмайтынын 
В. И Ленин қатал сынайды.

Бүдан шығатын қорытынды — лексикада бір сөз екінші сөзбен 
белгілі дәрежеге дейін мағналас болып, бірінің орнына бірі қолда- 
нылатын болғанның өзінде ол сөздерді талғап колданудың мәні зор 
екенін дәлелдейді. Сондықтан, мағна жағынан біріне бірі жақын 
болған сөздердін өзі де үнемі бірінің кызметін бірі атқара бермей- 
ді деген қортынды шығаруға мәжбүр етеді.

Демек, синоним сөздердің колданылуына, оның мағнасы, зама- 
нына қарай, бірде кенеліп, бірде қусырылып, аз да болса, өзге- 
ріске үшырап отырады.

С и н о н и м  с ө з д е р  ж ә н е  к е п  м а ғ н а л ы  с ә з д е р .  
Лексиканың ерекшелігінің бірі — кейбір сөздердің көп мяғналы бо-

1 К- М а р к с ,  Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. XIV, стр. 541.
2 В. И. Л  е н и н. Соч., т. XXVI, стр. 267.
3 В. И. Л  е н и н. Соч., т* V, стр. 22.
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луында екенін білеміз. Қөп мағналы сөздердің синонймдік қатар- 
лары да көп болады. Мысалы, ыстық деген сөзді егер күн деген 
сөзбен тіркестіре айтсақ, оған аптап, қызу деген сөздер синоним' 
болады, өйткені ыстық деген сөздің бір мағнасы осылармен мән- 
дес. Егер үй, бөлме деген сөздермен байлапыстыра айтсақ, оның 
синопимі қапа деген сөз болады, өйткені екінші бір мағнасы осы 
қапа деген сөзбен мәндес. Ал, аймақ деген сөз мына төмендегі си- 
нонимдік бірнеше қатарға кіреді: аймақ, аудан, аумақ, төңірек 
деген синонимдік қатарға жатады да, аймақ, айнала, көлем, маң,. 
маңай деген синонимдік қатарда айтылса, аймақ, өлке деген сино- 
нимдік қатарда тағы колданылады. Бүл аймақ деген сөзді схема- 
меп көрсетсек, мынадай болады:

аудан аумзқ төцірек

аймак айнала көлем, мац маңай

елке край аудан

Сол сыяқты, ақ дёгеы сөз ақ, боз, шаңқан деген синонимдік қа- 
тарда айтылса, ақ, таза, кіршіксіз дегендердің қатарында және ақ, 
айыпсыз, адал деген сөздерге тағы синоним болады.

Демек, көп мағналы сөздердің синонимдік қатарлары да, сол 
сөздің мағнасына қарай, көп болады. Сөйтіп, сөздің көп мағна- 
ларын аңдамасақ, синонимдік катарын ажырату қыйындап кете- 
ді. Сол үшін ең әуелі ондай сөздердің мағнасының шегін ашып алу 
қажет. Сонан кейін синонимдік қатарын табу керек.

Мүндай көп мағналы сөздердің синонимдік қатарын белгілеу 
үшін жеңіл әдістің бірі — антонимдерін салыстыру қажет. Мысалы; 
ақ — қара; ақ — кір; ақ — кіналі; болмаса, ыстық — салқын; ыс- 
тық — суық; ыстық — аяз дегендерді қарсы қойсак, мағна-мәндері 
ашылады. Біз осылай еткенде, синонимдік қатарын оңай тауып, 
басқа мэн-мағнасынан ажыратьіп аламыз.

§ 12. Метафора

Лексикада түріне, түсіне, қыймылына тағы басқа белгІ ұқсас- 
тығына қарай, бүтін бір үғыммың бөлшегін басқа жеке сөзге үқ- 
сату арқылы жаңа мағна алуын метафора дейміз. Мысалы, 
күшті адам деумен бірге күшті әсср деп айтамыз. Бүл сыякты 
мықты арқан — мықты достьіқ; лас киім — лас оюүмыс; адамның 
көзі — иненің көзі; аттың мойны — қүманның мойны; адамның ая- 
ғы — судың аяғы; іиапанның етегі — таудың етегі; адамның беті — 
таудың беті; қарауыл — мылтықтың қарауылы; қүстың қанаты ■— 
самолеттің қанаты; түмсық — кеменің түмсығы; жылан бауыр — 
жылан бауыр трактор; есіктің кілті — мәселенің кілті т. б. дегенде 
сөздің бүтін мағнасының басқа бір ойды түсіндіру үшін бөлініп- 
жарылып қолданылып тұрғанын көреміі. Солай болғаидықтан



адамның беті дегендегі бет деген таудың беті деп меңзей қолда- 
нылады. Олай болмағаыда бет деген сөздің негізгі мағнасы — тау- 
дың беті деген мағнаға сай емес. Бірақ осылай айтылып, колда- 
нылу практикасы арқылы айтайын деген ойы халыққа түсінікті 
болғандықтан, бұл мағна да заңды болып шығады.

Бұлардың көпшілігіыің мән-мағна алуы ерте кезде айқын болса 
да, осы күннің өзінде де бұл процесс жүріп жатады. Тілді кон- 
дырмамен салыстыра келіп, «Ал тіл, керісінше,— деді 
И. В. Сталин,— адамныц өндірістік ісімен тікелей байланысты, тек 
©ндірістік ісімен ғана байланысты емес, өндірістен базиске дейін, 
базистен қондырмаға дейін адамның барлық жүмыс саласындағы 
басқа істерінің бәрімен де байланысты. Сондықтан тіл базистегі 
өзгерісті күтпей, өндірістегі өзгерістерді дереу және тікелей көр- 
сетеді»1.

Демек бұл үзіндінің «...өндірістегі өзгерістерді дереу... көрсете- 
ді» дегеніие жоғарыдағы мысалдар айқын дәлел болады. Қарауыл 
деген сөз ертеректен бар болса, мьілтыңтың қарауылы  мылтык 
шыққан кезде пайда болған. Сол сыяқты, түмсық дегеп сөз бұрын- 
нан бар болса, кеменің түмсығы деген тіркес кеме шыққаннан 
кейін қолданылған. Қанат, жылан бауыр деген сөздер қазақ тілінің 
лексикасында бүрыннан бар еді, самолеттің қанаты, жылан бауыр 
трактор дегендер Октябрь революциясынан бергі жерде ғана жа- 
салған тіркестер. Сөйтіп, өндірістегі жаңалық лексикаға да жаңа- 
лық тудырып отырады.

Сонымен бірге көркем әдебиетте, көбінесе поэзияда қолданыла- 
тын метафора деген термин мен лексикадағы метафора деген тер- 
миннің айырмасы бар. Көркем эдебиеттегі метафора сөздер түрақ- 
ты мағналы сөздер' емес, тек кана сөз қыйсыны үйлескен жерде 
бір белгінің үқсастығына ғана айтылатын, ақын-жазушының стиль 
ерекшелігі. Ал, лексикада колданылатын метафора сөздерде түрақ- 
ты мағна болады. Сол үшін сөздің ондай мағналары сөздіктерде 
жеке көрсетіледі.

§ 13. Метонимия

Бір заттың я құбылыстың атауьіның басқа бір заттың, қүбы- 
лыстың мағнасына ауыс айтылуын метонимия дейміз. Мысалы: 
Ол екі кесе ішті деген сөйлемдегі кесе метонимия болып түр. Се- 
бебі, адам кесені ішпейді, кесенің ішіне қүйылган сүйық затты 
ішеді. Яғііи, кесеге кұйылған кымыз, шай, сүт т. б. орнына кесг 
іиіті болып түр. Сол сыяқты: таза класс — тәртіпті класс; жақсы 
семья — жақсы үй; таза дастарқан — дастарқсшы мол дегендердегі 
екінші қатардағы класс, үй, дастарқан деген сөздердің мағпасы 
ауысып, — оқушылар, семья, тамаққа мырза деген үғымды білдіріп 
түр; ал дастарқаны мол деген тіркес — тамағы мол, жомарт деген 
үғымды да білдіреді. Сөйтіп, метонимия, көбіпесе, ұғымдардың

1 И. В. С т а л и н. Марксизм және тіл білімі моселелері, қазақша аудар-
масы, 1951, Алматы, 8-бет.
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жақындығынан туады. Бұлар да бірінен бірі туып, олардың қатар- 
лары молая береді. Демек метонимия көбінесе белгілі сөздің мағ- 
насын ауыс айтып қолдану арқылы туады.

§ 14. Синекдоха

Бұл да метонимияға жақын, өйткені синекдоха да екі ұғымнық 
іргелестігі арқылы жасалады. Мұның метонимиядан айырмасы мы- 
нада: метонимияда сандық айырмашылық болмайды; ал синекдо- 
хада сандық айырмашылық болады. Егер сан жағынан айырма 
болмаса, синекдоха болмайды.

Синекдохада бір ұғымды екінші ұғымға ауыстырғапда: бірі — 
үлкен, екіншісі — кіші; бірі — жалпы, екіншісі — жалқы; бірі — 
бүтін, екіншісі — бөлшек болуы қажет. Әрине, үлкені — кішінін 
орнына қолданылғанда, мағнасы тараяды да, кішісі — үлкенінің 
орнына қолданылса, мағыасы зораяды, кеңиді. Мысалы, Ж үз бас 
қой, Жыйырма түяқ мал, Көп қол жұмысты өндіріп жібереді т. б. 
Осы сөйлемдердегі бас, түяқ, қол деген сездер бір бүтін дененіқ 
бір-бір ғана бөлшегі болып тұрған жоқ, сол кішкене бөлшекті біл- 
діретін сөздің мағнасы зорайып, белгілі бір бүтін дененің орнына 
ауысып қолданылып түр. Шынында, жәндіктердің, оның ішінде 
осы тіркесте қойдың басы деген бір мүшенің атын білдірмей, бү- 
тін қойдың өзін түгел қамтып, бір бүтін мал деген, яғни қой деген 
үғымды білдіріп түр. Ал, тұяқ деген сөз бүтіндей бір мал деген 
мәнде; қол деген сөз жұмысшының бір мүшесі емес, жүмысшы адам 
мағнасында айтылып түр. Сөйтіп, осылар сыяқты бөлшектің мағна- 
сын білдіретін сөздер бүтін орнына жұмсалса, синекдоха болады.

Ал колхоз бес машина алды  дегендегі машина — автомобиль 
деудің орнына дара мағнада жүмсалып түр. Казіргі күнде колхоз- 
дың бәрі моторлы (техника); Магазиннен кездеме алды (сиса, жі- 
бек, торғын т. б.) дегендегілер — синекдоха мағнасының жалпы- 
дан жалқыға қарай ауысқан түрлері.

Ыағыз синекдоха әдетте келеке, қалжың ретінде жүмсалады. 
Мысалы, Ең шебері — анау мүрт, Осының бәрі — мына сақалдын 
ақылы  деген тәрізді сөйлемдер де колданылады. Әрине, мұндағьі 
сақал, мүрт дегендер адам орнына жұмсалып тұр.

§ 15. Табу және эвфемизм

Т а б у. Адамдардың сана-сезімі жағынан, ғүрып-әдеті женінен 
төменгі сатыда түрған кездегі белгілі бір затқа, әрекетке, сөзге 
салған тыйымы осы табу1 сөздерден байқалады. Біз бүл сөздің тек 
этнографиялық термин ретіндегі мәнін ғана айтпақпыз. Өйткені 
сонау ескі заманнан бері карай тоқталмай, осы әдет кейбір елдер- 
де Октябрь революциясына дейін келді. Кейбір ескілікті қарт 
адамдар осы күпге дейін дәстүр етуі мүмкін. Бүл әдет қазақ ті-

1 Словарь иностранных слов: О ж е г о в  С. И. Словарь русского языка, 
1952, М.; У ш а к о в  Д . Н., 1940, М., и др.



лінің тарихында аз да болса кездеседі. Революцияға дейінгі қазақ 
ауылында кейбір діндар адамдар қасқыр деп айтпай, я қарақу- 
лақ, я ұлыма, я бөрі, я серск құлақ  дейтін еді. Мысалы, қамысты 
өзенге су алуға барған бір жас әйел қасқыр жеп жатқан қойды 
көріп, бауыздап қайтқанын үйіне келіп енесіне айтқанда: Сылдыра- 
маның ар жағында, сарқыраманың бер жағында, маңыраманы 
үлыма жеп оісатыр екен, оісаныманы білемеге білеп-білеп, бауыздан
келдім депті-міс.

Сонда, осы сөйлемдегі сылдырама — қамыс, сарқырама — ағын 
су, маңрама — қой, үлыма — қасқыр, о/саныма — пышақ, білеме — 
қайрақ деген сөздер. Мұны бұлайша бұрмалап айтуының себебі: 
сол жас әйел келін болған ауылда, осы сөздерге байлапысты — 
қайынаға, қайыніні, абысын-ажындардың аты болғандықтан, қазақ 
ғұрпындағы кейбір сөздерге тыйым салу фактысы болғанын аңғар- 
тады.

Қайыната, қайынага т. б. атын атау, я күйеуіиің атын атау 
кесір болады-мыс, я киесі соғады-мыс. Сөз жок, мұндай нэрсе дін 
шырмауындағы қараңғылықтан туғаи. Сол сыяқты, оттың орнын 
баспау, жақсы айғырдың басын сойғаннан кейін де бұзбай асыгі, 
ілігі қою т. б. жалпы діндарлық пен қараңғылыққа байланысты 
болған.

Қазіргі қазақ тілінде табу сөздер жоқ. Ондай қараңғылық, ші- 
ріген ескілік келмеске кеткен. Бүндайлар осы күнгі жастар арасын- 
да тек қаиа ертедегі ескілік екеніне таң болып қарайтын іс болып 
табылады.

Э в ф е м и з м .  Бұл табу сөз емес, тура айтылатын сөзді бүрма- 
лап айту. Бұл терминнің қазіргі күндегі мәні — сыпайыгершілікке, 
сыпайы, майда сөзге жакын. Мысалы, әтірік айтпа деудің орнына 
қоспай айтыңыз, екі қабат әйел деудің орнына оісүкті әйел, мыл- 
жың деудің орнына сәзуарлау деу т. б. Мүндай сөздерді қолдану 
күні бүгінге дейін бар, әрі қолдануға қолайлы да.
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кірігуі.

§ 16. Сөздік қор және сәздік қүрам

«Жүртка мәлім,— деді И. В. Сталин,— тілдегі сөздердің бәрі 
қосылып тілдің сөздік қүрамы дегенді жасайды»1. Тілдін сөздік кү- 
рамы (лексикасы) унемі дамуда, өзгерісте боладьГ. Тіл қоғам та- 
рихымен, коғаАі,- өндірісімен тікелеи ~пбайланыстЕі болғандықтан, 
әрТ талай ғасырлын жемісі болғандықтан, сөздТк қүрам біркелкі 
болуы мүмкін емес. Сөздік қурамда~байырғы төл сөздер де, шет- 
тен кірген сөздер де болуы заңды. Цсы түрғыдан қарағаіідаТқазйқ 
ТілТнТң’ лексйкасы да біркелкі^емес. Өйткені қазақ тілі қазақ „дал- 
қының тарихымен байланысты үзақ ғасырлар ооиында өдын._эралу•• 
ан кезендерінде дамып отырған. Бірақ тілдің дамуы дүмпу жолы- 
мен емес, бірте-бірте д амү жолымен ілгері басып отырған.

. \^ Т іл д ің  даму барысында жаңа сөздер паида оолумен қатар, қай- 
сы біреулері керексіз болып, сөздік қүрамнан мүлде шығып қалса, 
енді біреулеріне, ақиқат өмірдің қажетіне қарай, қосымша жаңа 
мағна жамалады да, кейбіреулері бүрынғы мағнасынан айрылып, 
басқа бір мағиаға ие болады; кейбіреулерінің қолданылу аясы та- 
рылып, бұрынғы көп мағнасы азайып бірғаиа мағнасымен ғана 
қалады.

Ті.пг[щ__сөзгтіқ қүрамы үнемі өзгерісте ^ болятыгтртп айта келіп, 
И. В. Сталин: '«ПлдТң қондырмадаы айырмасы — қондырма өнді- 
ріспен тікелей емес, экономика арқылы байланыс жасайды, ал тіл 
адамыың өндірістік ісімен, сол сыяқты адамның барлық жүмыс 
саласындағы басқа істерінің бәрімен тікелей байланысты. Сондык- 
тан тілдің сөздік қүрамы, өзгеріске мейлінше бейім болғандықтан,

Ш. Қ А З ІР П  ҚАЗАК ТІЛІ ЛЕКСИКАСЫНЫҢ ҚҮРАМЫ

1 И. В. С т а л и н. Марксизм және тіл білімі мэселелері, қазақша аудар-
масы, Алматы, 1951, 19-бет.



үздіксіз дерлік өзгеру күйінде болады; бұл арада тілдід қондыр- 
мадан айырмасы — тіл базистің жойылуын күтіп отырмайды; ол 
взінің сөздік құрамына базистің жойылуынан бұрын, базистің күйі- 
не қарамастан өзгеріс енгізіп отырады»1,— дейді. Сөйтіп, тілдің 
■сөздік құрамы үздіксіз дерлік дамып отырады екен.

Ал, енді тілдің сөздік құрамындағы өзгерістің түрі қандай бо- 
л а д ы ?  Сөздік құрам өзгерісінің түрі қандай болады? Бүл туралы 
И. В. Сталин былай дейді: «Алайда тілдің сөздік құрамы өзгер- 
генде қондырмаша емес, ескіні жойып, жаңаны орнату арқылы 
емес, бұрынғы сөздікті әлеуметтік кұрылыстың өзгеруіне байла- 
нысты, өндірістің дамуына байланысты, мәдениеттің, ғылымньің, 
т. с. дамуына байланысты туғаи жаңа сөздермен толықтыру арқьі- 
лы өзгереді. Бұл арада, әдетте кейбір ескірген сөздердің тілдіқ 
сөздік құрамынан шығып қалуына қарамастан, тілдің сөздік қү- 
рамына анағұрлым көп жаңа сөздер қосылады»2.
\ /Ү н е м і  өсудің нәтижесінде тілдің сөздік қүрамы молая береді, 
өйткені ескіріп, шығыи қалатын сөздің саны аз болады да, жаңа- 
дан қосылатын сөздің саны көп болады. Солай бола тұрса да, 
«...негізгі сөздік қорына келсек, ол өзінің бүкіл негізімен сақтала- 
ды және тілдің сөздік қүрамының негізі ретінде пайдаланылады».11

Қазақ тілінің өсуінің барысын шолысақ, оның сөздік құрамыы 
да ғана емес, тіпті негізгі сөздік қорында да тарихи замандардан 
сақталып келе жатқан қат-қабаттар кездеседі. Атап айтсақ, оныц 
сөздік қүрамында қазақтыц өзінің байырғы сөздерімен қатар, бас- 
қа тілдерден енген сөздер де бар. Ондай сөздердің кейбірсуі- 
нің төркіні көрініп тұрса, енді біреулерініқ ізін зерттеп барып шьі- 
ғармаса, бірден айқын көрінбейді.

Мұның былай болуының себебі — қазақ халқыиың басынан ке- 
шірген ұзақ тарихында талай халықтармен мәдени, шаруашылық 
қарым-қатыстарда болғандығында.4 Сондықтан өзінде жоқты өзге- 
ден ауысып алып отырғаны да даусыз.

Қазақ халқына басқа ел басқыншылары үсгемдік еткен заман- 
дарда қазақ тілінің сөздік күрамына көптеген сөздер ауысқан. 
Мысалы, қазақ тілінің сәздік қүрамында кездесетін монгол сөз- 
дері, монгол баскыншыларының бірнеше ғасыр үстемдік еткен ке- 
зінде ауысқан болар деп шамалау дүрыс. Сонымен бірге этиика- 
-лық жақындықтан да болды — деп түсінбеу керек.

Қазақ тілінің сөздік қүрамында басқа тілдерден ауысқан сөздер 
бар екені даусыз, бірақ онық саны қанша екені белгісіз. Дегенмен, 
қазақ  тілінің өзіндік ерекшеліктері сақталып, негізгі сөздік қорьі

1 И, В. С т а л и н .  Марксизм және тіл білімі моселелері, казақша аүдарма- 
сы, Алматы, 1951, 21-бет.

2 Бүл да сонда.
3 Бүл да сонда.
4 Бұл арада қазақ тілінің лексикасындағы өзгерісті қабаттаеу мен тоғы- 

судың нәтижесі деп караушылар әлі күнге дейін конкретті бір де факты кел- 
тіре алмай жүргендіктерін ескерте кетеміз. Оның бер жағында тоғысу тіл да- 
муының бірден бір жолы ғана емес, тіл дамуының көп жолдарының біо турі 

^ана болатынын аңғарта кету кажет.
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өзінің ішкі заңы бойынша дамып отырған. Сырттан келіп үстем- 
дік еткен баскыншылардың тілдерінің (VII — X ғасырларда араб- 
парсылар, X I I  — XIII ғасырларда монголдар, XVII — XVIII гасыр- 
ларда жонғарлар тілдерінің) әсеріне қазақ тілі төтеп беріп, өзінің 
берік екендігін көрсетіп келді.1 Әрине, қазақ тілі шет тілдерден. 
кейбір сездерді қабылдап, байып отырған, бірақ онан элсіреген
жоқ.
>пЖ,азақ тіліне орыс тілінен де көп сөздер ауысқан. Бірақ орыс 
тілінен енген сөздердің көп болуының себебі мүлде басқаша. 
Өйткені орыс халқы мен қазақ халқының шаруашыльіқ, мәдени 
қарым-қатыстары бір жағынан көршілес, аралас отырғандықтаи 
дамыса, екіншіден, шын достық қатынастың иэтижесінде өршігеш 
Осының нәтижесінде орыс тілі қазақ тілін байытуға үлкен себеп-< 
кер болды.

§ 17. Қазақ тілінің негізгі сөздік қоры

Тілдің сөздік қүрамына тілдегі сездердің бәрі де жатады дедік. 
Ендеше, сездік құрамға сөздік қор да жатады. «Тілдің сөздік құ- 
рамындағы басты нәрсе,— дейді И. В. Сталин — негізгі сөздік. 
қор»2. Ягни, негізгі сөздік қор сөздік қүрамнан тыс емес.

Сөздік құрам тілдегі барлық сөздің жыйнағы бола тұрса да, тіл- 
ге негіз бола алмайды, тілдің грамматикалық құрылысы және 
оның негізгі сөздік қоры тілдің негізі, оның айрықша мәні болып 
табылады.3 Сөздік қүрам мен негізгі сөздік қордың арасында өза- 
ра айырмашылық бар. Ол айырмашылық мынадай болады.

Сөздік қүрам негізінен өзгергіштеу келіп, өзігіің қүрамына ж а - ' 
ңа сөздерді қабылдағыш болады да, өз ішіндегі ескірген, көнерген 
сөздерді шығарып тастап отыряпы.  ̂Мыс.алы: караша, жел тоқсан, 
үш тосар, шидем, шөншік. қынамендс, иіардақ, бергек, өжет, сал- 

%бүрын, жерүиіық, Ьңан, шәрік, каліб, ғанибат, мағишат, күпір, мзх- 
кәм, мзужут, хауас т. б. XIX ғасырдағы қазақ тіліиің сөздік құра- 
мында болған сөздер еді. Ал, осы сөздердің қазір кейбіреуі архаизм- 
ге айналған да, көпшілігі ескіріп, тілдің сездік күрамынан мүлде 
шығып қалған. Керісінше, сол күнде басқа тілден ауысқан '  счет,. 
интернит,' слт, Сіудбя," йаровоз, ~тижтд; ъпгон, за&од;~~фа6рика, Теле- 
Трамма, машина, пароход, штраф, статья, единица, химия, милли- 

^ он, музыка, монет, мекен, манера, мастер, мандат, лавка, почта.. 
окоп, отряд, паром, сорт, труба сыяқты сөздер тілімізге еиіп, ормы- 
ғып кетті.

Октябрь революциясы кезінде, онан бергі жерде үлы орыс хал- 
қымен достықтың дамуы арқасында, қазақ тілінің сөздік қүрамы- 
на сан алуан жаңа сөздер ауысып келді. Мысалы: коммунист;

1 П р о ф. Н. Т. С а у р а н б а е в .  Альманах «Казахстан», №  22, 1950, 12 —  
13-беггері; Вестник АН ҚазССР, №  12, 1948, 14-бет.

* И. В. С т а л и н. Марксизм жэне тіл білімі мәселелері, қазакша аудар-  
масы, Алматы, 1951, 19-бет.

3 Сонда, 22-бет.
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болыиевик, соөет, партия (жақа үғым), колхоз, совхоз, электр, 
морфология, социализм, съсзд, субъект, право, взвод, вкладчик, 
база, аксиома, анкет, аннекция, акробат, кодскс, коллектив, комис- 
сия1 сыяқты сөздердің казақ тілі сөздік құрамына ауысып келу 
процесі дамып келеді. Мүндай сөздердің саны мыңдап саналады.

Қазіргі тіліміздің даму бағытында араб, парсы, монгол тілдсрі- 
нен сөз ауыстырып алу процесі осы күні байқалмайды. Ол тілдер- 
ден сөз ауысу процесі ерте тоқыраған. Ал орыс тілінен сөз ауысыд 
алу процесі ертеден басталса да, осы күнде бүрынғысына қарағап- 
да дамый түсіп отыр. Оған конкретті жағдайлар бар.

Ал, негізгі сөздік корға келсек, бүл сөздік қүрамның ішіндегі 
ең тұрақты үйтқысы болып саналады. Мысалы: адам, ай, күн, жер, 

I (Ж, тау, тас, ат, егу, қой, мал, ақ, қара, сары, алыс, жақын, 
^'мен, сен, бір, екі, он, бес, бару, жүру, көру тәрізді сөздер — ерте- 

ден келе жатқан түрақты сөздер. Әрине, бүдан түрақты сөздердіи 
мағнасы дамымайды деген үғым тумайды, бұлардың да мағналары 
өзгереді, бүлар да дамыйды; бірақ, сөздік күрамды түтас алғанда, 
оның негізгі сөздік қоры баяу өзгереді. «Тілдің сөздік қүрамынап 
гөрі негізгі сөздік қорының көлемі кемірек, бірақ сөздік қоры өге 
үзақ, ғасырлар бойы емір сүреді және тілде жаңа сөздер жаса- 
луына негіз болады»,2 — дейді И. В. Сталин. Сөйтіп, негізгі сөздік 
қордың түрақты екені анық.

НегІзгі сөздік қордың басты белгілері мыналар:
1) Негізгі сөздік қор талай ғасырды басынан кешіргендіктен 

көбінесе түрақты көне сөздер болады. Бірақ, тілдің даму проце- 
сінде кейбір сөздер негізгі сөздік қордан шығып қалып отырсз, 
кейбір сөздер қосылып та отырады. Дегенмен негізгі сөздік қор 
сөздік күрамға қарағанда түрақты болып келеді.

2) Негізгі сөздік қорға енетін жеке сөздер сол бір тілдің ішін- 
де жаңа сөз жасауға база бола алады.

3) Сөздердің барлығы да жалгіы халыққа ортақ болады.
4) Негізгі сөздік қорға кіретін сөздер ©здерінің сапалары жа- 

ғынан елеулі, емір қатнасына аса қажетті сәздер болады.
Сөйтіп, негізгі сөздік қорға жоғарыда айтылған сыпаттарға саіі 

сөздер ғана жатады дейміз. .Сондықтан, әдетте мұндай сөздердін 
саны тілдің сөздік құрамындағы сөздерге қарағанда анагұрльім 
аз болады. Бұл айтылган критерийді тілдің сөздік құрамына жа- 
татын сәздерден талап етуге болмайды.

< Қазіргі қазақ тілінің сөздік қүрамындағы кейбір сөздердің осы- 
дан мың жарым жыл бүрын осы күнгі мәнінде қолданылғаны ту- 
ралы бір дерек келтірейік. Мысалы: ат, ер, сіз, түл, отыз, үғлан , 
қалмыир сыяқты сөздер V ғасырдың ескерткіші делінетін Талас 
©зенінің бойыидағы Айыртам Ой деген жерден табылған тас жазу-

1 Терминология сөздігі, бірінші кітап, 1949, екінші кітап, 1950, Алматы.
2 И. В. С т а л и н. Марксизм жоне тіл білімі мэселелері, қазақша аударма- 

сы, Алматы, 1951, 19-бет.
3 С. Е. М а  л о в. «Памятники дрезнетюркоких письмепностсй» деген кітабы- 

нан алынды, 74-бетін қара.



,да кездеседі. Әрине, бүл ескерткіш гюрік халықтарының көпшілігі- 
не ортақ, соның ішінде қазақ тіліне де ортак.

VII — VIII ғасырлардың ескерткіші делінетін Орхон-Енисей 
жазуларындағы сөздердің көпшілігі қазіргі тілдің негізгі сөздік қо- 
рында бар екені айқын. Мысалы: ат, күн, түн, үлығ, кішік, сіз, ол, 
өзім, тск, ілгері, тысқары, алып, ер, көк, боз, сырығ, алты, он, отыз, 
бар, кел, бол, өл, біл, тоқы, тарқат, оң, теріс, ңыз, күн, кәңіл1 т. б.

XI ғасырдың ескерткіші болып табылатын атақты ғалым М а х- 
м у д  Қ а ш қ а р и  жасаған 3 томдық сөздіктегі лексиканың көбі- 
ақ қазіргі қазақ тілінің негізгі сөздік қорына жат емес. Мысалы: 
ат, әгіз, ңой, ңысыраң, тай, ай, күн, түн, көл, теңіз, ңызыл, ақ, 
..қара, мен, сен, ол, екі, үш, алты, тоғыз, он, отыз, бар, кел, ал, оқы, 
үзіл, өкін, асыл, қырқыл (кой қырқылды), келтір, айттыр2 т. б.

XIV ғасырдың ескерткіші делініп есептелетін Собех Сотапікиз— 
Қодекс Қоманикусте (коман-қыпшақ тілі сөздігі): ет, етік, ақ, 
қара, қызыл, қалқан, қарау, қамал, қонақ, қоңырау, қыр, қүтқа- 
ру3 т. б. сөздер қазіргі қазақ тілінде де бар.

Бүл ескерткіштер бүкіл тюрік тілдерінің бәріне бірдей екенін 
.жоғарыда айттық. Ал, негізгі сөздік қордың үзақ өмір сүруіне осы 
айтылғандар толық дерек бола алады.

Сонымен қатар, негізгі сөздік қор тілде жаңа сөздер жасауга 
негіз бола алса, сәздік қүрам жаңа сөздер жасауға негізгі үйтқы 
бола алмайды. Мысалы: жол, жолаушы, жолақ, о/солбасшы, жол- 
бике, жолдас, жолды, жолсыз, жолшыбайғы, жолығу, жолай, жо- 
лықтыру т. б. дегендерге үйтқы болып түрған оюол деген түбір сөз 
десек, осыдан өніп түрған жолай, о/солшыбайғы дегендерден казір- 
гі тілімізде жаңа сөз жасалмайды.

Сол сыяқты кел деген түбір сәз мына төмендегі сөздерге үйткы 
болып түр: келесі, келеиіек, келімсек, келгіш, келін, келім, келіс, 
келісім, келісті, келіскіш, келістіру, келтіру т. б.

Бірақ осы сөздердің бәрі де негізгі сөздік корға жатады десек, 
қате болар еді. Өйткені бүл үядағы келесі, келешек, келімсек де- 
тендер сөздік кұрамға жатады. Демек, бір, екі, он, тау, бау, су, жср, 
өндіріс, ол, көп деген сөздер өздерінің сөз тудырғыш қасиетімеи, 

у өмір тәжрибесінде жиі қолданылатындығынан, эрі өмірге қажетті- 
лігінен, әрі көптен келе жатқан түрақтылығынан негізгі сөздік кор- 
,дың қатарына қосылады, ал біріниііден, екеулеу, ондық, мыңдық, 
таулы, бауиіы, суарма, оісерлік, өндірістік, олай, когілжім дегендер 
негізгі сөздік қорға енбейді, тілдің сөздік қүрамына жатады. Өйт- 
кені бул сөздерге жүрнақ жалғап, жаңа сөз тудыруға я жасауға 
болмайды және олар өмірге қажеттілігі жөнінен де, тілде колда- 
нылу жөнінен де негізгі сөздік қорға енетін сөздермен тең емес.

Тілдегі кейбір сөздер бір кезеңде тілдің негізгі сөздік қоры меи 
тілдіқ сөздік қүрамына тең қатысты болып, аралық орында болуы 
да мүмкін. Өйткені бүрын тілдің негізгі сөздік қорында болып кел-

1 С. Е. М а л о в. «Памятники древнетюркских письменностей» дегең кі- 
табынан алынды, 2 5 — 26-беттер.

2 М а х м у д  Қ а ш к а р и. Диуани Луғати тюрік, I, II, ИЬкітаптары.
3 Собех Сошапікпз 1887, СПБ, 2 1 — 27-беттер.



•ген сөздер бертін келе сөздік курам катарына шығуы я, болмаса, 
осының керісінше, сөздік құрамнан негізгі сөздік қорға ауысып 
•отыруы заңды нәрсе. Мысалы: жейде, кеіиек, күпі, туырлық, түн- 
дік, күзек т. б. бұрын қазақ тілінің негізгі сөздік қорында болса, 
осы күнде бүрынғы жалпы халықтық мәнін жоғалтқандықтан сөз- 
дік күрамына жататын сөздер болып калды. Олар да мына төмен- 
дегідей екі түрлі болады:

1) Негізгі сөздік қорға өмірге аса қажетті, күнделікті тұрмыста 
оте жиі қолданылатын сөздер жатады дегенде: садақ, саржан, 
дулыға, шоқыр (темір казық), тіқ, ғимарат, карбид, карбон (геоло- 
гиялық терминдер), амальгама, агломерат (металлургиялық тер- 
миндер), аггравация, альтернатива (юристік терминдер), вакцина, 
генетика, окуляр (медицина терминдері), билиза, ватт, катод (фи- 
зика терминдері), аксиома, дельтоид, постулат, субжанама, үшмү- 
шелік (математика терминдері), пак, полюс, рельеф, циклон (гео- 
графия терминдері) т. б. сыяқтылардың тек белгілі ғылым салала- 
рында ғана қолданылатын, көпшілікке түсініксіз, яғни жалпы ха- 
лықтық мәні жоқ сөздер екеніне қарап айтамыз, бүл — бір; екінші-

’ ден, осы сөздер өмірге ең қажетті, күнделікті қажетті өтейтін, жиі 
қолданылатын сөздер емес; үшіншіден, бүл терминдер жаңа сөз 
жасауға база бола алмайды, сондықтан бүларды сөздік қүрамға 
жататын сөздер дейміз.

2) Бүрын сөздік корда болмаған кейбір термин сөздер қазіргі 
заманымызда әрі жалпы халықтық, әрі күнделік қажетті өтеуге, 
эрі жаңа сөз жасауға ұйтқы бола алуы да мүмкін. Мысалы, мына-
дай сөздерді, басқа тілден келгеніне кярямяй-яқ, негізгі ЧШдік
қорға жатады деиміз. Мысалы: коммунист деген сөзден коммцнис- 
тік, коммунистшіл, коммунистше, колхоз деген сөзден колхоздық 
колхозшы, кдлхдзшыл деген жаңа сөздёр '  жасалған. Сол сыяқ- 
ты электр, трактор, комсомол, пионер, институт т. б. сөздер 
негізгі сөздік қорға жатады дейміз. Сонымен бірге осы сәздер- 
дің алғашқы түбірлерінен жаңа сөз жасауға база болатындығынан 
олар негізгі сөздік қорға ауысып түрса, оған қосымша бұл сөздер 
әрі өмір қажеті үшін аса мацызды болуымен де, өздерінің жалпы 
халықтық мән алуымен де сөздік қүрамнан негізгі сездік қорға 
ауысып түрғаны айқыи.

Сөйтіп, негізгі сөздік қордың қатарына жататын сөздер ең ал- 
дымен, қазіргі қазак тілінің байырғы сөздерінің ішіндегі жаңа сөз 
жасауға болатын түбір сөздер, кейде туынды түбір сөздер де не- 
гізгі сөздік қорға жатады; өйткені негізгі сөздік қорға тән сөздер 
күнделікті өмірге аса қажетті, практикада өте жиі қолданылатын, 
жалпы халықтық қасиеті бар сөздер болуы қажет. Міне, осы кри- 
терийге сай болғандықтан, баска тілден ауысып келген кейбір сөз- 
дерде осы айтылған касиеттер түгел болса, исгізгі сөздік қорга 
қарай ауысады деуге болады.

Негізгі сөздік қордың өзі сөздік қүрамның түрақты бөлімі бо- 
лып, оның негізі больіп саналса да, тілде жаңа сөз жасалуына ба- 
за болса да, ол (негізгі сөздік кор) өзгеріп отыратын жалпы сәздік 
іқүраммен тығыз байланысты. Ал сәздік қүрамның, шабан болса
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да, үздіксіз өзгеріп отыруы — негізгі сездік қорды әлсіретпейдф 
тек оның сөз жасау процесіндегі мәнін арттыра түседі.

Сәйтіп, негізгі сөздік қор лексиканың негізі және құрылымдық 
базасы болғандықтан сөздік қүрамда болатын үздіксіз өзгерісті 
басқарып отырады да, тіл дамуының ішкі заңына сай тұрақты құ- 
рылым шеңберінен шығармай, тізгіидеп отырады.

Олай дейтін себебіміз: негізгі сездік қор жаңа сөз жасауға ұйт- 
қы болып қана қоймайды, жаңадан жасалатын сөздің қүрамына 
енетін негізгі элементтер де, жалпы халықтық сөз тудыратын бастьі 
морфемдер де, сөз тудыратын өнімді жолдардың ең бастылары да 
және сөз тудыру ережелері де оның қарауында болады.

«Негізгі сөздік қор жаңа сөздерді жасап қана қоймайды, ол 
тілдің сөздік қүрамының мағналық арқауы, семантикалық негізі 
болады»1,— дейді академик В. В. Виноградов. Өйткені, цетізгі сөз- 

/дік кор, қоғамның дамуына байланысты өзгеретін сөздік құрамды 
өзінің морфологиялық құрылысына лайық жэне сөз тудырғыштық 

/ қүрылымына сәйкес, өз дамуының ішкі заңы бойынша белгілі 
/ жүйеге түсіріп отырады.

Осының бәрі тілдің негізгі сөздік қоры мен грамматикалық құ- 
рылысының тығыз байланысынан туады, өйткені ол екеуі тілдің 
құрылымы (структурасы), тілдің айрықшалық мәні болып табы- 
лады.

Негізгі сөздік қорға тән сөздердің ішінде стильдік қабаттасулар 
болмайды, олар жалпы халықтық болады. Сонымен бірге негізгі 
сөздік қордан сөз тудыратын пегізгі жұрнақтарда, мысалы,— шы}— 
лы ,— лық ,— ыс,— іс,— с,— у  т. б., жалпы шылау сөздерде жалпы 
халықтық сыйпат2 бар.
■ Лексикология мен грамматиканың ара қатысының кілті сөз ту- 
дыратын жұрпақтар мен шылау сөздер болатын тәрізді. Өйткені 
сөз тудыратын жүрнақтар бүл екеуіне де тең қызмет етеді. Сон- 
дықтан академик В. В. Виноградовтық сөз тудырғыш өнімді жүр- 
нақтарды лексика-грамматикалық категория3 деи қарауы өте дүрыс.

Қазіргі қазақ әдеби тілінің сөздік қүрамының негізгі көпшілігі 
қазактың байыргы сөздері дедік; соның ішінде (сөздік күрамның 
ішінде) тюрік, монгол, араб-парсы тілдеріне ортақ сөздер де, сол 
тілдерден және орыс тілінен ауысқан сөздер де бар. Енді соларды 
қарастыралық.

§ 18. Тюрік тілдеріне ортақ сөздер

Тіл-тілдегі сөздердің басқа бір тілдермен түбірлес, қүрылымдас 
болуы кездейсоқ қүбылыс емес. Олардың бірнешеуіне ортак- 
тасатын сөздердің болуыпа мына төмендегі екі түрлі жагдай әсер 
ететіні аиық.

1 Вопросы языкознания в свсте трудов И. В. Сталюна, 1952, стр. 152.
2 Т а м ж е, стр. 177.
3 В. В. В и н о г р а д  о  в т ы ц «Словообразование и его отношеішя к грам- 

матике и лексикологии («Вопросы теории и истории языка в свете трудов- 
И. В. Сталииа по языкознанию», 12 9 — 130-беттерді қарацыз).
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Біріншіден, тілдің негізгі сөздік қоры талай ғасырдың жемісі 
-болғандықтан, сонау арғы заманда бір тілдің құрамындагы сөз- 
дер, бертін келе төркіндес тілдерге бөлініп, жеке-жеке тіл болғая 
кезде, бұл тілдердің әрқайсысы басқаларыпа үлес, бұрынғы ортақ 
түбірін сақтап қалады. Мұндай факт — тілдердің туыстық жақын- 
дықтарының әсерінен болады. Ол жақындықты негізгі сөздік кор- 
дағы ортақ сөздер арқылы да, тілдің грамматикалық қүрылысы 
арқылы да білеміз. Екіншіден, бірнеше халықтардың сөздік күра- 
мына ортақ сөздер тоғысу жолымен де жасалады. Егер екі тіл то- 
ғысса, жеңген тіл байып, дамыйды да, жеңілген тіл жойылып ке- 
теді, жеңілгеи тілдің кейбір сөздері көбінесе сөздік құрамда сақта- 
лып қалады. Бірақ тілдің басқа тілмен түбірлестігі, марршылдар 
айтқандай тілдің тек тоғысуы ғана емес, олардың әуелден туыс- 
тас болуына байлапысты. «Тілдердің тоғысуын бірнеше жылдың 
ішінде нәтижесін беретін жеке шешуші соққының ісі деп қарауға 
болмайды. Тілдердің тогысуы — жүздеген жылдар бойы созылатын 
ұзақ процесс»1,— деп үйретті И. В. Сталин. Олай болса, тоғысу 
үнемі болып түратын, тіл дамуының көп жолдарының бірі ғана 
дейміз. Ал осы тоғысу фактысының қазақ тілінде болғаны, егер бол- 
■са, қашан болғаны, қандай тілдермен тоғысқаны күні бүгінге дейін 
зерттелмеген нәрсе^х

Қазіргі қазақ әдеби тілінің негізгі сөздік қорындағы, жаңа сәз- 
дер жасауға үйтқы болатын түбір сөздердің, тюрік тілдерінің көп- 
шілігінде бар екені байқалады. Осы себептен мүны негізгі тіл бір- 
лігінен болған жалпылық дейміз. Мысалы:

а) ағаш, тас, тау, жер, су, адам, кісі, бала, бас, көл, күн, түн. 
ас т. б. сөздер қазақ, қырғыз, қарақалпақ, татар, башқұрт, өзбек, 
түркмен, ноғай, алтай2 т. б. тілдерге ортақ;

б) бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, жыйыр- 
ма, отыз, қырық, елу, алпыс, жетпіс, сексен, тоқсан, жүз, мың де- 
ген сөздер де бүкіл тюрік тілдеріне ортақ сөздер;

в) мен, сен, ол, олай, бүлай, біз, онда, мүнда, олар т. б. сөздер 
тюрік тілдерінде тегіс қолданылады;

г) ақ, қара, қызыл, көк, сары, жасыл т. басқалары да сол 
сыяқты;

д) ал, кел, бар, түр, іш, түр, қара, айт т. б. етістіктер де тюрік 
тілдеріне ортақ сөздер.

Жоғарыда аттары аталған халықтардың тілдерінің бэріне де 
әрі ортақ, әрі сол тілдердің әркансысының негізгі сөздік корыиа 
енетін бул сөздердің бірыңғай болуы бүл тілдердің негізі бір, тү- 
бірлес тілдер екенін көрсетеді. Әрине, бүл сөздердің түбірлерінің бір 
болуы дегенде, ол сөздердің барлык тюрік тілдерінде бірдей айты- 
лып, бірдей жазылуын айтып отырғанымыз жоқ. Әрбір тюрік ха- 
лықтарыпың тілдерінің өзіне тән, өзгеге жат ерекшеліктері бар.

1 И. В. С т а л и н .  Марксизм жэне тіл білімі мэселелері, казақша аудар- 
масы, Алматы, 1951, 25-бет.

2 Аттары аталған халықтардьш, сөздіктерінің кейбір фонетикялкік ерекшелік- 
терін есепке алмадық. Мысалы, бір слде жетпіс, екіншісінде йетміш т. б.
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Мысалы: қазак, ойрот, шор, қарақалпақ, қырғыз тілдерінде — төрт; 
өзбек, ноғай тілдерінде — дәрт; татар, башқұрт тілдерінде — дурт 
болатыны сыяқты, қазақ, татар, қырғыз, қарақалпақ, өзбек т. б. 
тілдерінде біз; ойрот тілінде — біс; шор тілінде — быс болады. 
Сондай-ақ, қазақ, қырғыз, қарақалпақ, поғай тілдерінде — жат; 
татар, башқүрт, үйғыр, өзбек тілдерінде — ят; шор, хақас тілдерін- 
д е — чат; ойрот тілінде — дат болып айтылады. Сөйтіп, жат; ят 
чат, дат деген варианттардыц түпкі мағнасы біреу-ақ бола түрса 
да, түбірі бір сөздердің қазіргі тюрік тілдерінде бірнеше фонетика- 
лық түрлері бар екенін аңғарамыз. Бүлар, әр тілдің өзіне тән 
фонетикалық ©згешеліктері болатынын аңғартады.

Бүл айтылған тілдердің әрқайсысы осы күнде өзалдына жеке 
тілдер болып, яғни үлт дәрежесіне дейін дамыған. Ал, азербайжан 
тілін бүрыішаи білмегсп қазақ, қырғыз, татар, қарақалпақ сыяқ- 
ты халықтардан шыққан адамдар бірден түсініп кете алмайды. 
Өйткені азербайжанша қыза мәксұс (қысқа байланысты), бір-бі- 
ринэ зидд икі пдтижә чиқаран қазия (бірі біріне қарсы екі нэтиже- 
ден шыққанның бір таңдамасы) дегендерді басқа тюрік халықта- 
ры бірден түсінбейтіні даусыз.

Сонымен бірге, қазақ тілінде г дыбысынан басталатын гүл (гүл- 
дсну т. б.) жэпе бірнеше еліктеу сөздер болмаса, баска сөздер г 
дыбысыиан басталмайды. Ал, азербайжан, түркмен тілдерінде кө- 
бінесе г дыбысынап басталады. Мысалы: гөз (көз), гөзел (көзел)^ 
гөрмс (көрме), гүн (күн), геч (кеш), гөр, гөрлянмзк (соқыр, қор 
болу, соқыр болу), гөндірмдк (жеткізіп беру, табыс ету) т. б. Бүл 
сөздср татар, башқүрт, қырғыз, қарақалпақ тілдерінде де к дыбы- 
сыпан басталады.

Сол сыяқты, қазіргі қазақ әдеби тілінде д дыбысынан бастала- 
тын сөздер де аз, яғни т дыбысынан басталатын сөздердің сегіз 
бөлегінің біріндей (7в) ғана болады. Ал, түркмен, азербайжан 
тілдеріпде біздің тілімізбен салыстырғанда, т әрпінен басталатын 
сөздсрдің саны тым аз болады да, д  дыбысынан басталатын сөздер 
элдеқайда көп кездеседі (мысалы, дөрт (төрт), дырнақ (тырнак), 
дөшдк (төсек), діл (тіл), долы (толық), діш (тіс), доққыз (тоғыз) 
т. б.). Бүл сөздердің көбі қазіргі қырғыз, карақалпак, татар, баш- 
қүрт, ноғай, құмық тілдерінде де, біздің тілімізге ұқсас, тдыбысы- 
наи басталады.

Татар, башқүрт, азербайжан, түркмен тілдерінде сөз басында 
я, ю, йе дыбыстарыиан басталатын юз (жүз), яғ (май), юл (жол), 
юлықмақ (жолығу), йстішмдк (жетісу), юміиақ (жүмсак), ялан- 
чы (жалғаншы), янында (жанында), яны (жана), янық (күйік), 
йер (жер), йөріш (жүріс), йөрәк (жүрек), йон (жүн), йоқ (жоқ), 
янмақ (жанбак), ярьім (жарым, жарты), ян (ж ан), япма (жаппа), 
яр (жар), ярыш (жарыс), яман (жаман), ят (ж ат)1 сыяқты сөздер 
казақ тілінде тек қана ж дыбысынан басталады. Өйткені казақ 
тілінің заңы бойынша байырғы сөздердін басқы позішиясында ю, 
я, йе дыбыстары айтылмайды. Солар сыяқты, ш дыбысыиың қолда-

1 Атта.ры аталған халықтардын сөздіктерін қараңыз.
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нылуы да бізде өте сирек. Ал, бұл дыбыстар басқа тюрік тілдерін- 
де сөз басында көп қолдапылатынын жоғарыдағы мысалдардан да 
көруге болады.

Сонымен бірге, б/и, м/б, м/п қырғыз тілінде бычақ (пышақ), 
сықма (сықпа), тоқмақ (тоқпақ); б/у қүбат (қуат), обол (әуел). 
қүбаныш (қуаныш); ғ/у азербайжан, түркмен, өзбек тілдерінде 
ағыр (ауыр), агыз (ауыз), доғры (тура); дағітағ (тау), бағ (бау); 
ғ /қ — ағ (ақ), тағ (тақ); ш/с — таш (тас), түш (түс), діш (гіс) 
т. б. әр тілдің өзіне тән ерөкше заңдарына сэйкес ауысады.1 
<  Бұл мысалдар осы тілдердің о баста бір негіз-тілден тараған- 
дығын және сонау арғы замандарда осы тілдерге негіз — бір тіл- 
дің болғанын аңғартады. Ал сол негіз-тілге ең жақын тіл, соған 
орай, бұл тілдердіц ішікдегі ең көне тіл мынау деп атап айтуды 
қолайсыз деп білдік. Өйткені аттары аталған халықтардың тілде- 
рінің бэрі де — әріден келе жатқан көне тілдер. Солай болса,. 
олардың әрқайсысыпыц өзінше терең тарихы бар, ол тілдердің ие- 
лерінің, айтушыларыиың тарихи ерекшеліктері бар, сондықтан әр- 
қайсына сай зерттеулер болуға тиіс.

Бұл тілдер басында бір — негіз-тілден тарады дегенде, біз со.г 
тілдердің бәріне де ортақ, бәрінің де негізгі сөздік қорында бар 
көптегеи түбір сөздер мем грамматикалық қүрылыстарының бір 
тектестігіне қарап айтамыз. Олай болмағанда, ол тілдердің осы 
күндегі сөздік қүрамының өсу дэрежесін, күйіп алсақ, олардың. 
бәрі өзара бірдей емес. Сондай-ак, грамматикалық құрылыстары 
біртектес болса да, өзара ерекшеліктері көп.

Қазақ тілін алсақ, ол тюрік тілдерінің ішіндегі қыпшақ тобы 
деп аталатын тілдердің бір бүтағына (татар, башкүрт, қыр- 
гыз, қарақалпақ, ноғай, құмық) жатады. Тюрік тілдерінің баска 
топтары сыяқты қазақ тілінің де негізгі сөздік қоры жалпы көне 
тюрік тілдерінен, яғни н е г і з-т і л д е н бөліиіп шығады. Бірақ ол 
негіз-тіл ешқашан да қазіргі жеке бір тілдің ғана төркіні емес, 
барлық тюрік халықтарына, жоғарыда айтылғандай, ортақ тіл бол- 
ған.

Жоғарыда (45 — 46-бетте) көрсетілген түбір сөздсрдің фонети- 
калық ерекшеліктерін әрбір тілдің өзінің байырғы ерекшелігі деуі- 
мізге мүмкіндік береді. Ол айырмашылықтар, ерекшеліктер әрбір 
тілдің өзінің ішкі даму заңынан келіп шықкан.

Сонымен қатар, бүл мысалдардан біріне бірі жақын тілдердіқ 
өз ішінде де айырмашылық бар екенін көреміз. Татар, башқұрт 
тілдерінде сөз басында ғ дыбысының айтылмауы жағынан қазак 
тіліне жақын бола тұрса да, йе, ю, я дыбыстарынын сөздің басқы 
позициясында, яғни сөздің басқы дыбысы болып, қолданылу жөні- 
кен азербайжан, түркмен тілдеріне жақындайды.

Сондай-ақ, ш дыбысының сөз аяғында келуі де барлық тюрік 
тілдерінде біркелхі емес. Қазақ тілі с дыбысы сөз аяғында кслетін

1 Қазіргі қазақ тілінде ш дыбыеы сөздіқ соқгы позициясында колданылмай- 
ды деген ұгым тумайды. Өйткені сас иіаиі, сесішсиі асіаіи, күс/күиі, іс/іш, 
көс/көш, кес/кеш т. б. қатар айтылады.



(сокающий) топқа жақын болса да, бұл ерекшелігі күшті хақастілі 
сыяқты тілдерден көп айырмасы бар. Өйткені қазақ тіліндегі 
ас — аш, қас — қаш, күс — күш, көс — көш, қос — қош, кес — 
кеш, ес — еш, піш  (кекесін)— піс, шам — сам (сам жамырады), 
шым — сым, шық — сық, бүрыс — бүрыш, құрыс — қүрыш, қа- 
рыс — қарыш, күріс — күріш  сыяқты жарыспа сөздер қазақ тілі 
с (сокающий) топқа жатады деп берілетін сыйпаттама ғылми жағы- 
нан соншалықты дәлелді емес екенін, сонымен қатар, қазақ тілінің 
ішкі мүмкіншілігі (көбінесе дыбыстары) икемді (динамикалы) еке- 
нін демек, бай екенін көрсетеді. Қазіргі қазақ тілінде с/ш дыбыстары- 
ның қатар қолданылуы қазақ тілінің дыбыстық жағынан икемді- 
лігі мол екенін көрсетеді. Рас, с дыбысына бітетін сөздер қазақ 
тілінде көбірек үшырайды да, ш дыбысына бітетін сөз аздау сыяқ- 
ты. Ал, хақас тілінде ш дыбысына бітетін сөздер мүлде жоқтың 
қасы деуге болады. Мысалы: ілгіс (ілгіш), киис (киіз), оос (уыз), 
эз (өш), піс (біз), сас (шаш), сын (шын), үс (үш), хыс (қыз), 
чапқыс (жапқыш), чылтыс1 (жүлдыз) деген сөздерді салыстырсақ, 
қазақ тілінде з дыбысы айтылатын сөздерде хақас тілінде с айты- 
латыны айқын көрініп түрады. Біз тілдің өз ішіндегі . дыбыстық 
айырмашылықтарын толық пайдаланатындығымыз — сол тілдің 
бай екендігінің айғағы болады. Мысалы: қас, қаш, қаз, кес, кеш,
кез деген сәздер үш түрлі форма алып, жеке-жеке сөз жасауға 
бірғана дыбыс ерекшелігі пайдалаиылып түр. Сондықтан қазіргі 
казақ тілі лексикасының бай екендігіне бүл да бір көрсеткіш бо- 
лып саналады.

Мүндай фонетикалық ерекшеліктер біріне бірі жақын деген 
тілдерде де болады. Мысалға қазақ тілінде тобық делінсе, қырғыз 
тілінде томық делініп, б дыбысының орнына м дыбысы айтылса, 
осының керісінше, қазақша мертік деген сөзді қырғызша бер- 
тік2 — дейді.

Мүндай дыбыс алмасуы бір тілдің өз ішінде де болатыны ай- 
қын. Мысалы, тап деген етістіктен табу дегенде, п — б болып ал- 
масса, тауып әкелді дегенде б —у болып алмасады. Ендеше, тюрік 
тілдеріне ортақ сөздердің өздерінің де фонетикалық ерекшеліктері 
тіл-тілдің ішкі даму заңына байланысты ерекше болып келетінін де 
көр&міз.

' Төркіндес тілдер арасында болатын дыбыстық айырмашылық 
жаңа сөз жасауға керекті дәнекер емес, сол тілдің басқа төркіндес 
тілдерден айырмашылығын көрсететін ерекшелігі болып табылады. 
Оған жоғарыда келтірілген мысалдар айғақ.

Сөйтіп, мүнан шығатын кортынды мынадай:
1) Төркіндес тілдердің лексикасындағы дыбыс ерекшеліктері 

(тау — тағ — тоо т. б.) әр тілдің сөз мағнасын түрлендіруші емес, 
ол тек кана әрбір туыс тілдің өз ерекшелігінің көрсеткіші болады;

2) бір тілдің өз ішіндегі лексикасына қолданылатын дыбыстық

1 Хакасско-русский словарь, 1948.
3 Русско-киргизский словарь под ред. К. К. Юдахина, 1944.
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ерекшеліктер болса, олар бір сөзді екінші сөздеп ажыратудық 
(ас — аш) амалы болады.

М о р ф о л о г и  я л ы қ  е р е к ш е л і к .  Тюрік тілдеріне ортақ 
сөздердің морфологиялық ерекшеліктеріне келсек, ол да әр тілдің 
ішкі даму заңдарына байланысты.

Тіорік тілдерінің бәріне де бірдей ортақ заң—сөз тудыратын жұр- 
нақтар түбірдеп кейін жалғанып, жаңа сөздер жасалады. Осымен 
байланысты тюрік тілдерінің көпшілігінде дауыстылардың үндестігі 
айқып болады да, дауыссыздар үндестігі көбіне сақталмайды. Мы- 
салы, татар тілінде баш, башлы, баштарақ, башчиң, башта, баш- 
сызлың, башлың, башлау, башлату, башқару, башқарма, башқайУ 
дегендер баіи деген түбірден жұрнақ арқылы жасалған сөздер. Сол 
тілдегі баш деген түбірден басқын, басма, басқалау, басқыншы, 
басқыч, басқычлы, басмалау, басмачы, бастыру, бастыручы, басты- 
рық, бастырықтау, бастырылу, басылу деген сөздер де жасалған. 
Бүл сөздің бас деген түрі Л. Будаговтың сөздігінде2 тек қана қа- 
зақ тілінде бар делінген, ал қазіргі татар тілі сөздіктерінде осы 
түбірдің жеке түрғанда баш деген формасы ғана бар да, бас деген 
формасы жоқ. Сол, татар тілінде аш деген түбір сөзбен қатар, ас- 
рау, асрату деген сөздер де бар. Дәл осының керісінше, қазіргі қа- 
зақ тілінде түт деген етістік түбір жалаң күйінде қолданылу фактысы 
өте сирек, ал татар тілінде бүл түбір тот түрінде кездеседі. 
Қазіргі қазақ тілінде түтам, түтқыр, түтқыш, тұтқын, түтқа, түты- 
ну, түтынушы деген туынды сөздер жиі қолданылса да, олардың 
түбірлері— тұт сирек қолданылады.

Сөйтіп, бастапқы негіз-тілдің (түп тілдің) түсында, я онан кейін 
болса да, жаңа сөз жасауға үйтқы болған негізгі түбір сөздің езі 
негізгі сөздік қордан да, сөздік қүрамнан да шығып қалып, ерте 
кезде сол негізгі түбірден жасалған кейбір туынды түбірлердің өзі 
жаңа сез жасауға үйтқы боларлық мәнге ие болатыны байқалады. 
И. В. Сталин: «Әлденеше замандар бойына жасалған, тілмен біте 
қайнасқан грамматикалық күрылыс негізгі сөздік қорынан анағұр- 
дым баяу өзгереді»,3 — дейді. Бүдан негізгі сөздік қорының өзі баяу 
өзгерсе де, дамып отыратынын, ©згерістің устіне негізгі түбірден де 
туынды түбірден де бірен-саран сөздер шығып қалатынын түсіне- 
міз. Өйткені түбір сөз болмаған жерде туынды түбір болуы мүмкін 
емес, оған жоғарьтда келтірген фактылар айғақ болады.

Сондай-ақ, түп (түб, төп, дүп, тіп, дөп, дөб) деген сөз тюрік 
тілдерінің әркайсысында әртүрлі айтылса да, негізгі үйтқы ретінде: 
түпті, түплі, түпләмәк, төбән, төмен, түптеу, түптелу тәрізді кәпте- 
ген туынды с.өздер жасалған.4

1 Татарча-русча сүзлек, 1950, Қазань.
2 Л. Б у д а г о в .  Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, Ш71 г., 

стр. 225 — 227.
3 И. В. С т а л и н .  Марксизм және тіл білімі моселелері, қазакша аудар- 

масы, 1951, 21-бет.
4 Л .  Б у д а г о в .  Оравнительный словарь турецко-татарских наіречий, 1871 г., 

с.тр. 382.



Бұл тілдерді, яғни араб-иран тілдерін зерттемей тұрып грам- 
матикалық1 элементтер (жұрнақтар) ауысты деп орынсыз дәріп- 
теу — бір кездегі кертартпа панисламистік ағымның әсерінен туған 
және содан қалған пікір болатын тәрізді. Қазақ ұлтшылдары, бү- 
кіл тюрік тілдерінің ішіндегі ең таза тіл — қазақ тілі деп даурық- 
са, қазақ панисламистері, қазақ тілінде араб-иран тілдерінің әсері 
күшті, бүкіл қазақ тілі лексикасының көпшілігі араб-иран тілінен 
енген деп, бір кездерде жала да жапқан болатын. Осымен қатар, 
олардың «қазақ тіліне араб-иран тілдерінен тек қана лексикалық 
әсер болып қойған жок, сонымен катар грамматикалық әсер де 
мықтап болды» демек болғандағы ойлап тапқандары — осы түлға- 
лар болатын. Сондықтан, мүндай көзқарасты дәріптеу мұнан бы- 
лай орынсыз деп білеміз.

1 Грамматикалық категориялар: жалғаулар әдетте ауысыи келмейді, ал 
бірен-сарандаған журнақтардық бір тілден екінші бір тілге ауысы болады; 
бірақ оның жұрнақ екенін дәлелдейтін критерий — байырғы сөзге жалғанып, 
жақа сөз жасауында; екінші, жақа сөз ж асауда сол енген тілініқ сөз жасайтын 
жүрнағы болып, өзінін төркін тілінің сездеріне жалғанып сөз тудырмаса, онда 
ол ауысып келген тіліне де жұрнак бола алмайды, оны да ескеру кажет.
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IV. ҚАЗІРГІ ҚАЗАК ТІЛІ ЛЕКСИКАСЫНЫҢ СТИЛЬДІК МӘНІ

§  22. С ө зд ер д ің  стильдік  мәніне қарай б ө л ін у і .  §  23. Карапайым с ө з д е р .
§  24. Ж алпы лама лексика. §  25. Д и алектіл ік  ж ә н е  говорлык лексика.

§  26. П р оф есси он ал ды к  лексика. §  27. А р х а и зм д ер .  §  28. Н еологизм дер .  
"§ 29. К еңсе  сө зд ер і .  §  30. Кітаби лексика. §  31. Э к сп р есси в т ік  сө зд ер .

§ 22. Сөздердің стильдік мәніне қарай бөлінуі

Қазіргі қазақ тілінің Ұлы Октябрь революциясынан бергі жер- 
дегі күйін сөз еткенде біз жазу тілі мен сөйлеу тілініқ дамуы 
жайындағы айрықша белгілерін көрсеттік. Сонымен бірге револю- 
цияға дейінгі қазақ тілінің лексика жағынан қазіргі тілімізден не- 
гізгі өзгерісі болмағанын, ал одан бергі жерде біраз дамығанын 
айттық. Ссы дамудың бір жолы стильмен байланысты.

Қазіргі күнде болсын, өткен уақытта болсын, қазақ тілі лекси- 
касын, шамамен айтқанда, түгелімен қолданған адам жоқ. Сондай- 
ақ, қазақ тілі лексикасы бүтіндей бір жерге жыйналып, бары-жоғы 
бір сөздікке алфавиттік тізіммен тізіліп, жыйнақталған да емес. 
Крзяк тілінін лексикасы — жалпы халықтық түтас лексика. Сон- 
дықтаи оның қолданылуы әркімдерде әртүрлі. ДегШМен, мамандьіғь] 
на, еңбек ерекшеліктеріне, мәдени-шаруашылығына қарай, әр^Тмге 
әртүрлі лексика қажет болғандықтан қазіргі қазақ тілінің түтас 
лексикасы қолданылуына қарай өзара бірнеше топқа бөлінуге бей- 
імделген.

Лексикалық топ дегенде, қазақ тілініқ бүтіндей сөздік қүрамын 
айтпаймыз, оның ішіндегі әрбір топқа тән сөздерін айтамыз. Олай 
болмағанда, белгілі лексикалық топқа жатады деген сәздердің өзі 
екінші бір лексикалық тогіқа қолдаиылмайды деуге болмайды. Мы- 
салға искусство саласын алсақ, бүл топқа тән бір қыдыру сөздер 
бар. Осы салада қолданылатын сөздің бәрі ғылми лексикалық топ- 
қа қолданылмайды деуге болмайды. Ал сол искусствода қолданы- 
латын ерекше, я арнаулы сөздер де үнемі біркелкі бола бермей, 
бәрі бірдей драмада, операда, музыкада қолданылмай, әрқайсысына 
лайық арнаулы лексикалық ерекше топ болады.

йтіп, бір тілдің сәздік қүрамындағы сөздерді түрлі лексика-
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қ топқа жіктегенде, ол сөздерді қазақ тіліндегі қолдану, жұмса-
түрлеріне қарап, белгілі бір аяда (сферада) жіктеу керек. Бү- 

лай еткепде олар бірімен-бірі ұштасып жатады. Мысалы, бастық, 
басиіы, оісстекші, үлкен деген сөздердің мағнасы жақын; сол сыяқ- 
ты, түрақтау, орнығу, түру, қоныстау, мекендеу дегендер де бір 
мәндес сөздер. Бірақ, стильдік жөиінеп бүлардың бәрі бір емес. 
Қолхоздың бастығы, ауданиың басшы кадрлары, қостың үлкені 
деуге болады. Ал элсктр тогының оісоғарғы қуаты деп теайтамыз. 
Бірақ, бастық, басиш, жетекші, үлкен дегендер тәжрибеде электр 
қуаты деген сөзбен тіркеспейді. Поэзияда Алқыны күшті асаулар 
(А.) десе, ғылымда екпіні күшті жел дейміз, бірақ алқыны күіиті 
жел деуге болмайды. • ,
у \у С о л  сыяқты кэрі, қарт, қария, ескі, көне, шал деген сөздердің 
де эмоциялық мәні мен мағналық оттеноктары бар. Осы сөздерді 
қалай қолдану, олардың орнын тауып жұмсау стильге байланысты. 
Олардың өзара байланысы бірде жақындап, араласып, бірде ал- 
шақ кетіп, жуыспауы да тілге табиғи нәрсе. Жоғарыда келтірілген 
мысалдағы кэрі деген сөзді жанды, жансыз заттарға қолданамыз 
да, дерексіз зат есімдермен тіркестіре қолданбаймыз. Сол сыяқты 
кэрі малдың еті дейміз, бірақ қарт ат, қарт қой — қарт аттың еті. 
қарт сыйырдың епдеуге болмайды, себебі: ол сыяқты жалпы халық 
қолданған практикада айтылып, жазылмайтын нәрселер жат болып 
«стіледі. Адам туралы қолданылғаида бүл сөзге әрі сыпайылык, 
әрі қадірлеушілік мән береміз. Кария деген сөздің мәні қарт деген 
сөздің мағнасынан гөрі де айқынырақ. Шал деген сөз адамды ке- 
міту, қомсыиу мағнасыпда айтылатындықтан, қазіргі күнде қарт 
адамдарды қадірлеуімізге байланысты, бүл сөз көп айтылмайтын 
/■ө^дердіц қатарынан шығып барады.

Кейбір сөздер белгілі бір тіркестермен ғана айтылады да, өз- 
дігінен жеке түрғанда мағиасы мүлде белгісіз болады. Мысалы, 
асқыну дсген сөздің синонимі боларлық насыр деген сөз бар. Бірақ 
бүл сөз — насырға шабу деген тіркесте ғана қолданылады да, бас- 
қа тіркесте, басқа септік жалғау формасында айтылмайды. Істі на- 
сырға шаптырмау керек, я аурудың түбі насырға шаппасын дей- 
міз. Ал осылардан басқа жерде бүл қолданылмайтын көрінеді. 

іЖ  Бүл айтылғандар — лексикада жеке сөздердің басындағы қаси- 
ет болса, лексикалық топтағы сездердің өзіне тән қасиеттері де 
осылардан табылады. Мысалы, көркем әдебиетте көбінесе сөздің 
ауыспалы, немесе контекстік мағналары көп кездеседі. Ал, ғылми 
лексикада сөздің нақты тура мағнасы басым қолданылады. Ғыл- 
ми лексика бейнелеуді, меңзеуді керек етпей, сөздің нақпа-нақ 
тура мағнасыпда колданылуын талап етеді. Демек, лексикалык- 
'шлтардың өздеріне тән стиль өзгешеліктері болады.

^  Қорытып айтқанда, лексикалық әрбір топ, тілдің ішкі түр өзге- 
шелігі сыяқты, өзара лехсикалык бір топты екінші лексикалық бір 
топтан оқшаулайды, кейде оларды біріне-бірін жанастырып, жа- 
қындатып тілдегі қүбылыстьің диалектикалық біплігін сыйпаттайды. 

л Х С т и л ь  — гректің зіуіиз — палочка (для письма) деген сөзінен 
альшған.
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у' ' ^ Стиль деп идеяньі, пікірді білдіру үшін жалпы халықтық тілдін 
тәсілдерін пайдаланудың жыйынтығын, белгілі әдеби шығарманың, 
жанрдың, автордың, әдеби бағыттың өзіне тән сөздерді қолдану 
тәсілдерінің системасын айтамыз.

Өткен XIX ғасырмен, тіпті Октябрь революциясына дейінгі уа- 
қыттағы стильмен салыстырсақ, қазіргі қазақ әдеби тілінде, мына- 
дай ерекшеліктер бар:

Біріншіден, қазіргі қазақ тілі икемді, бай, көркем тілге 
айналып келеді; екіншіден, жазба әдеби тіл сыпайы, жатық болып 
сүрыпталды; үшіншіден, көрікті ойды нақ, дәл бере алатын орам- 
ды тілге айналды; төртіншіден, осы айтылғандар сөздіктің лекси- 
калық түрлі топтарын саралап, жеке шығарды.

Сөйтіп, бір тілдің сөздік қүрамына енетін сездерді б а й ы р ғ ы 
е ө з д е р  я к ө р ш і л е с  т і л д е р д е н  е н г е н  с ө з д е р  
д е п ,  ү л т т ы қ  с ө з д е р  я х а л ы қ а р а л ы қ  с ө з д е р д е п ,  
қ а р а п а й ы м  с ә з д е р  я т е р м и н  с ө з д е р  д е п ,  д а р а  
с ө з д е - р  я и д и о м с ө.з д е р деп талдап, жіктеп қараймыз. 
Бүлай талдау тілдегі сөздерді жан-жақты қарауға мүмкіндік бе- 
реді.

Қазіргі қазақ тіліндегі лексикалық топтар стильдік мәніне қа- 
рай тәмендегідей негізгі тоғыз түрге белінеді1:

1) қарапайым сөздер;
2) жалпылама лексика;
3) диалектілік я говорлық лексика;
4) профессионалдық лексика;
5) архаизмдер;
6) неологизмдер;
7) кеңсе сөздігі;
8) кітаби лексика; •
9) экспрессивтік сөздер.

§ 23. Қарапайым сәздер

Қарапайым сөздер мен әдеби сөздердің (лексиканың) арасына 
нақты шек кою қыйын. Бүлар бірімен бірі тығыз байланысып, бі- 
рінің мәнін бірі толтырып отырады. Қарапайым сөздер (лексика) 
әдеби сөздердің (лексиканың) сарқылмас көзі болғандықтан, әде- 
би тіл әз запасын қарапайым сөздерден алып отырады.

Қарапайым сөздер деген үғым сейлеу тілі дегенді де қамтый- 
ды. Қазақ тілінде қарапайым сөздер сөйлеу тілінен әлі ажырап 
кеткен жоқ. Бүл екеуі (қарапайым сәздер, сөйлеу тілі) жазу мә- 
дениеті ерте қалыптасқан орыс тілі сыяқты тілдерде жіктелген, де- 
генмен соның өзінде де аралары онша алшақ емес.

Сөйлеуде қолданылатын, жазба әдебиетте қолданылмайтын әде- 
би тіл нормасына сай келмейтін жай дөрекі сөздерді қарапайым

1 Қазіргі казақ тілі лексикасының тәжрибесі, оны азды-кепті зерттеушілері- 
нің үздік-создық болса да қорытындылары, басқа тілдіқ лексикасы туралы ак- 
лылған пікірлер осылай етіп таптастырудық дүрыс екенін дэлелдейді.
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лекскка дейміз. Мысалы: су мурын, тыраш (жомарт), көпей (кен- 
же), кемшіл (кем), т. б.

V  Мүндай сөздердің кейбіреулері әдеби тілде де кездеседі. Со- 
нымен бірге, қарапайым сөздер әдепсіз сөздермен де шектесіп ж а- 
тады. Сондай-ақ, қарапайым сөздерді кейде жергілікті сөздерден 
ажырату да қыйын болады. Алайда бүл лексикалық топта ірікте- 
ліп, шекарасы көріңе бастайды.

§ 24. Жалпылама лексика

^ Тіліміздегі қар, су, дала, көл, ақ, көк сыяқты сөздерді жалпы- 
лама сөздер деп атаймыз. Өйткені бүл лексикалық топтардың еш- 
қайсысы да әдеби тілдің тек белгілі бір саласында ғана қолданы- 
лып қоймайды. Жалпылама сөз қашанда болсын лексикалық ка- 
тегорияның бәріне де ортақ қолданылады. Мысалы, жақсы, үй, 
қол, көз, ағаш, тас, жер, еңбек, бар, тұр, жат, ертең, бүгін, кеш  
т. б. лексикалық категорияның барлық саласына бірдей қолданы- 
лады. Демек, мүндай көптеген сөздер, жалпыға бірдей болып, әде- 
би тілдің барлық қоғамдық топтар түгел қолданатын жанрларын- 
да да (түрлерінде) жүмсалады. Ал, шама (матем.), лёсс (геол.) 
оазис (геогр.), пирометр (физ.) сыяқты сөздер жазба тілде қолда- 
нылады.

Ү у  Жалпылама лексика мен тілдің негізгі сөздік қоры деген ұғым 
үласпайды (тождество емес). Жалпы алғанда, негізгі сөздік қор- 
түрақты болып, баяу өзгеріп, жаңа сөз жасауға үйтқы болса, 
жалпылама лексика тым өзгергіш келеді.^онымен бірге, тілдің 
негізгі сөздік қорьі тарихи категория болса, жалпылама лексика. 
стильдік категорияға жатады және ол (жалпылама лексика) құра- 
мы жағынаж әртүрлі болады. Жалпылама сөздердің құрамына 
жалпы халықтық болған сөздермен бірге, кейбір көп қолданылатын 
термин сөздер де енеді. Негізгі сөздік қорға тән сөздер арқылы 
танылатын кейбір біртектес үғымдар бір сөзбен аталмай, бірнеше 
сөз арқылы да аталады. Мысалы: бас деген үғымды білдіретін 
атау бірнеше түрлі. Олар мыналар: бас, ү ш — таякүтың үшы,төбе — 
үйдің төбесі; шоқы — таудың шоқысы; көз — бүлақтың көзі; алды— 
керуеннің алды. Ал осылардыц бәрі де жалпылама сөздер. 
(✓'"Жалпылама лексикаға айналамыздағы заттардың, таныс құбьі- 
лыстардың, қоғамдық өмірдің әралуан саласындағы үғымдардын 
өсімдік, жәндіктің, олардың белгілерінің, адам эрекеттерінің т. б. 
аттары — қысқаша айтқанда, адам ойлауының мазмүнын білдіре- 
тін жалпы халықтық сөздер жатады, әрине, мүндай сөздер негізгі 
қорға да енеді. Бірақ, бүл сөздердің барлығы, талғаусыз-ақ, жал- 
пылама лексика бола бермейді, оған кіретіндер — көбінесе жалпы- 
ға әрі түсінікті, эрі көп қоЛданылатын жалпы атаулар және сөздің 
жалпы мағнасы. Ал, сөздің жеке — арнаулы мағналары жалпылама 
лексикаға кірмей, арнаулы сөздің катарында болады. Мысалы, 
қысу деген жалпылама лексикаға кірсе, ңысым — ғылми термин 
сөзге жатады. Атмосфера қысымы дегенде физикалық термин бол- 
са, саяси қысым — саяси термин больіп түр.
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Мұндай қалып терминге және сол сыяқты сөздерге тән болады 
да, олардың көпшілігі термин болудан біржола қалмағанымен, 
терминдік мәнін жалпылама лексикада жоғалтып алады. Мысалы, 
электр, телефон, схема, мәлімет. өзгеріс, өндіріс т. б. жақында ғана 
іірнНулы термиидер ғаіТа’ оолыгі қолданылса, осы күпде жалпылама 
лексикаға ауысты. Бірақ ол сөздердіц тапыз терминдік мош, орпы- 
иа Қ3рай7 керектГ жерінде қолданыла береді.

% Жалпылама лексикаға ауысқанда, кейбір тіркесте қолдапыла- 
тьт  сөздердің мағналары кеңейіп отырады.

Лексиканың басқа тарауларынан (диалектизмнен, неологизі^нен, 
провинциализмнен, арнаулы терминологиядан) сөздер ауысып, жал- 
гіылама сөздер үнемі сан жағынан артып, молайып отырады. Бұл— 
о і і ы ң  басты ерекшелігі. Жалпылама лексикаға сөз ауыстырмайтын 
лексиканың бірде-бір саласы жоқ, сол сыяқты жалпылама лекси- 
кадан сөз ауыстырып алмайтын лексиканың басқа саласы да бол • 
майды. Бүлардың мүндай өзара қарым-қатысы сөздік қүрам мен 
грамматикалық құрылыстың бірлігінен, адамның қатнас қүралы бо- 
лу ерекшелігінен, демек, практикалық қызметінен туады.

§ 25. Диалектілік және говорлық лексика
ш

Бір бүтін халықтыц я үлттың тұтас тілі болуы да, немесе сол 
бүтін бір тілдің ірі тармақтары болуы да мүмкін. Бірақ бүл бү- 
тақтың болу-болмауы міндетті емес. Бір түтас тілдің ондай тармақ- 
тары сол тіллін жергілікті диалекті я жергілікті говоры болып та- 
былады.

Дйалект пен говор деген екі термин күні бүгінге дейін бірінің 
орнына бірі қолданылып келді. Сондықтан бүл екі терминді біздің 
бөлуіміз де шартты. Біздіңше, диалектінің говордагі айырмашылы- 
ғы мынада: бір тілдің диалекті болу үшіы огіың грамматикалық 
айырмашылығы, ерекше негізгі сөздік қоры болуы қажет. Соиы- 
мен катар, тарихи жасалуы жөнінде көбінесе ру тілдерінің қалды- 
гы болады және дидлекті негізінде территориялық ерекшелікке 
байланысты келеді. ^Диалекттердің жасалуы, дамуы феодализмнің 
латифундиясына негізделетін көрінеді. Сонымен қатар, бүтін бір 
тілден жіктеліп, жеке тіл болып та, болмаса бірнеше диалекттер- 
ден түтасьіп бір тіл болып дамып та отырады. Бүл соңғысында бір 
диалект түтас тілдің негізі болады.

Ал говорда бүл айтылғандардың көпшілігі болмай, тек қана бір 
тілдің ішіндегі сөздердің жер ьіңғайына, шаруашылық ерекшелігі- 
не, қоныстас көршілерінің тілдік әсеріне қарай пайда болған сөздік 
ерекшеліктер мен фонетикалық өзгешеліктер ғана болады.

Жергілікті диалект мэселесі бүл тақырыпқа жатпайтындықтан, 
әрі қазіргі қазақ әдеби тілінің жарыспа, жанама диалектісі жоқ 
болғандықтан, жергілікті говормен байланысты лексикаға тоқтау 
қажет.
иЖЖергілікті говор деп — ауыл я қыстак, аудан я облыс көлемін- 
де ғана жергілікті халықтың тілінде қолданылатын, жалпы әдеби 
тілдің лексикалық топтарына енбейтін сөздерді айтамыз. Демек,
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и > ір  аудан я белгілі бір аймаққа ғана таныс, бірақ сол жергілікті 
жерден басқа көпшілікке түсініксіз болатын сөйлеу тіліндегі ерек- 
шеліктердІ говор дейміз.

Говорға тән сәздерде мынадай ерекшеліктер болады:
1) Бүл сөздердің көгішілігі әдеби тілде белгілі атауы бар сөз- 

дердің жергілікті синонимы ретінде кездеседі. Мысалы, аданас, 
шие, ақа дегеп сөздер (Батыс Қаз. облысында) туыс, әже, аға де- 
ген мағнаға тең сөздер; үстін (төбе ағаш), кірлен  (шылапшын), 
сапал (үлкен кесе), тағаіиы (нағашы) дегендер (Оңтүстікте), ату 
(мәсі), дмиян (бумажник) дегендер (Қостанай облысында), мор 
(қорда), оісона (терлік) дегендер (Шығыс Қазақстан облысында), 

лөкет (үлкен пышақ), дөкір (өтпес пышақ) дегендер (Орталық 
Казақстан облысында) говорлық синоним сөздер.

2) Қөршілес басқа елдердің тілдерінен ауысып келіп, тек сол 
іргелес отырған маңайына ғана жайылып, оиан әрі жалпы халыққа 
ортақ болу дәрежесіне жете алмай, әдеби тілден орын ала алмай 
қалған аралық (ауыспалы) сөздер де болады. Мүндай сөздер де 
жергілікті говордьің бір түрі болып саналады.

Мысалы, Батыс Қазакстан облысында татар тіліндегі екмэк де- 
ғен сөзден өзгеріп енген өтпек (нан) деген сөз, Оңтүстікте өзбек 
тілінен ауысқаи кәтте (зор), түркмен, азербайжан тілінен Ман- 
ғыстау жарты аралыкдағы қазақтарға ауысқан аппазы (жыйыр- 
ма тыйын) деген сәздер — ауыспалы (гіереходный) говор сәздер.

3) Қейбір аудандарда я облыста көне заманнан (ескі) . тюрік 
тілінен сақталған кейбір лексикалық өзгешеліктер де боладыГМы- 
салы, сүрендеу — айғайлау (Гурьев облысында), тайған — тазы 
ит (Оңтүстікте); бодан — ел, бағыну (Шығыста көне тюрікше — 
бүдүн1 — ел); язяр — ренітіт: көдедек — жас ©спірім; ,^ора  — сүра, 
сүрен — айғай (Батыс Қазакстанда) деген сөздер ескілікті говор- 
ға жатады. 4

4) Говорлық лексиканың тағы бір кезі жергілікті (тұрғын) елдіқ' 
шаруашылық түрмысының ерекшелігіиен де байланысты болады. 
Қүмды ‘жерді мекендеген қазақтардың лексикасында қүмның түр- 
лерінің аттары көп. Мысалы, Батыс Казакстаннын.
Оңтүстіктің қүмды аудандарында бапкан. шағыл, іиағыр деп ат-аса, 
үлкен қүмды көрмеген аудандардыц түрғьпідарының лексикасында
жалғыз қүм яеген ғана сөзден баска атаулап болмайды. Балық
шаруашылығымеи кәсіп ететін Қаспи, Арал теңіздерінің, Урал 
өзенінің, Балқаш көлінің айналасындағы аудандарда балық атау- 
лары тым көп. Сол с.ыяқты, жеміс, бақша егетін аудандарда бақша 
есімдіктерінің атауы, олардағы еңбек продесімен байланысты үғым- 
дардың атаулары мол. Мысалы: ақпа — аудың бір турі; өрлем — 
судың жоғарғы-ж аЕьі: мапдан — қамыс қ ап (оалықшылар қабы ); 
көзеу — іліну, түсу (балықтың түс.уі); қүртқа — балықтың бір тү- 
рі т. б.

Бүл айтылған говорларға тілінің мүкісі, ақауы бар жеке адам-

1 VII — VIII ғасырдағы Орхон-Енисей жазуында, XI ғасырдағы М а х м у д  
Қ а ш к а р и кітабында бұдан ел деген мағнада кездеседі.
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болса, профессионалдық лексика жергілікті халықтыц бәріне бір- 
Д' дей ортақ болмай, тек біраздаған мамандар арасында ғана қолда- 

нылатындықтан оқшау шыгып тұрады.
Сөйтіп, жер-жердегі әралуан мамандыққа, кәсіп түріне, күн ке- 

ріс әрекетіне байланысты жасалған я қолданылатын сөздерден про- 
фесоионалдық лөксика қүралады. Мысалы, егінді шыгырмен суара- 
тын жерде ебей (шығыр дөңгелегінің қыймасы), ауыт Ддығыр суы 
қүиылатьін жёр), жап (шығьір суы жүретін кіші арықУ7лшлі (қы- 
зылшаныц тастандысы)7 үймек (қызылша үйіндісі), жұлықтау 
(дақылды сирету), күләбі (Ісішкене, тәтті қауын), түйек (техника- 
лық егістің үйінді топрақ қыры), бақыршы (кенші — металлист) 
сыяқты сөздер профессионалдық лексикаға жатады.

Қазіргі қазақ эдеби тілінің терминологиясын жасауга лексика- 
лық бүл топтан да кейбір қолайлы сөздер қолданылып жүр. Соны- 
мен қатар, жалпы халықтық мәні жоқ, аясы тар профессионалдық , 
сөздерді әдеби тілдің терминологиясын жасауда орыпсыз қолдану 
дүрыс еуес екендігін де практикада көріп жүрміз. Мысалы, меди- 
щшада опсрация дегенпің орпына сылу деген сөз біраз уақыт ай- 
тылып жүрді де, бертін келе терминнен шығып қалып, оныц орны- 
на операция дегеп сөздің өзі қолданылып кетті. Сондай-ак, соха 
деудің орпына сабан, пукарь дегеннің орнына қос тіс соха, ремень 
деудің орнына қайыс (машинада) деген сөздер орын тебе алмай 
шет қақпай қалып қойды.

Демек, термин сөздерді болсын, тілдің лексикалық баска топ- 
тарын болсын, өзінің даму барысында қажетті болған сөздерді сөз- 
дік құрамына қосып алады да, қажетсіз, пайдаға аспайтын артық 
жүкті шыгарып тастайды. Үлттық тілдіц өсу барысында бүлардың 
ішіндегі керектісі одеби тілге' айналады да, керексіз басы артығьі 
айтушы болмағандықтан мүлде үмтылады. Сондықтан заман озған 
сайын, халық мәдениеті артқан сайын, өзін қолданушы ұрпақтың 
жаңа буыны жеткен сайын бүл сыяқты сөздердіц жарамсызы қа- 
лып бітеді. Сондықтан келешекте болашағы жоқ, артық жүктің 
бірі — профессионалдық лексика болып саналады.

§ 27. Архаизмаер (көнеленген және тарихи сөздер)

Тілдің негізгі сөздік қүрамы үнемі өзгеруде болады. Әлеуметтік 
.құрылыстың өзгеруіне, әндірістің, мәдениеттің және ғылымның т. с. 
дамуына байланысты туған жаңа сөздермен толықтырылу арқылы 
дамыйтынын айта келіп: «Бүл арада, — дейді И. В. Сталин, — әдет- 
те кейбір ескірген сөздердің тілдің сөздік^ құрамынан шығып қа- 
луына қарамастан, тілдің сездік курамына^анағурлым көп жаңа 
сөздер қосылады»1.

V  Қазақ халқының әлеуметтік тұрмысының өзгеруі нэтижесінде 
жаңа мәдениеттің өркендеуімен, жаңа шаруашылықтың дамуымен

1 И. В. С т а л и н .  Марксизм және тіл білімі мәселелері, қазақша аудар-
масы, 1951, 21-бет.
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жақа сөздер — социалистік лексиканық жасалуына байланысты 
қазақ халқының қоғамдық өміріпе керексіз, қоғамдағы адамдардын 

✓^өмір қажетіне аспайтын кейбір сөздер ескіріп, қазіргі қазақ тіліи- 
де қолданылмайтын, немесе ете сирек қолданылатын сөздерге ай- 
налды.

Бұл лексика әдет-ғұрыпқа, ескі салт-санаға, өткен дәуірдегі 
әкімшілік — ел басқаруға, өндірістің жабайы түріне, шаруашылық 

^ к ү н  көріске тағы басқаларға байланысты болғандықтан, ондай 
сөздер сөздік қүрамнан шығып та жатыр. Мысалы:

а) әдет-ғурыпқа байланысты батаоқыр, арулау, жаназа, сыңсу, 
танысу (ескі салтта үзатылатын қыздыд туыс-жүрағаттарына ж а :; 
галай жүріп, жылап қоштасуы), босаға аттау, ңынаменде, күлшашу, 
атүстар, өлтірі, ас (өлген адамға ас беру), сауыи (сауын айту — 
асқа, тойға хабарлау) сыяқты сөздер архаизмге айналды;

б) шаруашылык, түрмыс-күйге байланысты пәйек я мәйек (мен- 
шікті шабындық жер), ңоныс (меншікті жер), күзек (күзде қо- 
натын жер), баю (малдың сауылып болуы), оісейОе, шидем, сәуке- 
ле, купі, оісастықағаш, жүкаяқ, партал, саптыаяң, талыс, шитТ, үиі- 
тосар, білтелі (мылтық), садақ, адырна, корамсақ сыяқты сөз- 
дер де көнеріп, осы күнде қолданылудан қалып барады;

в) әкімшілік, ел басқару ісімен байланысты ауылнай, бүбірнай 
(выборный), қазы, би, атшабар, болыс, приказ, дуан, уезд, хан. 
хандық, елу басы, жүз басы, управитель, оісандарал (генерал) 
сыяқты сөздер де ескірді.

Құл, күң, қооіса, қүлдану дегендер қүлдық дәуірдің әсерінен 
туганГоолса, жилшы, малай, қоңсы т. б. сөздер феодализм дәуірі- 
нің капиталистік қоғам кұрылысына қалдырған мұрасы еді. Сол 
сыяқты, хан, ханым, ханша, ханзада, бек, бикеш, тоқал, бәйбіше, 
нөкер, төлеңгіт т. б. создер кертартпа хандық қүрылыстан туған 
сәздер еді.

Б ұл сөздердің көпшілігінің мағнасы осы күнде түсініксіз болу- 
ға айналып, олар тек тарихи шығармада әрбір кезеңге сай, өзіне 
лайық қүрал саймандарды, киім-кешектерді, өндіріс қүралдарын 
білдіру үшін ғана колданылады.

Сөйтіп, тілде қосқабалтасу — үнемі болып түратын, тілдіқ даму 
зандылығынан туатьін қүбылыс. Тілдің лексикасы негізінен ілгері 
дамығанда, оның ішінен керексіз болып, мүлде шығып қалғапдары 
болуымен бірге, кейбіреулері ілініп-салынып, сирек қолданылатын 
ескірген сөзге айналса, кейбір сөздер қоғамның өзгеруіне, қогамда- 
ғы адамдардың өндірісініц өзгеруіне байланысты тек қана белгілі 
д ә у і р д і ң  мінездемесі ретінде тарихи сөздер (историзм) болып қа- 
на сақталады.

н архаизм мен историзм деген терминдер бір емес.

ескіріп, бара-бара мүлде үмытылып кетеді. Ол сөздер әдеби тілде 
ауыспалы мағпада қолданылмаса, тура бүрынғы мағнасында қол- 
дануға жарамайды. Сонымен бірге, бүл сөздердің көпшілігі-ақ өз

Бүл екеуінің арасында төмендегідей үлкен айырмашылықтар_бар: 
Х ' а) архаизм негізінде қарапайым сөздер болады және ол сөздер
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дәуірінің өзінде де өмірге аса мақызды, кесек ұғымды білдірегіи 
сөздер болмауы аркасында, сездік к.урамнан тез шығып, тез ұмыт 
болады;

историзмге келсек, ол замапдар өтсе де тілдің сөздігінін. 
белгілі бір тобында кәнерген күйінде-ақ, шығарманың тарихи ерек- 
шеліктерін[^адкындау үшіп қолданылуға маңызы бар сөздер бола- 
ды/және олар тарихи бір дәуірдің ерекшелігіне, оның дәуір туғыз- 
■ған, дәуір сыртқа тепкен үғымдар екеніпе көрсеткіш болады. Соны- 
мен бірге, лексиканың бүл тарауы көбінесе өндіріспен тікелей бай- 
ланысты. Қоғамдық өндірістің, өндіріс қүралдарының, өндіріс эдіс- 
терінің дамуы әсеріиен әр дәуірде жаңалапған сөздер де бар.

Мысалы: ооқа шықпай түрған кездегі егін салу құралы сабан 
болғанын аңғарамыз. Осы күнде сол соқаның өзі де ескілікке қа- 
рай бейімделіп бара жатқандықтан, 'соқа деген сөз де көнеріп ба- 
рады. Сөйтіп: мала, тіс ағаш, сабан, соқа, плуг деген сөздер бірне- 
ше үзақ сонар дәуірдің ізін аңғартады. Осылар сыяқты, 
келі — тиірмен — қол тиірмен — оісел  тиірмен — паровой — вал ь - 
цовка дегсн сөздер де тілдің динамикалық дамуын көрсетеді. Бүл 
жагдай тілдің тек қоғамдағы ендірістік іспен ғана емес, адамның 
барлық жүмыс саласындағы басқа істерінің бәрімеи де байланыс- 
ты екеиін сыйпаттайды.

Сәйтіп, қазіргі қазақ тіліндегі историзм мен архаизмді бірінен 
бірін ажырату қажет. Өйткені тарихи лексика (историзм) тек қана 
мағна жағынан казіргі казак_тілінде сирек үшыраитын, бірақ та- 
рихи даму дәуірлерге тікелей байланысты болғандықтан, күні бү- 
гінде' дё~қолдан'ьілатьні сөздер. Ал,~~көңе сөз (архаизмГ деген тер- 
мшг—~кейбір сөздердің сөздік қүрамынаы шыгып калуына қарай 
қолданылудан қалып бара жатқан термин. Сомымен, қазіргі қазақ 
тіЛінің сөздік күрамында сонау арғы заманнан үздіксіз келе жат- 
қан, негізгі сөздік қорға жататып сөздер көп, бірақ олардың бәрі 
архаизм я историзм бола бермейді.

Сондықтан тіл-тілдегі архаизмдер, историзмдер дүмпу (взрыв) 
салдарынан емес, қоғамның дамуы себепті тілдің ішкі дамуынан 
туатын өзгешеліктер. Революциядан бергі жердің өзінде қоғамдық 
дамудың белгілі бір тарихи кезеңіне байланысгы пайда болған, өз 
кезінде жаңа үғымды білдіргеи жаңа атаулар қазіргі кезде г исто- 
рңдмге айналды (мысадң, волком, оісалком, қосыіы, ячейка, раз- 
верстка т. б.). * 1

Архаизм, историзм тек жеке сөзде ғана емес., сөз тізбегінде 
де болады (мысалы, ат ұстар, (үл), қырық жеті (қыз), игі-оісақсы- 
лп.р (кдияуты лар), иіынжыр балақ, шүбар төс (феодал текті), ш-~ 
Шапан айып (штраф)1 т. б.) архаизмге айналып кетті.

Архаизмдер көркем шыгармада т. б. ерекше эмоционалдық мән 
беру үшін, айтылған пікірді өткір ету үшін я оған ерекше көңіл 
аудару үшін қолданылады. Кейде архаизм сықақ, келеке етіп, 
ажуалау үшін де қолданылады.

1 Фразеология бөлімін қара.
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§ 28. Неологизмдер

\ /  'Гілдегі бұрыннан келе жатқан белгілі тәсілдер арқылы жасал- 
ған, немесе мағнасы ауысу арқылы туған жаңа сөзді неологизм. 
дейміз.

Ж аңа сөздердің тууына, жасалуына керекті шарттарды да қо- 
ғамдық дамудан іздеу керек. И. В. Сталин: «Өнеркәсіп пен ауыл 
шаруашылығының, сауда мен транспорттың, техника мен ғылы.м- 
ның үздіксіз өсуі тілден сөздік қорын солардың жұмысына қажет- 
ті жаңа сөздермен, сөйлемшелермен толықтырып отыруды талап 
етеді. Сондықтан тіл, осы қажеттерді тікелей өгей отырып. әзінін 
сөздік қорын жаңа’ сөздермен толықтырады, өзінің грамматикалык. 
құрылысын жетілдіреді»,1— дейді. Қоғамның дамуы эсерінен жацг: 
сөздёр, сөйлемшелер жасалатыны жайындағы бүл қағида қазіргі 
қазақ тіліне де дәл келеді. Жаңа үғымның, жаңадан танылған зат- 
тың бүрын белгісіз болған қүбылыстың жаңадан танылуына байла- 
нысты туатын жаңа атаулар неологизмге жатады.

Казіргі қазак тілінде Үлы Октябрь революциясынан бергі жер- 
де жасалған неологизмдер көп. Ондай неологизмдер көркем әдеби- 
етте дс, публицистіикада да, ғылым мен техникада да т. б. кең өріс 
алып келе жатыр.

Неологизмдер қазіргі қазақ әдеби тілінде ущ турлі жолмен ж а- 
салып «еледі. Олар мыналар:
і ^ а )  Н е г і з г і т ү б і р г е ж ұ р н а қ к о с ы л у а р қ ы л ы 
ж а с а л а д ы ;  мысалы: өндір деген туынды етістік түбірінен іс жур- 
нағы қосылып, өндіріс Жблып, мүлде жаңа мағыаны (произ- 
водство) білдіретін сезге айналған; басқар деген туынды түбірдеи 
ма жұрнағы қосылу арқылы басқарма (правление) деген есім сез- 
жасалған; солар сыяқты, көрін — кәрІніс; қүбыл — қүбылыс (явле- 
ние), шығар — шығарма (произведение), үйір — үйірме (кружок), 
бас — баспа (типография), үйы — үйым (организация), төрт — төрт- 
кіл (четыреугольник), төрт — төртжақ (четырегранник), есе — есе- 
лік  (кратный), көбейт — көбейткіш (множитель), серпін — серпін- 
ді (упругий), анықта — анықтауыш (определение), басқын — бас- 
қыншы т. б.— жұрнақтар арқылы жасалған неологизм сөздер.

Неологизмнің бүл түріне кәбінесе калька сөздер жатады деуге 
болады. О ііың себебі орыс тілінен тікелей >қеке сөздер ғана аұыс- 
қанда, сол сөздер арқылы жақа ұғымдар ауысты, сол ұғымға (сөз- 
ге) балдма$е.тіңійе қазақ тілінің ішкі мүмкіншілігіндегі потенциал- 
дық-тСорьГ^аль^шҚ қорға айналады. Мысалға жоғарыда айтылғам 
өндіріс деген еөзді алсақ, осы сөздің негізгі түбірі — өн, ал өн- 
дір — туынды түбір, іс — туынды түбірден тағы туынды жасайтын 
жұрнақ. Қазақ тілі прақтикасында, осылай сөз тудыру бұрыннан 
бар форма, бар тэсіл. Бүл сөздің осы күнгі үғымы ол күнде қа- 
лыптасып, бір ұғымда болып, тұрақты пормаға түспеген болса, 
вн — дір — іс деген сөз түр жағынан да, мазмүны жағынан д а .

- -  Ф .

і и. В. С т а л и н .  Марксизм және тіл білімі мәселелері, қазақша аударма-
сы, 1951, Алматы, 8-бет.
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оры с тіліндегі производство деген сөзге тең, балама сөзге ай- 
налды.

б) С ө з д е р д і ң  б і р і г у і а р қ ы л ы ж а с а л ғ а н н е о- 
л о г и з м д е р .  Қазақ тілінде халық  және ара деген сөздер бұрын- 
нан-ақ бар болатын, бірақ бұл екёуін оіріктіріп қолдану практика- 
сы болмайтын, ал қазірде осы екі сөз біріктіріліп, х алықаралық 
деген сөз туып, үшінші бір мағнаны білдіреді. Мүндай жолмеіСІбі- 
ріккен сөздердің екі жақ сыңары да негізгі мағналарын сақтаған 
сөздер болады да, тек қана өздері біріккен жерде бірінші сыңары 
(компоненті) мен екінші сыңарының (компонентігіің) беретін мағ- 
гіаларынан басқа бір үшінші мағна туады. Мысальт: қол, өнер—қол- 
өнер (ремесло), алғы, сөз — алғысөз (предисловие), соңғы, сөз — 
соңғысөз (послесловие), Ібёліс] сәз — келіссез (переговоры), жарыс, 
сөз — оіса£Ыссөз (выступлениёГ^дебаты), еңбек, күн — еңбеккүн 
(трудоденьГГёійгдгш^ьг — жалақы (зарплата), йас,—жылдық.— дес- 
жылдық (пятилетка), оісеті, оісылоық —  окетізісылдық (семилетка), 
он, жылдық — онжылдық (десятилетка), шет, ел — шетел (загра- 
ница), басі..макала  — басмакала (передовица) болып бірігіп, жа- 
салған туынды неологизмдер.

Неологизмнің эсіресе бүл саласы тез дамып келеді. Оның дамуы- 
на орыс тілінің әсері тым-ақ күшті. Ьірақ бірсыпыра сөздер прак- 
тикада бірігіп аитылып, бірге жазылса да орфографиялық ереже- 
лерде, оқу кітаптарында заңды орын ала алмай 'жүр.

в ) С ө з д е р д і ң  м а ғ н а л а р ы  а у ы с ы п  н е о л о г и з м  
ж а с а л у ы. Тіл-тілдегі сөздердің турақты і(іағнасы, тура мағиасы, 
бұрма мағнасы, ауыспалы мағнасы болатыны жоғаръіда -.айтылды. 
Бірақ^яөздің лексикаль^қ ^іағнасы да үғьшТның дамуына байланыс- 
ты дамы.п отырады. Тілдің даму процесінде жаңа мағпа һайда бо- 
луымегі бірге, кейбір сөздердің мағналары көнеріп^уірхаизмге ай- 
налатыны жоғарыда анықталды.

Сөз мағналарының жаңаруы арқылы неологизм жасалатыны 
мына төмендегі мысалдардан анықталады.

Революциядан бұрынғы кезеңде қарау деген етістік, әрі есім- 
ше болатын да, оның беретін мағгіасы кәру дегенге, болмаса бағу 
дегенге жақын болатын, ал қазіргі тілімізде бұл сөз өзінің фұрын- 
ғы мәгіін түгел сақтай отырып, қарау (рассмотреть)— талқылау, 
мәоісілісте тексеру деген мағнаны білдіретіп жаңа мәнді қосып ал- 
ды. Мысалы, «СОКП-ның XIX съезі бес мзселе қарады» дегендегі 
қарадыны салыстырыңыз. Сол сыяқты, окоспардсщ тыс астық өткі- 
.зілді дегендегі өткізілді деген сөз, ескі түрі сақталғанына қарамас- 
тан, жаңа мағиада қолданылып түр. Сондықтан бүлар да неоло- 
гизм болады.

Осы күнгі қазақ тілігіің биллетристика стилінде неологизмді да- 
мытарлық тағы бір тенденций бар. Ол — қазіргі қазақ тілінің лек- 
икасындағы сөздерді талғаусыз ала берушілік. Мұның екі жағы 

бар: бірі — қазіргі қазақ әдеби тілін байыту үшін сол тілдің ішкі 
казнасын ақтарып, сол тілдегі сөздерді пайдага асыру бағыты; 
екінші — қолданылу түрін жетілдіре түсеміз деп, кейбір сөздерді
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басқа тілдің нормасына түсіруге орьфсыз тырысушылық. Осы екі 
бағыттың екеуі де орынды қолданылса, пайдалы болатыны сөзсіз. 
Мысалы: Еліміздің шаруашылығы үздіксіз өсуде деген сөйлемді 
неблогизмге айналдырып түрған түлға — де (өсуде); ал Советтер 
Одағыиың Қоммунист Партиясының уставын коммунистер үйрену- 
де деген сөйлемде де (үйренуде) деі-ен баяндауыштан неологизм 
туып түр. Бірақ бұл форма екі түрлі жағдайда қолданылады:

а) Егер есімше толықтауыштық Қызмет атқарса, тыңғылықты 
мағна беру үшін қолданылады. Мысалы: Бейсен оқуда жүр; Бей- 
сен оқуда, жүмыс істелуде, тон тігіліп бітуде, болмаса тон бітуде 
дегендердегі баяндауыш қызметіне көшкенде стильдік түрақсыздық 
күшті болады. Бірақ, осы түр қазіргі тілімізде қалыптасып дамып 
келеді.

Сондықтан тұрақты, тыңғылықты стильде бұл айтылған —да 
(— де) тұлғасын батыл қолдану керек, ал керекті жерінде қазіргі 
казақ тілінің көмекші терт етістігінен (тұр, жүр, отыр, жатыр) без- 
бей, ауыспалы осы шақты қолдану дүрыс. Демек, қазіргі қазақ 
тіліндегі неологизмдер қалыптаса к^ле орнығып кетуі сөзсіз. Өйт- 
кені неологизм деген үғым — белгілі кезеңде ғана болатып относи- 
тельді ұғым. Бүгінде неологизм болса, ертец, үйреншікті сәзгс 
айналады, болмаса кейде ксторизм я архаизм болып кетеді. Әңгіме 
олардың қалай меңгерілуінде, қалыптасуында.

Сөйтіп, қазіргі қазақ тіліндегі неологизмдер, басқа тілдердегі 
еыяқты, қоғамдық қатынас әсерінен жасалып, бара-бара байырғы 
сөздердің қатарына қосылыгі жатады. Неологизмді тарихи ауыспа- 
лы сөздер деп санауға боладьь Өйткені белгілі бір сөздер тілдің 
өмір бойғы тарихында үнемі неологизм болып түрмайды. Белгілі 
дәуірде неологизм болған сөз бірте-бірте байырғы лексикаға айна- 
лып, тілдің сөздік қүрамы үнемі өзгеріп отыратыи, тіл-тілде азды- 
көпті неологизмдер болып та және олар жаңаланып та отырады.

Басқа тілден жаңа сөз ауыстырып алудан д?, калька арқылы 
сәзбе-сөз аударып сөз туғызудан да ж аңа сөздер ж асалады. Қей- 
де қысқарған сөздер де нёблогизм болады. Бір~ақ кәзТргТ қазак 
әдеби тілінде, көпшілікке түсініксіз- бірен-сарандаган сөз болмаса, 
басқа мүндай практика кездеспейді'; сондықтан неологизмнің бүл 
түрі біздің тілімізге тән нәрсе емес.

б) Тіл-тілдің практикасында кейбір неологизмдер сөздік қүра- 
мынаи орын ала алмай, қайта шығып қалып та отырады. Мысалы, 
Октябрь революциясының алғашқы кезінде волатком, жалком 
(жалшылар комитеті), қосіиы, қызыл отау сьіяқты атаулар пайда 
болды да, артынша ұзамай-ак, көнеріп, қолданылудап ығысып, қа- 
лып қойды. Мүндай қалып, орыс тілі тарихында да бар.1 Сөйтіп. 
неологизм — архаизмге қарама-қарсы, жаңадаи туып отыратын 
лексикалық даму процесі.

1 А. М. Ф и л к е л ь ,  Н. М. Б а ж е н о в. Современный русский литератур- 
ный яэык, Киев, 1951, стр. 69. ( . I

р—/о



Бұл лексик-аның басқалардан айырмашылығы бар. Өйткені рғ 
юлюциядан кейінгі аз жылдың ішінде қазақ әдеби тілі жетіле сара- 
ланып, өз ішіндегі мүмкіншілігін іске асыруда. Соның нәтижесін- 
де қазіргі күнде іс қағаздарында, іс жүргізуде белгілі бір түрақ- 
ты лексккалық топ қүральіп і.еледі. Бұл сөздер көбінесе стандарт 
болып келеді. Мысалы, усынуіиы, өтінуиіі, сенім беруіиі, жолдама. 
айыпкер^ талапкер, оісүк оюіберщиі, 'оісүк алушы (жүкті алатын, ка- 
былдайтын адам), кепілдеме, кепілдік, салық, хаттасушы, ісжүргі- 
зуші, жоғарыда айтылған, аты аталған, тілхат, сенімхат, кіріс, шы- 
ғыс оюурналы т. б.

Кеңсе сөздері деудің орнына кейде іс кағаздары лексикасы де- 
лінеді. Лексиканың бүл саласы — кеңсе сөздері көбіиесе жүртқа 
түсінікті болады да, сонымен қатар, кеңсе сөздігінің негізгі көпші- 
лігі жалпылама лсксикада бар сөздер болады және олар (кеңсе 
сөздері) ғылми-техника саласындағы жалпыға түсінікті сөздёрді де 
қамтыйды.

Сөйтіп іс қағаздарында, ретми документтерде, мемлекегтік ак- 
Тгілерде т. б. қолданылатыи сөздердіц тобын кеңсе сөздері дейміз.

§ 30. Кітаби лексика

Лексиканың бүл түрі көбінеое жазу тіліндегі ерекшеліктерді 
қамтып, жазу дәстүрінде қалыптасып, қолданылады.

Қазіргі казақ одеби тіліндегі кітаби лексика кеңсе сөздерінен, 
ғылми-техника лексикасынан онша аулак. емес. Өйткені кітаби 
лексика көбшесе жазу тілімен тығыз байланысты болып, жазуға 
сүйенгендіктен, олар тілде жеке, дара лексика болмайды. Қітаби 
лексика ауызша сөйлеуден гөрі күрделірек те, көркемірек те бо- 
лып келетіндіктен жалпы жазу тіліне үқсас болады. Мысалы,

I /рухани, рссми, бірауыздан, табыстар, қүттықтау, қабыл алу, зор  
іабыс т. б.

%•

Октябрь революңиясына дейінгі доуірдегі кітаби лексиканыи 
сыйпаты мүлдем басқаша болатын еді, олар әсіресе араб-ирам лек- 
сикасынан араласқан жалпы хзлыққа түсініксіз қожа, молдалардыц 
жаргондарымен шүбарланып, халық тілінен аулақ болғандықтан, 
көпшілікке кең тарамай, кең өріс алмай, тез үмытылып отыратып- 
ды. Осы күпде ол сөздер жоііылып та бітті.

Қітаби лексика деп жалпылама лексикадан мүлдем алыстап 
'■'кетпеген, бірақ өзалдына жіктеліп, аздаған ғана лексикалық, стиль- 

дік қана айырмашылығы бар біраз сездерді айтамыз.

§ 31. Экспрессивтік сөздер
\)  Айтушы я сөйлеуші бір заттьщ, қүбылыстың, істің атын айтқан- 
да, кейбір жағдайларда соған бзінің жақсы қарайтынын я жек 
көретінін (қатнасын) білдіре сәйлейді. Мұндай жағдайда жеке сөз- 
дерге жамалатын қосымша мағнаны сездің эмоциялық мәні дейміз.

с/ Бүл қатынас коғамдық күрылыстан, қоғамдық көзқарастан және

§ 29. Қеңсе сөздері
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/эмоция әсерінен туады. Мысалы, жоғарыда айтқанымыз сыяқты, 
рушылдық, феодалдық, байшылдық деген сөздер ескірген архаизм 
сөздер ғана болып қоймай, сонымен бірге жек керінетін ұғым ту- 
гызатын сөздерге де айналды.
|Ж~)моциялық сөздер белгілі бір құбылысқа, затқа қауымның бе- 

ретін бағасын ақғартады. Мысалы, Октябрь революциясынан бұ- 
рынгы кезеңде пара деген сөзге үстем таптың берген бағасы оіса- 
ғымдьі болып, еңбекші-бұқараның бүл сөзге берген бағасы жаман, 
жек көру түрінде болса, осы күнде ол сөздің мағнасы қылмыс де- 
генмен пара-пар болып кетті. Сондай-ақ, Абай Қүнанбаев өз тү- 
сындагы алааяқ-қуларды жек көргендігін пысық деген сәз арқылы 
білдіреді. Ал, жалпы алганда, пысық деген сөз былжыр, босаң де- 
гендерге қарсы магнаның атауы болады. '
и- Эмоциялық мәні бар сөздердің ішінде қарапайым сөздер де жиі 

үшырайды, Мысалы, лас, содыр, сойқан, окауыз, залым  сыяқты сөз- 
дер жек көру ұгымын білдіреді де, айтушы қолданганда оларга 
ерекше мэн береді.

Жеке сөздерге эмодиялык мэн беру басқа сөздермен тіркесуіне 
қарай да өзгеріп отырады. Мысалы: сұмырай деген сәз әуел баста 
гура магнасы — құстың аты болатын; сонымен қатар, ол сөз ауы- 
сып оісексұрын, оцбаған деген магнада да (американ с.ұмырайлары) 
жұмсалады. Сол сыяқты, қуыс қурай деген сөз шөптің атауы, бірак 
бүл сөз ауысып түк күші жоқ, әлсіз деген де магнаны, білдіреді; 
сондай-ақ, тас деген сөздің де тура магнасы заттың атыи білдірсе,. 
бұрма магнасы қатты деген үгымды білдіреді.

Қішірейту, еркелету жүрнақтары арқылы да сөздің эмоциялық 
-мэні айқьпідалады. Мбісяттм;— төбе^- тобешік, ягни төбесымақ, 
тәбеге үқсас; қүм — қүмшық; бала — балашық, оісаман бала.к  адам 
— адамсымақ: пысық — пысыкша т. б. салыстырыңыздар.

Лексиканың эмоциялық мәнінде логикалық кейбір қайшылық- 
тар да кездеседі. Мысалы, оюаман деген сөз жақсы, қатты деген 
мағнада қолданылады. Мен оны жаман жақсы көремін дегендегі 
ждмац^  тіпті оісақсы деген мағнаны білдірсе, ой, оюаман-ай~р£ген- 
де, ой оюақсы деген мәнде қолданылып түр. Сейтіп, бұл мысалдар 
сырт қарағанда, мағналық кайшылық сыяқты болып көрінгенімен, 
мүнда ешбір қайшылық жоқ. Өйткені, эмоциялық мән сөздің ішкі 
мазмүнына бояма түр беріп, езгертіп қолданылуы да заңды қү- 
былыс.

Кейде сөздің қолданылу ерекшелігі мен түрақты және ауыспа- 
лы мағналарының іргелес, шектес болуынаи эмоциялық мэн аңға- 
рылмай қалуы да мүмкін. Мысалы, ой, қасқыр-ай болмаса. ой иіір- 
К.І.Н.  батыр екенсің! — дегендердегі қасқыр деген сөЗден қасқырдай 
мықты деген мағна да, әлде қаскырдың қомағайлығына ^ұқсату 
мағнасы да туады. Сөйтіп, мұндай сөздерді екі түрлі түсінуге бо- 
лады. Оның бірі — мақтау мағнасында да, екіншісі — кекету мағ- 
насында қолданылады. Мүида үғым қайшылығы (логикалық қай- 
шылық) бар, ол айтылған сөздің эмоциялық мәгііндегі өзгешелік- 
пен байланысты.



Сонымен қатар, сөадердщ эмоциялық мәні сықақ, келеке, ажуа 
сөздерде маңызды орьш алады/ Мысалы, Оір үйір жылқы аламьтн 
деп7~ б ^ ы іГ с ө з ін е  алдаТ-іьіп, жылдық еңбегінен айрыльіп қалған 
аңқау Сандыбай шеберді Ибрай үста Аманбысық, жылқылы бай/ 
(Ғ. Мүср.) дейді. Мунда байдың үйііі 'жасап беріп, жылқы алам 
деп дәмелеыген аңқауды, бай жылқы бермей жіберген соң үйшіге
кекете айтылып түр.

XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қауымының мінін 
сынағаи сыншыл ақыы Абай өз көзқарасын мына екі жол өлең- 
мен үғындырады:

: , Күйеу келтір, қыз үзат, тойывды қыл,
Қыз тақілстыр, қызыққа ыржақшыл (Абай).

Осы екі жолдағы сөздердің ішіндегі ыржаңіиыл дегеннен басқа- 
лары жай мағнадағы сөздер. Ос.ы екі жолдағы он сәзге ыржаңшыл 
деген бір сөз эмоциялық мән беріп, Абайдың көзқарасын, жек кө- 
рушілігін айқындап түр.

Сөйтіп, сөздіц эмоциялық мәні стильден: жеке сөздердіқ түрак- 
ты мағкасынан да, сөз тіркесінен де, жеке адамның көзқарасынан 
да,— қысқасы эмоциялық мән адамның айтылғаң сөзге берген мә- 
нінен пайда болады. Тілдегі сөздерді қолдануда мүның мәні өте 
зор.

Бүл бөлімде айтылған лексикалық топтардың және қазіргі қа- 
зақ тілі стиліиің әлі де зерттелетін, тексерілетін мәселелері көп. 
Оларды зерттей беру, толықтыра беру — қазақ филологтарыныц 
алда тұрған зәру міндеттері. Қазіргі қазақ тіліиіц өсіп, дамып'келе 
жатқан процесімен байланысты зерттеу жүмысы да дамып отыру- 
ға тиіс.

\Ж  Жотарыдағыларды сарқа келгенде шығатын қорытынды: қазак.
тілі — қазіргі дәуіріне сай дамығап, дамыйтын, икемді тіл, әрі тюрік 
тілдері ішіндегі бай тілдердің бірі. Бүл тілдің лексикасынық кәле- 
мі мол, әрі жан-жақты, оның грамматикалық тұлғалары да сағі 
түрлі икемді (грамматика бөлімін қара) болып келеді.



V. Ф РАЗЕОЛОГИЯ

§  32. Ф р азеол оги я  туралы  жалпы т ү с ін ік . §  33. Ф разеол оги ялы қ  
т ір к ес т ер д ің  н ег ізг і  т у р л ер і. §  34. И диом алар. §  35. М ақалдар.

§  36. М әтел дер .

§ 32. Фразеология туралы жалпы түсінік

Бұл термин — гректіц рһгазіз (сөйлемше, выражение) және 
1о§'оз (ілім) деген екі сөзінен жасалған. Осы екі сез біріккен де 
тұрақты сөз тізбегі туралы ілім деген ұғымды білдіреді.

Қазіргі қазақ тіліндегі сөз тізбектері екі сала больіп келеді:
а) Сөздердің жай тізбегі; б) Сөздердің тұрақты тізбегі.

а )  С ө з д е р д і ң ж а й т і з б е г і, н е м е с е е р к і н ф р а- 
з е о д о г и я .  Сөздердің жай тізбегі деп, тіліміздегі сөздердің түр- 
ленуі жағынащ грамматикалық түлғалануы жөнінен — емін-еркін 
тіркесуін айтамыз. Мысалы: Алыс жолғаЦаттанған досынаНқыз
қолындағы орамалынііжелпіп бүлғады  деген сөйлемде бірнеше тіз- 
бек я бірнеше сөйлемшелер бар. Айқынырақ айтсақ, осы сөйлемде: 
алыс оюолға; аттанған досына; қыз қолындағы орамалын; желпіп 
бүлғады деген төрт тізбек бар. Бірақ бұл тізбектер тұрақты емес. 
Өйткепі: алыс оюолға; алыс жолға аттанған; алыс жолға аттанған 
досына; қыз оюслпіп бүлғады; қыз орамалын оюелпіп бүлғады; қыз 
қолындағы орамалын дегеи сыяқты бір сәйлемніқ ішінде де бұл 
гізбектердің орнын жылжытуға болады. Сонымен қатар, мұндағы 
сөздердің орнына оиноиимдерін тауып, бұл сөздерді өзгертуте, ал- 
мастыруға болады.

Тіркестегі сөздердің орнына басқа сөздерді қойып ауыстыруға 
я сөз тіркестерінің шегін жылжытуға келетін сөз тіркестерін — 
еркін фразеология дейміз.

б) С ө з д е р д і ң т ұ р а қ т ы т і з б е г і, н е м е с е т ұ р а қ т ь і  
ф  р а з е о л о г и я. Тұрақты сөз тізбектері ауызша айтуда да, жа- 
зу тілінде де грамматикалық байланысы жағынан бір бүгін едини- 
ца ретінде қолданылады да, бөліп-жаруға келмейді. Мысалы, мүр- 
нынан шаншылып оісүр деген сөйлемдегі жеке сөздерді бөліп, жеке- 
леп, басқа сөздермен тіркестірсек, онда ол түрақты фразеологиялық 
мәнінеи айрылып қалады. Ал, осы сөйлемдегі мүрнынан ишншылып
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дегендегі грамматикалық байланыстың тұрақты болуының кілті — 
мұрын деген сөзге жалғанған шығыс жалғауы. Өйткені бұл тіркес 
шығыс жалгауының формасын басқа бір септікке я басқа бір форма- 
ға айналдыруға көнбейді. Иығына су кетіп оісүр дегепдегі — иық 
деген сөз де тек қаиа барыс жалғауын керек етеді. Ол сөзге тәуел- 
дік жалғауын жалғасақ та, барыс жалғауының қосымшасынан 
басқа қосымшаны бұл сөздср осы тіркеске тіркестіре алмайды. 
Ендеше, бұлардың да өзара грамматикалық байланысы тұрақты 
болады. Б ұ л — б і р’ і н ш і е р е к ш е л і г і.

Е к і н ш і е р е к ш е л і г і. Осы айтылған сөйлемнің әрқайсысы- 
ның беретін магнасы — өздерінің құрамындағы сөздердің жеке-же- 
ке тұрғандағы я баска сөздермен тіркескендегі беретін мағнала- 
рынан алшақтап, бастапқы негізгі мағналарынан мүлде жұрдай 
болған. Жоғарыда айтылған, алғашқы сөйлемдегі мүрын және 
шаншылып дегендердің екінші сөйлемдегі иық пен кету де- 
геидердің негізгі мағналарының осы сөйлемдерде ешбір 
мәні жоқ. Алғашқы сөйлем өте асығып оісүр деген ұғымды, соңғы 
сөйлем әбден шаршап-шалдығып оісүр деген үғымды білдіреді. Яғ- 
ни бүл тіркестерден я бүтін сөйлемдерден (я сөйлемшелерден) тү- 
тас. бір үғым түсініледі.

Ү ш і н ш і е р е к ш е л і г і. Түрақты сөз тіркесіндегі жеке сөз- 
дердіц түратын орындары да түрақты болады. Мүрнынан шаниіыл- 
ды деудің орнына (тек шаншылып мүрнынан деп өлең сөздің ин- 
версиясында ғана колдануға болса да) көзінен иіаншылды, қүла- 
гынан іианшылды деуге болмайды. Сол сыяқты, су кетіп иығына 
деп ©леңді сөзде айтуға болғанымеп, қара сөзде басқаша өзгер- 
туге келмейді. Оның себебі мыпада: а) бұл сыяқты тіркестер бір 
гілде талай замандар бойы өзгертілмей қолданыла-қолданыла ке- 
ліп, әбден шыңдалып түрақталған, демек, үпемі бір-ак түрде қол- 
данылатын тізбсктерге айналған; б) бүлардың өз предикаттары кө- 
бінесе өз ішінде болады да, субъектісі өз ішінде болмай, еркін бо- 
.лып сырт қалады; в) бүл сыяқты түрақты сөз тізбектерінің қүра- 
мындагы сөздердің соңғы сөздері ғана түрленбесе, баскалары грам- 
матикалық ©зге түрге ауыспайды; г) тұрақты сөз тізбектері мағна 
жағынан да обден орнықкан, белгілі бір мәиге ғана ие болып, қо- 
сымша, жанама, ауыспалы мағнадан айырылған. Осылардың бар- 
лығы, сайып келгенде, бүл сыяқтьі тізбектерді лексикаға да, грам- 
матикага да тікелей қатысты етіп, лексика-грамматикалық топка 
айналдырған.

Сонымен, белгілі бір мағнада ғака қолданылатын, өзара бөліп- 
жаруға келмейтін, грамматикалық басқаша өзгеріске көнбейтін, 
ежелден қалыптасып орныққан, дайын сәз тізбектерін түрақты 
фразеология дейміз.

§ 33. Фразеологиялық тіркестердің негізгі түрлері
Фразеологнялық тізбектер я сөйлемшелер бір тектес болғаны- 

мен, өзара түрлі жікке бөлінеді. Өйткені олардың әрқайсысының 
-өзіне тон, өзгесіне жат, аз да болся, ерокшеліктері болады. Сөй- 
тіп, фразеологиялык тізбектеп ө з п р п і н і н  ж я г я . п л / к т  гһ пяоапіліг л/га̂ гг».



риалы, грамматикалық байланысы, лексикалық мәні жөнінен мына 
төмендегідей ірі үш түрге бөлінеді:

1) Идиомалар, немесе идиома сөздер, басқаша айтқанда қайна- 
сып түтасқан фразеологиялық сөз тізбегі;

2) Мақалдар, немесе мақал болып кеткен сөздер тізбегі;
3) Мәтелдер, немесе мәтел болып кеткен сәздер тізбегі.

§ 34. Идиома

И д и о м а — гректің ісііота (ерекше сез) деген сөзінен алын- 
?ған термин. Бір тілдің ішіндегі бөліп-жаруға, басқа тілге сәзбе-сөз 
аударуға келмейтін, лексика-грамматикалық тұрақты сөздер түйде- 
гін идиома дейміз. Мысалы, құлақ аспау; жұмған аузын ашпау; 
көз салмау; інжұрғасы түсу; тіс жарып іштгме айтпау; ит арқасы 
қыян  (алыс), Қырым мен Қытайда; таңдыұру; мүртын балташап- 
пау; төбе шашы (м, ң) тік тұру; аза бойы қаза болу; төбесінен тік 
тұру; жер соғып қалу  т. б.

Бүл мысалдардағы сөйлемшелердің я тізбектердің беретін мағ- 
налары олардың құрамындағы жеке компоненттерінің бүрынғы 
мағнасьшан тумайды, басқа бір тұтас мағнаны білдіреді. Мысалы, 
ит арқасы қыян деген сөз тіркесінде иттің, оііың  арқасының ешбір 
дара лексикалық мағнасы жоқ. Тізбектегі сөздерде тыянақты етуге 
қазық болып түрған нәрсе — олардың (сөздердің) тіркесу орны 
және қыян (алыс) деген сөз. Бүл тізбек түтас бір мағнаны білді- 
реді; ол мағна ғасырлар бойы қалыптасып, әбден орныққандықтан, 
көп ойлап, толғануды керек етпейтін жалпы халықтық қасиетке ие 
болған; олар таныс, даяр сөйлемшелер ретінде айтайын деген 
ойды айқындауға аса қажетті қурал есебінде қолданылады. Мы- 
салы, ол менің айтқанымды тыңдамады деудің орнына ол менің 
айтқаныма қүлақ аспады десек, ишара тек қана қүлақ  деген сөзде 
болса, әуе оісерге түскен ыссы дегенде ишара ыссы деген сәзде 
ғана.

Сөйтіп, бүл тізбектердегі сөздердің мағна-мәні бүтін тізбектен 
келіп шығады, ат-үсті қарау; түйе үстінсн сирақ үйту; ауыз о/сап- 
қанша; қас пен көздің арасында; темірден түйін түю; қырғый қа- 
бақ болу; ат-тонын ала қашу; қой аузынан шөп алмау; бетінен оты 
шығу; қүрдай жорғалау; ат салысу; атағы оісер оісару, аттай он 
жыл; басына әңгір таяқ ойнату; жарғақ қүлағы оісастыққа тимей 
т. б. көбінесе адамға, малға байланысты жасалған идиомалар бо- 
лып келсе де, жалпы алғанда, Ңазақ халқының тәжрибесіндегі 
шындық өмірдің барлық саласынан да жасалғаны байқалады.

Түрақты сөз тізбектерінің күрамындағы қайсыбір сөздердің 
бүрынғы лексикалық мағнасы мүлде түсініксіз болып келуі сол тіз- 
бектің идиомаға айналғанын көрсетеді. Мысалы, телегей-теңіз, 
кәл-кәсір, түп-түқия, оісер жерінде, жекен суында деген с.өз тізбек- 
теріндегі телегей, көсір, түқия, жекен дегендердің бастапқы мағ- 
налары үмыт болған я үмытылуға жакындап, қазақ тілінде сөй- 
леушілердің көпшіліғі қазір білмейтін дәрежеге жеткен. Ал, бүл 
сыяқты қазір үмытылған сөздердің идиоманың қүрамында сақта-
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луы жеке сөздің қасиегінен емес, идиомалық сөз тізбектерінің тұ- 
тас мағнасынан туған ерекшелік.

Идиома сөздер мен мәтел сөздердің арасы тым жақын болады. 
Сол себептен кейде идиома қайсы, мәтел қайсы екенін ажырату 
қыйын болады. Бірақ бұл сөз тізбектерінің (идиома, мәтел, ма- 
қал) бәрі де әрі жалпы халықтық, әрі көркем, образды болып келе- 
ді. Идиома сөздерді басқа тізбектен ажыратқанда, ол тізбектегі 
жеке сөздердің ориына басқа синонимдерді қолдануга келмейтін- 
дігі, грамматикалық (морфологиялық, синтаксистік) жағынан тұ- 
рақтылығы, лексикалық мәндерінің нақты еместігі еске алынады. 
Олай болмағанда, идиомаларды күрделі термин сөздерден, мәтел- 
мақалдардан бөліп, ажырату мүмкін болмайды.

Идиомалық тізбектер талай ғасырдың жемісі болғандықтан, 
бүлар да дамыйды, кейбіреулері ескіріп, үмытылып қалады. Қогам- 
дық қүрылыстың, экономикалық жағдайдың жайына байланысты 
жаңа идиомалар да пайда болады. Мысалы, «ол бір алмас қы- 
лыш» деген жаугершілік заманда айтылса, осы күнде қолданыл- 
майды.

Сонымен қатар, ассонанс, аллитрация сыяқты ікөркемдік бояу- 
лар идиомаларды көріктендіріп, есте бёрік үстауға, ұғым-түсінігін 
айқындауға, тыңдаушының назарын аударуға ерекше мән беріп 
түратыпы байқалады.

§ 35. Мақалдар

Мақалдар да тұрақты фразеологиялық топқа қосылады. Өйтке- 
ні мақалға айналған сөздердің тізбегі де өте түрақты, бірімен бірі 
тығыз байланысты болады. Мысалы, ексең егін,— орарсың тегін 
дегендегі етістіктің шартты райдың 2-жақ формасын қоғамдық 
практикада 1 — 3-жақтарға қойып айтуға болмайды. Сол сыяқты: 
Теңге тыйыннан өсер, оісылңы, ңұлыннан өсер\ нар ' оісолында оісүк 
ңалмас; жігіт адамға о/сетпіс әнер де аз; тіл — буынсыз, ой — туп- 
сіз; таулы жер бүлаңсыз болмас, сулы жер ңүраңсыз болмас; таң 
атпайын десе де, күн ңоймайды т. б. деген мақалдардың қүрамын- 
дағы сөздер орын жағынан да, форма жағынан да тұрақты болып 
келеді. Өйткені мақалдардың да сөз тізбегін өзгертіп, ауыстыруға 
болмайды.

Мақал тізбегі мен идиомалық тізбектің негізгі айырмашылығы 
мынадай: идиомадағы жеке сөздер өзінің бастапқы тұрақты мағ- 
насынан қашықтап, тек қана тобымен түйдектеліп, бір мағнаны 
білдірсе, мақал тізбегіндегі сөздер өздерінің тура мағналарып 
сақтайды. Әрине, мақалдағы сөздердің беретін тура мағналары да 
салыстыру, бейнелеу ретінде жүмсалып, айтайын деген ойды әрі 
көрікті, әрі түсінікті етіп шыгарады.

Мақалдар, әдетте, тыянақты қортынды ретіиде жұмсалатып 
сәйлемдер болып саналады. Мысалы: аңыл — тозбас тон, білім — 
таусылмас кен; түлік — тәлден өседі; кәлдің кәркі — қүрақ, тау- 
дың көркі — бүлақ; ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар т. б.. 
деген әрбір сөйлемдерде қортынды түйіндер бар. Осы себептен



орыстың данышпан ақыны А. С. Пушкин В. Дальдің «Түсіндірме 
сөздігін» қарап отырып, орыс тілінің мақал-мәтелдері жөнінде- 
«Не деген пақыш, не деген мазмұн, біздің әр мақалымызда қандай 
тамаша мағна жатыр»1 деген екен. Бүл айтылғандардан мақалдар 
түжырымды, көркем, бейнелі ғана болыи қоймай, әрі тыянақты, 
түйінді қортынды береді деп түюге болады. Өз ецбектерінде, сәзде- 
ріыде марксизм-ленинизм классиктерінің мақал-мәтелдерді көп қол- 
данатынынан да олардың тілде алатын орны үлкен екенін көреміз.

Сөйтіп, мақал деп қысқа, образды, ұйқасты, тұжырымды нақыл 
сөздердің тізбегін айтамыз.

Мақалдар ақиқат өмірдің практикасынан туған дедік. Ендеше, 
сртеден бізге келіп жеткен мақалдардыц көпшілігі өзінің ішкі маз- 
мүны жағынан еткен қоғам өмірін бейнелейді. Солай болса, ма- 
қалдарды керекті жерінде талғап қолдана білу керек. Қазақтың 
атақты ақыны Абай Қүнанбаев «Ескі бишс отырман бос мақалдап» 
деп, мақалды қалай болса, солай колдана берудің орынсыз екенін 
аңғартқан. Мақал — жаңаланып, сараланып отыратын категория. 
Мысалы, Абайдың ез шығармаларынан мақал болып ксткен өткір, 
түжырымды сөздер тізбектері, сөйлемшелерде көп кездеседі. 
Мысалы:

Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң, арқалан.
Сен д е — бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та, бар, қалан (А .).

болмаса:
Биік маисап —  биік жартасқа 
Екпіндеп үшып, қыран да шығады,

Еңбектеп, өрмелеп, жылан да шығады (А .).

Немесе:
Бақпен асқан патшадан 
Мыймен асқан қара артық.
Сақалын сатқан кәріден

Еқбегін сатқан бала артық (бүл да сонда) —і

дегендердің мақалға айналып бара жатқанын көреміз. Сол сыяқты 
Ыбрай Алтынсаринның:

Азған елдің түбіне тақсыр жетер,
Жылай-жылай жарлының малы кетер.
Жарлылар да бір табар әділ қазы,
Таразылы күн болар арыз етер —

дегенінде әрі ез заманындағы үстем таптың жауыздығына мінез- 
деме берсе, екінші жағынан әділдік заманды арман еткен. Ол 
әділдік заманды, әрине, олар кәре алмай өтті, ал біз солар арман 
еткен заманның белсенді жасаушысы болып отырмыз. Сондықтан 
біздің заманымызда жасалып жатқан жаңа мақалдар да аз емес. 
Мысалы: жалқаудың жанына барсаң, сылтаудың астында ңала- 
сың; істің жүйесін білмеген жан, түйіннің шиесін танымайды; Те- 
бендей жер су болса, тебінгідей темекі су болар; орман — елдің 
байлығы; әке достығынан — Отан достығы күшті; сын түзелмей,

1 Советский фольклоң, 1935, №  4 — 5, М., стр. 312.
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мін түзелмес\ Трактордың болғаны — қапш ыщ а астың толғаны де < 
ген сыяқты мақалдар — жаңа мазмұнды мақалдар.

§ 36. Мзтелдер

Мәтел де мақалмен бір тектес, сол ушін мақал мен мәтел жік- . 
тері көбінесе ажыратылмай, үнемі бірінің орнына бірі қолданылыи 
кетеді. Бұл екеуі осындай тығыз байланысты бола тұрса да, олар- 
дың өзара айырмашылығы бар. Ол айырмашылық мынада: а) ма- 
қалдар бір сөйлемнен де, көп сөйлемнен де құралады; б) мақалда 
ой аяқталған, тұжырымды, тыянақты болып келеді. Ал мәтел сәз^ 
дер тізбегінде ой аяқталмайды, өйткені мәтелдер дербес (жеке) 
сөйлем болмайды, сөйлемнің бір мүшесі ретінде ғана қолданылады. 
Мысалы, атандай аты, түлпардай дүбірі; ауырдың астымен, жеңіл- 
дің үстімен; үзын арңан, кең түсау т. б. айтайыи деген ойды аяқ- 
тай алмайды.

Қазіргі қазақ тілінің сөздік қүрамында қолданьілып жүрген 
мақал-мәтелдер мен фразеологиялық тізбектердің бірсыпырасы 
орыс тілінде де бар екенін білеміз. Бірақ мүндай үқсастық я бір- 
лік, біздіңше, ара катыстың әсерінен де, көбінесе, эр халықтың ті- 
ліндегі өзіне тән жалпы логикалық заң бойынша да байланыссыз 
жасалғаны байқалады. Мысалы, ңос ңылыш ңынға сыймас; ңүр- 
ғақ қасық ауыз жыртар деген мақалдар — мазмүны жағынан өт- 
кен дәуірлердің бейнесін көрсететін тарихи мақалдар. Мұның ал- 
ғашқысы — жаугершілік кезде жасалған болса, соңғысы хан, торе- 
лердің пара алуға әбден араны ашылған кезінде туған сыяқты. Бі- 
рақ бұл мақал-мәтелдердегі сөздер жалпы халықтық тілдің мате- 
риалынан жасалғаны айқын. Бүл екі мақал да атақты ғалым Махмуд 
Қашқаридың «Диуани лұғати тюрік» (1072 ж.) атты еңбегінде жа- 
зылып қалған. Ал осы екі мақалдың екеуіне де тура келетін ма- 
калдарды орыс тілінен де кездестіреміз. Мына төмендегі мысалды 
салыстырып қарайық, қазақша: қүрғақ қасық ауыз жыртады;
орысша: сухая ложка рот дерет.

Бүл екі тілдегі осы мақалдар нақпа-нақ келеді. Еңалдымен, 
екеуінің кұрамы да (4 сөзден қүралған), екеуінің бастауышы да, 
баяндауышы да, анықтауышы да, толықтауышы да, олардың (сәй- 
лем мүшелерінің) орны да, сөйлемнің бүтіндей қүрылысы да, ма- 
қалдың беретін мағнасы да біріне бірі сайма-сай келеді. Осыдан 
келіп, бүл мақалдар аударма болар дейін десек, бүлар осыдан мың 
жылдар бүрын осы екі тілде де бар екенін байқаймыз. Сол сыяқты, 
қазақша: қол қусырып, орьісша: сложа руки; қазақша: жыланның 
басын қайтару, орысша: заморит червяка; қазақша: не ексең, соны 
орарсың, орысша: что посеешь, то и пожнешь дегендерді де салыс- 
тыруға болады. Бүған қарағанда, біріне бірі жақын мақал-мәтел- 
дерді, идиома сөздерді барлық жерде аударма деп, бірінен бірі 
ауысып алды деп қарауга болмайтын сьіяқты.

Сонымен қатар, нақты аударылып алынған мақал-мэтел, 
идиомалар да бар. Мысалы: балық та емес, ет те емес — ни рыба,
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ни мясо; тісін қайрау — зубы точить (біреуге); қуып жету және 
басып озу — догнать и перегнать (В. И. Ленин) дегендер; табысқа 
мастану — головокруэісение от успехов деген (И. В. Сталин); аз бол- 
са да жақсы болсьш — лучше меньиіе, да лучше  дегендер 
(В. И. Ленин) — тікелей қазақ тіліне аударма арқылы орыс тілі- 
нен енген мәтелдер. Шынында, бұл мысалдар орыс тілінің бай 
мақал-мэтелдерін орынды етіп аударсақ, онан тіл бүлінбейді, кері* 
сінше, тілдің баи түсетінін көрсетеді. Бірақ әрі орынсыз, әрі нашар 
аударма, пайда бермейтінін ескерте кету қажет.

Сөйтіп, фразеологиялық тізбектер тілдің стилін байытуға, жақ- 
сартуға, әрине, жағымдысын талғап алып қолданса, тілді еткірлеу- 
ге себеп болады. Бірак мақал мен мәтелдерді және идиомаларды 
мән-мағнасына қарамай, қалай болса, солай салдыр-салақ қолда- 
нуға болмайды.
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VI. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

§ 37. Л ексикограф ия туралы  тусін ік . §  38. С өзд ік т ің  түр л ер і

§ 37. Лексикография туралы түсінік

Қазіргі қазақ тілі лексикасын меңгеру үшін қазақ тілінің сөз- 
дік қүрамындағы сөздерді зерттеп, олардың стильдік айырмашы- 
лықтарын білу керек. Бүл айтылғандарды іске асыру үшін қазақ 
тілінің сөздіктерімен пайдалана білу керек. Сондықтан, еңалдымеп 
сөздік деғен не екенін, олардың қандай-қандай түрлері болатыиын 
ашу қажет.

Сөздік дегеніміз — белгілі бір тілдің сөздік құрамындағы жал- 
пы я белгілі бір саласындағы жеке сөздердің алфавиттік тәртіппен 
тізіліп, жүйеге түскен түрі.

Сөздік кітап болып, басылып шығуы да, қолжазба ретінде кө- 
шіріліп, тарауы да мүмкін. Мүндай сөздіктердің жыйнақты аты 
л е к с и к о г р а ф и я  деп те алынады.

Лексикография грекше — Іехікоз — сөздік, ^гаһоз — жазамып 
деген екі сөзден жасалған. Мүның мағнасы бір тілдегі сөздерді 
жыйнап, құрастырып, жүйеге (системаға) келтіріп, сөздік етіп шы- 
ғару деген болады. Қазіргі күнде бүл термин бір тілдің түрлі сөз- 
діктерінің жалпы жыйнағы деген үғымда қолданылады.

Ерте кездегі әдебиетте мүны г л о с с а р и  деп те атаған (тари- 
хи ғылми әдебиеттерде кездеседі). Глоссари деген сөздің, мәні —- 
кыйын сөздердің комментариялы тізімі деген мағнаны береді.

Бертін келе толық сөздіктер шыға бастайды. Тюрік тілдерінің 
ең алғашқы сәздігі — Махмуд Хусаин Қашқаридың 1072 жылы 
жасалған «Диуани Лүғати тюрки» (Тюрік тілдері ' сөздігі) деген 
сөздігі. Бүл сөздік өз заманында қандай баға алғаны туралы, мү- 
нан басқа сол заманда я онан бүрын сөздік болды ма? — ол тура- 
лы ешбір дерек жоқ.

Бүл сездік туралы бүрынды-соқды айтылған пікірлер мен беріл-
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гем бағаларды бір арнаға. сарыққанда: сөздіктін, құрылуы, система- 
сы, сәздерді жүйелеу тәртібі, оларды салыстыра түсіндіру жағынан 
күні бүгінге дейін көне тюрік тілдері тарихы жөнінде аса күн- 
ды еңбек делініп багалапады. Бүл сөздік үш томдық еңбек болып, 
XX ғасырдың басында гана басылып, тарады.

Сөздікте автор тюрік тілдері сөздерін ғана беріп қоймайды, ол 
тілдердегі сөздердің кейде тарихын, грамматикалық өзгешеліктері- 
нсн де молімет беріп отырады. Сонымен бірге өз заманындағы ру- 
тайпалардың, халықтардың топонимикасымен байланьісты тарихи 
мәліметтерді, этногенезін де айта отырады.

Махмуд Қашқари сөздігіндегі лексика-грамматикалық матери- 
алдарға қарағанда, бұл сәздікті тюрік тілдерінің біріне тән, басқа- 
ларына алыс деп айтуга болмайды. Өйткені кеп ру-тайпалардың, 
халықтардың тілі жыйналып салыстырылып берілген және күні 'Ьу- 
гіннің өзінде қазіргі тюрік халықтарының тілдерінің көпшілігіне 
тарихи дерек бола алады.

Сонымен бірге бұл сөздікте тюрік халықтарына ортақ жетпіс- 
тен астам мақал-мәтелдер, көптеген өлең-жырлар да бар. Мысалы, 
сөздіктегі қос қылыьи қынға сығмас; қуры қашық ағыз йыртар; 
арыслан қудыққа иғылса, қурбақа айғыр болур; мал аласы тыіи• 
тан, адам аласы іштен; інген еңресе, бота бознар сыякты мақалдар 
тюрік тілдерінің көпшілігінде бүгінге дейін қолданылады.

Өлең түрлері — төрт жолды, ақсак үйқас болып келеді. Буын 
саны әртүрлі, бірақ осы күндегі поэзия нормасына жат емес. Мы- 
салы:

Қүйды бүлыт яғмұрын,
Керіп түтар ақ торын.
Қырқа қазты ол қарын,
Ақын акар енрешүр.

Мұнда ескеретін нәрсе, осыдан тоғыз жүз жыл бұрын жазылғаи 
сөздіктің лексикасындағы фонетикалық кейбір өзгешеліктерін қа- 
зіргі тіліміздегідей болмайды деуге сыймайды. Оның екі түрлі жағ- 
дайы бар: а) ең алдымен жазу мен айту (орфография жэне орфо- 
эпия) екеуі бір емес, сондықтан ол күндегі жазуды қалай оқыға-
ны, қалай айтқаны, дыбыс ерекшелігі бізге мәлім емес; б) сөздік 
кәие тюрік тілінің лексикасын қамтыйтын болғандықтан, кейбір фо- 
нетикалық өзгешелікті елемеуі де ол күнде занды болуы сөзсіз.

Қазіргі тюрік тілдерінің әрқайсысына тән фонетикалық өзгеше- 
ліктер, тарихи даму процесінің жемісі дейміз. Бүғаи бір мысал,-кө- 
не тюрік тілдері ескерткіштерінде г әрпі осы күнгі тілімізде у, ғ 
әріптері орнына жазылатынын көреміз. Сондай-ақ, ақа ғ орнына қ 
айтылған. Мысалы, аға деп жазудың орнына Орхоп-Енисей жазу-
ларында, Махмуд Қашқари сөздігінде ақа болып жазылған. Ал 
осьг норма қазақ тілінде кейбір жерлерде (мысалы, Батыс Қазак- 
стан облысыида) ақа болып айтылуы — ескіліктің қалдығы болу
керек. Махмуд Қашқаридың өлеңіндегі ақын ақар дегси сөзді жат 
•етіп көрсетпейді. Сондықтап бүл сөздікте кездесегін дыбыстық,
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грамматикалық өзгешеліктер осы екі жағдайдан болған деп шама- 
лауға болады.

Ал негізгі сөздік қор жағынан алып қарасақ, сөздіктегі қылыіи 
қын, қос, құр, қасық, ауыз, арыстан, қүдық, қүрбақа, айғыр, мал , 
ала, іш, тыс, іқген, бота, бұлт, жаңбыр, тор, ақ, қар, ағын, ағу 
еңресу, қазу, тұту, құю, жығылу, болу, оісырту, сыймау, боздау де- 
ген сөздердің қазіргі тіліміздегі сөздік қорға жататын сөздер еке- 
ніне күмән жоқ. Олай болса, бүл сөздік біздің тілімізге де жат 
емес, ортақ сөздік деп қарау керек.

Бүл сөздік барлық тіорік тілдеріне ортақ тарихи мүра дегенде, 
әсіресе қыпшақ тобы деп алатын бүтаққа жататын топқа (қа- 
зақ, қарақалпақ, татар, башқүрт, ноғай) тілдеріне ете жақын екені 
байқалады. Бірақ бүл сыяқты тарихи мүраға фашистік Туркияның 
керауыз сүрқия пантүркистері орынсыз озбырлық жасап, оны тек 
қана осман түріктерінің ескерткіші еді деген сандырақ айтатынын 
жоғарыда көрсеткенбіз.

ТюрІк халықтарына ортақ сөздіктің бірі — Собех Сотапікиз 
(қүман-қыпшақ тілі сөздігі, 1303 жылы жазылғаи). Бүл сөздік XIV 
ғасыр ескерткіші. Бүл сөздік көлем жағынан шағын және салыстыр- 
малы сөздік емес, сонымен қатар, бүл шығарма сөздік деп аталса 
да, сөздіктен гөрі глоссариға жақын, өйткені тектестік жақтарьі 
көп. Бүл сөздіктің тілі қыпшақ тілі деп аталғаыымен, қыпшақ 
одағындағы халықтардың бірінің тілін ғана алып, оны да толық. 
қамтымайды.

Дегенмен, бұл ескерткішті қыпшақ одағына енген халықтар 
тобының тілдеріие салыстыру ретінде қолданарлық тарихи мате- 
риал деп пайдалануға әбден жарайды. Бүл сөздіктегі ет, етік, та- 
бан, табақ, тамақ, табын, тамқа (таңба), тамшы, тек, еш, айыр,. 
айран, айыл, айлы, айнала, айны т. б. сөздер бүкіл тюрік тілдері- 
нің көпшілігіне ортақ сөздер болып саналады. Бірақ барлық сөз- 
дерді қазақ тілінің қазіргі күндегі фонетикалық қалпына сай ке- 
леді екен деуге болмайды. Мысалы, ешік (есік), айғақламақ, ай- 
ғақтамақ), тамар (тамыр), тамқа (таңба) т. б. осы сыяқты ерек- 
шеліктері кездеседі.

Әрине, бір тілдің өз ішіндегі дыбыс ерекшелігі де елеулі бола- 
ды. Жеке дыбыс сөзден сөзді айырып тануға белгі етілетіні сөзсіз 
(мысалы, қағу — қабу, ешкі — ескі, таға — тақа, қасық — қазық 
т. б.). Осы сыяқты айырмашылық төркіні — бір (семьялас) тілдер- 
де сөзді белгілеу үшін, бір сөзді екінші сөзден айыру үшін дәнекер 
болатын, сол тілдердің әркайсысына тән дыбыс ерекшелігінен 
туатыны күмансыз.1 Сондықтан төркіндес тілдер арасындағы ды- 
быстық өзгешелік жаңа сапа туғызбайды.2 Бір тілдщ өзі ішіндегі 
дыбыстық өзгешелік лексикада кейде жаца сапа туғызатыны рас,.

1 В. В. В и н о г р а д о в .  Русокий язык, 1948, Москва, стр. 11.
2 Қазақ тілінде түбір меін қосымшалар арасындағы дыбыс алмаеулар, мы- 

салы: жабу, жапты, жауып қойды  дегендегі б —  п — у  дыбыстарынын алмасуы 
лексика-грамматіикалық күрылыс емес, фонетикалык, өзгеріс. Ол туралы осы- 
кітаптың «Фонетика» атты белімін караңыз.
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бірақ бір тілдіқ өзінде бір сөздің өзі түрлі вариантта кездесетін; 
фактылары барльіғы мәлім. Мысалы, қазір — кәзір — әзір; оісүз — 
дүз; разы — риза — ырза т. б.

Қайсыбір дыбыстық ерекшеліктері бола түрса да, XIV ғасыр- 
дыц басында жазылған бұл ескерткіш қыпшақ тобына жататын 
тілдердіц біразына тарихи мүра бола алады. Бірақ кітаптың 

+ түсінігі неміс тілінде жазылғандықтан, әрі кітаптың ерте кезде аз 
болып басылып шыққандығыпан колға түспейтін сирек кітап бо- 
лып, оқушы, оқытушы, тіл мамандарыиа зәру болып жүр. Бұл ең- 
бек — лексикалық тарихи қүнды материал.

XIX ғасырдың екінші жартысында тюрік тілдерінің зерттеле бас- 
тауымен байланысты салыстырма сөздіктер жасала бастады. Орыс 
ғалымдары тюрік тілдері лексикасын зерттеуде сол кезде көп еңбек 
сіңірді. Бүлардың ішінен ерекше көңіл аударарлық лексикография- 
лық еңбек қалдырған академик В. В. Радлов пен Л. Будаговты 
атауға болады. Өйткені бүл екі ғалымның еңбектері күні бүгінге 
дейін тарихи мәні зор еңбектер деп саналады.

Бүкілроссиялық ғылым Академиясының толық мүшесі В. В. Рад- 
лов өткен ғасырдың 80 жылдарының ақырында «Опыт словаря 
тюркских ыаречий» деген атпен бүкіл тюрік тілдерінің салыстырма 
сөздігін жасап, жылма-жыл шығара отырып, оны 1911 жылы аяқ- 
тады.

Академик В. В. Радлов бүл сөздікте еңалдымен тюрік тілдері 
сөздерін, одан кейін орысша аудармасын, оның артынша немісше 
аудармасын беріп отырды, керек болған жерде көне тюрік тілдері- 
нен тарихи анықтама, дәлелдер беріп отырады. Егер бір сөз кей- 
бір тюрік тілдерінде баскаша мағнада болса, оны да көрсетіп 
кетеді.

Бүл сөздік басында «Тюрік наречиелері сөздігіи жасау тәжри- 
бесі» деп аталғанмен, жасала келе бүкіл тюрік тілдерін негізінек 
тегіс қамтыған, ол тілдердің көп сөздеріне түсінік берген сөздік 
болды. Сөздікке енген сәздердіқ негізгі көпшілігі Алтай тілдері меи 
қыпшақ тілдері деп аталатын тілдердікі. .Ал оғуз, үйғыр топтарына 
жататын тілдердің сөздері де сөздікке көбірек қамтылған. Ал, ос- 
ман түріктері тілдерінен басқа тілдермен салыстырғанда, матери- 
алдық, оның өзі тек салыстыру материалы көлемінде ғана .алынған. 
Якут тілі сыяқты оқшаулау елдердің тілінен материал ретіндегі' 
фактылар тіпті аз алынған.

Сөйтіп, академик В. В. Радловтың сөздігін негізінен алғанда 
Алтай және қыпшақ топтарына жататын тілдердің салыстырма 
сөздігі деуге болады. Өз дәуірінде тюрік тілдерінің сол кездегі 
салыстырма сөздігінің нүсқасы болғанымен, ол сөздік осы кезде 
қазіргі тілдердің сөздігінен көрі, тарихи сәздікке жақын болып 
қалды.

Бүл сөздік көп тілдердің лексикасын қамтығандығынан сол тіл- 
дердің көп сөздері сөздікке енбей қалған; сөздік көп тілдердің са- 
лыстырма сөздігіне бейімделгендіктен, ондағы материалдарда аз- 
ды-көпті дәлсіздіктер де, кейбір қате түсініктер де кездеседі. Соны- 
мен қатар, сөздіктің алфавиттік тәртібіне латын алфавитінің реті„
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траискрипциясына орыс алфавиті, ремаркаға неміс алфавиті алын- 
ғандықтан (әртүрлі алфавитты қолдану нәтижесінде), сөздік лин- 
гвисттен бөтен адамдарға қолданылуға қолайсыз болып шыққаң.

Тағы бір тарихи жөнінен кемшілігі мынада: академик В. В. Рад- 
лов бүкіл тюрік халықтары тілдерін, XIX ғасырдың ақырында, 
бәрі бір тіл, ол халықтардың қолданып жүрген тілдері — сол бір 
тілдің диалектісі, бүлардың бәрі б' > халық, бір тіл деп, теріс 
түсінген. Шынында, XIX ғасырдан көп бүрын-ақ тюрік халықтары 
біртүтас халық емес екені, әрі олардың бәріне ортақ біртұтас тіл 
болмағаны ақиқат еді. Академик В. В. Радлов осыны ескермеген.

Соыың нотижесінде, бүл сөздік тюрік халықтары тілдерінің әр- 
қайсысының өзіне тән қасиеттерін толық таныта алмайды.

Осы сыяқты елеулі кемшіліктері бола тұрса да, бұл сөздік 
XIX ғасырда тюрік тілдері жөнінде жазылған зерттеулердің, еңбек- 
тердің ішіндегі ең құндысы болып есептеледі, ол бүгінге дейін ба- 
ғалы еңбек болып саналады, өйткені мүндай сөздік әлі жасалған 
жоқ. Ал академик В. В. Радлов тюрік тілдері лексикографиясын 
зерттеуде осы еңбегімен көрнекті орын алады. Осындай салыстыр- 
ма сөздіктің бірі — Лазарь Будаговтың «Сравнительный словарь 
турецко-татарских наречий» деген (1871 жылы, Саиктгіетербургта 
шыққан) сөздігі. Бүл сөздік академик В. В. Радловтың сөздігінен бү- 
рыпырак шыққан. Бүл да тюрік тілдерінің салыстырма сөздігі. 
Мүның ішінде де қазақ тілі лексикасы көрнекті орын алады. Бүл 
сөздік те, салыстырма сөздік болғандықтан, қүрылысы жағыпан 
В. В. Радлов сөздігіне үқсас. Бірақ екеуінің сөздік статьясын беру 
тәртібінде айырмашылық бар. Л. Будагов сөздігінде еңалдымен ре- 
марка қойылады. Мысалы. «кир. бсілық қабыршық чешуя рыбы». 
Сөйтіп алдымен ремарка, онан соң арап әрпімен жазылған реестр 
сөз, оныц орысша трапскрипциясы, оған таяу орысша аудармасы, 
оі іы ң  аржағында қажеттігіне карай салыстыру және мысалдар бе- 
ріледі. Осьт ерекшешгіне қарай, бүл сөздікті екі тілді салыстыр- 
малы тюрік тілдері сөздігі дейміз. Сөздіктіц көлемі В. В. Радлов- 
тың 4 томдық кітабының біреуінде-ақ.

Бүл сездіктер (Будагов Л., Радлов В. сөздікгері) сездік жасау- 
дағы алғашқы тәжрибе екенін, сондықтан толық, немесе түсіыдір- 
ме сөздік деуге келмейтінін авторлардың өздері мойындайды. 
В. Радлов сыяқты, Л. Будагов та көп тілді қамтыймын деп, бір 
ті.лдің сөздігін толық бере алмайды. Сопымен қатар, Радлов сыяқ- 
ты, тюрік тілдері түтас бір тіл дейтін теріс үғым Л. Будаговта да
кездеседі.

Дегенмен, қазақ тіліне арнаулы сөздік болмаса да, бұл сөздікті 
жалгіы тюрік тілдерінің лексикасы туралы біраз тарихи материал 
беретін күпды ецбек деп санаймыз.

Сөйтіп, бүл айтылғандардың барлығы тюрік тілдерінің кепші- 
лігіне ортақ, жалпы салыстырмалы, тарихи материал ретіндегі 
сөздіктер болады.

Ал, XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап, орыс ориенталис- 
терінің казақ тілін зертгеуге бет алған кезінде жаксылы-жаманды
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орысша-қазақша, қазақша-орысша сөздіктер (екі тілдік) жасала 
бастады. Олардың бәрі де бүгінгі күндегі тіл практикасына колда- 
нылуға жарамайтын нашар сөздіктер еді. Бұлардың көбі-ақ жергі- 
лікті жердің сөйлеу тіліне қүрылған, тіпті қайсыбіреуі (мысалы 
Букиннің сөздігі) ауыспалы говорға негізделген. Сондықтан олар- 
дың бәрі бүгінгіге сай болу былай тұрсын, сол күндегі талапты 
атқара алмайтын, шалағай, жалаң, кішкентай сәздіктер еді. Бүлар 
тек қана «жоқтан бар» деген сыяқты қазақ тілі лексикографиясы- 
ыың тарихына азды-көпті материал деген сарынмен ғана ауызға 
алынып отыр.

Қазак тілі лексикографиясының тарихына азды-көпті қатына- 
сы бар ілгері-соңды жасалған ждлпы тюрік тілдеріне ортақ са- 
лыстырма сөздіктерді (қазақ тілі лексикасына тән сөздіктерді) 
шола келіп, жалпы сөздік түрлерін талдап қарағанда, қазіргі қа- 
зақ тілінің бұрын жасалған және жасалуға тиісті сөздіктер түрле- 
рін айта кету қажет.

§ 38. Сөздіктің түрлері

Тіл-тілдсрдің жалпы практикасына қарағанда сөздіктің толып 
жатқан түолері бар. Солардың ішіндегі бастылары мыналар 
болады: / '

а) Т V с і н д і р м е с ө з д і к (толковый словарь). Бүл сөздік 
басқа сөздіктер сыяқты, бір тілдің сөздік күрамындағы жалпы ха- 
лықтық лексикакың ыегізгі көпшілігіы алфавит тәртібімен тізіп бе- 
реді де, әр сөзге түсінік беріп, мысалдармен қамтамасыз етіп, ол 
сөздің тура, бүрма, ауыспа және контекстегі мағналарын айқын- 
даьды.

Бүл сөздік әдетте архаизмдерді де, неологизмдерді де, фразео- 
логияны да, мақал-мәтелдерді де қамтып, кейде жеке сездің этимо- 
логиясынан да мәлімет береді. Сонымен қатар, ол сездікте қазіргі 
тілдегі негізгі сөздермен бірге, туынды сөздер де қамтылады. 
Дегенмен, күні бүгінге дейін ешбір сөздік белгілі бір тілдің сөздік 
қүрамын түгел қамтыған емес. Түгел қамту әзірге мүмкін де емес.

Түсіндірме сөздік екі түрлі болып жасалады: бірінде тілдегі
сөздер алфавит тәртібімен реестр етіліп беріледі; екіншісінде сөз- 
дік үя системасымен жасалады. Мысалы, орыс тілінің И. Д. Даль 
жасаған түсіндірме сөздігі үя системасымен берілген. Мүндай сөз- 
діктің пайдалы жағы — кітаптың көлемі үлкен болмайды, беріле- 
тім сөз саиы азаяды. И. Д. Дальдің сөздігінде 200 мыңнан астам 
сөз болса, Д. И. Ушаков сөздігінде 85000 сөз бар, бірақ екеуі кө- 
лем жағынан қарал.ас. Мүндай үялы сөздіктен іздеген сөзді табу 
қыйын болады. Сондықтан үя системасымен жасау осы күнгі сөз- 
діктерде сирек, болмаса, тіпті қолдаиылмайды. Түсіндірме сөздік 
бір тілдің негізгі сөз байлығын қамтый отырып, сол тілдің әдеби 
тілінің нормасы бойынша жасалады. Сондықтан опы норматив сөз- 
дік деп те атайды.

Қазіргі қазақ тілінің түсіндірме сөздігі әлі жасалған жоқ, бірақ 
келешекте жасалмак.
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б) А к а д е м и я л ы қ  с ө з д і к .  Сөзді қамтуы жағынан түсін- 
дірме сөздікке жақын болса да, бұл сөздіктің өзіне тән ерекшеліп 
болады. Мұндай сөздікте берілген әр сөздің статьясындағы мағна- 
лары документацияланып, цитаталармен дәлелденіп, нығайтылып 
отырады. Ол цитаталар әдеби тілмен жазылған ең көрнекті, таң- 
даулы шығармалардан алынады. Сөздің мағнасын анықтайтын ци- 
тата болмаса, яғни сөздің сол мағнасы эдебиетте кездеспесе, жұрт- 
ка түсінікті сөз бола тұрса да, ол сөз, әдетте бұл, сөздікке енбейді.

Сонымен бірге, сөздіктің бүл түрінде бір тілдегі лексиканың 
көпшілігі қамтылуға тиіс. Бұған жаргондар, тар көлемдегі техни- 
калық сөздер, порнографкялық сөздер, жергілікті ерекшеліктео 
алынбайды.

Дегенмен, тілдің сөз байлығын мол қамтуы нәтижесінде әрі 
әдеби 'тілді сүрыптап алуына байланысты, бүл дт нормативтік сөз- 
дік деп аталады.

Қазіргі қазақ әдеби тілінің академиялық сөздігін жасау ісі осы- 
дан он жылдан астам бүрын қолға алынды, бірақ күні бүгінге 
дейін бірде-бір томы басылып шыққан жоқ.

Бұл жүмыс алдағы жылдарда жіті қолға алынып, онбес, жый- 
ырма жылдарда аяқталуға тиіс деген шамалаулар бар.

в) Э н ц и к л о п е д и я л ы қ с ө з д і к .  Бір тілдің лексикасында- 
гы кесек мағналы сөздерді, ғылми-техникалық терминді, басқа түр- 
лі сөздіктерге енбейтін жер, ел, кісі аттары берілетін және әр сәз- 
дің этимологиясы, тарихы түгел қамтылатын, кейде суретгері де 
берілетін ең үлкен сөздік энциклопедиялық сөздік. Бүл сездікке 
үсақ-түйек затты білдіретін қарапайым сөздер, жергілікті, обаыс- 
тық профессионалдық сөздер әдетте берілмейді.

Айталық, астрономия деген сөздің этимологиясы айтылып, -ол 
қандай ғылым екендігі, оның қай кезден басталғаны, алғашқ.ы 
зерттеушілері кім екені, онан кейінгі оның уәкілдері кім екені, 
олардың астрономияны қалай дамытқаиы, жетістігі мен кемшілігі, 
қазіргі күйі түгел айтылады. Сол сыяқты, қазақ деген сөзді айт- 
қанда қазақ халқының азаматтық тарихын, саяси тарихын, шаруа- 
шылығын, территориясын т. б. түгел қамтыйтын сөздік статья бері- 
леді. Соидықтан бүл сөздік — ғылми сөздіктердің ішіндегі ең толы- 
ғы болып саналады, ал көлемі жағынан ең үлкені, ондаған том бо- 
лып, үзақ жылдар жасалады.

Қазіргі қазақ тілінің энциклопедиялық сөздігін жасау ісі әлі 
қолға алынған жоқ. Өйткені оның жасалуьшың алдын ала істеле- 
тін толып жатқан практикалық ұсақ сөздіктер жасалып, олар қа- 
лыптасып, екшелуі керек және энциклопедиялық сездікті жасау- 
ға көп күш, жеткілікті кадр керек. *

г) Э т и м о л о г и я л ы қ  с ө з д і к .  Бір тілдегі сөздердің шығу 
төркінін, этимологиясын талдап түсіндіретін сөздікті этимология- 
лық сөздік деп атаймыз. Мүндай сөздікке сәздік қүрамда''ы сөз- 
дердің бәрі бірдей кіре бермейді, тек қана түбір сөздің біразы ғана 
енеді. Түбірі айқын туынды сөздер, мысалы: тау — таулы; қыр —  
қырлық; бала — балаша; шаруа — шаруашыл дегендердің жүрнақ 
арқылы жасалған туынды түбірлері мүндай сөздікте берілмей, тү-
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§ 1. Фонетиканың объектісімен салалары

Тіл туралы марксистік ілім — тіл білімінің қай саласына болса 
да арқа сүйер негіз, басты тірек.

Тіл туралы марксистік анықтамамен байланысты тілдіңо бастан 
дыбыс тілі болуы туралы, тілдіңжалпы құрылымы туралы марксис- 
тік қагидалардан фонетика туралы да жүйелі пікірге келуге бо- 
лады.

Марксистік ілімде тілдің фонетикалық жүйесінің зор мәні бар 
екені көрсетіледі. Ойдың қыймылы тілдің табиғи материясынан 
аулақ (яғни тіл дыбыстарысыз-ақ) бола береді деген марршыл-. 
дық концепция тілдің лексика, грамматика салаларын да, фонети- 
ка саласын да шатастырады.

Тілдің өзіне лайық ерекшеліктерін, тіл дамуының ішкі завдарып 
зерттеумен байланысты белгілі бір тілдіқ немесе тілдер тобының 
фонетикалық завдарын білуге болады.

Тілдің негізін жасайтын — оның грамматикалық құрылысы мен 
негізгі сөздік қоры. Бүл екеуі жыйналып, тілдің қүрылымы болаты- 
ны маіріксистік ілімде анық айтылған. Тілдің грамматикалық қүры 
лысы да, лексикалық құрамы да фонетикалық құбылыстармен 
тығыз байланысты. Кез келген дыбыстардаи немесе дыбыстар тір- 
кесінен қалай болса, солай сөз жасауға да, грамматикалық тұлға 
жасауға да болмайды. Лексикалық элемент те, грамматикалық 
элемент те дыбыстардың белгілі бір жүйелі тіркесі арқылы жаса- 
лады.

Бүдан келіп, дыбыс тіркесі мен сөздің мағнасында өзара табиғн 
байланыс бар деп түсінбеу керек. Заттың (немесе қүбылыстың)

' қасиеті тіл дыбыстарымен табиғи байланыста болса, адамзат бір- 
ақ тілде сөйлеген болар еді, сөзде бір мағнадан артық мағна да 
болмас еді. Жер шарындағы екі мыңға жуық тілдерде үғымы ор- 
тақ, касиеті ортақ арнаулы бір зат (немесе қүбылыс) әртүрлі ды-
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быстар тіркесі арқылы айтылуы дыбыс пен сөз мағнасының (ұғы- 
мының) өзара табиғи байланысы жоқ екендігін көрсетеді. Бірак 
арнаулы бір тілде (немесе өзара туыстас тілдер тобында) белгілі 
дыбыстар тіркесі белгілі мағнаны (ұғымды) білдіруі тілдік дәстүр- 
ге айналған. Олай болуы нактылы бір тілдің бірнеше үрпақтарға 
ортақ екеніне байланысты. Тек, осы мағнада ғана тілдің фонетика- 
лық жүйесі, лексикалық, грамматикалық қағидалары ішінара бір- 
біріне әсер етеді. Демек, фонетикалық өзгерістер сол грамматика- 
лық, лексикалық өзгерістерді түсінуге қандай қажет болса, керісін- 
ше, бүл соңғы өзгерістер фонетикалық ©згерістерді түсінуге сондай 
қажет. Бүлар өзара бір-бірімен байланыста, жиі қарым-қатыста 
болады. Сондықтан тілдің қүрылымы жөніндегі марксистік ілім фо- 
нетика құбылыстарын түсінудің де кілті болып табылады. Фонетика- 
ның зерттейтін объектілерінің бірі — фонема мәселесі. Фонетика- 
лық заңдарды білуде фонема туралы мәселенің де ролі бар. Фоне- 
ма туралы теорияның приоритетіне ие — орыс ғалымдары.

Фонема жөнінен бірқыдыру дүрысырақ пікір айтқан кісі — 
Л. В. Щерба. Бүл ғалымның ойынша «сөз бен оның формаларын 
дифференциялайтын, яғни адамның қатынас жасау мақсатына қыз- 
мет ететін» дыбыстардың типтері ф о н е м а  болып есептеледі. 
«Тілде нақты кездеоетін дыбыстар — бүтіннің (яғни фонеманың) 
бөлшегі арқылы көрінісі жалпының (яғни фонеманың) тілде нақты 
айтылатын осындай түрлері — фонеманың варианттары деп атала- 
ды», — дейді Л. В. Щерба.1 Л. В. Щербаның фонема жөніндегі 
концепціиясы Н. Я.Маррдың да, шетелдегі буржуазиялық лингвист- 
тердің де бүл мәселе туралы пікірлеріне қарағанда тарихи шын- 
дыққа анағүрлым таяу. Н. Я- Марр тілдің материялық көрінісін 
(демек, оның дыбыстық кабыршығын) жоққа шығарады. Осы тә- 
різді тарихи шындықтан тыс, идеализм түрғысынан талданған өз- 
ге пікірлер де бар. Тіл туралы марксистік ілім фонетиканың бүл 
проблемасына да негіз болады.

Әр тілдің өзіне тән заңдары бар. Демек, белгілі бір тілдегі ды- 
быстың фонемалық қасиеті екінші бір тілде езгеше түрде (яғни 
фонема бола алмайтын дәрежеде) кездесуі мүмкін. Мәселен, орыс 
тілінде белгілі жағдайда дауыссыз дыбыстардың жуан-жіңішке 
болып келуінде фонемалық қасиет бар. Ал, қазақ тілінде (қ — к, 
ғ — г-лерді еске алмағанда) мүндай қасиет жоқ. Орыс тілінде 
мол және моль, кон және конь сөздеріндегі жуан л, н-мен жіңішке 
ль, нь дердің әрқайсысы — өзалдына бір-бір фонема. Өйткені осы 
мысалдагы жуан, жіңішке дауыссыздар сөздің мағнасына үйтқы 
болып түр. Қазақ тілінде осы тәрізді дауыссыздардың жуанды-жі- 
ңішкелігінің мағнаға тиер әсері жоқ: сал және сәл, сан және сән 
дегенде (жуанды-жіңішкелі парда) мағнаға үйткы болып турған- 
дары — дауыстылар; осында мағна ажыратуға себепкер болып түр- 
ғандар: бірде а, бірде ә; ал н, с, л, күлаққа естілуде бірде жуан, бір- 
де жіңішке болғанмен, оның (жуанды-жіңішкеліктің) сәз семанти- 
касына қатысы болмағандықтан, онда фонематикалық қасиет жоқ.

1 Л. В. Щ е р б а .  Фонеткка француэского языка, 19-18, стр. 18.

96



Тілдегі буындар дыбыстарға яғыи фонемаларға бөлінеді. Фо- 
ыема, қай тілде болмасын, сөздер мен морфемаларды ажырату 
үшін жүмсалады. Сөйтіп, фонема мағнамен үштасады.

Сөздердіц бір-бірінен айырмасы ол сөздердің тек бір дыбысы- 
ның өзгешелігімен де байланысты; мысалы Жамбылдың «Алатау» 
атты өлеңі мынадай болып келеді:

Тізілгеы таулары бар Жетісудың,
Ішінде орман, тоғай біткен нудың  
Дариядай тулап аққан сол таулардап,
Көресің тамашасын аққан судың.
Есепсіз тау суреті көз жетпейтін,
Жырлауға қазнасы көп тіл жетпейтін,
Өрік, алма, алмұрт, жиде жемістер көп,
Бір татсаң аузыңнан дәм кетпейтін.

Осындағы нудың деген сөз н дыбысынан басталып түр да, судың 
деген сөз с дыбысынан басталып түр; сол сыяқты жетпейтін деген 
ж-дан, кетпейтін деген сөз к-ден басталып түр. Мағна ажыратып 
түрғаи — осы сездердің бас дыбыстары; әр екі сөздің өзге дыбыс- 
тары — ортақ (өзінің сапасы мен саны жағынан да, ол дыбыстар- 
дың орын тәртібі жағынан да айырма жоқ). Осы мысалда сөз мағ-
насының ерекшелігіне үйтқы болып түрған бас дыбыс болғандық- 
тан, оның фонематикалық қасиеті бар. Сөз ішіндегі дыбыстардың 
саны мен сапасы бір бола түрып, олардың орын тәртібі ауысса, 
(метатеза болмаған жердің бәрінде) сөз мағнасы мүлде өзгеріліп 
кетеді. Сондықтан, арнаулы бір мағна туғызу үшін дыбыстардың 
сапасы, сонымен қатар, олардың тіркесу тәртібінің де үлкен ролі 
бар. Мысалы, сол «Алатау» өлеңінде мынадай делінеді:

Карлы тау басы биік мүнар кетпес 
Сырласып бүлттарменен болған кептес,
Түрлі аңдар мекен етіп, әніп-өсіп,
Ж үреді бір-бірімен боп тілектес.

Осындағы, кетпес, кептес сөздеріндегі дыбыстардың сапасы да, 
саны да бірдей. Солай бола түрып, дыбыстардың тіркесуі әртүрлі 
болғандықтан, бұлардың мағнасы да әртүрлі.

Сөйтіп, фонеманың сапасы езгерілсе де (нудың — судың, оюет- 
пейтін — кетпейтін), саны өзгерілсе де (тегіс — егіс), орыи тәртібі 
өзгерілсе де (кетпес — кептес) сөз мағнасы, тиісінше, құлпырып 
отырады.

Жоғарыда көңіл бөлінген дыбыстар сөз мағнасына да, сөз кес- 
кініне де үлкен ықпал етіп түр. Дауыссыздар с.өз ыңғайына қарай 
бірде жуан, бірде жіңішке бола түрса да, оның жуаны бір түрлі, 
жіңішкесі екінші түрлі мағна тудыра алмайды.

ІЗасқаша айтқанда, сөз мағнасы мен сөз тұлғасын ажыратуға 
себі бар тілдегі ең кішкеие дыбыстық единицаны (көриекі дыбыс- 
ты) фонема деп атаймыз.

Фонетика (гректің «рһопеіікоз» деген дыбыс мағнасы ндағы  сөзі-
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нен шыққан) — тіл ғылымының басты бір бөлімі. Фонетика, жалпы 
түрде айтқанда, тілдің дыбыс жүйесін тексереді. Тілдегі дыбыстар- 
дың артикуляциялық, акустикалық қасиеттерін . ф и з и о л о г и  я - 
л ы қ  фонетика (немесе антропофоника) тексерсді. Физиолотиялық 
фонетиканың осы объектісін лаборатория жолымен, түрлі инстру- 
менттер, аппараттар арқылы э к с п е р и м е н т а л д ы қ  фонетика 
тексереді. Эксперименталдық фонетика — тіл ғылымының өзалдына 
арнаулы бір саласы емес, дыбыстарды тексерудің белгілі бір тәсілі. 
Белгілі бір тілдің дыбыс қүбылыстарын өзге тілдердің дыбыс жүйе-
сімен салғастырып зерттейтін бәлім — с а л ы с т - ы р м а  фонетика 
делінеді. Сол неше алуан дыбыс қүбылыстарынық келіп шығу 
және даму жолдарын тексеретін сала — т а р и х и фонетика, тради- 
циялық тіл ғылымында тілдегі дыбьіс қүбылыстарын фонематика- 
лық түрғыдан тексеретін фонетиканың саласы — ф о н о л о г и я  
делінеді.

Бүл шартты түрдегі фонетикалық бөлімдерді бірінен бірін бөліп 
алуға да, біріне бірін қарсы қоюға да болмайды. Американың реак- 
ішяшыл филологиясында да, Батыс Европаның буржуазиялық лин- 
гвистикасында да тіл дыбыстарын тек физикалық, физиологиялық 
түрғыдан қарап, фонетиканың қоғамдық мэнін (демек, лингвисти-
каның қоғамдық ғылым екенін) жоққа шығармақ болады. Сөйтіп, 
фонетиканы түгелімен жаратылыс тану нәндеріне жатқызбақ бола- 
ды. Бұл, әрине, дүрыс емес. Қоғамдық қүбылысқа жататын тілдің 
ерекше өзгешеліктерін жанжақты білу, толық түсіну үшін жараты- 
лыс тану пәндерінің табысын пайдалану ©те қажет.. Сол сыяқты 
өзге пәндердіц, әсіресе, қоғамдық пәндердің табыстарын еске ала 
отыру — совет тіл ғылымының басты міндеті.

Тілдегі дыбыстарды (фонемаларды) зерттеуде, оларды сөзбенг 
сөйлеммен, жалпы сөйлеу процесімен үластыра зерттегсн мақүл. 
Жске фонемалардың сыры, тілдегі атқаратын қызметі өзара бірлік- 
те, қарым-қатынаста анық байқалады. Сондықтан фонетика тілдс- 
гі дыбыстарды тексереді деп, жалпылама айтқан жеткіліксіз. Фо- 
нетика тілдің дыбыстық қүрылысын, оның жүйелі заңдарын тексе- 
реді: кісінің ойы тілден тыс өмір сүре алмайды, демек тілдің ды- 
быстық қүрылысы — тілдің заттық қабыршығы; олай болса, қарым- 
қатынас жасау үшін, кісінің ойын білдіру үшін қызмет ететін — 
тілдің дыбыстық қүрылысы, ол туралы ілім фонетика болып та- 
былады.

Қазақ тілінің фонетикалық мәселелері түгел зерттелді дей ал- 
маймыз. Бүл еңбекте қазақ тілі фонетикасының басты мэселелері 
ғана сөз болды. Олардың зерттеу дәрежесіне қарай кейбірі толы- 
ғырақ, кейбірі ықшамдау баяндалды. Қазақ тілі фонетикасын мы- 
на салаларға бөліп қарадық: 1) Қіріспе, 2) Фонетиканың объек- 
тісі мен салалары, 3) Дыбыс туралы жалпы үғым, 4) Дыбыстау 
мүшелері, 5) Дауысты дыбыстар, 6) Дауыссыз дыбыстар,
7) Буын, 8) Екпін, 9) Дыбыстардың үндесуі, 10) Фонетика бәлі- 
мінде қолданылған транскрипция туралы.
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Д  ы б ы с т ы ц ж а с а л у ы. Дыбыс атаулының қандайы болса 
да серпінді (сығылмалы) заттың вибрациялық қыймылынан пайда 
болады. Тілдегі дыбыстар да — күрделенген вибрациялық қыймыл- 
дың нәтижесінен пайда болатын қүбылыс. Күрделенген вибраңия- 
лық қыймылдық нәтижесінен өзінің ы р ғ а ғ ы, к ү ш і, ә у е н і н е 
қарай дыбыстар әртүрлі болады. Дыбыстардың ырғағы, күші, әуе- 
ніне қарай тілдегі дыбыстардың түрлерін, олардың кейбір қасист- 
терін білуге болады.\/

Д ы б ы с  ы р ғ а ғ ы .  Ол бір секунт ішіндегі дірілдің мөлшері- 
не байланысты. Неғүрлым діріл мөлшері көбейсе, солғұрлым дьі- 
быс ырғағы күшейеді де, керісінше, неғүрлым діріл мөлшері азай- 
са, соғұрлым дыбыс ырғағы да әлсірейді^Бір секунт ішінде кемін- 
де 16 рет, көп дегенде 20 000 рет дірілдіц нәтижесінде болған ды- 
быс қана қүлаққа естіле алады. Тілдегі дыбыстардың ырғағына қа- 
рай сөздің, сөйлемнің и н т о н а ц и я с ы н жәие м е л о д и к а с ы н 
білуге болады. Үнді (музыкалық) екпінді де осы дыбыс ыргағы 
арқылы аңғаруға болады.

( Д ы б ы с  к ү ш і бір секунт ішіндегі дірілдің қарқынымен бай- 
ланысты. Неғүрлым діріл карқыны (амплитудасы) көбейе түссе, 
соғүрлым дыбыс күші ұлғая түседі. Дыбыс күші діріл қарқынының 
жиіленуімен де байланысты болғандықтан, діріл амплитудасы кө- 
бейген сайын дыбыс жіңішке (ащы) шығады да, керісінше, кемігеи 
сайын дыбыс жуан (солғын) шығады.’Дыбыс күшіне қарай тілдегі 
лепті (динамикалық) екпіннің сырын білуге болады*

Тілдсгі дыбыстар негізгі тоіі және көмекші (обертон немесе пар- 
циальды) тоннан түрады. Өзінің ырғағы мен күшіне қарай кәмек- 
ші тон (обертон) негізгі тонмен тығыз байланысты болады: арнау- 
лы бір дыбыстың (көбіне дауыстының) езге дыбыстан айырмасы 
көмекші тон арқылы байқалады; көмекші тонмен байланысты ды- 
быстың қасиеті д ы б ы с т ы ң ә у е н і деп аталады.

Тілдегі дыбыстардың бір саласы тонмен байланысты: бүлар — 
дауыстылар. Енді бір саласы салдырмен байлапысты: олар —
дауыссыздар. Д ы б ы с  тонымең байланысты дыбыстар (дауысты- 
лар) музыкалы болып келеді де, салдырмен байланысты дыбыстар- 
да (дауыссыздарда) бүл қасиет болмайды.

§ 3. Дыбыстау мүшелері

Тіл дыбыстары дыбыстау мүшелері арқылы жасалады. Тіл ды- 
быстарын жан-жақты білу үшін, олардың жасалу түрлерін толық 
түсіну үшін дыбыстау мүшелерінің сол қызметін білу керек. Ды- 
быстардың жасалу шарттарын (артикуляциясын), басқаша айгқан- 
да, тіл дыбыстарының анатомеялық-механикалық жақтарын білу-

§ 2. Дыбыс туралы жалпы ұғым1

1 Бүл та>рау мен «Дыбыстау мүшелері» атты тарауда айтылатын мәселелср 
жөнінен толығырақ мәліметті М. И. Матусевичтіқ «Введение в общую фонети- 
ку» деген кітабынан алуға болады.
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дің теориялық мәні зор. Дыбыстау мүшелерінің қызметін білудің 
ана тілдің де, өзге тілдің де дыбыстарын, сөздерін практика жағы- 
нан қатесіз, мүлтіксіз айтуға кәп көмегі болады.

Дыбыстау мүшелері негізгі үш топқа бәлінеді: 1) тыныс мүше- 
лері; 2) тамақ; 3) қуыс мүшелері.

Тыныс мүшелері. Тыныс мүшелерінің бастысы — өкпе, Өкпе 
қолқамен үштас болады. Қолқа екіге тарамданыгі, ол екеуі жоғар- 
ғы жақтан кеңірдекпен (трахеямен) жалғасады.

Өкпе, көрік сықылды, бірде ауаны сыртқа теуіп (экспирация 
жасалып), бірде ауаны ішке тартып (инспирация жасалып) түра- 
ды. Басқаша айтқанда, тыныс мүшелерінің қызметінің қарама- 
қарсы екі түрлі моменті бар: бірі д е м  ш ы ғ а р у ,  екіншісі д е м- 
а л у.

Ауаны ішке тартқанда (дем алғанда, яғни инспирация болған- 
да), кеуденің бұлшық еттері қабырғаны жоғары көтеріп, өкпені 
керіп түрады да, диафрагма төмен түсіп, қысылып түрады. Ал, ауа- 
ны сыртқа тепкенде (дем шығарғанда, яғни экспирация болғанда), 
кеуденің бүлшық еттері мен диафрагма солғын қалыпта болады да, 
өкпе керіліп түрмайды, тартылып түрады.

Анығырақ айтқанда, ауаныц кеудеге енуі өкпенің аясын ке- 
ңейтеді де, ауаның кеудеден шығуы өкпенің аясын тарылтады. 
Өкпеніц аясы тарылғанда, ондағы ауаның бір бөлегі сыртқа шы- 
ғады. Тілдегі дыбыстар өкпедегі ауаның сыртқа шығуымен (экспи- 
рациямен) байланысты.1 Сөйлеу процесінде ауа өкпеден біртіндеп 
баяу шығады да, өкпеге ол бірден тездеп енеді. Сондықтан сөйлеу 
процесіндегі ауаның сыртқа тебілу, ішке тартылу мерзімі бірдей 
емес; сөйлемей түрғандағы жай тыныста ауының сыртқа тебілуі 
мен ішке тартылуының мерзімі бірдей болады.

Тамақ. Дауыс шымылдығы. Тамақ — кеңірдектің кенейген жо- 
ғарғы түсы. Тамақтың сырт жағында жүтқыншақ болады да, оның 
ішкі жағында (жүтқыншақтың астында) дауыс шымылдығы бола- 
ды. Кеңірдектің арт жағында өңеш болады. Тамақ пен кеңірдек — 
ауа жүретін жол, ©ңеш — тамақ жүретін жол.

Тамақтың іш жағында қабаттасып қырынан жатқан е к і  п а р  
бүршіктің сыртқы екеуі ж а л ғ а н д а у ы с ш ы м ы л д ы ғ ы бо- 
лады да, астындағы екеуі н а ғ ы з д а у ы с ш ы м ы л д ы ғ ы бо- 
лады. Дауыс шымылдығының аралығы — д а у ы с  т ү т і г і  дея 
аталады. Дауыс шымылдығы ауаға тосқауыл жасап, бірде керіліп 
түрады, бірде жиырылып түрады. Ол керіліп түрса, діріл пайда , 
болады да, үн шыгады. Жиырылып түрса, діріл болмайды да, үн 
шықпайды. Дауыс шымылдығының дауысты фонемаларды шыға- 
рудағы ролі айырыкша күшті: дауыстылардың қай-кайсысы болса 
да дауыс шымылдығының дірілі (вибрациясы) арқылы пайда бо-

1 Өзінің дағдылы даусын баскаға білдірмеу үшін сөйлеуіпі дыбыстарды ин- 
спираиия аркылы шығарады. Бүл түрде сөйлеу, әрине, табиғи сөйлеу процесіне 
уйлеспейді. Тілдегі кейбір бірлі-жарым дыбыстарды аіітканда экспирация да 
болмайды. Мысалы: нықылықтау дыбыстары ауыз куысындағы ауанық тіл кый- 
мылы — (әзара соктығуы) аркылы болған дірілінен жасалады.
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лады. Қатаңнан басқа дауыссыз фонемаларды айтуда да бұл мұ- 
шенің ролі бар: үнділерді айтқанда, дауыс шымьілдығы жиірек ді- 
рілдейді де, үяңдарды айтқаыда дауыс шымылдығы сирегірек ді- 
рілдейді. Ал, қатаң фонемалардың артикуляциясында дауыс шы- 
мылдығының қатысы болмайды.

Қуыс мүшелер. Бұл мүшелерге тамақ қуысы, ауыз қуысы, мұ- 
рын қуысы жатады.

Т а м а қ қ у ы с ы тамақтың жоғарғы жағында, ауыз қуысының 
арт жағында болады. Тамақ қуысының дыбыстарды шығаруда екі 
түрлі қызметі бар: оның тарылуынан кейбір салдыр жасалып, 
дауыссыздардың дыбысталуына ол септесіп түрады. Тамақ қуысы- 
ның дауыстылардың әуенін (тембрін) жасауға да қатысы болады.

А у ы з қ у ы с ы н ы ң тілдегі дыбыстардың қай-қайсысында бол- 
са да ролі айырықша күшті. Ауыз қуысы да, мұрын қуысы да ды- 
быстарға жаңғырық қасып, резонаторлық қызмет атқарады. Дауыс 
шымылдығының біркелкі қызметінен гіайда болған дауысты фоне- 
.малар ауыздағы жаңғырық салдарынан мәнерленіп әралуан түрге 
бөлінеді. Сол сыяқты дауыссыз фонемаларды жасауда да ауыз 
қуысы резонатор болып, оларға түрлі өң беріп түрады.

М ұ р ы н қ у ы с ы  арқылы кейбір үнді дауьіссыздар (м, н, ң) 
жасалады: бұлардың жасалу орны ауыз қуысы болғанмен, фонация- 
лық ауа мүрыннан шығатындықтан, оларды м ү р ы и ж о л д ы 
ү н д і л е р  дейміз. Өзге дауыссыздарды және барлық дауыстылар- 
ды айтқаида фонациялық ауа ауыздан шығады.

А у ы з  қ у ы с ы н д а ғ ы  м ү ш е л е р .  Бүл мүшелердің ең бас- 
тысы тіл. Тіл — өте жылжымалы мүше: ауыз қуысыпдағы өзге мү- 
шелерге қақтығып, бірде ілгері-кейін жүйткіп, бірде жоғары-төмен 
жүйткіп, бірде үшынан, бірде орта, артқьі шенінен қыймылдап, қү- 
былып түрады. Өзге мүшелерге тілдің не тиюі, ңе жуықтауына қа- 
рай дыбыстарды сол мүшенің атымен таптастырамыз; дыбыстарды 
тілдің артқы, орта шені немесе үшы қыймылдауына қарай да тап- 
тастырамыз.

Жылжымалы мүшелердің бірі — е р і н. Дыбыстарды шығаруда 
үстіңгі еріннен гөрі астыңғы еріннің ролі басым. Екі ерін (мысалы, 
п, б дыбыстарын айтқанда) бірде өзара жымдасып, бірде астыңғы 
ерін мысалы, ф, в дыбыстарын айтқанда) тіске қақтығысып, бірде 
(мысалы, ү, о дыбыстарын айтқанда) дөңгеленіп, бірде тартылу ар- 
қылы да түрлі дыбыстар жасалады.

Қейбір дыбыстарды шығаруда т і  с т і ң  де қатысы бар: тіл үшы 
бірде үстіңгі күрек тіске, бірде астыңғы күрек тіске соқтығуынан 
кейбір дауыссыз фонемалар жасалады; астыңғы ерін мен үстіңгі 
күрек тістің жуықтауынан жоғарыда көрсетілген екі дауыссыз 
(в, ф дыбыстары) жасалады.

Т а ң д а й  арқылы да едәуір дыбыстар жасалады. Дыбыстар- 
дың жасалу орнына қарай бүл мүше а р т қ ы, о р т а, а л ғ ы 
таңдай болып үшке бәлінеді. Алғы таңдай үстіңгі күрек тіс түрған 
қ ы з ы л  и е к п е н  (альвеолмен) үштасады. Дауыссыздардан аль- 
веол арқылы да жасалатындары бар. Артқы таңдай к і ш к е н е 
т і л м е н  жалғасады (бүл екеуі де жылжымалы мүше). Қішкене
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тілдің қызметі қақпақ тәрізді: бірде ауыз жолын бөгейді (онда 
ауа мұрыннан шығады), бірде мүрын жолын бөгейді (онда ауа 
ауыздан шығады).

Ауыз қуысын бірде кеңейтіп, бірде тарылтып түратын мүше — 
и е к. Иек (онымен үласып жатқан тіл) төмен түссе, ауыз мол 
ашылады да, ол жоғары көтерілсе, ауыз тар ашылады. Тіліміздегі 
дауыстылар осыған қарай а ш ы қ қ ы с а ң болып бөлінеді.

Дыбыстау мүшелерінің бір бөлегі жылжымалы келеді: олар әр- 
түрлі қалыпқа еніп; қүбылып түрады; бүлар — а к т и в м ү ш е- 
л е р .  Енді бір бөлегінде ондай қасиет болмайды. Олар жылжыма- 
лы болмайды; бүлар — іі а с с и в м ү ш е л е р .  Неше алуан дыбыс- 
тардыд бәрі де актив мүшелердің қыймылынан пайда болады. Пас- 
сив мүшелер оларға тек сүйеніш болады да, көмокші қызмет ат- 
қарады.



II. ДАУЫСГЫ ДЫ БЫ СТАР

§ 4. Д ауы сты  ды бы старды ң ж а са л у ы . §  5. Д ауы сты л ар ды ң  
қүрам ы . §  6. Е зу  дауы сты лары . §  7. Ерін дауы сты лар ы . §  8. Д и ф т о н го и д  

дауы сты лар . §  9. Қ азақ  тілі дауы сты лары ны ң к ей б ір  өзгеш ел ік тер і .

§ 4. Дауысты дыбыстардың жасалуы

Дауыстылардың дауыссыздардан айырмасы дыбыстау мүшеле- 
рінің қызметіне байланысты: дауыстыны айтқанда дыбыстау мүше- 
лері жан-жақты (толығынан) қыймылдайды да, дауыссызды айт- 
қанда олар бір жақты (бөлшектене) қыймылдайды. Анығырақ айт- 
қанда: а) дауыстылар дыбыстау мүшелерінің бірөңкей толық қый- 
мылынан пайда болады да, дауыссыздар дыбыстау мүшелерінің 
бір бөлек дара қыймылынан пайда болады; б) дауыстыларды айт- 
қанда, фонадиялық ауа кедергісіз (еркін) шығады да, дауыссыз- 
дарды айтқанда дыбыстау мүшелерінің бірінен қалайда бір тосқа- 
уыл болады; в) дауыссыздарды айтқанда, фонацнялық ауа қар- 
қынды (лепті) шығады да, дауыстыларды айтқанда баяу (лепсіз) ’ 
шығады. Сондықтан ауа шығу ыңғайына қарай дауыссыздарды 
іпартты түрде л е п т і, дауыстыларды л е п с і з десе де болады.

Дыбыстау мүшелерінің қызметін баяндаумен байланысты дауыс- 
тың қалай пайда болатынын айтып едік. Енді сол дауыстың қүбы- 
луына қарай дауысты фонемалардың жалпы түрде жасалу ж а ғ - . 
даяттарына зер салайық.

Дауыс шығаратын мүшелер (дауыс шымылдығы мен ауыз қуы- 
сы) түрліше қүбьтлып, бірде кеңірек, бірдетарырақ ашылып, дауыс- 
тылардыц артикуляциялық, акустикалық қасиетін өзгертіп отыра- 
ды. Сапасы бөлөк белгілі бір фонема бір-ақ түрде естілмейді: сол 
арнаулы бір фонема дыбыстау мүшелерінің қызметіне қарай әр 
жағдайда әртүрлі дыбыстала берсді. Түрлі дауыстылардың бір-бі- 
рінен айырмасын да, белгілі бір дауыстынық әртүрлі айтылу айыр- 
масын да сол резонаторлық мүшелердің қалпынан білуге болады. 
Мысалы: балық дегендегі а, ы фонемаларының өзара ерекшелігін 
де, балықтар дегендегі бірінші а, соңғы а дыбыстарының өзара 
срекшелігін де сол резонаторлық мүшелер арқылы біле аламыз; 
ы фонемасы а фонемасына қарағанда, ауыздың анағүрлым тар
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ашылуынан, а ауыздың кең ашылуынан пайда болады: соңғы буын- 
дағы (екпін түскен буыпдағы) а дыбысы басқа буындағы (екпін- 
сіз буындағы) а дыбысына карағанда күшті (айқын) айтылып түр, 
бас буындағы а — бәсең (солғын) айтылып тұр. Басқаша айтқанда 
дауыстылар бірде күшті (айқын), бірде бәсең (солғын) болып ай- 
тылуы сол резонаторлық мүшелердің бірде керіле тартылып, бірде 
іркіле тартылуына байланысты. Бұл айтылғандар — артикуляция- 
лық айырмалар. 1

Қазақ тілінің дауыстылары мен дауыссыздарының тағы бір бас- 
ты айырмасы: дауыстылар буын жасай алады да, дауыссыздар 
буын жасай алмайды. Сондықтан дауыстыны б у ы н  қ ұ р а ғ ы ш  
дыбыс деп, дауыссызды б у ы н қ ү р а й а л м а й т ы н дыбыс 
деп те атауға боладьі.1 Бүл, дыбыстардың атқаратын қызметіне 
қарай айырылуы.

Екі түрлі дыбыстау мүшелерінің (тамақ яғни ондағы дауыс 
шымылдығы мен ауыздың яғни резонаторлық аппараттың) екі 
түрлі қызметіне қарай тіліміздегі дауыстылар түрлі-түрлі болып 
келеді де, олар сапа жағынан бір-бірінен айырықшаланып отыра- 
ды. Дауыстылардың өзінің сапасы жағынан қүлаққа яғни акусти- 
ка жағынаы ортүрлі естілуі олардың артикуляция жағынан әртүрлі 
жасалуынан болады. Әртүрлі қалыпқа еніп, дауысты дыбыстарға 
түрліше өң бсріп, түрліше қүлпыртып отыратын мүше,— ол — ауыз 
қуысы. Лл, дауыс шымылдығы бұғап қарағанда біркелкі дірілдеп, 
дауысты дыбыстарды айтуда ол белгілі бірқалыпта болады. Екін- 
ші сөзбен айтқанда, дауыс шымылдығын, тыянақты, ауыз қуысын 
қүбылмалы деп тауып, алғашқысын шартты түрде «А» деп, кейін- 
гісін «В» деп аталық; сонда барлық дауыстылар сол осы екеуінің 
қосындысы яғни А В болып шығады. Демек, дауыстылардың бір- 
де ашық-қысаң, бірде жуан-жіңішке, бірде езулік-еріндік болып ке- 
луі А мен байланыспай, В мен байланысты болады.

§ 5. Дауыстылардың құрамы
Қазіргі қазақ тілінде мынадай тоғыз жалаң дауыстылар (мо- 

нофтонг) бар: а, е, ы, і, ә, о, ө, ү, ү, Бүдан басқа мынадай екі ко- 
сынды дауыстылар (дифтонгоид) бар: и, у.

Қазақ тілі вокализмін түңғыш рет сөз еткен ғалымдар: 
Н. И. Ильминский,2 П. М. Мелиоранский,3 В. В. Радлов.4 Ертедегі 
өзге авторлардың қай-қайсысы болса да қазақ тілі фонетикасынан 
да, грамматикасыиан да, сездігінен де (бүл үшеуінеы) қүнды пікір-

1 Бұл кағида тюрік тілдеріиің боріне тән каснет деуге болады. Әртүрлі фо- 
немалардың графикамызда бір түрлі жазылуынан туатын кейбір кайшылыкты 
(бару, кету дегендегі дауысты у  фонемасын тау, уақыт, жауап дегендегі үнді 
у  фонемасымен шатастырмауды) естен шыгармау керек. Дыбыстардың буын- 
мен байланыісты өзгешеліктерін «Буын» тарауынан караңыз.

2 «Материалы к изудению киргизского наречия» (Ученые Записки Импера- 
торского Казанского Университета за 1860 — 1861 гг.).

3 «Краткая грамматика казак-киргизскою языка», ч. I. Фонетика и этимо- 
логия, Санкт— Петербург, 1894 г.

* «2иг Оезсһісһіе сіез Тигкізсһеп Ү окаіэузістз»  («Известия АН», 1901, т. XIV 
№  4); «Рһопеіік сіег Кбгсііісһеп Тигкзргасһеп» Ьеірхі^, 1882.
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айта алған жоқ. Бұл үш ғалымның қазақ тілі фонетикасы 
жөнінен (соның ішінде қазақ тілі дауыстылары тарауынан) пікір- 
лерінде айтарлықтай езара үлкен қайшылық жоқ. Сондықтан ті- 
ліміздің фонетикасын арнай сөз еткен П. М. Мелиоранскийдің пі- 
кірі, негізінде, қалған екі зерттеушіге де тән пікір.

П. М. Мелиоранский қазақ тілі дауыстылары деп (өзінің тран-
скрипциясымен жазғанда) мыналарды көрсетеді: а, о, у, ы, і, е, а,
•  •  •  •

у, о. Алғашқы бесеуі орыс тілі дыбыстары тәрізді айтылады делін- 
ген.1

§ 6. Езу дауыстылары
Қазақ тілінің а фонемасы (ыңғайына қарай ә фонемасы) дауыс- 

тылардың ішіндегі мейлінше ашық айтылатын түріне жатады. Бүл 
фонема ауыздың мол ашылуынан пайда болады. Басқаша айтқан- 
да иектің төмен түсуі арқылы дыбысталады. Жасалу орны жағы- 
нан бүл фонема тілдің кейін қарай жыйырылуы арқылы дыбыста- 
лады. Сондықтан жуан дауысты болады. Бүл дыбысты айтқанда 
еріннің сүйірленбей, керісінше, тартылуы арқылы дыбысталатын- 
дықтан, оны е з у д ы б ы с ы дейміз.

Бүл фонема сөздің барлық шенінде кездесе береді; а фонемасы 
сөз ішінде әрі тыянақты, әрі жиі кездесіп отырады. Қөіі буынды 
сөзде біркелкі а келгенде кей уақыт екінші буындағы а күцгірттеу 
естіледі, шағалалар, қалалар  сыяқты сөздердің екінші буыпындағы 
а өзге буындардағы а-ға қарағанда, күңгірттеу естіледі, ал бала- 
лар сөзіндегі ла буыны ауызекі тілде редукцияланып балдар неме- 
се баллар түрінде айтылады.

Бүл фонема түбір түлғалы сөзде де, туынды түлғалы сөзде де 
кездесе береді; жүрпақтардан бөлек екі түрлі жалғауда: к ө п т і к- 
т е  (қала-лар, колхоз-дар, ат-тар), с е п т і к т е  (барыста: қала-ға,
қалақ-а, ж а т ы с т а: қалаң-да, ш ы ғ ы с т а: қала-дан, қалаң-нан) 
ұшырайды.

А фонемасы жуан дауысты дыбыстардың (а, ы, о, ұ, жуан у) 
қай-қайсысының да соңынан кездесе береді. (Бүл жөнде «Дыбыс; 
тардың үндесуі» деген тарауды қараңыз). Ерін үндестігі күшті қыр- 
ғыз, алтайлыктардың т. б. тюрік тілдерінен қазақ тілінің бұл жөн- 
дегі айырмасы: ерін дауыстыларының жуанынан соң а айқын есті- 
ліп, жиі кездесіп отырады:

Қазақша

қой-лар
коян-дар
кол-дар
жолдас-тар
күлын-дар

Қырғызша

қой-лор
қоён-дор
кол-дор
жолдош-тор
қүлүн-дор

Алтайльіқша

қой-лор
қойон-дор
қол-дор
дьолдош-тор
кулун-дор

і П. М. М е л  и о  р а н с к и й. Краткая грамматика казак-киргизского языка, 
ст. 7. Автордық жоғарғы пікірі, әрине, дәл пікір емес. Әсіресе автордың у  
(осы күнгі алфавитіміз бойынша ү), ы, і женіндегі айткандары кате (бул жөн- 
де темендегі ережелерді караңыз). '
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Қазақ тіліндегі а қырғыз тілінің а фонемасына қарағанда айқыны- 
рақ естіледі. Мүнық себебі — қырғыз тілінде а фонемасынын, қа- 
зақ тіліндегі ашық дауысты жіңішке э фонемасындай корреляция- 
сы (сыңары) жоқ. Қазақ тілінде негізгі морфемада (түбір сөзде) 
а фонемасы ксйде ә-мен ауысып отырады, мұның фонемалық үл- 
кен мәні бар (мысалы: ал — әл, сат— сдт, сан — сдн, сал — сдл, 
дал — дәл, нан — нэи, тан — тән, ар — әр, ай — әй\).

Қосымшаларда а фонемасы е-мен ауысып отырады; е фонема- 
сының а-ға комбинаторлық түрде алмасуына мысалдар: колхоз-
дар — сөздер, тауға — үйге, тауда — үйде, колхозықа — сөзіңе, 
таудан — үйден, қазақша — өзбекше, қулыншақ — інішек, сан- 
дықша — көрпеше.

Орыс тілінің а фонемасы қазақ тіліндегіден гөрі жіңішкелеу 
естіледі, факт, акт, пассив тәрізді сөздердегі к, и фонемаларының - 
әсерінен осындағы а фонемасы қазақ тілінде ә-ге жуықтау айты- 
лады. '•

Ә фонемасы а тәрізді ауыздың мол ашылуынан (тіл мен иектің 
төмен түсуінен) пайда болатындықтан, ашық дауысты болып есеп- 
теледі. Ерін қатысы жағынан да а-дан айырмасы жоқ: ерін сүйір- 
ленбей, тартылуы арқылы дыбысталатындықтан оны езу дыбысы 
дейміз. Бүл фонеманың а-дан айырмасы жасалу орны жағынан: 
а тілдің кейін жыйрылуы арқылы айтылады да, ә тілдің ілгері 
(алға таман) созылуы арқылы айтылады.

П. М. Мелиоранский ә (а) фонемасы а мен е-нің аралығынан 
айтылады деп түсінеді. Олай болғанда э фонемасы а-ға қарағанда 
қысаң болса керек еді. Қазіргі қазақ тілінің фактысына қарағанда 
бүл пікірді дәл деуге болмайды. Ә мен е (э)-нің тіл қатысы жағы- 
нан өзара жуықтығы болғанмен, иек қатысы жағынан едәуір айыр- 
ма бар: алғашқы кейінгіден анағүрлым ашық, кейінгі — анағүрлым 
қысаң. Басқаша айтқанда, [Ә. фонемасы ауыздың кең ашылуынану 
е (э) фонемаеы ауыздың тар ашылуынан жасалады.

Ә қазақ тілінде сирек кездеседі: онда да, көбіне,, сөздің бас
буынында үшырайды (мысалы: дсем, дсер, Мдлік, дсемпаз, тдрбие, 
тәрбиешілер, әлдеқашанғы).

Бүл фонема сөздің екінші буынында тым сирек кездеседі; э 
екінші буындарда а фонемасымен ауысып, акустика жагынан дү- 
дамалданып отырады. Сондықтан ә-нің екінші буындарда кездесуін 
сЬакультативті (міндетті емес) деп табу керек. Қазіргі қазақ ті- 
лінің жазу жүйесі бойынша екінші буындарда дүдамалданған ә. 
көбіне, а түрінде жазылады (кітап, күна немесе кіна, тілмар, 
куман немесе гуман, Күлаш, Күлпаш, т. б.), екінші буын- 
дарда э қалмай жазылатын сөздер (мысалы: сірд, ірд, немесе бі- 
рікксн сөздің, қос сөздің екінші сыцарында — Әбдікдрім, дзер-мд- 
зер түрде кездесетіндері) өте аз.

Бүл фонеманың (ә-нің) екінші буындарда (естілуде) кездесуінің 
екі түрлі шарты бар: а) бас буыпдағы дауысты жіңішке болып ке- 
луі керек (естілуі: кітәп, күнә, гүнд, кінд, тілмдр, күмдн,
гүмән, Күлдш, Күлпдш, ал жазылуда бұл сөздердің екінші буында-
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рында ә кездеспсйді); б) ш, ж, й дыбыстарьгмен тетелес келуі ке- 
рек, бұл жағдайда а фонемасы акустика жағынан ә-ге 'бейім ай- 
тылады (мысалы: естілуде — жәй, иіәй, жазылуда — жай, шай).

Ә фонемасының қазақ тілінде снрек кездесуінің (онда да, көбі- 
не, бірінші буында кездесуініц) басты себебі — оның қазақ тіліне 
басқа күншығыс тілдерінен келген сөздермен байланысты болуы 
керек. Проф. Н. В. Юшманов, проф. Е. Д. Поливанов т. б. маман- 
дардың пікірі бойынша э фонемасы сол күншығыс тілдерінің әсері- 
пен пайда болса керек.1 Бүл пікірдің жаны бар. Өйткені һар, һаріф 
т. б. сөздердегі һ фонемасы біздің тілімізде нульге айналады. Осы- 
ның салдарынан һа тізбегі ә фонемасын тудырған болу керек. Осы 
жолмен немесе дыбыс аналогиясы жолымен ^Х с  сыяқты сөздер
тілімізде Ғали болып та, Әли болып та қолданылып кеткен болу 
керек.

Проф. А. П. Поцелуевский ©зінің «Фонетика туркменского язы- 
ка» (1936) атты еңбегінде ә фонемасын мейлінше ашық дауысты 
деп есептейді. Бүл пікір қазақ тілі үшін де орынды болады деп 
ойлаймыз.

Орыс тілінен келген сөздерде к, г, и, е-лермен тетелес үшы- 
раған а қазақ тіліндс, кейде, ә-ге жуық айтылады (мысалы: 
кандидат, кампания, калий, календарь, актив, пассив, галлерея, 
газ, галстук).

Орыс тілін жақсы білетін қазақ интеллигенттері, қазақ оқушы- 
лары бүл позициядағы а фонемасын орыс тіліндегідей айтады деу- 
ге болады,

Е (э) ауыздың орта шамамен ашылуынан (яғни тіл мен иектің 
шамалы төмен түсуінен) пайда болады. Ауыздың ашылу қалпы 
а немесе ә тәрізді жайдары болмай, азынаулақ келтелеу келеді. 
Бүл фонема өзінің жіңішкелігі жағынан ә-ге таяу айтылады. Бас- 
қаша айтқанда тілдің алға таман созылуы арқылы айтылады. Ерін- 
нің сүйірленіп, дөңгеленбей, тартылуы арқылы айтылатындықтап 
е (э)-ні езу дыбысы дейміз.

Сөйтіп бүл фонема а-дан әрі жіңішкелігі, әрі келтелеулігімен 
ерекшеленое, ә-ден тек келтелеулігімен ерекшеленеді. Солай бола 
түрса да грамматикалық тұлғаларда е фонемасы а-ға комбинатор- 
лық түрде ауысып отырады:

а е
қала — лар кеме — лер
ауыл — ға көл — ге
қала — да көл — де
ауыл — дьн көл — ден
қазақ — ша өзбек — ше
қүлын — шақ келін — шек.

1 Біздіқ осы еңбегіміз жазылыл болганнан кейін шыққан «Каракалпакский
язык» атты кітабында гсроф. Н. А. Б а с к а к о в  қарақалпак тіліндеігі ә (автор-

•  •

дың транскрипциялық белгіеі бойынша а) туралы былай дейді; «Множество 
других примеров иодтверждает обіцее положение о гласном а, заимствованном 
в период проникновения в каракалпакекий язык арабо-иранской лексищ » (осы 
.айтылған кітантың 34-бетін карацыз).
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Дауыссыз дыбыстардан кейін бұл фонема э түрінде естіледі.* 
Сөз басында (бас буынның бірінші дыбысы болып келгенде) е тү- 
рінде жазылуы айтылуына сәйкес келеді деуге болады. Өйткені сөз- 
дің бас (анлаут) позициясында е (э) фонемасы дифтонг түрде ай- 
тылып отырады. Мысалы: ел, ертең, екі сыяқты сөздердегі е фоне- 
масы йэ түрінде естіліп тұр (дұрысырақ айтқанда э фонемасының 
алдынан әнтек й дыбысы қосақталып түр). Сөйтіп, ашық дифтонг 
түріне айналып тұр. Анығырақ айтқанда йэ түріндегі дифтонг — 
э-нің фонетикалық варианты. Ал, ол дауыссыздан кейін тұрып әр- 
дайым э түрінде айтылады. Сөз ортасында бұл фонема дифтонг 
түрде келе алмайды.

Е (э) сөздің барлық буындарында кездесіп, жиі ұшырап отыра- 
ды. Ол түбірде де, қосымшаларда да келе береді. Бүл фонема жұр- 
нақтардан басқа (мысалы: сөз — шең, көрпе — ше, сүзе — ген,
бір — еу, оісүз — деген, бір — ер, шеге — ле, көп -}- ей =  көб — ей, 
кел — гелі, көр — ген) мына жалғауларда кездеседі: көптік жалғау- 
да (мысалы: үй — лер, сөз — дер, етік — тер), септік тұлғада (ба- 
рыста: үй — ге, етік — ке, үйің — е; жатыста: үй — де, етік — те,
үйің — де; шығыста: үй — ден, етік — тен, үйі — нен; көмектесте: 
балға — мен, көз — бен, күрек — пен).

Е (э) фонемасы жіңішке дауысты дыбыстардың (е, ә, і, ө, ү, и„ 
жіңішке у) қай қайсысының да соңынан кездесе береді; бірінші 
буын ерін дауыстыларынан келгенде, екінші буындағы е айтылуда 
ө-ге жуықтайды; мысалы: өлөң, Төләген, күрәк, гуләт (жазуда: 
елең, Төлеген, күрек, гулет). Сөздің үшіыші буынынаи әрі қарай ерін 
ықпалының әсері болмайды. Қырғыз, алтайлық, якут тілдерінде 
бүл жағдайда ерін ықпалы үшінші буында да айқыиырақ байқа- 
лады. Мысалы: қырғыз тілінде — бөтөлкө, төөлөргө түрінде айтыл- 
са, қазақ тілінде — бөтөлке, түйөлерге түрінде айтылады, қазақті-  
лінде үшінші буында езу дауыстысы айқынырақ айтылады. Екінші 
буында е меп ө-нің алмасу себебі — бұл екеуінің артикуляциялық 
жуықтығымеи байланысты (тіл мен иек қатысы жағынан бүл еке- 
уі — біркелкі фонемалар: екеуінің ашықтық, жіңішкелік қасиеті 
бірдей); айырмасы — тек ерін қалпыпда. Ал, сөздің алғашқы 
буынында жуан, ерін дауыстыларының қай-қайсысы келсе де екін- 
ші буында ашық дауыстылардың ішінен ©те айқын естілетіні — а 
фонемасы (мысалы: Отан, үран, тура).

Ы фонемасы тіл мен иектің жоғары көтерілу қалпынан пайда 
болады. Ауыз қуысы тар ашылып барып жасалуынан бұл фонема 
қүлакқа келте естіледі. Сондықтан бүл қысаң дауыстылар тобына 
жатады. Өзге жіңішке дауыстыларға қарағанда тіл ілгері жүйткі- 
мей, кейін шегініп жатады. Сондықтан бүл әрі қысаң, әрі жуан 
дауысты түріне жатады. Ауыз қуысы тар (келте) ашылуынан екі 
ерін бір-біріне жуық тұрады, бірақ, еріннің кейін тартылуы арқьь 
лы жасалатындықтан ы езу дыбыстары қатарына жатады.

Орыс тілінің ы фонемасына қарағанда қазақ тіліндегі ы тілдің

1 Қазіргі қазақ тілінін. графикасы бойынша төл сөздердіқ барлық позиция- 
сында е әрпі жазылады.
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азынаулақ кейін жиырылуынан пайда болғандықтан, ол жуаньірақ 
естіледі. Сондықтан орыс тіліндегі ы жіңішкелеу, әрі әнтек созы- 
лыңқы естіледі, осының салдарынан рынок тәрізді сөз қазақтың ай- 
туында, кейде, ринок түріне жуық айтылады.

Қазақ тілінде өте жүрдек, өте жиі кездесіп отыратын дыбыс- 
тардың бірі — осы ы дыбысы. Бірнеше дауыссыздан басталған не 
бірнеше дауыссызға біткен интернационалдық сездерде бүл дыбыс 
айтылуда олардың не алдынан, не ортасынан, не аяғынан дәнекер 
болып жапсарласып отырады. Бүл озгеріс, негізінеи, қазақ тілі 
грамматикасында еленбейді; мысалы: тротуар, натр, станция сыяқ- 
ты сөздер, айтылуда, кейде тыратұуар, ыстанса түрінде айтылады, 
интернационалдық создердің екпін түспейтін (редуцияланған) бу- 
ындарындағы кей ашық дауыстылар қазақтың айтуында, көбінесе, 
ы-ға таяу естіледі; мысалы: ордер, трактор сөздері ордыр, тырак- 
тыр немесе тірәктір түрінде де айтыла береді.

Бүл фонема қазақ тілі сөздеріиің барлық буындарында келе бе- 
реді; ол түбірде де, қосымшаларда да өте жиі кездесіп отырады. 
Ол жүрнақтарда да келеді (қала+лық, колхоз+шы, он+дық); 
жалғау ішінде де келеді; а) с е п т і к т е р д е н  і л і к т е :  қала  -[- 
+  ның, колхозшы +  ның; т а б ы с т а: қала  +  ны, колхозшы + ны;
б) т ә у е л д і к т е :  қала -}- ңыз, қала  +  сы; в) ж  і к т і к т е: колхоз- 
шы +  сыз, бара +  мыз, оісақсы + сың.

ы жуан дауыстылардыц (ы, а, о, ү, жуан у, жуан и) қай-қайсысы- 
ның да соңынан үшыраған буындарында келе береді. Бірінші буында 
ерін дауыстысы болса, екінші буындағы ы айтылуда ұ-ға жуық- 
тайды; мысалы: орұн, қүрүқ, қүлұқ  (жазуда: орын, қүрық, қүлық). 
Бүл жағдайда ерін дауыстылары үшінші буындағы ы-ға жартылай 
ғана әсер ете алады, одан соңғы буындарға ерін дауыстыларының 
ешбір әсері болмайды.

Қазақ тілінде р, л дыбыстарынан басталатын сөздер өте сирек 
болу салдарынан, ауызекі тілде көбіне бүлардың алдынан жуан 
сөзде ы, жіңішке сөзде і селбесіп отырады. Мысалы: рахмет, лай- 
ық, рең тәрізді сөздер ырахмет, ылайық, ірең түрде де айтыла бе- 
реді. Жазуда бүл еленбейді.

і фонемасы — ы-ның жіңішке сықары. Яғни бүл фонема тілдің 
алға қарай жүйткуі арқылы жасалады. Мүның өзге артикуляциялық 
қасиетінде ы-дан айырмасы жоқ. Бүл фонеманың сөз ішінде келу тәр- 
тібі жағынан да, қысандық, ерін қатысы жағынан да, интернацио- 
налдық сөздер де дәнекер қызметін атқару жағынан да ы-мегі сы- 
байлас; і жіңішке дауыстылардың қайсысының болса да соңынан 
келе береді. Егерде өзінің алдыидағы тетелес буында ерін дауысты- 
сы түрса, айтылуда і орнына ү естіледі. Мысалы: өрүк, түтүн
(жазуда — өрік, түтін). Пленум, метр тәрізді сөздер жіңішке бол- 
ғандықтан піленүм, метір түрінде де айтылады.

Орыс тілінен келген сөздердің редукцияланған буындарындағы 
жіңішке дауыстылар айтылуда, кейде, і-ге жуықтайды. Мысалы: 
физика, композитор тәрізділер физіка, кәмпәзитір түрінде де айты- 
лады.
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§ 7. Ерін дауыстылары

О фонемасы еріннің дөңгеленуі арқылы айтылатындықтан, оны 
ерін дауыстысы дейміз; бұл фонеманы айтқанда иек а-ға қараған- 
да жоғары таман көтеріліп, ы-ға қарағанда иек төменірек түсіп 
(яғни ауыз кецірек ашылып) түрады; ауыз ашылу қалпы жағынан 
е (э)-ге жуық аіітылады, бірақ тіл кейін жиырылып түрғандықтан, 
о жуан дауысты болады.

Бүл фонема қазақ тілі төл сөздерінің тек бас буынында ұшырай- 
ды: ешбір жағдаятта ол төл сөздердің екімші буындарында кезде- 
се алмайды. Бота, орақ, қолдар, молшылықтық дегенде, кейінгі 
буындардың еш қайсысында о естілмейді де, жазылмайды да. Ал, 
кей тюрік тілдерінде алғашқы буындағы о-ның ықпалымен екінші 
буында да о келе береді; мысалы: қырғыз тілінде — қолдор, ороқ- 
тор (қазақша — қолдар, орақтар); кейде (ауызекі тілде) орыс ті- 
ліндегі у дыбысы қазақтың айтуында о түріне айналып кетеді, қыр- 
ғыз тілінде де осы тэрізді.1 Мысалы: орыс тілінің суд сөзі қазақ ті- 
лінде, айтылуда, көбіне сот түрінде ұшырайды. Орыс тілінің әсері- 
мен қазақтың әдеби тілінде интернационалдық сәздердіц кай буы- 
нында болса да о келе береді. Мысалы: кино, бюро, пальто,.
трио, коллоид, коллоквиум.

Ө фонемасы — о-ныц жіңішке сыңары (корреляңиясы) ретінде 
қолданылады; басқаша айтқанда ө тіл сәл ілгері жылжыңқырап 
жатуынан пайда болады; ал, ерін, иек артикуляциясы жағынан о 
мен о біркелкі жасалады; ө фонемасының жіңішкелігі е (э) тәріз- 
ді; бұл екеуінің айырмасы: ө — ерін дыбысы да, е — езу дыбысы 
Ауызекі тілде ө сөздің екінші буынында кездесе бсреді; бас буында 
ө, ү болса, екінші буындағы е айтылуда ө-гс айналып кетеді; өте, 
күрек сөздері өтө, күрөк түрінде айтылады. Осы сөздердің екінші 
буынындағы е фонемасы ө мен ауысуының себебі: е мен ө-нің тіл 
қатысы жағынан да (яғни екеуі де біркелкі жіңішке), иек катысы 
жағынан да . (яғни скеуі де біркелкі ашық) бір-бірінс жуық; 
ө фонемасы еіпбір жағдайда өзғе дыбыстарға комбинатор- 
лық вариант бола алмайды. Тек, е-нің жоғары жағдаятта, кейде, 
ө-мен ауысып кетуін (онда да фонематикалық түрде болмауын еске 
алмағанда), ол үнемі о-ныц жіңішке сынары болуын айрықша атаіт 
кету керек. Мысалы: сол — сәл, тол — төл, бол  — бөл, тос —
төс, соғу — сөгу, қол  — көл, тоқ — төк.

Ұ фонемасы да — ерін дауыстысы: о, ө, фонемаларына қарағанда 
ерін анағұрлым сүйірленіп тұрады; бірақ тіл артикуляциясы жа- 
ғынан бүл фонеманыц о-дан айырмасы жоққа таяу: екеуі де жуан 
дауыстылар тобына жатады; ү фонемасы — қысаң дауысты; өйтке- 
ні ол исктің жоғары көтерілуінен (ауыздың келте ашылуынан) 
пайда болады.

Бүл фонсма да сөздің бас буынында кездесіп отырады. Айтылу- 
да екінші буындағы ы (оның алдыңғы тетелес буыны ерін дауыс- 
тысьгнан келсе) у-ға айналып кетсді. Бүл өзгеріс жазылуда

1 И. А. Б а т м а н о в .  Фонетическвя система совре.мснного киргизского 
языка. Фрунзе, 1946, стр. 28.



еленбейді; мысалы: қүлын, толық, қүлық — қүлүн, толүқ, қүлүқ  
түрінде айтылады.

Орыс тілініц у-на қарағанда қазақ тілінің ұ фонемасы сол жу- 
андау айтылады.

Ү фонемасы — ұ-ның жіңішке түрі. Дыбыстау мүшелерінің өзге- 
артикуляциялық қызметі жағынан бүл екеуінің айырмасы жоқ. 
Басқаша айтқанда ү де, ұ да еріннің дөңгеленуі арқылы, иектің 
жоғары көтерілуі арқылы айтылады. Айырма: ү-ні айтқанда, тіл 
ү-ға қарағанда, ілгері қарай созылып жатады.

Бүл да сөздің бас буынында кездесіп отырады. Сөздің бас 
буынында жіңішке, ерін дауыстылары ү, ә болса, екінші буындағы 
қысаң дауысты і айтылуда ү-ге айналады; е айтылуда ө-ге айна- 
лады. Мысалы: көлік, жүзік, көктсм, бәлім, бәлме сөздері — көлүк, 
жүзүк, көктөм, бөлүм, бөлмө түрінде айтылады.

§ 8. Дифтонгоид дауыстылар

Қазақ және кейбір өзге тюрік тілдерінде қосынды яғни диф- 
тонг1 дауыстылар бар. Қазақ тілінің буын жүйесі, буынның сан 
жағы мен сапа жағы да, әзге фонстикалық озгерістер де казақ ті- 
лінде қосынды дауыс (дифтопгоид) фонема бар екендігін анық дә- 
лелдей алады. Кейбір ипдоевропа тілдерінде дифтонг фонемаларды 
ешбір бөлуге болмайды; оларда сөздің барлық позициясында диф- 
тоиг біркесек буынның қүрамында болуға тиісті болса, қазақ тілін- 
де дифтонг қақ жарылып, бірі алғашқы буынға кетіп, екіншісі кей- 
інгі буынға жылысып та кетеді. Тюрік тілдерінің фопетикалық 
заңы бойыпша жу-ар, су-ат, ки-ер, ки-ім сыяқты сөздер жү+уар,. 
сү+уат, кі+йср, кі+йім  түрінде ғана буынға бөліне алады. Бүл 
да болса, у, и арқылы айтылатын фонемалардың әрқайсысы екі 
элементті (қосарлы) фонема екендігін айқын байқатып отыр. Тіл 
ғылымыида бүл сықылды фопема «жалған дифтонг» деп аталады. 
Бүл сықылды дифтонгініц қүрамындағы екі элементтің бірі буын 
жасай алатын, бірі буын жасай алмайтын дыбыс болады. Қазақ 
тіліндегі бүл тәрізді қосынды дауысты түйық дифтоигілер тобына 
жатады; өйткені әр дифтонгінің алгашқы сықары — дауысты (бу- 
ыіі қүрағыш), кейінгісі — дауыссыз (буын қүрай алмайтын) бо- 
лады.

Дифтонгоіид деп отырғанымыз — у және и. Бүл фонемалар мына 
тәрізді жерлерде келеді: бу, буын, буу, (қызыл) ту, ту!, ине, бп 
билеу, Иса, Иқанбай, т. б. Осы сөздердің дәл айтылуын фонетика- 
лық транскрипциямен мынадай түрде жазуға болады: бүу, бүуүн,. 
бүуүу,  (қызыл) туу, түу!, ійнэ, бій, бійлэу, ЬІйса, Ыйқамбай. Сөй- 
тіп, қазақ тілінің у, и әріптері арқылы жазылатын дыбыстары — 
дифтонг дыбыстар. Өйткені мүның әрқайсысы қос дыбыстап жаса-

і Дифтонгоид дегенді шартты түрде дифтонг деп те қолдандық. Әрине, бұл 
екі терминнің айырмасы бар: қазак тіліндегі қосынды фонемалар — таза диф- 
тонг емес, бірақ ола.р дифтонгка таяу болгандықтан, дифтонгоид деген термин 
апагүрлым оңтайлы болар деп ойлаймыз.
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лып тұр; бару сыяқты сөздегі у дифтонгісінде ұ фонемасы да, у 
(тау дегендегі шолақ у) фонемасы да бар; келу  сыяқты жіқішке 
у дифтонгісінде ү фонемасы да, у (жеу дегендегі шолақ у) фоне- 
масы да бар: дауысты ұ, ү фонемалары дауыссыз фонемадан (буын 
жасай алмайтын шолақ у-дан) бұрын келіп тұр. Сол сыяқты ба 
деген жіңішке сөздегі и дифтонгісінде і фонемасы да, й фонемасы 
да бар. Қазақ тілінің кей сөздерінде и таңбасы ый орнына да л<ү- 
реді, мысалы: Иса, тарихи дегендегі и дифтонгісінде ы фонемасы 
да, й фонемасы да бар: дауысты і, ы фонемалары дауыссыз фоне- 
мадан (буын жасай алмайтын й-дан) бұрын келіп тұр. Сондықтан 
бару, келу, би, тарихи сөздеріндегі у, и дыбыстарын 
т ұ й ы қ  д и ф т о н г  фонемалар деп табуымыз керек; 
у, и фонемаларының түйық дифтонг екенін мынадан 
да байқауға болады: дауыссыз дыбысқа тынған сөзге жалғанатын 
косымша қай түрде қосылса, у, и дыбыстарына тынған сөзге де 
косымша сол түрде қосылады. Мысалы: тәуелдік жалғауынын.
ІІІ-ж. (сы — сі, ы — і) дауыссыз дыбысқа біткен сөзге бір түрлі 
жалғанады да (мал+ы, үй+і), дауысты дыбысқа біткен сөзге екін- 
ші түрлі жалғанады (бала+сы, түйме+сі); ал, у, и дыбыстарына 
келіп тынған ту, би сөздеріне ІІІ-ж. тэуелдік жалғауы ы, і түрінде 
жалғанады (ту+ы, би+і). Тәуелдік жалғауының бүл түрде жалға- 
иуы у, и дифтонгілерінің әрқайсысының соңғы элементі дауыссыз 
дыбыс болып келетіндігін аңғартады.

Қазақ тілінде кейбір басқа тюрік тілдеріндегідей, э (е), о, ө 
фонемалары сөздің бас (анлаут) позициясында, дифтонг түрде ай- 
тылып отырады. Мысалы: ер, ол, өр деген сөздердегі е дауыстысы 
йэтүрінде, о дауыстысы ұо түрінде, ө дауыстысы үөтүрінде естіліп 
тұр: э фонемасының алдынан әнтек й дыбысы, о фонемасының алды- 
иан әнтек ұ дыбысы, ө фонемасының алдынан әнтөк ү дыбысы қосақ- 
талып түр. Бір есептен бүларды (йэ, үо, үө) тиісінше э, о, ө-лер- 
дің фонетикалық варианттары деу жөн болар. Бүл дауыстылар 
еөздің ең басында әрдайым ашық дифтонг түрінде айтылады. (Бү- 
лардың артикуляциясына арналған бетті қарацыз). Сөз ортасын- 
да бүл дауыстылардың ешқайсысы дифтонг түрде кездесе алмайды. 
Дауыссыздан кейін айтылған дауыстының артикуляциялық қызме- 
ті өзгеше келеді: дауыссыздан соң айтылған дауыстыға қосалқы 
дыбыс қосылуы мүмкін болмайды.

§ 9. Қазақ тілі дауыстыларының кейбір озгешеліктері

Қазақ тілі дауыстыларының өзге тюрік тілдері дауыстыларынан 
айырмасы да бар, үқсастык жағы да бар. Тіліміздегі дауыстылар- 
дың фонематикалық қызметіндегі кейбір жеке өзгешеліктерімен 
қатар, қазақ тілінің жалпы вокализм системасында кейбір тюрік 
тілдеріне жуықтық қасиеті де байқалып отырады.

Қазақ тілі вокализміндегі мыпадай ірі өзгешеліктерді атауға бо- 
лады. Қей тюрік тілдерінде (мысалы, қырғыз, түркмен т. б. тіл- 
дерде) дауысты дыбыстың қысқа және созылыңқы айтылуы мағна-
112



мен байланысты болып келеді; мысалы: түркмен тілінде ат— міне- 
тін ат мағнасында, аат немесе а : т — кісіге қойған ат мағнасында, • 
ақ — түс мағнасында, аақ немесе а : қ — етістік мағнасында қол- 
данылады. Сол сыяқты, қырғыз тілінде мал деген қазақшадағы 
мағнада кездессе, маал немесе ма : л  — уақыт, мезгіл мағнасында 
дйтылады; ер, еер немесе е : р  дегендер де екі түрлі мағнада: ал- 
ташқысы еркек мағнасында, кейінгісі ат абзалы мағнасында ай- 
тылады.1

Қазақ тілі вокализмініқ кейбір тюрік тілдерінен (мысалы, қыр- 
ғыз, алтайлық тілдерінен) тағы бір жеке өзгешелігі мынау: қазак 
тілінде ерін дыбыстары сирек ұшырау салдарынан дауыстылардыц 
■еріндік комбинаторлық түрлері де сирек үшырайды. Қырғыз тілін- 
де а фонемасы қосымшада е-ге де, о, ө-лерге де ауысып отырады.

Тюркологиялық еңбектердің авторлары дауыстыларды жүп-жү- 
бымен жіктеп келді. Фонемалардың қосақталып, симметрия жолы- 
мен жіктелуін шартты нәрсе деп үғынуымыз керек. Өйткені тіліміз- 
дегі дауыстылардыц айтылуы немеое естілуі жағынан негізгі бір 
түрғыға сай келід, үнемі біркелкі сыңарлас болуы мүмкін емес. 
Қазақ тілі дауыстылары ж у а н-ж і ң і ш к е, а ш ы қ-қ ы с а ң,
€ р і н д і к-е з у л і к болып болінгенмен, олардың аралық түрлері 
болады. Дауыстылардың мейлінше ашық, мейлінше қысаң, мейлін- 
ше еріндік, мейлінше езулік түрлері бар. Қазақ тіліндегі дауысты- 
лардың ішіндегі мейлінше ашық айтылатыны а фонемасы (немесе 
ыцғайына қарай ә фонемасы). Бүған қарама-қарсы айтылатын мей- 
лінше қысаңдыбыс—у (жалаң дауыстыдан—ұ). Қалған дауыстылар 
осындай айқын дыбыстардың аралығында ғана естіледі. Ол аралық 
дыбыстар бірде ашыққа бейім, бірде қысаңға бейім айтылуына қа- 
рай, екі топтыц біріне телініп отырады; е, о, ө дыбыстары айқын 
ашық болмағанмен, қысаң шегінен сәл жырақ түрғандықтан, оларды 
ашық деп есептейміз. Ал, ы, \, у, ү дыбыстары айқын қысаң болма- 
ғанмен, ашық шегінен сзл жырақ тұрғандықтан, оларды қысаң 
деп есегітейміз.

Сол сыяқты ерінді мейлінше сүйірлеу аркылы пайда болатын 
фонема — у фонемасы, ерін сүйірленбей, мейлінше тартылуынан 
пайда болатын фонема — и фонемасы. Сөйтіп, у ерін фонемасы бо- 
лады да, и езу фонемасы болады. Қалған дауыстылар осы екі ды- 
быстыц аралығынан жасалады: о, ө, ү, ү фонемалары еріннін сүйір- 
ленуі арқылы пайда болатындьтқтан, олар ерін дыбыстарына жата- 
ды; а, ә, е, ы, і фонемалары, ікерісінше, еріннің тартылуы арқылы 
пайда болатындықтан, езу фонемаларына жатады. Дауысты фоне- 
малардың иек пен тіл қатысы бойыиша жіктелу схемасы мынадай 
болады:

а ә о ө е/ы і ү ү и у
Мүндағы 7> белгісі ауыздын ашылу қалпын көрсетеді; а дыбы-

сы ауыздың кең ашылуынан (яғни иек пен тілдің төмен түсуінен)
%

* И. А. Б а т м а н о в .  Фонетическая система современного киргизското язы- 
ка, 1946, стр. 32.
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пайда болатын мейлінше ашық дауысты, ал, у — ауыздың келге 
ашылуынан (яғни иек пен тілдің жоғары көтерілуінен) пайда бо- 
латын мейлінше қысаң дауысты. Бүл схемаға қарап, екі топқа бө- 
лінгендердің сол жағындағы дауыстылар — ашық, оң жағьіндағы 
дауыстылар — қысаң екендігін аңғаруға болады. Әр топтың ішінде- 
гі айқын ашық (немесе айқын қысаң) фонемаларды да осы схе- 
мадан байкауға болады. (Мысалы: ашық дауыстылар тобындағы 
о мен ө дыбыстары е фонемасына қарағанда сәл ашығырақ естіле 
ді, қысаң дауыстылар тобындағы ү, ү дыбыстары ы, і фонемала- 
рына қарағанда қысаңырақ естіледі).

Езу дауыстылары мен ерін дауыстыларын да осы схемаға салы® 
көрсетуге болады:

и а ә ы і е/о ө ү ү у

Бүл схеманың сол жағындағы топ — езу дауыстылары, оң жа- 
ғындағы топ — ерін дауыстылары. Еріннің бірде тартылып, бірде- 
сүйірленуінен пайда болатын мейлінше езу дауыстысын да (яғнк 
и фонемасын), мейлінше ерін дауыстысын да (яғни у фонемасын), 
аралық дауыстыларын да осы схемадан аңғаруға болады; мәселен, 
о-ны айтқанда (у-мен салыстырғанда) ерін солғындау сүйірленеті- 
нін, е-ні айтқанда (и-мен салыстырғанда) ерін солғындау тартыла- 
тынын байқаймыз.

Дауыстылардың жуан-жіңішке түрде бөлінуі де шартты нэрсе.. 
Бұл турде өкі топқа бөлінудің үндестік заңы үшін маңызы өте зор. 
Дауыстылардың жуан-жіңішке болып келуі тілмен байланысты бо- 
лады. Егерде, тіл таңдайдың артқы шеніне қарай жыйырылып, бүк- 
теліңкіреп жатса, жуан дауысты (гуттураль) фонемалар пайда бо- 
лады да, ал, тіл таңдайдың алғы шеніне қарай жуықтаудан жіңіш- 
ке дауысты (палаталь) фонемалар пайда болады. Сөйтіп, қазақ 
тілінде, корыта келгенде, мынадай жуанды-жіңішкелі параллель 
(корреляпия) бар: а//е, ы//і, о//ө, ұ//ү.

Қазақ сөздерінің екінші буындарында о фонемасы мүлде үшы- 
рамайды. Мүның екінші буындарда үшырамау себебі — қазақ ті- 
лінде ерін үндестігі айқын байқалмаумен байланысты. Ал, ұ, ү ды- 
быстары айтылуда кей уакыт екінші буында кездескенмен, әдебк- 
тілімізде (яғни жазуда), негізінде, олар еленбейді.

Қазақ тіліндегі дауысты фонемалардың бірқатары сөздің бар- 
лық жсрінде де (барлық буындарында) кездесе береді. Мұны дау- 
ыстылардың жоғарыда айтылған артикуляциялық сыпаттамасынан 
керуге болады. Дауыстылардың алғашқы тобын б у ы н  т а л ғ а й- 
т ы н д а р, кейінгі тобын б у ы н  т а л ғ а м а й т ы н д а р  деп атау- 
ға болады. Алғашқы топқа о, ө, ә, ү, ү, у фонемалары жатады да, 
кейінгі топка а, е, ы, і, и фонемалары жатады., Сөздің кез келген 
буынында кездесе бергендіктен кейінгі топтағы дауыстылар (әсіресе 
а, е, ы, і фонемалары) қосымшаларда да үшырап отырады. Сон- 
дықтан бүл төртеуін, бір есептен, универсал фонемалар деп атауға,-
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да болады. Бұл жөнінде ескерте кететін бір нәрсе: қазақтыц ба-
йырғы сөздерінде, көбіне, бас буында кездесетін фонемалар бар деп 
атағанмен, қазақтық осы күнгі әдеби тілінде (әсіресе интернацио- 
налдық сөздерде) бұл қағида бүзылып та кетеді; терминологиялық 
түбір сөздерде, негізінде, дауыстылардың қай-қайсысы болса да 
(әрине, қазақ тіліне тән дауыстылардан басқалары) кездесе бере- 
ді: сөздің бас буынында да, орта буынында да, соңғы буынында да 
ол дауыстылар үшырай береді (мысалы: коммунист, кино, кенгуру, 
геология, зоология, акцентуация).

Қазақ тілі сөзінің барлық буындарында кездесетін дауыстылар 
(а, е, ы, і) қазақ әдеби тілінің формант категориясында, демек, 

терминологиялық (атау) сездердегі қазақ тілі қосымшаларында да 
үшырап отырады.

Қ азак  т іл ін дегі дауы сты  ф онем аларды  жы йнақтап  
мына тү р д е  тап тасты руға болады

Ерін қатысына қарай Езу дыбыстары
г

Ерін дыбыстары

жасалу жолына 
қарай

жасалу орнына ' 
карай

ашык
дауыстылар

кысаң
дауысты-

лар

ашык
дауыс-
тылар

кысаң
дауыстылар

жуан дауыстылар а Ы, (и) 0 ү. (у)і
жіңішке дауыстылар а, е (э) і. (и) ө Ү. (у)

Бүл кестедегі и, у әріптерімен таңбаланып түрған дыбыстар 
сөз немесе буыы ыцғайына қарай бірде жуан, бірде жіңішке болып 
айтылады. Мәселен, тарих, Иса, бару, қызыл ту дегенде и, у дьі- 
быстары жуан айтылады да, би, ки, келу, ту! дегенде и, у дыбьіс- 
тары жіңішке айтылады. Қазақ тіліндегі жалаң дауысты фонема з 
болғанмен, казак сөздерінде е жазылатындықтан ол фоыеманы 
е (э) түрінде көрсеттік.

Қазақ тіліндегі дауыстылар үш түрлі жолмен жіктелуін бұрын- 
ғы ғалымдар да атап кеткен болатын. В. В. Радловтың1 таптасты- 
руы мына төмендегідей (116-бетті қараңыз).

і К а сі 1 о { і У/. 2иг Оезсһісһіе сіег Тйгкізсһеп Уокаізузіешз («Известия 
АН», 1901, т. XIV, №  4. стр. 428).
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Тіл калпы
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Қ азақ тілі мен оры с тіл інің  д а уы сты л ар ы н ы ң  салы сты рм а
к естесі м ы надай1

1
Ерін қатысына қарай Езу дыбыстары Ерін дыбыстары

Тіл қатысына қарай алға
таман орта артка

таман
алға

таман орта артка
таман
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(ы)
ы
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Ү
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(У)

орта е — э 

(Э) Ө
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(о)

төмен
•

д
1

(а) а
1

* И. А. Б а т м а н о в т ы ц  қыргыз, орыс тілдері дауыстыларын салысты- 
рудағы кестесін негізге алдық.
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Жақша ішіндегі әріптер орыс тіліндегі дауысты фонемаларды 
білдіреді. Шаршы сызық ішіндегі әріптер (и, у) қазақ тіліндегі 
айрықша өзгешелікті білдіреді: и орыс тілінде жіңішке (палаталь) 
дыбысты ғапа білдірсе, қазақ тілінде бұл таңба сөз ыңғайына қа- 
рай жуан (гуттураль) дыбысты да білдіреді.

Фонетикалық алфавитпен (транскрипциямен) қазіргі қазақ әде- 
би тілінің дауысты фонемаларын мыпа түрде жіктеуге болады1:

і  Тюрік системалы жоне басқа тілдердің фонетикасы жәнінде шыққан бү- 
рынғы-соңғы еңбектерді еске алдық. Мысалы: Н. А. Б а с к а к о в т ы ң  «Но- 
гайский язык и его диалекты» (1940 ж .) , И. А. Б а т м а н о в т ы ң  «Фонетиче- 
ская система сов>рем. кйргиз. языка» (1946 ж.) т. б. қараңыз. Бұл кестедегі 
дауысты фонемаларды шартты түрде таңбаладың. Ж. А р а л б а е в т ы ң  қа- 
рақалпақ тілі фонетикасына арналған диссертациясының авторефератында да 
кейбір қүнды пікір бар.

Бүл «естеде тый, қый, тарихи дегендегі қос әріп ый немесе дара эріп и арқы- 
лы келетін жуан дауысты дыбысты бір түрлі белгіледік те, ти, би, мәдени де- 
гендегі и арқылы келетін жіңішке дауысты дыбысты екінші түрлі бедагіледік. 
Сол сықылды жуан у  дыбысы мен жіңішке у  дыбысын —  әртүрлі белгіледік. 
Қазақ тіліндегі у, и фонемаларының жуан-жіңішке болып келуі фонематикалық 
мағнамен байланысты болғандықтан ошарды жеке таңбамен белгілегенді дүрыс 
деп табамыз. Біздің осы еңбекте қолданған транскрипциямыз бойынша тұу, 
түу, тый, тій түрінде жазылады. «МФА» да (Халықаралык фоветикалық алфавит- 
те) бұларды көрсете алатын айырма таңбалар болмағандықтан оол фо- 
нетикалық транскрипңияның косымша таңбалары арқьілы бслгіледік.



болады. Атап айтқанда, фонациялық ауа бұларды дыбыстағанда 
ауыздан шығады. Сондықтан бұл төртеуін а у ы з ж о л д ы ү н- 
д і л е р дейміз.

н фонемасы тіл үшы альвеолға тию арқылы жасалады: бүл
екі мүше бір-біріне нық тиеді де, фонациялық ауа мұрып арқылы 
шығады. Сондықтан оиы м ұ р ы н  ж о л д ы  ү н д і  дейміз.

Бүл фонема, көбіне, сөз ішінде, сөз аяғында кездеседі. Мысалы: 
түн, бүгін, көну,,меи, сен, оісөн.

Бас позициясындағы н, көбіне, өзге тілдерден келген сөздерде 
кездеседі: нөкер, ноқай (монголдан ауысқан сөздер), надүрыс, нан, 
чауа, намыс, нәр (араб-парсыдан ауысқан сөздер), нота, норма,, 
нотариус, новелла, негатив (орыс тілі арқылы енгеи интернацио- 
налдық сөздер). Дегенмен нар, ноқта, не, неме тәрізді ежелгі сөз- 
дер жоқ емес; н-нан басталатын сөздердің дені өзге тілдерден ке- 
луіне қарағанда н сөз басында тюрік тілдерінің ерте дәуірінде тым 
аз қолданылған болуы керек.1

Бүл фонема косымшалардан септікте ( і л і к т е :  бала-ның, нан- 
ның, күн-нің; т а б ы с т а :  бала-ны, кеме-ні; ш ы ғ ы с т а :  нан-нан, 
ін-нен) үшырап отырады.

Тюрік тілдерінің белгілі маманы С. Е. Малов2 жіктеу, сілтеу 
есімдіктеріндегі н (мен, мін), ол тілдерде кейін пайда болған ин- 
гредиент болу керек дейді. Осыған қарағанда маған, бүған 
сыяқты септік формадағы н да сол жолмен пайда 'болуы ыхтимал.

н фонемасы кей қосымшаларда д, т дыбыстарымен алмасып 
отырады: бала+ны, қаз+ды, хат+ты, т. б.

М фонемасын айтқанда екі ерін бір-біріне нық тиіп, жымдасады 
да, фонациялық ауа мұрыннан шығады: бүл да — мүрын жолды 
үнді.

Бүл фонема сөздің қай шенінде болса да келе береді; мысалы: 
мал, мен, мағна, мың, мырс, кеме, темекі, сәлем, шам.

Жүрпақтарда да, шылау сөздерде де, жалғауларда да, м жиі 
кездесіп отырады. Жалғаулардан: т ә у е л д і к т е  (бала+м, үй+ім, 
бала+мыз, үй+іміз,), ж і к т і к т е  (бала+мын, июісенер+мін), кө-  
м е к т е с  с е п т і к т е  (балға+мен, қар+мен) т. б. кездесе береді. 
Едәуір тюрік тілдерінде қатаңнан кейін м тікелей келе береді; 
орыс тілінде де солай; қазақ тілінде қатаң соңынан м болуы мүм- 
кін емес: қатаңнан кейін м үнемі п-ға айнальш отырады.

Едәуір тюрік тілдеріндегі батман, кетмен, чекмен, тоқмақ қазак 
тілінде: батпан, кетпен, шекпен, тоқпақ түрінде естіледі.

Кей уақыт б-дан соц мүрын жолды үнділердіқ бірі келгенде. 
ол м-ға ауысады: бүның деп те, мүның деп те айтылады; бағана, 
мана деп те айтьтлады.

1 И. А. Б а т м а н о в. Фонетическая система современного киіргизокого язы- 
' >ка, 1946.

2 С. Е. М а л о в. Памятники дрезнетюркской письменности, 1951, стр. 52.
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Кей тюрік тілдеріндегі б қазақ тілінде м-ға айналып кетеді; 
мысалы: бің— мың, бең — мең, бен — мен, бін — мін.1

Ң фонемасы тіл арты артқы тақдайға нық тиюі арқылы жасала- 
ды; кішкене тіл төмен түсіп, ауыз жолын кептеп түрғапдықтап 
фонациялық ауа мүрыннан шығады. Сондыктан ң — мүрын жолды 
үнді (сонор).

Бұл дыбыс тек сөз іші мен сөз аяғында кездеседі: таң, заң, 
мең, сең, о/сең, маңай, мың, ңоң, соң, о/саңқа, оңқай, т. б.

П. М. Мелиоранский казақ тілінің ң фонемасын мүрын арқылы 
шығатын н деп түсінеді; бүл автор француз тіліндегі осы типтес 
дыбысқа қарағанда қазақ тілінің ң фонемасын түрпайылау деп ой- 
.лайды. Бүл екі пікірдің екеуі де, әрине, дүрыс емес: а) ң жасалу 
орны жағынан мүлде н-ға жуықтамайды: н сол П. М. Мелиоран- 
ский заманында да, қазірде де — тіл үшы (немесе альвеоляр) ды- 
бысы; ң жасалу орны жағынан — тіл арты дыбысы; деімек, ол н- 
ға қарағанда қ, ғ дыбыстарына анағүрлым жуық; айырмасы: фс- 
нациялық ауаның бірде (қ, ғ-ларды айтқанда) ауыздан, бірде 
(ң-ды айтқанда) мүрыннан шығуында; б) француз тіліндегі \дг\
жасалу орны жағынан — тіл ортасы дыбысы, қазақ тіліндегі ң — 
тіл арты дыбысы. Түрпайылықты артикуляциямен байланыстыру, 
әрине, жөнсіз.

Сөйтіп, м, н, ң фонемаларының бір-біріне ортақ қасиеті: бүл
үшеуін айтқанда фонациялық ауа мүрыннан шыққандықтан олар- 
ды м ұ р ы н ж о л д ы  ү н д і  ( с о н о р )  деп атаймыз. Солай бола 
түрса да бұлардың бірінен бірінің артикуляциялық жағынан айыр- 
масьі бар: а) м — ерін фонемаеы, б) н — альвеоляр фонемасы, 
;в) ң — тіл арты фонемасы.

§ 13. Шұғыл дауыссыздар

Б, П фонемалары екі еріннің бір-біріне нық тиіп, сонсын бірдеч 
ашылып кетуінен пайда болады; басқаша айтқанда, олар әрі имгі- 
.лозиялық, әрі эксплозиялық артикуляция арқылы жасалады. Бүл
екеуінің ішіяара айырмасы — бірі ( б ) — үяң, бірі (п) — қатаң; г» 
сөздің басында да, ортасында да, аяғында да үшырап отырады, ал 
б сөз аяғында кездеспейді. Мысалы: бала, кабан, тсібу, пұл, апа,
тап, кетпен т. б.

Кей тюріқ тілдерінде (бүлғар тобындағы тілдерде, атап айтқан- 
да осы күнгі чуваш тілінде) үнсіз дауыссыздардыц әрқайсысы жу- 
анды-жіңішкелі келіп фонематикалық мән тудыра алады. Бүл тә- 
різді өзгешелік өзге тюрік тілдерінде байқалмайды. Бүл ерекшелік 
қазақ тілінде де жоқ, демек, б, п фонемалары дауыстылардың жуа- 
нымен қосылып, жуандап, жіңішкесімен косылып жіңішке түрде 
естілзпнің сөз мағнасына тигізер әсері жоқ: мүндай жағдайда мағ-

і П. М. М е л и о р а  н с к и й .  Краткая грамматика казак-киргизокого языка, 
^часть 1, істр. 21.
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наға дауысты фонема ғана дифференциация жасай алады (мыса- 
лы: бал, бел, бол, бөл, бас, бес, [доп, дөп, тап, теп).

Сөз басындағы б кей тюрік тілдерінде, мысалы: хакас тобында- 
ғы тілдерде (соның ішінде шор тілінде)1 п түрінде де айтылып 
отырады: палық, пер, па, пос (қазақша: балыщ, бер, баға, боз). 
Оғұз — түркмен, оғұз — селжүк тобындағы тілдерде (түркмен, 
азербайжан, т. б. тілдерде) б кейде спиранттық вариантқа айналып 
отырады; мысалы бер, бермен сыяқты сөздер вер, вермеуір түрде 
де айтыла береді.2

Қазақ тілінің б фоиемасы кей тюрік тілдерінде м-ға да ауысып 
отырады. Мысалы: шор тілінде: қомс, наңмүр, мөру немесе пөру, 
морсүң немесе порсүң;3 қазақ тілінде: ңобыз, жаңбыр, бәрі, борсың.

Қазақ тілінде сөз басында, көбіне, б ұшырап отырады (п бұл 
гіозицияда еге сирек кездеседі). Қазақтыц ауызекі тілінде бүл екеуі 
кей түбір сездерде қатар жарысып отырады: бәле — пәле, бал — 
пал, пүт — бүт, (он пүт бидай деп те, он бүт бидай деп те айтуға 
болады), пісік — бісік, тапа — таба т. б. Сөз соқында б кездеспей- 
ді; мұныц орнына әрдайым іі естіледі. Бірақ дауыстыдан басталғап 
қосымша жалғанғанда п ұяцдап б-ға айналады: ңапыңыз — ңабы 
ңыз, жіпіңіз — жібіңіз, көпіміз =  көбіміз, т. б. Егерде п-ға біткеп 
етістік сөзді көсемшенің ып (— іп) түлғасына айналдырсақ, түбір- 
дегі п үнемі у-ға айналып кетеді: тапып =  тауып, тепіп =  теуіп, 
кепіп =  кеуіп, оісапып =  оісауып, ңапып — ңауып.

Екі дауыстының ортасыпдағы (интервокаль позициядағы) б ай- 
тылуда кейде тіс пен ерін қатысы арқылы да айтылады. Әсіресе 
жедел сөйлеген кезде бүл фонеманың билабиаль болудан гөрі ден- 
тилабиаль түрде айтылуы басым; абайлап бар, ит ңабады дегенде- 
гі абайлап, ңабады сөздеріндегі б таза в болмағанмен сол екеуінің 
(б мен в) аралығынан айтылады; п, б фонемалары шылауларда 
да, қосымшаларда да (кемектес септікте, жіктік түлғада) кездесігі 
отырады. Бүлардағы б, п, м ыңғайына қарай бір-біріне алмасады, 
мысалы: колхоз бен совхоз, инясенерміз, студентпіз, көрген ол ма, 
сеп бе, Бекет пе? т. б.

Сөз аяғында жазылуда б келгенмен айтылуда п-ға айналады: 
Жазылуда клуб, штаб болғанмен соцғы б дыбысы п түрінде айты- 
лады; п с.өз басында, көбіне, шеттен келген сөздерде кездесед?.
Мысалы: пада, ңоза пая, пдлек, палау, пияз (тәжік сөздері), пай- 
да, пдн, парасат (араб сөздері), пай, почта, пакет, председатель 
(орыс с.өздері).

Қазақтың бірлі-жарым төл сөздерінің ішінде п редупликация- 
лық қос сөздерде кездесіп отырады: нан-пан, сдл-пдл, иіай-пай, 
киім-пиім, ойын-пойын т. б.

1 Н. П. Д ы р е н к о в а .  Грамматика шорского языка, стр. 19.
2 Н. А. Б а с к а к о в .  К вопросу классификации тюркских языков, (И зве-  

стиія АН КССР, отделение лит. и языка, 1952, XI).
3 Н. П. Д  ы р е н к о в а. Грамматика шорского языка, 1941, стр. 19.
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Е с к е р т у :  Қазақ тіліндегі осы торізді кос сөздердіқ екінші сыцары
п-дан бөлек м , кейде с дыбыстарынан басталып отьірады: 
қой-мой, оісылқы-мылқы, ешкі-мешкі, түйе-мүйе, ағаіи-мағаси, ет- 
мет, шөп-мөп, май-сай, мата-сата, бал-сал, пэле-сэле  т. б.

Бұл сықылды қос сөздердің екінші компоненті — негізгі мағна- 
ға ие алғашқы сөздің (компоненттің) дыбьгс еліктемесі; сон- 
дықтан екінші компонепттің өздігінен ешбір мағнасы болмайды: 
ол кос сөз тізбегінің мағнасын тольіқтырып, стилистикалык өң
беріп тұрады. Егерде алғашқы компонент ерін дауыссызынап
басталса кейінгі еліктеме компонент көбіне с тан басталады (мы- 
салы: мэйек-сәйек, мылтық-сылтық, маңқа-саңқа). Баска жағдай- 
да п немесе м-нан басталып отырады.

Д , Т фонемалары тіл ұшы үстіңгі күрөк тістің ішкі жагына нық 
тиіп (жымдасып), содан соц кілт ашылуынан пайда болады. Сон- 
дықтан бүл екеуі де имплозия және эксплозия арқылы жасалады. 
Демек, д, т — шүғыл фонемалар. Бүл екеуінің айырмасы: бірі (д) — 
ұяң, бірі (т )— қатаң.

д сездің басында, ортасында келеді де, т сөздің барлық пози- 
циясында келе береді; д буын аяғында да тым сирек үшырайды.
Жазуда кейбір сөз аяғында д келгенмен ол қатаң т-ға айналып ке-
теді. Жазылуы — Ленинград, Сталинград, Аиіхабад болғанмен, 
олардағы соңғы д айтылуда т-ға айналады.

Қазақ тілінде д-дан басталатын сөздерден т-дан басталатын сөз- 
дердің саны әлдеқайда көп.

Қазақ тілі және басқа күн батыс хун саласына жататын өзге 
тюрік тілдерінің фонетикалық ерекшеліктерінің бірі — бүларда й 
келсе, күн шығыс хун тілдерінде д, т келіп отырады1: аяқі/адақ,
атақ, азақ. Одаи баска тағы бір фонетикалық ірі өзгешелік те осы 
тәрізді дыбыс өзгерістерімен байланысты: асүнбатыс тілдерінде да- 
уыссыздардың қатаң-үяң болып корреляциялануы айқын байқала- 
ды да, күншығыс тюрік тілдсрінде бүлай диффереыцияланудың үл- 
кен ролі болмайды.

Қейбір тюрік тілдерінен қазақ  тілінің тағы бір ішінара айрық- 
шалығы: сөз басындағы т өзге кейбір тілдерде д-ға айналыгі кетеді: 
дөрт, дүзу, дағы, дұзақ, дажал, дёрдүнжү, дүн (қазакша: тәрт,
түзу, тағы, тұзақ, тажал, тәртінші, тұн).

Қазақ тілінің қосымшаларында д, т өте жиі қолданылып отыра- 
ды. Септік формадан: і л і к т е  (қаз  — дың, көз — дің, хат—тың,
іс — тің), т а 5 ы с т а (қаз — ды, хат — ты), ж а т ы с т а  (қаз — 
да, хат — та), ш ы ғ ы с т а (қаз — дан, хат — тан), в е р б а л ь 
жалғауда да (ал — ды, кәр — ді, өт — тім, кет — тің), к ө п т і к 
жалғауда да (қаз — дар, хат — тар) жиі кездеседі.

Басқаша айтқанда т ыңғайына қарай д, л, н фонемаларына 
ауысып, оларға комбинаторлык вариант болып отырады: ат — тар, 
қаз — дар, бала. — лар, ат — ты, бала — ны т. б.

Кей сөздер қазақ тілінде өзара фонетикалық дублет ретінде

і Бул жәнде толық мағлуматты «Древиие и новые тюркские языки» атты 
С. Е. М а л о в т ы ң  мақаласы мсн «І< вопросу о клаесификации тюркских 
языков» атты Н. А. Б а с к а к о в т ы ц  макаласынан алуға болады (Иззестия  
АН СССР, отделение литературы и языка, 1952 г. т. XI, 2).
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қолдаыылып, д, т кезектесіп отырады: диірмен — тиірмен, теңіз — 
деңіз, тажал — дажал, түзу — дүзу т. б. (эдеби тілде қалыптасқан- 
дары: тиірмен, теңіз, тажал, түзу).

Интервокаль позидиясындағы т, с, ш қазақ тілінде үяңдамайды, 
дауыстыдан басталған қосымшаның бұл фонемаларға ешбір ықпа- 
лы болмайды; бұл — қазақ тілі және қыпшақ тобындағы тюрік 
тілдерінің басты бір фонетикалық ерекшелігі.

Г, К фонемалары тілдің орта шені таңдайдың орта шеніне нық, 
тиіп, жабысып, сонан соң бірден ашылып кетуі арқылы пайда бо- 
лады. Егерде көкке, текке тәрізді дыбыстар тіркесі болса, алғашқьі 
к де имплозия болады да, кейінгі к деэксплозия болады. Сондық- 
ган практикалық жазуда қатарынан екі к жазылғанмен, шынды- 
ғында бір фонеманың қызметін атқарып отырған екі графикалық 
таңба бар (немесе созылыңқы айтылып түрған дара бір-ақ фонема 
бар деп түсінуіміз керек). Бүл тәрізді қасиет өзге шұғыл фонема- 
ларда да бар; г, к — шүғыл фонемалар. Бүл екеуінің айьірмасы 
дауыс қатысында: г — үяң, к — қатаң.

Қазақ тілінде бүл екеуі де дауыстылардың тек жіңішкелерімен 
катар түра алады: кэ (Қәрім), ке (керек), кі (кілт), ки (кидір) ,  
кэ (көрме), кү (күміс), ку (кулеу), гә (гәкку), гі (түнгі), ги 
(гимн), ге (айтылуда, бөгәу, жазылуда бәгеу), гү (гүл), гу (гу- 
леу); эк (эк, әккі), ек (екі), ік (ерік), ик ( иконография), өк 
(төк), үк (түкір), ук (Украина) түрінде келеді.

к сөздің барлық шенінде кездесе береді: сөздің басында да 
(кереге, көркем т. б.), ортасында да (кәркем, береке т. б.), аяғын- 
да да (теңрек, берік т. б.), айтыла да, жазыла да береді. Ал, г сөз 
ортасында ғана жиі кездеседі (мысалы: түнгі, бүгінгі). Қазақтың 
тел сөздері г-ден некен-саяқ басталады (гу-гу, гулеу, гүл т. б .) ; 
г-ден басталатын сөздің бәрі дерлік — өзге тілдерден ауысқан сөз- 
дер: газ, география (ауызша тілде кейде о/сағрафия), гимн, гинеко- 
логия, геология т. б.

Сөз аяғында г айтылмайды. Қазақтың әдеби тілінде сөз соңын- 
да келетін г айтылуда үнемі к-ге айналып кетеді: геолог, гинеко- 
лог, биолог дегендердің айтылудағы соңғы дыбысы — к. Қей кісі- 
лердің айтуында соңғы г дыбысы қ-ға айналып кетеді; мысалы: 
Таганрог тыц кейде айтылуы Таганроң. Қыпшақ тілдері тобындағы 
тілдердің (соның ішінде казақ тіліиің) басты фонетикалық ерекше- 
ліктерінің бірі — осы г, к фонемаларыиың сөз басында келу тәрті- 
бімен байланысты. Мысалы: оғүз тобыпдағы тілдерде гел, гөр бо- 
лып келсе, қыпшақ тобындағы тілдерде кел, көр болып келеді. Ал 
күншығыс хүн тілдерінде дауыссыздардың катаң, үяң болып бөлі- 
иуі (соның ішінде к — г болып дифференциалануы) айқын байқал- 
майды.

Қазақ тілі сөздерінің бас шенінде г өте сирек кездесіп, аяқ ше- 
нінде мүлде кездеспеуі салдарынан газет(а), гулеу, гүл сыяқты 
сөздер ауызекі тілде кей уакыт: кәзет, кулеу, күл түрінде айтыла 
береді. Осы жағдаятпен байланысты көне тюрік жазу нүскаларын- 
дағы бег тәрізді сөздер біздің тілімізде бек болып, еліг тәрізді сөз-
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дер елу болып айтылады. Мұндай фонетикалық өзгерістерді • (гіл 
ортасы, тіл арты дыбыстарының жарты дауысты, дауыстыга айна- 
луын) ірі маман С. Е. Малов жаца тіорік тілдерінің басты белгіле- 
рінің бірі деп түсінеді. Бүл пікір — тюрік тілдері фонетикасының 
фактыларына сай айтылған дүрыс пікір.

Соиымен барабар қазақ тілінің г жөніндегі кей тіорік тілдері- 
нен тағы бір ерекшелігі: есімшеніц өткен шақ қосымшасы тілімізде 
толық айтылып отырады. Мәселен, гелген кей түрік тілдерінде ге- 
лен  түрінде де айтылса, қазақ тілінде тек келген түрінде қолданы- 
лады.

к, г фонемалары кей жүрнақтарда кездесіп отырады; жалғау- 
лардан барыс с е п т і к т е  (үй-\-ге, көл-\-ге, бет-\-ке, іс-\-ке), в е р- 
б а л ь  к ө п т і к  қосымшада (кел-\-дік, жүр-\-дік) үшырап оты- 
рады.

Қ фонемасы тілдің артқы шені таңдайдың артқы шеніне нық. 
тиіп жабьісып, сонсын бірден ол екі мүше ажырап кетуі арқылы 
жасалады. Сөз ішінде (жазуда) қатар екі қ келгснде алгашқы 
қ имплозия арқылы, кейінгі қ эксплозия арқьілы жасалады. Сон-
дықтан жазуда екі қ болғанмен, акустика жағынан созылыңқы бір
қ есебінде жүмсалады. Бұл ретте қатарынан келген өзге шүғыл
фонемалардан (тт, кк т. б.) мүның айырмасы жоқ. Бірақ, әдетте,
жазуда қатарынан кездесетін екі қ, екі к т. б.—  екі фонема делініп
жүр; фонетикадағы бүл традицияға қарсылығымыз жоқ. Өйткені
буын жүйесі жағынан қатар тұрған шүғыл жігін жазып: бірі ал-
ғашқы буынның соңғы фонемасы, бірі екінші буыннын басқы фо-
немасы қызметін атқарады (мысалы: жоқ — қа, ат — та, ек — кен,
т. б.). Сондықтан біздің бір-ақ қ, бір-ақ к, бір-ақ т бар дегеиімізді
шартты түрде түсіну керек.

Жасалу жолы немесе артикуляциялық жолы жағынан қ-ның ғ- 
дан айырмасы: алғашқы шүғыл болады да, кейінгі ызың болады; 
қ — қатаң, ғ — үяң.

қ фонемасы дауыстылардың жуанымен қатар түра алады: не 
қа (қалам), қы (ақын), қо (қоғам), қү (қүман), қу (аққу), қый 
(қыйқар) түрінде келеді; не ақ (тарақ), ық (жарық), оқ (жоқ), 
үқ (жүқа), уқ (уқалау), иқ (Иқанбай).

Қ сөздің барлық шенінде де келе береді (мысалы: қайық, ақын, 
халық) .

Бүл фонема тілімізде ©те жиі кездесіп отырады: түбір түлғада 
да, туынды тұлғада да көп үшырап отырады. Ж ү р н а қ т а р д а  
келуіне мысал: жақ-\-қан, оюат-\-ақ, қүлын-\-іиақ, бота-\-қан, қа- 
рсі-\-қ\ ж а л ғ а у л а р д а н :  б а р ы с  с е п т і к к е  (ат-\-қа, оюас-\- 
-{- қа); в е р б а л ь  к ө  п т і к қ о с ы м ш а д а (бар +  дық, оқы -\- 
-\-дық, бар-\-са-\-қ) ұшырап отырады.
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қ мен к бір фонеманың екі түрлі айтылуы (немесе жуанды, жі- 
іңішкелі варианты) деп қарау дұрыс емес: жуан дауыстылардың
қ-мен жапсарласып, жіңішке дауыстылардың к-мен жапсарласыгі 
келуі де, жасалу (артикуляциялық) орын жағынан бұл екеуі әрқый- 
лы болып келуі де (қ тіл арты арқылы жасалады да, к — тіл орта- 
сы арқылы жасалады) бұлардың екі түрлі фонема екенін дәлелдей- 
ді; ғ, г-нің де бір-біріне қарым-қатысы осы тәрізді. Қазақ тіліндегі 
дауыссыздардан жуанды-жіңішкелі болып келудіц фопематика- 
лық мағнамен байланысуы тек қ — к, ғ — г тобында бар деп түсі- 
нуіміз керек; қ, ғ-ның жасалу орны бір бөлек, к, г-ніц жасалу ор- 
ны бір бөлек болып келуі тәрізді қасиет өзге дауыссыздарда тіпті 
байқалмайды. Өзге дауыссыздардың (мәселен, т, з, р т. б.) әрқай- 
сысының жуанды-жіңішкелі болып келуінің фонематикалық мағнаға 
әсері жоқ: от, оз, ар дегендегі т, з, р жуан айтылады да, өт, өз, өр 
дегенде бұл дауыссыздар жіңішке айтылады. Солай бола түрса да, 
бұл жуан-жіңішкелік өздігінен түрып сөзге мағналық үйтқы бола 
алмайды. Арнаулы бір өзге дауыссыздыц жуан-жіңішкелігінің бір- 
бірінен қ — к, ғ — г тәрізді артикуляциялық үлікен айьгрмасы 
болмайды.

Бүл фонемалардың (қ, к, ғ, г) практикалық алфавитімізде 
айырықша таңбалануының пайдадан басқа ешбір зияны жоқ; қ — 
к- ііі бір к-мен таңбалап, ғ, г-ні бір г-мен таңбалағанда полиграфия 
жағыпан жеңілдік келетіні даусыз мәселе. Тілдің өзіндік касиетін 
ретсіз полиграфиялық техникаға бағындырмай, керісінше, тілдін 
халықтық қасиетін полиграфиялық техника аркылы дүрыс көрсету- 
ге, демек, сол халықтың қағаз бетіне түскен қараны жеңіл түсі- 
нуіне жақсы жағдай ^касауды кездеуіміз керек. Осы түрғыдан қа- 
рағанда орыс графикаеына негізделген қазақ алфавитініц бүл жөн- 
де кемістігі жоқ деп білеміз.

Ц, Ч — африкат фонемалар. Өйткені бүл еікеуінің әрқайсысы екі 
элементтен түрады: ц фонемасында т, с, элементтері бар; ч фонема- 
сында т, шь элементтері бар; бүл элементтердің механикалық ко- 
сындысынан барып ц, ч жасалады деп түсінбеу керек; ц-дегі т, с 
элементтері, ч-дегі т, шь элементтері өзара өте тығыз байланыста 
болып, айырыкша жымдаскандықтан бүл элементтер (т, с, т, шь) 
дара айкын айтылмай, шоғырланып, бір кесек фокеманың ішіне 
еніп, түтас бір единица түрінде естіледі.

Бүл екеуі де катаң фонемалар тобына жатады; ц қазақтың ай- 
туында тіл үшы үстіңгі хүрек тіске нық тиіп, шапшаң айтылады 
(екі мүше бүл фонеманы айтканда бірден кілт ажырап кетуі ар- 
кылы жасалады); ал ч тіл үшы альвеольға (үстіңгі кызыл иекке) 
тиюі арқылы айтылады; бүл фонеманыц да жасалу жолы ц-мен бір-
дей; сопдықтан ц, ч — әрі қосынды (африкат), әрі шүғыл фоне- 
малар.

Бүл екі фонема орыс тілі аркылы келген сөздерде ғаиа жазы- 
лады. (Бүлардыц кейбір мәселелерін казақ тілі дауыссыздарының 
басты өзгешеліктері деген бөлімнен қараңыз).
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§ 14. Ызың дауыссыздар

Ш, Ж  фонемалары тіл алды таңдайға жуықтау арқылы пайда 
болады. Сондықтан бұл екеуі де — ызыц (фрикатив) фонемалар; 
бұлар екі фокусты деп те аталады. Өйткені алғы тацдайға тілдіц 
бір жері емес, екі жері бірдей жуықтайды; ш — қатаң, ж — ұяң.

Бұл екеуі де сөздіц қай іненінде болса да, қолданыла береді. 
Байырғы сөздердің соцында тым сирек кездесетіні — ж.

Едәуір тіорік тілдерінен қазақ тілінің басты ерекшеліктерінін, бі- 
рі де осы фонемаларға байланысты: а) кәп тюрік тілдерінде й- 
дсн басгалатын сездер қазақ тілінде ж-дан басталады:

Ө з г е  т і л д е р д е Қ а з а қ  т і л і н д е

яман
яқшы
ярык
янында
яқын
юз
юмшак
йылан
юлдүз

жаман
жақсы
жарық
жаныида
жақын
жүз
жүмсақ
жылан
жүлдыз;

б) көп тюрік тілдерінде ш-ға келіп тынатын едәуір сөздер қазак 
тілінде с-пен аяқталады.

Ө з г е  т і л д е р д е Қ а з а қ т і л і н д е

таш
баш
қаш
кашқа
түташу
түш
түшәк

тас
бас
қас
қаска
түтасу
түс
төсек.

_ Бұл екі фонеманың (ш, ж) әрқайсысы орі екі фокусты болу, 
•әрі сыбыр түрде естілу салдарынан бүлармен кершілес кейбір соң- 
ғы дауыстылар (а, ә, и) айқын жуан немесе аііқын жіқішке естілмей, 
көмескі естіледі. Мысалы: іиай, жай, жыйна, шимай. Алғашқьі екі 
сездегі а айқын естілмей, ә-мен үласып жатады. Кейінгі екі сөзде- 
гі и(ый) айкын жіңішке түрде естілмей, көмескіленіп түрады.

Осы күнгі әдеби тілімізде ж-ға бітетін сөздердің саны анағұр- 
лым көбейе түсті: бұрыпнан бар шыж (шыж ете қалды), быж-тыж, 
мүқтаж тәрізді азынаулақ сездермен барабар этаж, пилотаж, эки - 
паж тәрізді сөздер пайда болды. Бүл фонемадан басталатын сөз- 
дердің катары көбейді (мысалы: жанр, журнал, желе, жюри, жар- 
гон т. б.), ш жөнінен де осыны айтуға болады.

С, 3 фонемалары тіл үшы астыңғы күрек тіске жуықтаудан пай-
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да болады. Сондықтан бұлар ызың фонемалар қатарыпа жатады. 
Бул екеуі де — бір фокусты; с — қатаң, з — ұяң.

И. А. Батманов өзінің «фонетикасында» қазақ тіліндегі с-ты ин- 
терденталь фонема деп біледі. Біздің байқауымызша қазақ тілі 
фактысы бұл пікірді мақұлдай алмайды: с фонемасын екі тістің 
аралығынан шығаратын қазақтарды байқамадық. Сондықтан қыр- 
гыз тілінде кей уақыт кездесетін интерденталь с қазақ тілінің әсе- 
рінен пайда болды деген пікірді дұрыс дей алмаймыз.

Қазақ тілінде бұл екеуі де сездің барлық позидиясында қолда- 
ныла береді; тілімізде с, з фонемаларының айтылуы жағынан ком- 
бинаторлық варианты жоқ. Қырғыз тілінде кей уақыт ңызыл, ңыз 
тәрізді сөздер ңысыл, ңыс түрінде айтылады.1 Фонетика маманда- 
ры алтайлық тілінде с фонемаеының үнемі ұяңдап өзгерілетінін 
(мысалы: сөс — сөзім) атайды. Бүл сықылды қасиет казақ тілінде 
кездеспейді. Жеке кісілердің ауызекі тіліыде кей уақыт барамыз 
ба, келеміз бе сыяқтыларды барамыс па, келеміс пе түрде айтуын 
ешбір халықтық порма деуге болмайды.

з-дан басталатын сездердің дені — орыс тілі және басқа кейбір 
күншыгыс тілдерінен келген сөздер. Орыс тілі арқылы келген сөз- 
дерге мысал: заем, закон, зоология, зоотехника; күншыгыс тілдері- 
нен келген сөздерге мысал: зиян, заман, залал, заңым т. б.

Қазақ тіліндегі с башкир тілінде, көбіне, һ-га айналып отырады: 
сүт — һыт, сен — һен, ішесіз — ішеһіз т. б.

Тілімізде с жүрнақтарда да, кей жалғауларда да кездесіп оты- 
рады. Жалғаулардан предикативтік форманың екінші жағынан да 
кездеседі (бала — сың, келе — сіз). Жалғауға жуық жүрнақтардан: 
бұйрық райдың ІІІ-жағында (бар — сын, кел — сін), шартты райда 
(бар — са, кел — се), дауыстыға біткеп сөздің ІІІ-ж. тәуелдік жал- 
ғауында (аға — сы, іыі — сі) кездеседі.

Ғ фонемасы жасалу орны жағынан қ тэрізді; басқаша айтқанда 
бүл да тілдің арткы шені (түбі) таңдайдың артқы жағына жуык- 
тау арқылы жасалады; қ фонемасы әрдайым ғ-мен ауысып отыра- 
ды (тарақ — тарағы, тарағыңыз т. б .) ; өзге кейбір тюрік тілдерінде- 
гі ғ-ға біткен сөз — біздің тілімізде қ-ға немесе үнді у-ға бітіп оты- 
рады: бағ, бақЦбау, тағЦтау т. б.

Бүл фонеманың қ-дан айырмасы: а) жа.салу (артикуляциялық) 
жолында: ғ — фрикатив (ызың), қ — эксплозив (шүғыл); б) дауыс 
қатысында: ғ — ұяң, қ — қатаң.

ғ фонемасы сөз басында өте сирек кездеседі де, сөз аяғында 
мүлде кездеспейді. Мүның жиі кездесетін жері — сөз ортасы 
(аға, жаға, таға, тағы, ңоға т. б.).

ғ-дан басталатын сездер түгелдей күншығыс тілдерінен ауыс- 
кан \ 'ғалым, ғажайып, ғылым, ғанибет, Ғайша т. б. Осы тәрізді 
сөздердің тілімізде кейде ғ-сыз келетін параллелі бар: ілім, Айша, 
ажайып т. б.

һ  — қазақ тіліпде бірден-бір көмейден шығатын фонема. ЕкгніпІ

1 И. А. Б а т м а н о в .  Фонетическая спстөма оовременного киргизского язы- 
ка, 1946.

130



сөзбен айтқанда, бұл фонема тікелей экспирация арқылы жасалд- 
ды. Дауыс шымылдығы бұл фонеманы айтқанда өзара өте жуық 
тұрады да, онда діріл (вибрация) болмайды; фонациялық ауа 
сүзіліп шығады: сондықтан бүл ызың (фрикатив) фонемалардық 
тобына жатады. Өзге дауыссыздардан мұның айырмасы: ауа бөгет- 
сіз, қаркынды шығады.

Дауыс шымылдығьшда діріл болмау салдарынан бүл фонема 
қатақға жуық десе де болады. Мектеп грамматикаларында мүпы 
үяқдардың тобына жатқызып келді. Біздің соңғы байқауымызға 
сүйеніп һ-ні қатаң деп атауды мақұл көрдік.

Бүл фонемамен келетін сөздер қазақ тіліғде өте аз. Төл сөздер- 
ден бірлі-жарым одағайлар келеді (мысалы: аһ, уһ, еһе, аһа);
ол кейбір күншығыс тілдерінен ауысқан сөздерде ұшырап отыра- 
ды: гауһар, жауһар, қаһарман т. б. ,

В, Ф, X фонемалары — түгелімен орыс тілінен ауысқан фонема- 
лар. (Бүлардың артикуляциясы жөнінен «Қазақ тілі дауыссыздары- 
ның басты өзгешеліктері» деген бөлімді караңыз).

Бүл фонемалар және оларды білдіретін графикалық таңбалар, 
көбіне, орыс тілінен келген сөздерде, терминдерде қолданылады. 
Бүл фонемалар жоне тацбалар жалпы есімдерде де, жалқы есім- 
дерде де қолданыла береді. Бірақ фонеманың айтылуы мен оныц 
практикалық алфавггттегі таңбасы біріне-бірі үнемі тольгқ сай келе 
бермейді. Фамилияның аяғында келетін в қазақтың айтуында, кө- 
біне, п-ға айналып кетеді. Мысалы:

х әрпі де кей уақыт дәл жазьглуындай оқылмай, қазақтың қ 
фонемасына жуьгқ оқьгладьг. Мысальг:

Жазылуда Айтылуда

Боранбаев
Сәрсенов
Күнтуаров
Сергеев

Боранбайып
Сәрсеніп
Күнтуарьгп
Сергейіп

Жазылуда Айтылуда

хат қат
хальгқ
колхоз
совхоз
цех

қалық
қалқоз
сапқоз
цеқ

тарих
Ахмет

тариқ
Ақмет

Хайролла
мәслихат

Қайролла
мәсликат

Ф әрпі де кейде и-ға таяу айтылады. Мьгсалы:
Жазьілуы Айтылуы
фамилия пәмилияпәмилия



фасон
фарфор
фанера
фаэтон

пасон
парпор
пәнер
пайтон

Фамильный чай дегенді пәміл иіай деп, хороший фасон дегенді 
■жақсы пасон деп айту ауызіпа тілде әлі де бар.

Орыс тілініңигілікті әсерінен в, х, ф фонемаларымен келстін сөз- 
дерді қазақ жастары, қазақ интеллигенңиясы орыс орфоэпиясын 
дұрыс сақтап сөйлеуге жаттықты деп айта аламыз. Совет, филосо- 
фия, химия тәрізді сан алуан сөздердегі в, ф, х фонемалары бұзыл- 
май дұрыс айтылып жүр.

§ 15. Қазақ тілі дауыссыздарының басты әзгешеліктері

Совет түсындагы қазақ тілі консонантизміне кейбір өзгеріс енді. 
Ұлы орыс халқыныц тілінен жоне сол тіл арқылы қазақ тіліне кел- 
ген мыңдаған жақа сәздермен байланысты жаңа үғымдар енді. 
Ол жаңа сөз — жаңа үғымдармен байланысты осы күнгі қазақ 
одеби тіліне жаңа дыбыстар (дүрысырақ айтқанда, жаңа фонема- 
лар) ене бастады. Қазақ халқы өзінің саяси, шаруашылық, моде- 
ни тілегіне сай жаңа жазу системасына — орыс графикасына негіз- 
делген жаңа алфавитті қабылдады. Орыс халқы тілінің игілікті 
осері, орине, тілдің басқа салаларында да күшті. Қазақ тілі консо- 
пантизміне жаңа фонемалар ене бастауының негізгі бір жолы — 
осы жаңа жазу болып табылады. Орыс графикасы негізінде қазақ 
одебиет тіліне в, ф, ч, х тәрізді фонемалар енді. Бұл фонемалардыц 
алдыңғы екеуі тіс пен ерін (дентилабиаль) дауыссыздарына жата- 
ды; мүның екеуі де — фрикатив (ызың) дыбыстар: в — ұяң, ф — 
қатаң. Бүл дыбыстар қазақ тілінде бүрын болмаған дыбыстар.

Интервокаль поэицияда келген б дыбысы ауызекі тілде сол ды- 
бысқа таяу айтылғанмен сапа жағынан аздап ерекшелік бар. 
Мысалы: Абай, таба сыяқты сөздердегі (жедел айтылуда) б
і|)онемасы билабиаль мен дентилабиаль аралығында жасалады. 
Екі тілде (қазақша, орысша) сөйлейтін қазақтар в, ф фонемала- 
рын ешбір мүдірмей-ақ айта алады. Бүлар ана тілі дыбыстары 
ссебінде колданьтлып та жүр. Ал, х фонемасы қазақтың осы күнгі 
одсби тіліне сіңісіп кеткен фонема деуге болады. Бүл фонема, өзі- 
нің жасалу орнына қарай казақтың байырғы фонемасы қ-мен 
үялас келеді; жасалу (артикуляциялык) жолына қарай х — фрика- 
тив дыбыстар тобына жатады, ал қ — шүғыл дыбыстар тобына жа- 
тады.

Ж аиа графикаға дейінгі жазуларымызда ч дыбысына да ар- 
нап әрпіміз болмайтын. Бүл дыбыс қазак тілі говорларында бурыи- 
нан келе жатқаы дыбыс екендігі айкын нәрсе. Жетісу және ІІІыгыс 
Қазакстанның кейбір аудатідары казактарының ауызша тілінде ч 
сөздің анлаут позициясында өте жиі үшырайды, мысалы: иіал, ша- 
ыа, шагала. сыякты сөздер бүл өлкепің казақтарында чал, чана, 
чағала түрінде айтылады; бүл дыбыс дауыссыздан кейін де үшы-
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раііды (мысалы: малчы, атчы, әнчі, онча-мұнча); ч иитервокаль 
лозицияда кездеспейді деуге болады. Ч дыбысының жасалу 
орны жағынан казак тіліндегі африкат ж  дыбысынан айыр- 
масы жоқ; демок, артикуляциялық жолы жағынан ч дыбысы 
да, ж дыбысы да — африкат дыбыстар. Бүның алдыңғысы — қа- 
таң, соңғысы — ұяң. Қазақ тілі үшін өте тың жаңа фонема — ц 
болып есептеледі. Бүл фонеманың жасалу орны ч фонемасынан 
бөлек: ч-ні айтқанда тіл үшы альвеолы-а тіиеді де, қазақтың айту- 
ында ц тіл ұшы үстіңгі күрек тіске барып соқтығуы арқылы 
жасалады; ц фонемасы ордайым біркелкі айтылады деуге болмай- 
ды: африкат түрде бүл дыбыс сөз басында (цилиндр, цех), дауыс- 
ты дыбыстан кейін немесе екі дауыстының ортасында (механиза- 
ция, миграция) айқын естіліп түрады. Ал, дауыссыздан кейііқ әсі- 
ресе, үнді дыбыстан кейінгі позицияда, кей уақыт ол с дыбысына 
айналып кетеді (Франция, станция). Ауызша тілде кейде ыстанса 
түрінде де айтыла береді. Бірак, жазылуда мүндай өзгерісті еле- 
мейміз.

Сонымен дауыссыз фонемаларды: а) д а у ы с  қ а т ы с ы н а  қа -  
р а й, б) а й т ы л у ж о л ы н а қ а р а й, в) ж а с а л у н е м е с з 
а й т ы л у  (аргикуляціиялық) орнына қарай жіктейміз.

Дауыс қатысына қарай қазақ тілі дауыссыздары үш топқа бө- 
лінеді: 1) ү н д і  (сонор) дыбыстар, 2) ү я ң дыбыстар, 3) қ а т а ң 
дыбыстар; үяң мен қатаң екеуі қосылып ү н с і з д е р  деп аталады. 
Үнділерді айтқанда дауыс басым болады да, салдыр кем болады;
үяңдарды айтқанда, керісінше, дауыстан салдыр басым болады,
ал, қатаң дыбыстарды айтқанда дауыстың қатысы (демек, дауыс 
шымылдығының вибраңиясы) болмайды.

Ү н д і л е р: м, н, ң,  р ,  л, ( у ) ,  й;
Ү я ң д а р: б, д, г, в, ж ,  з, ғ;
Қ а т а ң д а р: п, т, к, ф ,  с, ш, қ, ч, ц,  х, һ.

Қазіргі қазақ тіліндегі үнсіз (қатаң мен ұяң) фонемалар жұп- 
жүбымен қосарласып келеді; әрбір қатаңның үяц сыцары болады: 
п — б, ф  — в, т — Д, С —  3, ш —  ж ,  қ  —  ғ, к —  г, ч, X, һ,  ц. Бүл топ- 
тан оқшаулау тұрғандар: х, ч, ц, һ.

Қатаң мен үянның дауыс қатысы жағынан айырмасын өкі түрлі 
жолмен ажыратуға болады: үнсіздердің бірін айтқанда жұтқын- 
шаққа саусақты тигізгенде аздап діріл пайда болса, үяң дыбыс бо- 
лады да, ондай діріл сезілмесе, қатаң дыбыс болады; не болмаса, 
екі құлаққа екі қолды қойып, үнсіз дыбыстардың бірін қаттырақ 
айтқанда жаңғырық естілсе, үяң дыбыс болады да, ондай жаңғы- 
рық естілмесе, қатаң дыбыс болады. Бірақ, қатаң мсн үяңның айыр- 
малық шарты әрдайым дауыс аккомпанементі болу-болмауымек 
байланысты емес; ауызға алақанның сыртын тосып үнсіз дыбыс- 
тарды айтқанда ауа лебі қаркынды шықса, қатаң болады да, қар- 
қынсыз шықса, үяң болады; сондықтап қ а т а ң д ы — қ а р қ ы н- 
д ы немесе л е п т і фонема деп, уяңды қ а р қ ы н с ы з немесе л с гі- 
с і з фон-ема де-п атауға болады.
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Шай, тай дегендегі й-ді буын жасай алмайтын, сондықтан дауыссыз тобына 
жататын фонема деп тапсақ, тау, жауап дегендегі у-ды да дауыссыз фонеіма 
деп табуымыз керек; бу, ту дегенде буын жасап тұрған фонема ұ болады да, 
жету дегеннің екінші буынын жасап тұрған фонема ү болады; тау, жауап де- 
генде буын жасаушы фонема а; ал буын жасай алмау жағынан осы сөздердің  
ішіндегі т, ж, п торізді у дыбысы да осы мысалда дауыссыздар тобына косы- 
лып тұр. Шынында да буын жасай алмау жағынан осындағы у-дың (шолақ у 
әрпі аіркылы жазылатын фонеманың) өзге дауыссыздардан айырмасы жоқ. 
Практикалық алфавитте у-дың бірде дауысты, бірде дауыссыз болып, жазуда  
дифференцияланбау салдарынан у таңбасы аркылы жазылатын фонеманы ың- 
ғайына карай әр топқа жатқызуымыз селекет көрінбеуі керек.

Айтылу жолына қарай үнсіздердің бір тобы ш ү ғ ы л, бір то- 
бы ы з ы ң болып, екіге белінеді. Шүғыл фонемалар мен ызық фо- 
немаларды айтқанда фонациялық ауаыың шығу тәртібі екеуінде — 
екі түрлі. Мәселен, қ, х дыбыстары тілдің түбі таңдайдың артқы шені- 
не тиюінен пайда болады. Солай бола түрса да, екеуі екі түрлі есті-
леді: тіл мен тақдайдың нық жымдасуынан қ пайда болады да, ал 
бүл екі мүшенің нық жымдаспай, тек жуысуынан х пайда болады; 
т, с — екеуі де тіс дыбысы болғанмен екеуінің айтылу жолы екі 
түрлі: т фонемасын айтқанда тілдіқ үшы ікүрек тіспен жымдасып
түрады (имплозиялық момент пайда болады), сонан соң ол екі 
мүше бірден кілт ашылып кетеді (эксплозиялық момент пайда бо- 
лады). Ал, с фонемасын айтқанда бүл екі мүше жымдаспай (жа-
быспай), тек өзара жуықтасып түрады (дауыссыздардың артику- 
ляциясына арналған § қараңыз). Сәйтіп, шүғыл фонемаларды айт- 
қанда дыбыстау мүшелерініц өзара біріне-бірі жабысып (имплозия), 
сонан соң, іле-шала бірден кілт ажырап кетуінен (эксплозия) фо- 
нацйялық ауа лық етіп шүғыл үзіліп шығады; осыидай фонемалар- 
ды ш ү ғ ы л  ( ү з і л м е л і )  немесе ж а б ы с ы ц қ ы  фоиемалао
дейміз. Ызыц (фрикатив) фонемаларды айтқанда дыбыстау мүше- 
лердің жуысуынан фонациялық ауа шүғыл шықпайды, сүзіліп, 
ызыңмсн шығады. Ауаның бүлай шығуынан пайда болған фонема- 
ларды ы з ы ң  ( с ү з і л м е л і )  немесе ж у ы с ы ң қ ы  фонемалар
дейміз. Шүғыл фонемаларды айтқанда ауа үзіліп шыққандықтан 
бүларды ү з д і к т і деуге де болады. Ызың фонемаларды айтқанда 
ауа үзілмей шыққандықтан бүларды ү з д і к с і з  деуге де болады.

Ш ұ ғ ы л (эксплозив) ф о н е м а л а р: п, б, т, к, г, қ, д, ч, ц.
Ы з ы ң (фрикатив) ф о н е м а л а р: ф, в, с, ғ, ш, х, з, ж, һ.

Ызың ж фонемасының варианты ретінде қазақ тілінде африкат 
ж дыбысы да қолданылады; бірақ бүл варианттың фонематикалық 
мағнасы жоқ екендігін жоғарыда айтқанбыз; африкат ж тіл үшы- 
ның альвеольға нық тиіп (қабысуынан) жасалғандықтан ол шұ- 
ғылдар тобына жатады; жалаң түрде айтылатын ж тіл үшының 
алғы тақдайға жуықтасуынан жасалғандықтан ол ызыңдар тобына 
жатады. Көп авторлар қазақ тілінің ғ фонемасын шүғыл фонемалар 
тобына жатқызып жүрді. Бүлай деу дүрыс емес. Өйткені ғ фоне- 
масын айтқанда дыбыстау мүшелері біріне-бірі жуысады да, им- 
плозия да, эксплозия да болмайды.
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Айтылу (немесе артикуляциялық) орнына қарай дауыссыз фо- 
немалар 8 топқа бөлін-еді: 1) е р і н  (билабиаль) ф о н е м а л  а- ' 
р ы: п, б, м, (у); 2) т і с  п е н  е р і н  (лабиаль — денталь) ф о н е- 
м а л а р ы: ф, в; 3) т і с (денталь) ф о н е м а л а р ы: т, с, з, д, ц;
4) т і л ұ ш ы  (альвеоляр) ф о н е м а л а р ы :  н, л, ч; 5) т і л
а л д ы  (палаталь) ф о н е м а л а р  ы: р, ш, ж, й; 6) т і л о р т а с ы 
(гірепалаталь) фопемалары: к, г; 7) т і л а р т ы  (веляр) ф о н е м а -  

л а р ы :  қ, ғ, ң, х; 8) к ө м е й  (фарингаль) ф о н е м а с ы  — һ.
Осы көрсетілген әрбір топтағы дауыссыздар өзара абсолют түр- 

де біркелкі деуге болмайды. Дауыстылар ішінара ашық-қысаң бо- 
лыгі бөлінгенмен, бүл әр топтың ішіндегі дауыстылардың ашықтық 
немесе қысаңдық қасиеті бірдей болмағаны сықылды, дауыссыз- 
дардың да жоғарыда көрсетілген әр тобындағы фонемалар өзара 
эрдайым дәл бірдей бола алмайды. Мысалы: тіс дауыссыздары — 
т, д тіл ұшы үстіңгі күрөк тіске тиюі арқылы жаеалады да, с, з 
дауыссыздары тіл ұшы астыңғы күрек тіске жуысуы арқылы жаса- 
л ады.

Альвеоляр тобындағы р-ды айтқанда тіл үшы альвеолға тиеді 
де, фонациялық ауа өте қарқынды шыққандықтан діріл пайда бо- 
лады; тіл альвеолға бір-екі рет соқтығып ауа дірілдеп шығады; 
сондықтап бүны в и б р а ц и я л ы қ  фонема дейміз, л-ды айтқанда 
тіл альвеолға бір тегіс ұзына бойы барып тиеді; фонациялық ауа тіл- 
дің екі жағын ала шығады; сондықтан бүны л а т е р а л ь  фонема 
дейміз. Ал, н-ды айтқанда тіл үшы альвеолға тиеді де, ауа мурын- 
кан шығады; ч, африкат ж фонемаларыиың жасалу тәртібі бірдей 
Бүл екі африкаттың айырмасы — тек дауыс қатысында: ч — қатаң, 
ж — үяң; қ, ғ, ң, х фонемаларының артикуляішялық орны бір бол- 
ғанмен бүлардың жасалу жағынан бір-бірінен айырмасы бар: 
қ, ғ, х-ларды айтқанда фонациялық ауа ауыз жолынан шығады 
да, ң-ды айтқанда ауа мүрыннан шығады; қ — эксплозив фонема, 
г, х — фрикатив фонема; ң — имплозив фонема; соңғы фонеманы 
айтқанда тілдің артқы шені артқы таңдайға нық тиеді де, ол екі 
мүшеде эксплозия болмайды. Сол сыяқты п, б — эксплозив фоне- 
малардың тобына жатады; бүларды айтқанда имплозия да, экспло- 
зия да болады; ал м іимплозиялық фонемалардың тобына жатады; 
бүны айтқанда екі ерін біріне-бірі нық тиеді де, бірақ эксплозия 
болмайды.

Қазақ тіліндегі әрбір дауыссыз фонема буын ішіндегі дауысты- 
ның ыңғайына қарай жуан болып та, жіңішке болып та кездесе 
береді. Орыс тілінде жуан-жіңішкелікке дауыссыз фонема үйтқы 
болса, тюрік тілдерінде — дауысты дыбыс болып есептеледі. 
Басқаша айтқанда, буын (немесе еөз) ішіндегі арнаулы 
бір фонеманың жуан я жіңішке болуына себеиші: орыс тілін-
де — дауыссыз фонема болса, тюрік тілдерінде — дауьісты фоне- 
ма болады. Мысалы, сан, сат — жуан сөздер, сэн, сәт — жіцішке 
сөздер. Жуан сөздердегі (сан, сат) с, н, т фонемаларының жуан 
болуы сол сөздердегі жуан фонема а-мен байланысты да, жіңішке 
•сөздердегі (сән, сәт) с, н, т фонемаларының жіңішке болуы сол
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сөздердегі жіңішке фонема ә-мен байланысты. Сондыктан сөз мағ- 
насына дауыссыз фонеманың жуанды-жіңішкелігінен гәрі дауысты 
фонеманың жуанды-жіңішкелігінің ыкпалы ( қ — к, г — ғ-ларды 
қоспағанда) әлдеқайда күшті. Ал, орыс тіліндегі кон сөзі мен коиь- 
сөзінің, плот сәзі мен плоть сөзінің езара айырмашылығы осында- 
ғы н, т фонемаларының жуан болып, нь, ть фонемаларының жіціш- 
ке болыгі келуімен байланысты. Мысал ретінде алынған орыс тілі 
сөздеріндегі дауысты о фонемасы жуан дауыссыздың алдында 
да, жіцішке дауыссыздыц алдында да біркелкі жуан естіліп түр. 
Қазак тілі буынындағы фонемалар үнемі біркелкі жуан иемесе бір- 
келкі жіңішке болып келеді. (Бүл жөнде толык мағлұмат «Буын» 
саласында айтылады).

Дауыссыз фонемалардыц сөз ішінде кездесуі біркелкі емес. Сөз 
ішінде кездесу ыңғайына қарай қазак тілі дауыссыздарын шартты 
түрде, мынадай топқа бөлуге болады:

а) С ө з д і ң  б а р л ы қ  ш е н і н д е  (басында да, ортасында да, 
соңында да) к е з д  е с е б е р е т і н д а у ы с с ы з д а р: с, ш, т, к, к, 
м, 3, ж, н, (у);

Совет түсында қазақ әдебиет тілінс енген: ф, х, ч, ц тәрізді
дыбыстар да сөздің барлық позициясында кездесе береді;; ж дыбы- 
сы сөз соңында сирек кездеседі, һ дыбысымен келетін сөздердің. 
саны да тым аз.

б) С ө з с о ң ы н д а  к е з д е с п е й т і н д а у ы с с ы з д а  р:
б, д,  Г, ғ, в;

в) С ө з б а с ы н д а к е з д е с п е й т і н  д а у ы с с ы з д а р г  
ң, й.

Байырғы сөздердің бас позиңиясында сирек кездесетін фоне- 
малар: п, л, р.



IV. БУЫН

§  16. Буы нны ң аиы қтам асы  ж ә н е  ж асал уы . §  17. Буы нны ң түр л ер і.
§  18. Буы н алмасуы . §  19. С ө зд ер д ің  буы н күрамы.

§ 16. Буынның анықтамасы және жасалуы

Буын мәселесі — фонетикалық (айтылудағы) категория. Буын 
түрлері мен сапасын практикалық жазу тұрғысынан қарауға бол- 
майды. Өйткені айтылудағы буын өлшемі жазылудағы түрімен үие- 
мі сай келе бермейді: айтылуда сөз ішіндегі буыидардьщ саны мен 
сапасы бір түрлі, жазылуда екінші түрлі болып келе береді. Айты- 
луда метр деген де, литр деген де — екі буынды сәз; кооператив 
деген сөз айтылуда төрт, жазылуда бес буын (айтылуда қа- 
тар тұрған екі дауысты тоғысып бір-ақ дауыстыньщ ор- 
нына жүреді). Қазақ тіліиде екі дауысты қатар келсе, алдықғысы 
аіітылуда түсіп қалып, ықшамдалып түрады. Мысалы, келе алмай- 
ды деген келалмайды  болып, айта алмайды деген айталмайды бо- 
лып, буын саны кемиді. Сондықтан буын өлшеміне негізгі критерий 
бола алатын — сөздің жазылуы емес, айтылуы.

Фонациялық ауаның қарқынымен кілт үзіліп шыққан бір немесе 
бірнеше дыбыстар тобын буын дейміз. Демек, буын экспирация ар- 
қылы (өкпедегі ауаны сыртка шығару арқылы) жасалады. Қеп 
тілдерде (соның ішінде қазақ тілінде) буын жасаушы — дауысты 
фонема болып ес.ептеледі. Дауысты фонема өзалдыиа дара түрып 
та, төцрегіне дауыссыздарды алып тұрып та буын қүрай алады. Әр 
буында бірден артық дауысты фонема болмайтындықтан, сәз ішін- 
де неше дауысты фоиема болса, сонша буын болады. Буын ішінде- 
гі дауыссыздарды эксгшрациялық күшіне карай, айтылуына қарай: 
к ү ш т і б а с д ы б ы с, к ү ш т і с о ң ғ ы д ы б ы с деп, негізін- 
де, екі топқа бөлуге болады.1 Буын ішіндегі екі дауыссыздың, ал-

і Буьін ішіндегі дауыссыздардық айтылуына қарзй түрлі топқа бөлінуі ту- 
ралы акад. Л. В. Щ е р б а н ы ң «Фонетика французского языка» деген кітабы- 
ныц (1948 ж.) 78-бетін қараңыз.

138



ғашқысының экспирациясы соңғысынан басым ікелсе, күшті бас 
дыбыс (немесе эксплозив дыбыс) болады да, керісінше келсе, күш- 
ті соңғы дыбыс (немесе имплозив дыбыс) болады. Мысалы, буын- 
иың бас дыбысы да, соңғы дыбысы да бір түрлі болып келген 
ңаң, тұт сыяқты сөздердің алғашқы дыбыстары күшті (айқын) ай- 
гылады да, соңғы дыбыстары әлсіз (осал) айтылады. Сол сыяқты, 
гүл, дөң сөздеріндегі (буындарындағы) г, д дыбыстары да күшті 
айтылып, олар буын бастаи тұр; ал л, ң дыбыстары әлсіздеу айты- 
лып, буыиды аяқтап тұр. Егерде сөз ішіиде немесе сөз аралығында 
имплозив дыбыс пеи эксплозив дыбыс қатар келсе, бұл екеуінің 
түйіскен жерінен буын жігі пайда болады. Мысалы: аппаң (ап — 
пақ), көкке (көк — ке), тәтті (тәт — ті), ат дорба (айтылуы — ат- 
торба), хат тасушы, алып бер (айтылуы — алып пер). Мысалдар- 
да көрсетілген қатар тұрған біркелкі дыбыстардың алдындағысы 
и м п л о з и в, кейінгісі э к с п л о з и в дыбыс болады: имплозив ды- 
быс-буынды аяқтауыш дыбыс, эксплозив дыбыс — буыыды бастауыш 
дыбыс. Сөз ішіиде (негізгі сөз немесе түбір сөз беи қосымша ара- 
лығында), сөз бен сездің аралығында мынадай бір түрлі дыбыстар 
қатар түра алады: ққ (ңақңа, ақ қүм), кк (теккс, көк күмбез), 
тт (атта, ат түса), пп (жаппа, алып бар айтылуы — алып пар), 
сс (асса, тас сал), шш (шаиішы, үш иіалғыорақ), нн (әннен, нән 
на.р). Бір түрлі дыбыстардан жоғарғыдай, көбіне, үисіз қатаң ды- 
быстар қатар түра алады; л, р дыбыстарынан басталуға тиісті қо- 
•сымшалар л, р дыбыстарынан кейін д дыбысына айналып кетеді.

Қазақ сөзі айтылуда ешуақыт қабаттасып келген екі дауыссыз 
дыбыстан басталмайды. Сондықтан қатарыиан тұрған екі дауыс- 
сыз дыбыстан буым бастала алмайдьт. Ал, әдеби тіліміздегі атау 
сөздерінің дені бұл заңның шеңберінен шығып кетеді. Мысалы: 
процент (айтылуы — пырацент), проект (айтылуы — пірэект).

Қазақ тілі сөздерінде бір буынның ішіпде әрі жуан, әрі жіңіш- 
ке дыбыстардың болуы мүмкін емес: буын ішіндегі дыбыстар не 
біркелкі жуан, не біркелкі жіңішке болады.

Сөздің жуан, жіңішке болуы буынмен байланысты, буыннын 
жуан, жіңішкелігі дауысты дыбыспен байланысты. Дауысты дыбыс 
жуан болса, буып да жуаы, ол жіңішке болса, буын да жіңішке 
-болады.

Жуан, жіңішке болып жүп-жұбымен келетін дауыстылар: 
а — ә, о — ө, ы — і, ұ — ү. Тек е (э) дыбысының ғана жуан сыңа- 
ры болмайды. Алфавитімізде жуанына бір әріп, жіңішкесіне бір 
әріп алынбай, екеуіне ортак әріп алынған дыбыстар — у, и. Бүл 
екеуінің жуандық, жіңішкелігін жазуда айырып таңбаламаймыз, бі- 
рақ басқа дауыстылар секілді, бүл екеуінін 'де жуан, жіңішкелігі 
кейде мағнамен байланысты (ту деген сөз жуан айтылса, қызыл 
ту дегендегі мағна шығады, жіңішке айтылса — ту, дніиі екенсің 
ғой! дегендегі мағна шығады).

Қазақ тілінде дауыстылардан баска қ — к, ғ — г дыбыстарының 
да жуандық, жіңішюелігі мағнамен байланысты болып ікеледі. Өз- 
.ге дауыссыздардың жуандық, жіңішкелік каоиеті бола түрса да,
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олар мағнамен оайланьісгы болмайды (бұл жөнде дауысты, дауьтс- 
сыздарға арналған §§ қараңыз).

Буынның жуан, жіңішкелігі дауысты дыбыстармен байланысты 
болғандықтан, буындағы дауыссыздар да не жуан, не жіңішке бо- 
лып айтылады. Мысалы: сал, он деген сөздердің әрқайсысы бір-бір 
буын (екеуі де жуан буын). Осы сөздердегі а, о фонемаларының 
ауанымен дауыссыз с, л, н фонемалары да жуандап тұр; сәл, өн 
деген сөздердіц эрқайсысы бір-бір буым (екеуі де жіқішке буын); 
бул сөздердегі ә, в фонемаларыныд ауанымен с, л, н фонемалары 
да жіңішкеріп тұр.

Тіліміздегі байырғы сөздердіц буыны дауыссыз дыбыстардын. 
тек бірінеы ғана басталады. Бірақ буын соңынан екі дауыссыз ды - 
быс қатар тұра алады: қатарынан келген екі дауыссыздыц алғаш- 
қысы үнді, соңғысы қатац болып келеді. Үнді фомемалардың қатац 
дауыссыздармен бүл жағдайда жиі түйісіп келетіндері: р мен л 
(мысалы: қарт, тарс, қарш-қарш, тарп, қарқ-қарқ, күрк-күрк; 
жалп, жалт, қылқ-қылқ, кілк-кілк, қалш-қалш  т. б.).

Өзге үнділердің тікелей қатақның алдында түруыыда мынадай 
заңдылық бар: арнаулы бір үнді фонема өзінің артикуляциялық 
орны жағынан жуық қатаңмен ғана қатар түра алады (мысалы: 
күмп-күмп, қант, жёнт, қаңқ, күңқ, әуп, тәйт т. б.).Осы мысалдар- 
да сөздіц (буынныц) соцында қатар келіп түргаи екі дауыссыз 
(алдыцғысы — үнді. кейінгісі — катаң) жасалу орны жағынан әр- 
кыйлы емес., бірқыйлы болып келіп түр: м, п (екеуіде — ерін фогіе- 
малары); н, т (екеуі.де — тіл үшы, тіс фонемалары); ң, қ (екеуі 
де — тіл арты ф онем алары );  ң, к (екеуі де — бір-біріне таяу тіл 
арты және тіл ортасы фонемалары); у, п (екеуі де — ерін фонема- 
лары); й, т (екеуі — бір-біріне жуық тіл ортасы, тіс фонемалары).

Буын ішінде қатар түрған дауыссыз дыбыстар басқа түрде келе 
алмайды: қазақ тілінің фонетикалық заңы бойынша бір буып кө- 
лемінде қатаң +  сонор, сонор -|- сонор, қатаң -|- катаң т. б. түрде 
(жоғарыда айтылғаннан бәлек) келуі мүмкінемес. Буын (сөз) соқы- 
пан тек жоғарыда көрсетілген қос дауыссыз тізб-ек келе алады.

Қазақ тілі буыпыпың нормасы бойынша байырғы сөздердіц 
буын ішіндегі дыбыстарының саны төрт түрлі болады: а) б і р д ы- 
б ы с т ы  б у ы н ;  дауысты дыбыс қана жеке түрып өздігіиен буын 
бола алатындықтан, буынның бүл түрі жалақ дауыстыдан түрады; 
мысалы: а — ла, е — лек, ә — ке, о — рақ, ө — рік, ү — ран, ү — 
лек, ьі — рық, і — лім, т. б.; б) е к і д ы б ы с т ы б у ы н; мысалы: 
ат, ер, ін, ба — ла, ке — ре — ге, т. б.; в) ү ш д ы б ы с т ы б у ы н;. 
мысалы: көз, бал, үлт, ант, т. б.; г) т ө р т  д ы б ы с т ы  б у ы н ;  
мысалы: қант, тарс, жүрт, мылт, т. б.

§ 17. Буынның түрлері

Буьш ішіндегі дауыстылар мен дауыссыздардыц өзара алмасып 
келуіне қарай қазақ тілінің байырғы сөздерінде мынадай буындар 
болады:

1) а ш ы қ б у ы н; 2) т ү й ы қ б у ы н; 3) б і т е у б у ы н.
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А ш ы қ б у ы н. Бір дауысты фонеманың өзінен болған немесе 
дауыссыздан басталып, дауыстыға келіп біткен буынды ашық буын 
дейміз.

Мыеалы: а — нық, з — кел, о — ған, ө — рік, ы — дыс, ү — шеу, 
с — тік, и — мск дегендердің бас буындары да, ат — қа, ат — ты, 
үй — ді деген сөздердің екінші буындары да — ашық буындар.

А — ғи, а — на, і — ні, ә — ке деген сөздердің басқы буындары 
да, соңгылары да ашық буын.

Сөйтіп: а) дауысты дыбыстың жалғыз өзі түрып-ақ аіжық буыи 
бола алады, б) қатарыпан келген екі дыбыстың алдыцғысы дауыс- 
сыз, соңғысы дауысты болып та ашық буын бола аладьқ7

Ашық буыниың жалаң түрі өзалдына сөз де бола алады. Бұл 
буын қазақ сөзінің, көбінесе, басында келеді. Қос. дыбысты ашық 
буын сөздің бас (анлаут) позициясында да, орта (инлаут) позиңия- 
сында да, соңгы (постлаут) позициясында да келе береді; мысалы: 
ба —  ла, мал — ға, мал — дар — ға.

Т ү й ы к  б у ы н .  Дауыстыдан басталып, дауыссызға келіп біт- 
кен буынды тұйық буын дейміз.

Мысалы: ат, ән, ор, өт, үн, үн, ыс, іс, сіу, ай деген сөздер де, 
ант, өрт, үлт деген сөздер де — тұйық буындар. Б.үл буындардың 
алғашқы дыбысы дауысты, одап соңғы бір не екі дыбыс.ы дауыс- 
сыз болып тұр^Қазак сөздерінде үш дыбысты түйық буыішың ең 
соңғы дыбысы қатаң болып, оның алдыңгысы үнді болып келуі 
шарт (бүл жөнінен «Буын» тарауыиың § 16 қараңыз).

/Сөйтіп: а) е к і  д ы б ы с т ы, б) ү ш д ы б ы с т ы  тұйық буын 
боладыц

Түйық буын езалдына сөз болып және біриеше буынды еөздің, 
көбінесе, басында кездесіп отырады; мысалы: ой, ой — мақ, ал, 
ал — мақ, өрт, әрт — ке.

Б і т е у б у ы н. Ортасы дауысты болып, екі жағы дауыссыз 
болған буынды бітеу буын дейміз.

Мысалы: мал, сом, төс, қүс, қыс, тіс, бүл, қант сықылды сөздер 
бітеу буын болады. Өйткені бұл буындардың басқы дыбысы да, 
соңғы дыбысы да — дауыссыз.

'Ъітеу буын қазақ сөздерігіде: а) ү ш д ы б ы с т ы д а, б) т ө р т 
д ы б ы с т ы  д а  болып келеді. Төрт дыбысты болып келген бітеу 
буынның соңғы дыбысы қатаң болып, қатаңның алдында үнді тү- 
рады.

Бітеу буын өзалдыпа сөз болып та, бірнеше буынды сөздің ба- 
сында да, ортасында да, с.оңында да кездесе береді. Мысалы: бір, 
тарт, бір — лік  — тің, тарт — па, ақ — тарт, т. б.у

§ 18. Буын алмасуы
Сөйлеуде бір дыбыс екінші дыбыспен, бір буын екінші буынмен, 

бір сөз екінші сөзбен үштасып жату салдарыгіан буындар өзара 
бір-біріне алмасып, кейде бір буьтнның жігі ыдырап, екінші буын- 
ның дыбыс саны көбейіп отырады. Қазақ тілінде тек жалаң ашык 
буын тыянақты келеді де, қандай буынның болса да ықпалына ык- 
пай, оқшау түрады. Олай болуының себебі — бұл буын: а) сөздіқ
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дәл басында тұрады да, одаи кейінгі буыннық қай-қайсысы болса 
да онымен жартылай да, түгелдей де алмаса алмайды: олар (жалаң,. 
ашық буындар) басқа буындармен кірікпейді де, жылыспайды да; 
мысалы: а — ла, е — лек, і — лім ; б) өзалдына жеке сөз ретінде 
айтылып, одан кейінгі буыннық (сөздің) қандайынан болса да* 
пауза арқылы бөліыгеыдіктен, ешбір өзгеріске көнбей, оқшауланып 
тұрады. Мысалы: Е, өзің барсайшы!, А, айтайық дейсің бе?

Басқа буындар төрт түрлі жағдайда бір-біріне алмасып оты- 
рады:

1) екі дыбысты ашық буышіаи соц жалаң ашық буын, немесе 
тұйық буыи келее, қатар түрған екі дауыстының алғашқысы түсіп, 
буын ықшамдалып қ-алады. Мысалы: торы ала — торала (то — ра — 
ла), торы ат — торат (то — рат); басқаша айтқанда, ашық буын +  
жал аң буын =  ашық буын (яғни: ВА +  А =  ВА), ашық буын +  тұ- 
йық буын =  бітеу буын (яғни: ВҮ +  АВ — ВАВ);

2) жалаң ашық буын екі дыбысты түйык буыннан кейін келсе, 
дауыссыз дыбыс кейінгі буынға сырғып кетеді; мысалы: ат -{-ы=- 
а +  ты, ер +  е =  е +  ре, ор +  а =  о +  ра т. б. Басқаша айтқан- 
да: түйық буын +  жалац буын =  жалаң буын +  ашық буын (яғни: 
АВ +  А =  А +  В А ).

Ж алаң ашық буын үш дыбысты түйық буыннан кейіи келсе, екі 
дауыссыздың соңғысы кейінгі буынға сырғып кетеді; мысалы: 
ант +  ы =  ан +  ты; арт +  а =  ар +  та, т. б. Басқаша айтқанда: 
тұйық буын +  жалаң буШ  =  түйық буыи +  ашық буын (яғни: 
АВВ +  А =  АВ +  ВА).

Ж алаң буын үш дыбысты бітеу буыннан кейін келее, соңғы 
дауыссыз кейінгі буынға сырғып кетеді; мысалы: ишш +  ы =  ша +  
+  шы, бар  +  а =  ба  +  ра, т. б. Басқаша айтқанда: бітеу буын +  
+  жалаң буын =  ашық буын +  ашық буын (яғни: ВАВ +  А =  
ВА +  ВА);

Ж алаң буын төрт дыбысты бітеу буыиман кейін келсе, мүның 
да соңғы дауыссызы кейінгі буынға қарай жылысады, мысалы: 
булт +  ы =  бүл +  ты, оюырт +  а — оісыр +  та, т. б. Басқаша айт- 
қанда, мүның схемасы мынадай болады: бітеу буын +  жалаң
буын =  бітеу буьіп +  ашық буын (яғни: ВАВВ +  А =  ВАВ +  В А ).

3) екі дыбысты тұйык буыи сол түйық буыннан кейін келсе, ал- 
ғашқы буынның соңғы дауыссызы кейінгі буынға сырғыйды; мыса- 
лы: мынау ат — ақ дегендегі ат +  а қ — а-\- тақ, үл едік-ті ықшам- 
дап үл ек дегендегі үл +  ек =  ү +  лек т. б. Баскаша айтканда, мү- 
ның схемасы: түйык буып +  түйық буын =  жалаң буын +  бітеу буын 
(яғии: АВ +  АВ =  А +  ВАВ).

Сол ізбен бүл үш дыбысты туйық буынға жалғағанда, мыиадай 
болады: түйық буын +  тұйық буын =  түйық буын +  бітеу буын (яғ- 
ни: АВВ +  АВ =  АВ +  ВАВ): арт +  ып =  ар +  тып, ерт +  іп =  
ер +  тіп, т. б.

Бітеу буынға жалғанса да, оның соңғьт дауыссызы туйык буынға 
ауысып кетеді: о іс о қ  +  ал =  оісо +  ғал, оісүр +  іп =  жү +  ріп. Мұ- 
ның схемасы: бітеу буын +  түйық буын =  ашык буын +  бітеу буыи 
(яғни: ВАВ +  АВ =  ВА +  ВАВ); құрт +  ып =  күр +  тып; мұньш
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схемасы: бітеу буын +  түйық буын г= бітеу буын +  бітеу буыи (яғ - 
ни: ВАВВ +  АВ =  ВАВ +  ВАВ).

4) үш дыбысты тұйық буын үш дыбысты бітеу буыннаы кейін 
келсе, алғашқы буынның соқғы дауыссызы кейінгі буыиға жылы- 
сады: оісоқ +  алт =  оісо +  ғалт; мұныц схемасы: бітеу буын +  тұйық 
буын =  ашық буын +  бітеу буын (яғни: ВАВ +  АВВ =  ВА +
+  ВАВВ); бүл төрт дыбысты бітеу буыннан кейін келсе де, алғаш- 
кы буынның соңғы дауыссызы кейінгі буынға сырғыйды: құрта
алмады деген мағнада кейде құрталт (пады) дегеи де айтыладьі; 
мұпың схемасы: бітеу буын +  түйық буын =  бітеу буын +  бітеу 
буын (яғни: ВАВВ +  АВВ =  ВАВ +  ВАВВ). Үш дыбысты түйық 
буыиның бұл түрде келуі тілімізде өте сирек.

Сөйтіп: 1) дауыстыға біткен буынға дауыстыдан басталған 
буьш жалғанса, алғашқы дауысты түсіп калады. Мүны б у ы н 
ы ғ ы с у ы дейміз.

2) кей буындарға жалаң ашық буын,
3) кей буындарға екі дыбысты түйық буын,
4) кей буындарға үш дыбысты түйық буын жалғанса, алғашқы 

буынныц соңғы дауыссызы кейінгі буынға сырғыйды. Мұны б у ы н 
ж ы л ы с у ы  дейміз. Екінші еөзбен айтканда, белгілі бір буынға 
дауысты дыбыстан басталған буын (басқаша айтқанда: А, АВ, АВВ 
буындары) жалғанғанда ғапа буынның ы ғ ы с у ы мен буын ж ы- 
л ы с у ы  пайда болады. Баска жағдайда буын ешбір түрде алмаса 
алмайды; сондықтан буын ығысуы мен буын жылысуы кездеспейді; 
мысалы: бала +  ға, бала +  ның, ат +  тың, ат +  қа, ал +  дырт„ 
оісаз +  дырт, о/саз +  дыр, ал +  дыр, айт +  ты, айт +  тыр, айт +  
+  тырт, оісаздырт +  ты, оісаздырт +  қыз.

Басқаша айтқанда, дауыссызға тынған буынға дауыссыздан 
басталғаи буып жалғанса, буын жігі өзгере алмайды: буындағы
қалып бүзылмайды.

§ 19. Сөздердің буын құрамы
Қазақ тіліндегі байырғы сөздердің негізгі түбір түлғасы (негіз- 

гі морфема) көбінесе: а) не бір буынды, б) не екі буыпды болып 
келеді. Үш буынды негізгі түбір (мысалы: иіағала, кервге т. б.) 
олардан гөрі аз үшырайды. Бүдак қазақ тілі моносиллабизмді тіл 
деген ұғым тумауы керек. Өйткепі тіліміздің жалғамалы (агглюти- 
натив) қасиетіне лайық опың лексикалық, грамматикалық ігорма- 
сында туынды сөздер көп буынды болып келе береді. Сол сыяқты, 
тілімізге баска тілдерден, әсіресе, орыс тілігіен, енген сөздер де 
көп буынды болып келеді.

Б і р б у ы н д ы с ө з д е р1 үш түрлі жолмен жасалады:
а) Ж  а л а ң д а у ы с т ы н ы ң өзінен (яғни шартты түрдегі А 

буынынан) иемесе дауыссыз бен дауыстыдан (яғңи ВА буыныпан) 
болған сөздер. Мыеалы: Е, солай ма? А, не дейсің? дегендегі е, а 
одағайлары әрқайсысы өзалдына буын болып тұр; па, шіркін!, оюә,

і Бул мәселе ж ен ін де  езге  тюрік тілдері грамматикаларын, әсіресе
Н. А. В а с к а к о в т ы қ  «Ноғай тілі», И. А. Б а т м а н о в т ы қ  «Қыргыз тілі 
фонетикасы» атты еңбектеріи еске алдық. ч
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болар, тамақ же, мә, мынаны ал дегендегі: па, же, жә, мә сөздері- 
нің әрқайс.ысы қос дыбысты ашық буыннан жасалып тұр.

Қазақ тіліиде бір буынды сөздердің бұл түрі өте сирек үшы- 
райды;

б) Т ұ й ы қ  б у ы н н а н  (яғни: АВ жэне АВВ буыпдарынан) 
болған сөздер. Мысалы: ат, от, зр, өр, ыс, іс, үн, үн, ер, аңқ.

Бүл буыниың кос дыбыеты түрі (яғни: АВ түрі) оның үш ды- 
бысты түріне карағанда (яғии: АВВ түріне қарағапда) тілімізде 
аиағүрлым жиі кездеседі.

Аст, үст, аяд түрінде туйык буыннан жасалған сөздер бүл қал- 
пында (түбір түлғада) тілімізде колданылмайды: бүлар үнемі ас- 
ты, астындсі, үсті, алдында тәрізді туынды қалпында айтылады. 
Мүның себебі: бір буын көлемінде бүл сыякты қос дауыссыз қатар 
тұра алмайды;

в) Б і т е у б у ы п н а п (яғпи: ВАВ және ВАВВ буындарынан) 
болған сөздер. Мысалы: бал, ксл, сән, қол, көл, жыл, піл, түр, түр, 
бүлт, жент, қант, т. б.

Бітеу буыиііың үш дыбыстысы (ягни: ВАВ түрі) жиі кездеседі.
Е к і ж ә н е к © п б у ы н д ы с ө з д е р  жасалу жолына қа- 

рай мынадай түлғада болады:
1) Т ү б і р т ұ л ғ а л ы  с ө з д е р. Мысалы: а — на, а — та, 

жа — рық, бал — ға, оісо — ңырш — қа, ке — ле — ке, т. б.
Екі буынды негізгі түбір сөздер үш буынды негізгі түбір сөздер- 

ге қарағаида сан жағынан көп кездеседі. Бұларды өзіиің этимоло- 
гиясы жагыпан тілімізде бертінде пайда болған деуге болмайды: 
екі буынды негізгі түбір тұлғалы сөздердің басым көпшілігі ежел- 
дем келе жагқан, оларды әрі қарай бәлшектеуге болмайтын кате- 
гория деп білуіміз керек. Бүл топқа өзге тілдерден енген түбір 
сәздер де енеді.

Өзге тілдердеи ауысқан сөздердің әдеби тілімізді мейлінше 
байытқап басым көпшілігі — орыс. тілінен келген сөздер. Мысалы: 
коммунизм, социализм, пионер, пролетариат, совет, большевик, фи- 
зика, химия, республика.

Ұлы Октябрь революциясынан кейін бүл сыяқты термин сөздер 
лек-легімен тілімізге еніп, халық тілінің кайнар бұлақ қорына 
айналып отыр. Бүл тәрізді еөздердің буын қүрамы жағынан үлкен 
өзгешелігі: олардьщ дені көп буыиды (екі, үш, төрт буынды) больш 
келеді; газ, танк, вольт тәрізді бір буынды сөздер анағұрлым сирек 
кездеседі.

2) Қ о с ы м ш а л а р (а ф ф и к с т е р ) ж а л ғ а н ғ а н с ө з- 
.д е р: Мысалы: ат — ты, ат — тар — ға, ат — тар — ы — мыз — ға, 
о — рақ — шы — ла  — ры — мыз — да — ғы.

Сөздер түбір тұлғада аз қолданылады да, олар грамматиканьщ 
карамағыиа еніп түрленіп отырғандықтан, қосымшалы түлғада өте 
жиі қолданылады. Демек, жалғау, жүрнақтар лексикалық, грам- 
матикалық негізгі тұлғадаи гөрі анағұрлым көп қолданылып, тілде 
жйі кездесіп отырады.

3) Б і р і г у ж о л ы м е н ж а с а л ғ а н с ө з д е р .  Мысалы: 
қолқап (қол — кап), белбеу (бел — бау), бьійыл (бұл — жыл).,
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бүгін  (бүл — күн), алдыңгүні (алдықғы — күні), Досжан, Ақтөбе, 
Есенжол.

Бүл топқа екі түрлі жолмен ықшамдалып, қыюласқан сөздер де 
енеді: а) у н и в е р б а ц и я  жолымен біріккен сөздер: сөйтіп (солай 
етіп), бүйтіп (бұлай етіп), өйтіп (олай етіп), ңайтіп (қалай етіп), 
апар (алып бар), әкел (сідып кел), сосын немесе сонсоң (содан 
соң, сонам соң), келетін немесе келетұгын (келе тұрған), т. б.;
б) а б б р е в и а т у р а  жолымен біріккен сөздер: партсъезд, парт- 
конференция, Облсовет, пединститут, педучилище, т. б.

4 ) Қ о с  с ө з д е р .  Бұлардьщ қай түрі болса да фонетика, лек- 
сика жағынан бір сез есебінде жүмсалады. Мысалы: әп-әдемі, к іп • 
кішкене, шай-пай, нан-пан, түйе-мүйе, ер-турман, апыл-ңүпыл, жек- 
пе-оюек, ңолма-ңол, аға-іні, тарс-түрс, күнбе-кун, оқтын-оқтын, тоқ- 
ты-торым, некен-саяқ.

Қазақ халқының екінші ана тілі болып отырған орыс тілінің 
қазақ  тіліне аса бір елсулі ықпалы силлабизм категориясының са- 
ны жағынан да, сапасы жағынан да байқалатыиын айтып едік. 
Бүл ықпалды казак тілінің фонетикалық жүйесіндегі жақсы бір 
бастама, ізгі тенденция деп тануымыз кер.ек.

Тіл — қоғамның жемісі; демек, тіл — тарихи категория. Тіл қон- 
дырма, базис тәрізді тез дамып, тез өзгермегеимен, оның өзіне 
лайық өзгеру, даму жолдарын И. В. Сталин өзінің тіл білімітуралы 
даналық еңбегінде әбден айкындап берді. Тілдің грамматикалық 
қурылысы, негізгі сөздік қоры тілдіқ өзге салаларыиа қарағанда 
анағүрлым баяу өзгеретіні де И. В. Сталин еңбегінде айырықша 
көрсетіледі. Тілдіқ фоиетикалық жүйесі сөздік құрамға қарағагіда 
анағүрлым түрақты екепін де марксистік ілімнен толық аңғаруға 
болады. Фонетикалық зақдардың даму жолдары — ішкі заңдары 
бар. Фонетикалық қағидалардың тысқы ықпалдар арқылы (соныц 
ішінде өзге тілдің әсері аркылы) құбылып тұруы да түсінікті. Бүл 
қүбылыс, әрипе, сынапіпа сырғыйтын қүбылыс емес: қысқа мерзім- 
нің ішінде, бірдеи калай болса солай, бір сападан екінші сапаға кө- 
ше аларлықтай өзгеріс деуге болмайды. Біртіндеп, баяу өзгеру сал- 
дарыиаи орыс тілі фонетикалық нормасының қазақ тілі фонетика- 
сына (соның ішінде буын саласына) тигізген әсері игілікті тенден- 
ция түрінде танылуы керек. Халқымыздың жаппай сауаттылығымен, 
интеллигенция саны қарыштап өсуімеи байланысты орыс тіліыен 
келген сөздерді сол орысша,калпынша айтуға дағдылану бар. Сон- 
дықтан казіргі казақ тілініц гюрмасына: шербешнай (чрезвычай- 
ный), бедіміс (ведомость), партбел (портфель), ышлап (шляпа), 
жалуан (жалованье — айлық), шербен (червонец), сәлкебай (цел- 
ковый), әиімүшке, дшмүңке (восьмушка) сыяқты курсивпен жазыл- 
ған сөздер ешбір сәйкеспейді; осындағы жақшаға алынып жазыл- 
ған"сөздерді сол орыс тілінің өз иормасыгі сақтап отырып айтуға 
дағдыланып келе жатқаиымызды естен шығармауымыз мақүл.

Олай болса, қазақтың қазіргі әдеби тілінің буын жүйесінде, ды- 
быстар тіркесінде мынадай жақсы тендеиция байқалады:

1) Октябрь революциясынан бүрынғы лексикамызда бір сөз 
көлемінде жуан буынның жіңішке буынмен қатар тұруы кемде-кем
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болатын: негізгі сөздік қордағы сөздерден бүл тәрізді буын тіркесі 
мүлде кездеспейтін. Қазіргі лексикадаи (әсіресе жазу нормасында) 
бір сөз ішінде аралас буыидар жиі кездесіп отырады. Мысалы: 
секретариат, пролетариат, пионер, педагогика, геология, колхоз, 
республика.

2) Жазу ережелеріне байланысты буынның (сөздің) екі дауыс- 
сыздан басталу тенденциясы да бар. Мысалы: пленум, пролета- 
риат, Қрупская, прокурор.

3) Түбір сөз ішіиде (көбіне, буын аралығында) бір фонема кай- 
таланып келе береді. Мысалы: коммуна, коммунист, касса, кассир.

4) Буын (сөз) соңында жазу нормасында үяң дыбыстар келе бе- 
реді. Мысалы: клуб, штаб, Сталинград, рейд, педагог, геолог, т. б.

5) Буын (сез) л, р, г, п дыбыстарынан жиі басталып жазыла- 
ды. Мысалы: радио, ремонт, рента, ложа, лирика, лекция, газ, га- 
лоіи, галстук, проект, программа.

6) Екінші буыидарда ерін дауыстылары келе береді. Мысалы: 
радио, пыонер, кино, бюро, коммунист.

7) Екі және одан да көп дауыссыздар өзара катар түрып, сөздің 
аяғында да, басқа шенінде де келе береді (бүл да, әрине, жазу 
нормасында кездеседі). Мысалы: Маркс, Энгельс, литр, метр,
Омскіге, справка.

8) Ж азу нормасының ықпалымен бір буын көлемінде (әрине, 
бүл да орыс тілінен келген термин сөздерде) жуан дауыстының 
жіңішке дауыссызбеи тіркесу тендендйясы да бар. Бүл тенденция 
әзірге ноябрь, Гоголь сыяқты бірер сөздерде ғана кездеседі.

Бүл айтылғандарды қазақ тілінің жалпы фонетикалық (оның 
ішінде буын) жүйесіне еніп болған норма дегеннеи гөрі тіліміздің 
жазу саласынан басталған тенденция деп білуіміз мақүл. Демек, 
келешекте, казақ тілі фонетикасында осы саналып көрсетілгендер 
нормаға айналып кетуі де әбден ыхтимал.



V. ЕКПІН

§  20. Екпіннің анықтамасы ж ә н е  түрлері.  §  21. С өз екпіні.
§  22. Т ір к ес  екпіні.

§ 20. Екпіннің анықтамасы және түрлері

Бірнеше буынды сөздердің бір буыны қалган буыыдардаи айы-
і • і

рықша күшті айтылып, айкын естіліп түрады: терезе, отын, ағаіи.
Сөз ішіндегі арнаулы бір буынның оқшауланып күшті айтылуын

екпін дейміз.
Тіл-тілдегі екпін, негізінде, екі түрлі болады:
1) Фонациялық ауаның қарқынымен (күшімен) байланысты ек- 

піы; мүны л е б і з д і (немесе д и н а м и  к а л ы к) екпін дейміз.
2) Дауыс ырғағымен (дауыс тонымен) байланысты екпін; мұны 

ү н д і ( м у з ы к а л ы  немесе т о н и к а л  ы қ) екпін дейміз.
Тілде кей уақьгт к в а н т и т а т и в  (мөлшер) екпіні де болуы 

мүмкін. Бүл екпін түскеи дауысты дыбыс басқа дауыстылардан 
өзінің созылыцқылығымен айрықшалан-ады. Дауысты дыбыстыңсо- 
зылыңқылығы арнаулы бір фонологиялық мәнге ие болмаған тілде 
басқа екпінмен барабйр квантитативті екпін де бола алады.

Қазақ тіліндегі дауыстылардың созылыңқылығының фонемати- 
калық мәні жоқ. Сондықтан екпін түскен дауысты аздап болса да 
квантитативті түрде де айтылады: лебізді (дииамикалық) екпін 
негізгі болады да, квантитатив соған қосымша болады; өйткені, ле- 
бізді екпінге ие дауысты дыбыс екпін түспеген дауыстыларға қара- 
ғанда сәл созылыққы айтылады.

Тілдердің көпшілігі лебізді1 екпін тобына жатады. Бұл топқа
1 Л е б і з д  і ( д н и а м и к а л ы қ )  е к п і и д  і лиигвистикалык әдебиетте 

экспираторлық екпін деи те атайды. Бүл терминологиіягны жактаушылардық 
пікірінше екпін түскен буыиды айтканда фонациялық ауа мол ш ы ғуга тиісті. 
Фонетикалық ецбектерде көптеген тілдердіц екпін категориясы эерттелу иэти- 
жесінде бұл пікірдіц қате екендігі аян болды. Сондықтаи э к с п и р а т о р л ы қ  
немесе э >к с п и р а ц и я л ы к е к п і н деген терминді колдануды кейбір ға- 
лымдар қажетсіз деп табады.
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қазақ және басқа тюрік тілдері де жатады. Тілімізде тек лебізді 
(кей уақыт квантитативті) екпін бар деп қана қойсақ, қателескеи 
болар едік. Кісініц ойыи мәнерлеп, әсерлеп жеткізе алатын сөйлем- 
дерде кей уақьгг үнді екпінді де пайдалана аламыз. Бірқатар тюр- 
колог ғалымдардың пікірінше үнді екпін мәнерленіп айтылған 
(экспрессивтік) сөздермен байланысуы шарт емес: бұл екпін жай 
сөйлемде де кездесе беруі мүмкін.

Лебізді екпінге іие тілдер: е к п і н і т ы я н а қ т  ы, е к  п і н і
т ы я н а қ с ы з  болып екі топқа бөлінеді. Қазақ тілі алғашқы топ- 
қа жатады. Екпіні тыянақты тілдерде екпін еөздің, кәбіне, арнаулы 
буынына түседі, екпіні тыянаксыз тілдерде екпіннің арнаулы (бел- 
гілі) буынмен байланысуы шарт болмайды.

Сөз бен сөздің шегін бөліп, жігін ажыратудың басты бір жо- 
лы — осы дауыс екпіні (акцентуац-ия) болып есептеледі. Лебізді 
екпін кей тілде (көбіне, екпіні тыяпақсыз тілдерде) сөздің морфо- 
логиялық мағнасын айқындап түрады.

Сөйтіп, лебізді екпін: м а ғ іі а а й к ы н д а у ш ы ,  с ө з  а й қ ы  н- 
д а у  ш ы болып екіге бөлінеді. Мысалы: орые тілінде замдк — за- 

> /
м ок, м ука  — м ука  сөздеріндегі екпГн мағнаны айқындап тұр. Қазак 
тілі сөзінің калыпты екпіні езгергеннен мағиа онша көп ойсырай 
қоймайды. Қазақ тіліндегі екпінді өзгерткеннен сөздің дағдылы 
айтылу мәнері де өзгереді, бірақ сөз мағнасы орыс тіліндегідей 
мүлде өзгере қоймайды. Демек, орыс тіліндегі екпін тыянақсыз бо- 
лып, қазақ тіліндегі екпін тыянақты болып келуі бұл екі тілдің өз- 
деріне тән ерекшеліктерімен байланысты. Қазақ тіліндегі екпінорыс 
тіліндегідей сөз мағнасын өзгертпеудің есесі жұрнаққа түседі. Бас- 
қаша айтқанда, сөздің лексикалық, грамматикалық түлғасы әртүр- 
лі болып кұбылуымеи байланысып жатады.

Тюрік тілдёрінде дауыс екпіні сөздің, көбіые, ең соңғы буынына 
түсуін ежелден келе жатқан қағида деуге болмайды. Акад. 
Б. 'Я- В л а д и м и р ц о в тюрік тілдеріндегі екпін о баста сөздің 
бас буыныиа түскен деген ойды дәлелдейді. Көп буынды сөздерде 
көмекші екпіи — әрі лебізді, әрі үнді болып келуі, мәнерлі (эмфа- 
зиялы) сөйлемдерде дауыс екпінінің орын алмасуы (соңғы буын- 
дағы екпін бас буынға көшуі) Б. Я. Владимирцовтың пікірі бойын- 
ша, тіліміздегі екпіннің бір кезеңдерде сөздің алғашқы буынына 
түскенін керсетеді.

Академик Ф. Е. Қорш көп сөздердің екпінсіз буынындагы дауыс- 
тылардың редукциялануын — сөздің екпіні о баста бірінші буыига 
түскендігінің нэтижесі деп есептейді.1

Ф. Е. Қорш пен Б. Я. Владимирцовтық бүл айтылған пікірлерін 
теріс дей алмаймыз.

Тюрік тілдерінде дауыс екпіпі тек лебізбен (экспирациямен) ға- 
на байланысты дегеи ертедегі тюрколо^гтардың (О. Бётлингк, 
В. В. Радлов, П. М. Мелиораиский т. б.) пікірлерін осы күнгі кей-

1 Ф. Е. К о р ш. Слово «балдак» и долгота гласньіх в тур'ецких язьисах. 
(«Жиівая старина», 1909 г., вьш. II — III, СПб).
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бір ғалымдар дұрыс емес деп табады. Ы. Қ. Дмитриев өзінің 
«Түрік тілінің қүрылысы» деген еңбегінде қосымшаға түсетіи ле- 
бізді екпінмен барабар, негізгі түбірдің соңғы буынына түсетін ек- 
пін үнді екпін екендігін дәлелдейді.

Акад. В. В. Радлов өзінің «Рһопеіік сіег Ыбгсііісһеп Тигкзргасһеп» 
деген еңбегінде сөз ішіндегі дауысты дыбыстарды лебізді екпінге 
байланыстыра келіп, оларды: н е г і з г і е к п і н г е и е д а у ы с т ы, 
к ө м е к ш і  е к п і н г е  и е д а у ы с т ы, е к п і н т ү с п е й т і н 
д а у ы с т ы  депүшке бөледі. В. В. Радловтың бүл пікірі тюрік тіл- 
дері грамматикасында күні бүгінге дейін қолданылып келе жатыр.. 
В. В. Радловтың бүл пікірінің үзын-ырғасын дүрыс деп тауып, осы 
күнгі ғалымдар ол кісінің екпін мәоелесі жөніндегі концепциясьгн 
да анағұрлым кеңейтті.

§ 21. Сөз екпіні
Қазақ тіліндегі екпін басқа тюрік тілдеріндегі екпін тәрізді сөз- 

дің, көбіне, соңғы буынына түсетінін жоғарыда айттық. Екі не 
үш буынды сөздің, немесе көп буынды сездің бір буыны негізгі 
екпінге ие болады да, қалған буындарына ешқандай екпін түспей- 
ді, ЕІегізгі екпін, көбіне, соңғы буыыға түсіп отырады (мысалы:

ш а ғ а л а ,  керегё , о р а қ ,  олқы ., қ а р а ,  б іздер, ж ы й ы р м а , эр ең  т. б.); 
көп буынды (кеміиде төрт буынды) сөзде негізгі екпіннен бөлеккө- 
мекші екпін пайда болады. Негізгі екпін соңғы буынға түседі де, кө- 
мекші екпін иегізгі түбірдің соцғы буынына түседі. Қазақ тіліндегі 
көп буынды сөз қосымша арқылы жасалатындықтан, негізеі екпін 
қосымшада болады да, көмекші екпін негізгі түбірде болады:
о — рақ 0 — рақ — шы — лар

/
ол — қы о — рақ — шы — ла — ры -

>
— мыз

ша — ға —- ла 0 — рақ — ШЬІ — ла — ры — мыз — да /
ке — ре — гё 0 — рақ — ШЬІ — ла — ры — мыз — да — ғы-

о — рак —
/

шы 0 — рақ — ШЬІ — ла — ры — мыз — да — ғы — лар
В. В. Радлов жоғарыда аталғаи кітабында ат, қарындас дегеи 

сөздердің буындары қосымша арқылы кебейіп, кәмекші екпін ең 
бас буында, негізгі екпін ең соңғы буында болады деп түсінеді. 
И. А. Батманов қырғыз тілінде үш буынды сөздің екпіні жалпы 
ереже бойынша: негізгі екпін соңғы буынға, көмекші екпін бас бу- 
ынға түседі дей келіп, төрт-бес буынды сөздердің көмекші екпіні 
негізгі екпіннен бір буын қашық түрады, алты буынды және одан 
көп буынды сөздердің көмекіні екпіні негізгі екпінкен екі буын қа-

/ п
шық түрады, деген пікірді айтады. Мысалы: ж олдоіимору, ж ол-

/ л / //
дошторубуз, ж олдош торубузда  т. б.1

Көп буынды интериационалдық сөздерде ғана (оыда да қазақ

1 И. А. Б а т м а н о в. Фонетическая система современного киргизского 
языка, 1946, стр. 63.
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тілі қосымшалары жалғанса ғана) көмекші екпін анық байқалады: 
түбір тұлғадағы интернационалдық сөздің негізгі екпіні қазақ тілі 
қосымшалары қосылғаида (әрине, негізгі екпінді бойына тартатын 
қосымшалар болса), көмекші екпінге айналып кетеді. Мысалы,

республика  деген сәздің екінші буынындағы негізгі екпін респу-
//

б ли к а ла р ға  дегенде, көмекші екпінге айналады да, негізгі екпін
/ //

соңгыбуынға (ға  буынына) көшеді. Сол сыяқты, ф изикалы қ  деген 
сөздің негізгі екпіні соңғы буында тұрады да, көмекші екпіні бірін- 
ші буында түрады; ал, кооперативтерге дегеннің де негізгі екпіні 
соңғы буында болады да, кәмекші екпіні тив буынында болады. 
Интернационалдық сездердің акдентуадия жағынаи бүл тәрізді өз- 
гешелігі сол сөздердің бастапқы фонетикалық кағидаларымен бай* 
ланысты болса керек.

Көмекші екпін категориясы, біздін ұғуымызша, әлі де даулы мәсело; мұны 
үзілді-кесілді шешілген мәселе деуге болмайды. Біздіқ ойымызша: негізгі ек-‘ 
піннің орны қандай тыянақты болса, көмекші екпіннің ориы да сондай тыя- 
пақты болады деген пікірді де, В. В. Радлов айтқандайын. тіорік 
тілдерінде кемскші екпін әрдайым бас буында болады деген пікірді 
де, И. А. Батманов, т. б. авторлар айтқандайын торт, бес буынды еозде  
көмекші екпін негізгіден бір буыи бұрын тұрады, алты немесе одан коп буын- 
ды сөзде ол екі буын бұрын тұрады деген пікірді де қостауға болмайды. Қыр- 
гыз, қазақ т. б. тілдердіц акцентуациялық нормасы, негізіиде, .бір болуына қа- 
рағанда бұл авторлардыц көмекші екпін мәселееі жөніндегі пікірлерін қазақ 
тілі фактысы мақұлдай алмайды. Қазақ тіліндегі үш және одан да көп буьшды 
сөздіц (түбір сөз болсын, туынды сәз болсын,— бәрі бір) негізгі екпОнге ие 
буыннан басқа калған буындардыц өзара бір-бірінён акцентуациялық айырма- 
сын байқау тым кыйын. Бірөқкей дауысты дыбыстан келгеи бірнеше буынды 
■сөзде бұл біркелкілік анқын байкалады (мысалы; шағала, шағалаларға, кере- 
ге, оісылымшы т. б .). Бұл моселе эксперименталь әдіспен элі д е  бЬлса жете 
тексеріп, терец зерттеуді керек стеді.

Қазақ тіліндегі қосымшалардың көпшілігі екпінді өз бойына 
тартып тұрады. Қөптік, септік, тәуелдік жалғаулары екпінді болып 
келеді де, жіктік жалғау екпінсіз болып келеді. Қазақ тіліндегі 
кейбір қосымшалар екпінді бойына тарта алмайтындықтан (яғни 
энклитика ретінде кездесетіндіктен) акцентуация категориясы кей 
уақыт сөз түлғасын ажыратуга (морфологиялык дифференциация 
жасауга) керек құрал есебінде колданылады.1 Түлгасы бір, қызметі 
бөлек кейбір гомонимикалық қосымшаларды акцентуация арқылы

I
ажыратуға болады. Мысалы: а) біздің оқуиіымыз (мүндағы

мыз — тәуелдік жалғау), біз оқушымыз (мүндағы мыз — жіктік 

ж алғау); б) ағаиіты оюарма (мүндағы ма — болымсыз етістіктің

жүрнағы), тэпітпі ж арма  (ма — зат есімнің жүрнагы); в) сенмы на- 
/

ны көрші (ші — волунатив мағнадағы етістік жүрнағы), ол — бізге

і Қырғыз тілі жөнінеи И. А. Б а т м а и о в  та осы іпікірді айтады (көрее- 
тілген кітаптыц 62-бетін қараңыз).
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көрш і (ші — атеытив ыағнадағы зат есім жұрнағы); г) сіздің қалы-
і % і 

ңыз (ыныз — екінші жак тәуелдік жалғау), сіз қалы ңы з  (ыңыз
екінші жақ бұйрық рай жалғауы); д) сіз баласыз (сыз — екінші

/
жақ, жіктік жалғау), о л  кісі баласыз (сыз — болымсыз есімніц

жүрнағы); е) о л  у й д е  (де — жатыс жалғау), ү й  де  (де — шы-
/ / / 

лау); ж) аттьі кісі (ты — сын есім жүрнағы), о л  м ы лт ы қ атты
(мұндағы ты — етістіктің өткен шақ.қосымшасы); з) біз осындақа-

л а л ы қ  (лық — қалау рай жүрнағы), қа ла лы қ  совет  (лық—сын
<есім жүрнағы), т. б.

Қазақ тіліндегі кейбір басқа қосымшаларға да екпіи түспейді; 
мысалы: сын есім жүрнағы — дай (таудай, оісаздай), қалау рай 
жұрнағы йын (барайын, келёйін), т. б.

Қосымшасыз келген шылау сөздерде, көмекші сөздерде екпін 
болмайды; олар мыналар: ғой (қой), ше, ғана (қана), ма//ме, 
ба//бе, па//пе, дейін, шейін, сайын, сыяқты (тәрізді, сықылды, секіл-
ді) т. б. Мысалы: мён ғой кеңседё болдым, ал сён іие? тёк қана, 
оқыған сайын, ауылдан қалаға дсйін.

Шылау сөздерге қосымша жалғанса, негізгі мағналы сөздегі
і

екпін шылау сәзге ауысып кетеді; мысалы: таныс сыяқтысыз, қала- 
/

га  шейінгі дегенде қосымшалы шылауға екпін түсіп түр.
Қейде негізгі мағналы сөз екпіннен айырылып энклитикаға аы- 

налады. Мысалы: колхоздың малы семіз-ақ екен!, оның аты ат-ақ 
екен! деген сөйлемдегі семіз, ат сөздерінің екпіні ақ сезіне көшіп 
түр (басқаша айтқанда депласация жасалып түр); сондықтан мүи- 
дағы семіз, ат деген сөздер екпіи жағынан энклитика қызметін ат- 
карып түр.

Қазақ тіліндегі күшейткіш үстеулер (өте, тым, ең, тіпті, аса, 
орасан, оюүда т. б.) үнемі екпінге ие болып түрады. Қүшейткіш үс- 
теуі бар түбір сөз екпін жағынан эиклитикаға айналып кетеді; мы- 

/
салы: тым оюақсы, өтё биік, аса зор, ёң әдемі, т. б. Сып есімніп; кү- 
•шейткіш буындары да екпінді өзіне тартып, негізгі мағналы сөзді

/ /
энклитикаға айналдырып жібереді; мысалы: әп-әдем і, біп-биік,

і /
оісап-жақсы, қып- қызыл. Күшейткіш буын дыбыс жағынан дефор-
мацияланып, түбір сөзбен біріксе, оныц екпіні бас буында тұрады;

9 / і 
мундай сөздердің саиы қазақ тілінде екеу-ақ: кәкпеңбек, аппақ.

Үранды сөздерде немесе басқаша түрлі мәнерленіп айтылған
(эмфаза, экспрессив түрде айтылған) сөздердің екпіні бір буын-
нан екінші буынға көшіп отырадьг (Боранбай кітап оқыды деген
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сөйлемдегі Боранбай сезіиіқ дағдылы екпіні оиың соңғы буынындл 
тұр). Ал, 'вокатив сөйлемде (мысалы, Ббранбай, әй Боранбай!) ек- 
пін бас буыиға көшіп кетеді. Октябрь революциясы оісасасын! дегеіг

/
сөйлемдегі жасасын сөзі екпінінің дагдылы орны соңғы буыннаіг 
орта буыиға ауысып тұр.

Орыс тілі арқылы тілімізге келген сөздер (ғылми терминология, 
географиялық атаулар, т. б.) қазақтың ескіден келе жатқан ак- 
центуациялық нормасына түгелімен бағына енген жоқ, сол орыс 
әдеби тілінің өз нормасын толық сактап, өз ерекшеліктерімен енді. 
Терминдер, географиялық атаулар, кісі аттары негізгі түбір түл-

ғада түрып, о бастағы екпінін сақтай алады (мысалы: револю ция ,
/ # / / / 

р ес п уб л и к а , конф еренция, ф цзика, ком луна , Москва, Саратов^
/ /

Ф рунзе, Куйбыиіев).

§ 22. Тіркес екпіні

Дауыс екпіні бір сөз бен екінші сөздің жігін ажыратумен ка- 
тар бір сөз тобы меп екінші сөз тобыиың жігін де ажыратып тұра- 
ды. Арнаулы сөз тобының өзара мағна жуықтылығы ол сөз тобы- 
ның акцентуадиялық жуыктылыгымегі де байланысты болуы мүм- 
кін. Сөйлем ішіндегі сөздердің бәрі бірдей үнемі дербес екпінге 
ие болуы шарт емес. Сөйлем мүшелеріыің грамматикалық қызметі- 
не қарай, олардың акңентуациялық өзгешеліктері де айқындалып 
тұрады. Сөйтіп, тілімізде, кей уақыт, белгілі сөз тіркесі немесе 
түгел сөз шу.мағы бір-ақ екпінге ие болуы мүмкін. Басқаша айт- 
каида, екі сөз немесе бірнеше сөз бір-ақ екпінге бағынып өзара 
біркелкі акцеытуациялық комплекс жасалады. Мүндай екпін ф р а- 
з а л ы қ  (р и т м и к а л ы қ) немесе т і р к е с е к п і н і деп ата- 
лады.

Қазақ тіліиде мына төменгі сөз топтары екпіп жағынан айырық- 
ша комплекс бола алады:

1) Қ о с  с ө з д е р  (бала-игаға, жөн-жосық, ығай-сығай, сы- 
лап-сыйпап, т. б .);

2) Н е г і з г і м а ғ н а л ы с ө з  б е н ш ы л а у с ө з д е р 
(үйге дейін, ол үийн, өзі ғана, мың ңаралы, оңыған сайын, т. б.).

3) Қ ү р д е л і с ө з д е р  т ү й д е г і  (оқып отыр, ән салды, жы- 
ғыла оюаздады, оюығылып қалды, орақ орды, т. б.).

4) А н ы қ т а у ы ш п е и а н ы қ т а л ғ а н с ө з,д е р т і з б е- 
г і  (биік үй, асқар тау, қынай бел, алыс жер, күміс қасық, ат қо- 
ра, қыруар мал, мың сом, т. б.).

5) П ы с ы қ т а у ы ш п е н б а я н д а у ы щ  б о.л ғ а н с ө з 
т і з б е г і (кеше келді, оюақсы оқыды, қалада болды, әрең оюүрді, 
т. б.).

6) И д и о м  с ө з д е р  т ү й д е г і  (қабырғамен кеңесу, сөз• 
байлау, таң атты, тақсіретін тарту, т. б.).

7) Д а л ғ а у с ы з  т у р а  т о л ы қ т а у ы ш  п е н  б а я .н -
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д а у ы ш  б о л ғ а н  с ө з  т і з б е г і  (газет оқыды, хат жазды„ 
кино көрді, т. б.).

Бұл ритмикалық комплекстерге жататын сөздердіқ санын, олар- 
дыц түрлерін көбейте беруге болады. Біз тек мысал ретінде, ком- 
плекс жасай алатын сөз топтарының басты-бастыларын ғана санап 
өттік. Тіркес екгіін (ритмикалық екпін немесе фразалық екпіп) меп 
сөз екпінінің кейбір қағидалары өзара ортақ, бірөңкей болып келе- 
ді. Жеке сөздің екпіні, оііың  соңғы буынына түсетіні сыяқты, тір- 
кес екпін де, көбіне, соңғы сөздің соңғы буыыына түседі. Мәселеп, 
биік үй, торы ат, алыс оісер дегендер жеке сөз есебіиде бір-ақ ек- 
пінге ие болып, ол екпін үй, ат; оісер сөздеріне (буындарына) түсіп 
тұр. Бұл тізбектер акцентуация жағынан да, ассимиляция жағыйап 
да ішінара үйлесіп, түтас бір кесек дыбыстык единица болып түр. 
Айтылуыыда биігүй, торат, алыиииер түріне айналып тұр. Алғаш- 
қы екі тізбек кейінді ықпал, соқғы тізбек тоғыспалы ықпал заңы- 
мен де қыюласып түр. Тізбек ішіндегі сөздердің саны көбейген- 
мен де ритмикалық екпін өзгермеуі мүмкін. Бірақ тізбектегі эле- 
менттер (сөздер) үштен асса^ тіркес екпін, көбіне, ыдырап кетеді: 
күміс шай қасық деген тізбектегі күміс іиай деген анықтауыш қа- 
сық деген анықталған сөзбегі қосылып, бір ғана акцеитуациялық 
комплекс болып тұр. Ал, енді анықтауыштыц санын көбейтіп, әдсмі 
күміс шай қасық дегенде, әдемі деген дараланып, мүндағы тіркес 
екпін ыдырап кетеді. Дәл осы мысалдағы үш сөзбен келген анық- 
тауыштың алғашкысы езалдына бір екпінге ие, қалған еқі аңық- 
тауыш анықталғыш қасық сөзімен қосылып белек екпінгесие бо- 
лып тұр (тіркес екпінніц бір сөзден немесе бір буыныап екінші 
сөзге немесе әзге буынға көшу зақы жеке сөздегі екпіи сыяқты бо- 
лып келеді).



VI. Д Ы Б Ы С Т А Р Д Ы Ң  ҮНДЕСУІ

§ 23. Д ы бы с ү н д е с у і  туралы түсінік. §  24. Сингармонизм.
§  25. Ассимиляция. §  26. П рогрессивтік  ассимиляцня.

§  27. Р егр есси в т ік  ассимиляция.

§ 23. Дыбыс үндесуі туралы түсінік

Қазақ тілінің дауысгы, дауыссыз фонемалары сөз ішінде, сөз- 
дердің аралығында бір-бірімен артикуляция жағынаи, көбіне, өзара 
үйлесіп, қыюласып отырады. Сөйлеу продесінде сөз бөлшектері де 
(түбір мен қосымша немесе буыы мен буын, дыбыс пен дыбыс), бір 
сөз бен екінші сөз де өздерінің айтылуы жағынан қыюласып, үй- 
лесіп те келеді. Д  ы б ы с т а р д ы ң ү н д е с у і дегеніміз — артику- 
ляция жағынан жуық (үйірлес) дыбыстардың біркелкі келуі. Бас- 
қаша айтқанда, сөз ішіндегі не сөздер аралығындағы дыбыстардын 
айтылуына қарай (дауыс қатысы, жасалу орнына қарай) ішінара 
жапсарласып, жанасуын дыбыстардың үндесуі дейміз.

Дыбыстардың үндесуі мыыадай түрде үшырайды:
1) Жуан дауыстыдан кейін жуан дауысты келеді; мысалы: 

бал +  дың, он -\-ға, он +  дар +  да, оісол +  ғсц оісыл +  ға, оюыл +  _ 
+  дың, құн +  ды, т. б. г

2) Жіңішке дауыстыдан кейін жіцішке дауысты келеді; мысалы: 
сән +  ге, ер +  ді, ер +  лер +  ге, ін +  дер +  де, түн +  де, оюез +  ді 
т. б.

3) Қазақ тілінде дауыстылар жуанды, жіңішкелі болып үндесу- 
мен қатар, кейде, еріиді, езулі болып та үидеседі; мәселен, орақ +  
+  тар +  дың дегеи сөздіқ бас буыиы ерін дауысты болса да, бұл 
сөздегі дауыстылар: а) езу жағынан үндесіп түр; б) біркелкі жуак 
түрде келіп түр; ал, өрік +  тер +  дің деген сөздің бас буыны ерін 
дауыстысы болғандықтан оның екінші, үшінші буындарындағы да- 
уыстылар да ерін дауьістыларына айналып отыр: бүл өрүктердің 
түрінде айтылып тұр (бүл жөпде «еріп үндестігіне» арналған ере- 
желерді караңыз).
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Бұл тәрізді дауыстылармен байланысты үндесуді тіл ғылымын- 
да с и н г а р м о н и з м  деп атайды. Сөйтіп, сингармонизм — дыбыс- 
тар үндесуінің бір түрі: бір дауысты дыбыс екінші дауысты дыбыс- 
нен не тіл қатысы жағынан, пе кейде ерін катысы жағынаи үйле- 
сіп (үндесіп) түрады.

4) Қатаң дыбыстан кейін қатаң дыбыс келеді; мысалы: хат +  
қа, хат-\-тар, с.тудент +  піз, кес +  тік, кес +  пе, Ташкент +  тік, 
т. б.

Лаою +  сыз (айтылуы лаш  +  шыз), Дос +  жан (айтылуы Дош  +  
+  шан)  тәрізділер де осы топқа енеді.

5) Ұяңнан кейін үяң келеді; мысалы: өзіміз +  біз, оюаз +  ды} 
оюаз +  ба, күз +  де, қаз +  дар, күз +  дік, т. б.

Көк дөнен (айтылуы кәгдөнен), боз қүнан (айтылуы бозғүнан) 
тәрізділер де осы топқа жатады.

6) Үндіден (не дауыстыдан) кейін үнді немесе үяң келеді; мы- 
салы: қар +  лар, инженер +  міз, нан +  ның, бала +  лар, бала +  
дан, бала +  мыз, бала +  лық, бала +  ға, қар +  дан, т. б.

А қ ешкі (айтылуы ағешкі), қап әкел (айтылуы қабәкел), ала 
кел  (айтылуы алагел) тәрізділер де осы топқа жатады.

7) б, п дыбыстарының алдынаи келген н дыбысы м дьібысына 
айналады да, қ, ғ, к, г дыбыстарының алдынан келген н дыбысы ң 
дыбысына айналады; мысалы: Күрманбек (айтылуы Күрмамбек) , 
Жанпейіс (айтылуы Жампейіс), сенбеді (айтылуы сембеді) , Аман- 
қүл  (айтылуы Амаңқүл), Ж анқабыл (айтылуьт Ж ацғабыл), түнгі 
(айтылуы түңгі), Сәрсенкүл (айтылуы Сәрсеңкүл) т. б.

4, 5, 6-пуикттардағы кағидалар — дауыссыз дыбыстардың
дауыс қатысына қарай болып отырғаи өзгерістер: дыбыстардың
бірде қатаң, бірде ұяң, бірде үнді (не дауысты) болуы — дауыс 
шымылдығынын кызметімен байланысты.

7-пункттағы кағида — дауыссыз дыбыстардың жасалу орнына 
(яғни артикуляциялық ориыпа) карай болып отырган өзгеріс.

4, 5, 6, 7-пункттарда көрсетілген дауыссыздардың бір-біріне ти- 
гізген ықпалын (яғии дауыссыздардың үидесуін) тіл ғылымында 
а с с и м и л я ц и я деп атайды.

Липгвистикалық әдебиетте дауыстыларға байланысты үндесуді 
(сингармонизмді) б у ы н  ү н д е с т і г і  деп те атайды, ал, дауыс- 
сыздарға байланысты үндесуді (ассимиляцияны) д ы б ы с ү н д е с- 
т і г і деп те атайды.

Сөйтіп, сипгармонизм категориясын да, ассимиляция категория- 
сын да — дыбыстар үіідесуініц басты екі түрлі тараулары деп білуі- 
міз керек. Бүл екі тараудыц екеуі де — дыбыстау мүшелерініц кыз- 
метіне (артикуляциясына) байланысты өзгерістер. Сондықтаи бүл 
•екеуінің айырықша өзгешеліктерін білумен қатар, олардың езара 
ортақ қасиеттеріые де көңіл бөлген мақүл.

Дыбыстар өзгеруінің тіл-тілде басты екі түрлі өзгеру жолдары 
бар: бірі — к о м б и н а т о р л ы қ  өзгерістер, екіншісі — с п о и-
т а н д ы к өзгерістер.
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Комбинаторлық өзгерістер көршілес дыбыстардың біріне бірі 
тигізген ықпалымен байлаиысты болады: белгілі бір дыбыстың екін- 
ші түрлі дыбысқа алмасуы да, кейде дыбыстың түсіп қалуы да неме- 
се тыңнан жаңа бір дыбыстың пайда болуы да, т. б. сөздегі езге ды- 
быстардың ауанымен байланысты болады. Мысалы: ол колхозға 
кетті, ол қызметке кетті деген сөйлемдерді алалық; колхозға де- 
геннің қосымшасы (ға) өзінен бүрынғы тетелес буынмен үйлесіп 
тұр; қызметке дегеи сөздегі қосымша да (ке) өзінен бұрынғы те- 
телес буынмен үйлесіп тұр. Басқаша айтқаида хоз буынындағы жуан 
дауысты дыбыстың ықпалымен оған жалғанған ға қосымша- 
сындағы дауысты дыбыс та жуандап түр; қызмет дегеныің мет де- 
ген буынындағы жіңішке дауысты дыбыстың ықпалымен ке қосым- 
шасындағы дауысты дыбыс та жіқішкеріп түр; колхоз дегениің соң- 
ғы дыбысы — үяқ, сондықтаи осындағы ға деген қосымшанын 
баеқы дыбысы да үяидап түр; қызмет дегеннің соңғы дыбысы — қа- 
таң, сондықтан осындағы ке деген қосымшаның басқы дыбысы 
да қатаңға айналып түр.

Әбеннің оңып жүрген мектебі алыс емес деген сөйлемдегі 
мектебі деген сөздіц түбірі мектеп болады. Осындағы п дыбысы і 
дыбысының ықпалымен үяидагі б дыбысына айналып отыр. Мұн- 
дағы сөздің соцғы дыбысы қосымшаның ықпалымен әзгеріп түр.

Дыбыс түсіп калуына мысал: ерін — ерні, мүрын — мүриы, кө- 
ңіл — көңлі; осындагы ы немесе і дыбысының түсіп қалуы—өзі тек- 
тес. дыбыстың сөз соңынан жалғасуына байлагіысты. Дыбыс косы- 
луына мысал: өзге тілдерден ауысқан сөз бірыеше дауыссыздан 
басталса, немесе бірнеше дауыссызға аяқталса, ол дыбыстардыц 
алдынан немесе артынан (не ортасынан) ы (і) дыбысы дәнекерле- 
неді (О мск— Омскіге, Петропавловск — Петропавловскіге, бүрын- 
ғы уақытта станция деген ыстаиса түрінде айтылып келді т. б.).

Демек, комбинаторлық өзгерістер бойынша бір дыбыс екінші 
дыбысқа тәуелді болып түрады, бір дыбыс екінші дыбысқа игеріліп 
түрады. Сондықтаы дыбыстардың бүл тәрізді өзгерістерін қазақша 
и г е р у л і  ө з г е р і с т е р  деп атауға болады.

Комбииаторлық (игерулі) өзгерістің сөз мағиасына әсер етерлік 
күші жоқ; басқаша айтқаида дыбыстардың комбииаторлық вари- 
анттары — белгілі бір фонемаиың (көбінесе қосымшаның) тексырт- 
қы фонетикалық күбылыстары; мысалы: бала — лар, терезе — леру 
ңаз — дар, сөз — дер, ат — тар, пеиі — тер дегендегі көптік фор- 
маның лар, лер, дар, дср, тар, тер болып фонетика жағынан кү- 
былуының мағнаға тигізер шарпуы жоқ; осындағы көптік форманыц
қайсысының болса да, грамматикалық қызметіиде де өзара ешқан- 
дай айырма жоқ. Сол сыяқты малшы  — егінші, малиіы -\-мы з — 
егінші міз, аға +  ны — іні +  ні, аға +  ға — іні +  ге дегендегі 
шы — ші, мыз — міз, ны — ні, ға — ге бір-бірінен мағна жағынан 
дифференцияланыгі түрған жоқ. Кейбір негізгі морфемаларда да 
осындай фонетикалық параллель бола береді; мысалы: саламат — 
сәлемет, сықылды — секілді, дейін — иіейін т. б. Бүлардың да Іші- 
нара бір-бірінен мағна ерекшелігі жоқ.
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Сондықтан дыбыстар үндесуі категориясы (оның сингармонизм 
саласы да, ассимиляция саласы да) дыбыстардың комбинаторлық 
-өзгерістеріне жатады.

Ал, спонтандық өзгерістерде көршілес дыбыстардың бір-біріне 
тигізген ешқандай ықпалы болмайды: барлық позицияда дыбыс оз- 
герісі өзге дыбыстың ықпалына ықпай, «өздігінен» күбылып түрады. 
А4әселен, бірде шелек болып, бірде челек болып, ш орныиа ч келіп 
тұруын өзге дыбыска байланыстыруға болмайды. Сәйтіп, осы жер- 
де бірде ш, бірде ч айтылуы — спонтандық өзгеріс. Споитандық өз- 
герісқе тағы бір мыс.ал: қазақ тілінің кейбір жергілікті ©згешелік- 
теріне (говорларына) сай, кейде Ж үсіп , кейде Түсіп, кейде Нүсіп 
формалары айтылады; осы сөздің (кісі атыиың) бас дыбысы бірде 
ж, бірде т, бірде н болып түруы — өзге дыбыстардың ықпалынан 
емес. Сол сыякты Айиід. — Ғайша, Әбділда — Ғабдүлла, Ғали — 
Кали  — Әли (Әлі) параллельдеріндегі бас дыбыстар да басқа ды- 
быстардың ауанымен пайда болып тұрғаи жок. Бүл с.өздердің ғ дан 
басталған түрі ол сөздердің бастапқы нүскасына сәл таяу айтылып 
түр; ал, бірде а, ә болып, бірде к болуы — өзге дыбыстардың әсе- 
рінеи деп түсіиуге болмайды. Не болмаса: бүл деген сілтеу есімдігі 
ілік септікте мүның түрінде де, бүның түрінде де айтыла береді; 
мүның формасьгндагы м дыбысы ассимиляциялык (демек, комбина- 
торлық) заң бойыпша пайда болып түр: с.ол сөздің ішігідегі үнді 
дыбыстардың ауанымең бас дыбьтс м-ға айиалып түр; ал бүның 
формасыпдағы б дыбысы бастапқы калпыи сақтагі түр: бүл — өзге 
дыбыстың ықпалына ықпай тұрған өзгеріс. Немесе: балалар деген 
сөз кейде балалар (баллар), балдар болып, ыктламдалып, орта 
•буындағы а түсіп калып та айтылады (а-ның түсіп қалуын да сол 
сөздегі дыбыстардың әсерінен деуге болмайды).

Демек, спонтандық өзгерістер бойынша бір дыбыс екінші ды- 
бысқа тәуелді болмайды, бір дыбысты өзге дыбыс игере алмайды. 
Сондықтан дыбыстардың бүл тәрізді өзгерістерін қазақша и г е р у -  
с і з  ө з г е р і с т е р  деп атауға болады.

Қазак тілі дыбыстарыиың үндесуін жоғарыда айтылған спонтан- 
дық (игерусіз) өзгерістерге гтіеңдестіруге болмайды. Бүдан келіп, 
спонтандық өзгерістерді кездейсоқ заң деу дүрыс емес. Тілдегі әр- 
қыйлы қүбылыстардың басым көпшілігі тіл дамуыиың ішкі заңда- 
рына байлаиысты туып отырады. Қазақ тілінің өзіндік фонетика- 
лық заңдары көи күбылыстардың сьгрын ашып бере алады. Мәсе- 
лен, Ғалы формас.ымен барабар Кали немесе Әли (не Әлі) форма- 
ларының қолданылуы әбден түсінікті болса керек: тілімізде ғ-дан
басталатын с.өздердің тьтм сирек, ал қ, а, ә-лерден басталатын сөз- 
дердің өте көп екендігі бүл тәрізді фонетикалық өзгерістің себебін 
айқыидап берсе керек.

Сонымен, дыбыстар үндестігінің жалпы жақтарын, оның комби- 
наторлық және спонтаидык өзгерістерге қарым-қатысын айтумен 
барабар, даралап, сингармонизм, ассимиляция категорияларының 
әздеріне арггай тоқталайық. |
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§ 24. Сингармонизм

Тіліміздегі байырғы сөздердің басым көпшілігі не біркелкі 
жуан, не біркелкі жіңішке айтылады. Мысалы:

Осы ізбен қазақ тілі төл сөздерінің бәрі дерлік не бірөңкей 
жуан, не бірөңкей жіңішке келеді; буынның да, сөздің де жуан, 
жіңішкелігі дауыстылармен байланысты. Бұл жөнінде буын бөлімін- 
де толық тоқталғанбыз.

Сингармонизм саласыида көзге айқын түсетін фонемалар — 
дауыстылар; дауыстылар сингармонизмнің түр-түрін жасауға негіз- 
гі арқау болады; ал дауыссыздар дауыстыларға селбесіп барып, да- 
уыстылардың ыңғайына қарай айтылады. Демек, сингармонизм за- 
ңы бойынша көршілес буындардың, көбіие, алдыңғысы кейінгі бу- 
ынды ілестіріп түрады.

В. В. Радлов, П. М. Мелиоранский, В. А. Богородіицкий т. б. 
авторлардың пікірінше: еингармонизм заңы бойынша түбір түлға- 
ның вокализмі косымшадағы (жалғау, жүрнақтағы) вокализмді 
билеп түруы керек.1

Қазақ және өзге тюрік тілдері үшін бүл ережені қыйсық деуге 
болмайды. В. А. Богородицкий өзініқ «Этюды...» атты еңбегінде 
тюрік тілдеріндегі с и н г а р м о н и з м  категориясын ол тілдерде 
префикс пен предлогтардың болмауына (яғни олардық орнына тү- 
бірдің соңынан қосылатын жалғау, жүрнақтардың болуына) байла- 
ныстырады. В. А. Богородипкийдін бүл пікірін екінші сөзбеП" айт- 
қанда: сингармонизм тюрік тілдерінің жалғамалы (агглютинатив- 
тік) қүрылысымен үштасқан категорияға жатады.

Түбірмен үндесе алмайтын бес-он жүрнақтарды еске алмағанда 
қосымшалардың ірі орыс тюркологтары айтқандайын түбірге бағы- 
на жалғану зацы2— даусыз мәселе. Бүл заң, әеіресе, бір буынды 
түбірлерге қосылған қосымшаларда анық байқалады. П. М. Мели-

1 В. В. Р а д л о і в .  «Рһопеіік (іег ШпШсһеп Тйгкзргасһеп», 10 — 11-Өет.; 
П. М. М е л и о р а н с х  и й. Краткая грамматшса 'казак-киргизского языка, 
часть 1, стр. 16; В. А. Б о г о  р о  д и ц к в й .  «Этюды по татарскому языкозна- 
ншо», стр. 58.

ь Түбірдегі во-кализмнің қосымшадагы возализмді бағындыруьга айтып 
отырмыз. • .

Ж у а н  с ө з д е р Ж  і Н і ш к е с ө з д е р
мал +  дар +  ды
бала +  мыз
жыл +  дық +  тың
кала +  да +  ғы +  лар +  ымыз
кызыл +  дау
оқы +  т +  қыз
қашаи +  ғы
қыс +  қы
тоқсан +  дар +  да
олар +  дан

жер + лер  +  ді
іні +  міз
күн +  дік +  тің
үй +  де +  гі +  лер +  іміз
үлкеи +  деу
кел +  тір +  т +  кіз
неше +  де +  гі
күз +  гі
сексен +  дер +  де 
сен +  дер +  ден.
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оранскийдіқ бұл жөыіндегі өз мысалы: ал +  дыр +  ыс +  ып +  ты, 
кел +  тір +  іс +  іп +  ті. Осындағы негізгі түбірлер: ал, кел ; ал де- 
ген түбірдің жуан болуынан, оған жалғанған қосымшалар да жуан; 
кел деген түбірдің жіңішке болуынан, оған жалғанған қосымшалар 
да жіңішке. Сол сыяқты, мәселен, мал, ек түбірлеріне қосылуға ти- 
істі қосымшалар, тиісінше, не жуан, не жіңішке болады: мал  +  
+  іиы +  лар +  ы +  на, ег +  ін +  ші +  лер +  і +  не.

Қосымшалардағы вокализм түбірдегі вокализмге басқышта- 
нып барып бағынып тұрады: түбірдегі дауысты жуан (ие жіңішке) 
болуына қарай оған тікелей көршілес қосымшадағы дауысты да 
тиісінше жуан (не жіңішке) болады; одан кейінгі қосымшалардық 
да жуан (не жіңішке) болуы алдындағы өзімен тетелес қосым- 
шамен байланысты; біртіндеп, сатылап барып бір буын екінші 
буынды ілестірумен барабар, сөздегі барлық буындарға арқау тү- 
бірдің дауыстысы. Мүныц схемасын мына түрде көрсетуге боладьі:

мал +  шы +  ла + ГрьТ -р наI____ 1 I___________   1 ,

. ___ _____ ^  / -қ .  ^ ^ -------------- -----  ^  ++|------1 \----- 1 I 1 I » і » 1 1 1
мал -һ шы +  ла +  ры +  мыз -ь да +  ғы

I I > • <---- » «і і і-----1 і-----; |------- )
жер +  ле +  рі +  міз -р де +  гі -р лер

Бірнеше буынды түбірдід алғашқысынан гөрі соқғысы басым 
болады да қосымшалардағы дауыстылар сол түбірдіқ, негізінде^ 
соңғы буынына тәуелді болады. Бүл жағдай жуанды-жіңішкелі 
болып келген-^ралас буынды түбір сөзден айқын байқалады. Мы- 
салы, қызмет, деһутат дегендер аралас буынды сөздер: бірінші сөз- 
дің алғашқы буыны — жуан, кейінгісі — жіңішке; екінші сөздің ал- 
ғашқы буыны — жіңішке, кейінгі екі буыны — жуан; қызмет-\-ші-\- 
+  лер +  ге дегенде мет буыны жіңішке болғандықтан қосымшалар 
да жіңішке түрде жалғанып түр; ал депутат +  тар +  ға дегенде 
тат буыны жуан болғандықтан қосымшалар да жуан түрде жалға- 
нып тұр. Мүның схемасы мынадай болады:

,___  ̂  «Ч» 1 і-----1 (----1
депутат +  тар +  ға

Ал, біркелкі екі, үш буындардан жасалған түбір сөздіқ (негізгі 
морфеманың) дауыстылары өзара сатылап бірі-біріне ықпал

I—
қызмет +  ші +  лер +  ге'——' * _________і
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•ете алады. Мәеелен, жапық, мәсі деген сөздердін, әрқаіісысындағы 
алғашқы буын екінші (көршілес) буынға ықпал етеді: сөйтіп, бірде 
жуан түбір, бірде жіңішке түбір жасалады.

Сонымен, біркелкі буынды түбірге де, аралас буынды түбірге 
де қазак тілі қос.ымшалары сингармонизм заңы бойынша жалға- 
нады.

Біркелкі буындардан жасалған түбір сөздер, көбіне, байырғьт 
лексикаға жатады да, аралас буынды түбір сөздер, көбіне, интерна- 
ционалдык лексикаға жатады. (Өзге тілдерден ауысқан қарапайым 
сөздердің едәуірі де аралас буыиды болып келеді). Бүл екі салалы 
лексиканың екеуі де (қазак тілі қосымшалары жалғанғанда) син- 
гармоиизм заңы бойынша құбылып отырады.

Біркелкі келген көп буынды байырғы түбірге казақ тілі қосым- 
шаларының үндесу схемасы мынадай болады:

9  «  I  % }  |  «

балық -г тар -р ы -Ь нан терезе +  лер +  » +  Нсп

Шартты түрде біркелкі келген көп буынды байырғы түбірдің 
бас буыиын А түрінде белгілеп, оның соңғы буынын А1 түрінде 
белгілеп, қазақ тілі косымшасын а түрінде белгілесек, мынадай 
болып шығады:

-----------  ->А'?----------------А а
Ережеден тыс кететін азыиаулақ сөздерді еске алмаганда, байыр- 

гы сөздер осы схемаға лайық үндеседі: яғни сөздің алғашқы буы- 
ны екіншіге, екінші үшіншіге т. б. ықпал ете үндеседі; түбірдін 
біркелкі буындары жыйналып, өз тұсынан барлық косымшаларға 
тағы да шыйыршықтанып ықпал етеді.

Шартты түрде аралас буынды түбірдің бас. буындарын А түрін- 
де, оның (түбірдің) соңғы буынын В түрінде, қазақ тілі қосымша- 
ларын в түрінде белгілесек, мынадай болып шығады:

А---------------В------------------> в

Аралас буынды келген түбір қазак тілі косымшаларымен осы 
схемаға лайық үндеседі: түбірдің алғашкы буындары қалыс (ин- 
диффереит) түрады да, соңғы буыныиа қазақ тілі қосымшалары үн- 
десе жалғанады.

Сонымен, тетелес алғашқы буындағы дауысты жуан болса, ке- 
йінгі буындардың да дауыстылары жуан болып, тетелес алғашкы 
буындағы дауысты жіңішке болса, кейінгі буындардың дауыстыла- 
ры да жіңішке болып келеді. Мұның кестесі (орфографиялық нор- 
маны да еске алғанда) мынадай болады:
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Тетелес алғашкы 
буындағы дауыстылар

кейіигі
буындағы

дауыстылар
мысалы

а а, ы дала, балыкты;
.ы а» ы ыдыска, мылтыктар;

ә е , ;і әншілер, Әлімге;
е е, і тереземіз, мекемелерді;
і е, і тістеріміз, інілер;

0 а, ы орағы, омыртқа;
ө е, і өріктер, көркем;
Ұ а, ы кұлан, жүмыска;
Ү е, і күндерде, жүргінші.

Аралас буынды түбірдің соқғы буынынын, ыңғайына қарай үн- 
десе жалғанатын қосымшалар да осы кестеге жатады (мысалдар 
жоғарыда көрсетілді).

Бұл кестені басқа түрде де жасауға болады. Егер, сездің бас 
буынында а, ы, о, ұ дыбыстарының бірі келетін болса, онда сол 
сөздің соңғы буындарында дауыстылардан а, ы дыбыстары айтыла- 
ды; бас буында ә, е, і, ө, ү дыбыстарының бірі келетін болса, онда 
сол сөздің соңғы буындарында дауыстыларцан е, і дыбыстары ай- 
тылады. Екінші сөзбен айтқанда:

а) Жуан дауыстылардан кейін жуан дауысты дыбыстар келеді 
,де, жіңішке дауыстылардан кейін жіңішке дауысты дыбььстар ке- 
леді. і

б) Езу дауыстыларынан кейін де, ерін дауыстыларынан кейія 
де (жазу нормасын еске алғанда) езу дауыстылары келеді; езу 
дауыстыларынан ә дыбысы ғана (сірә тәрізді азнаулақ сөздерді 
еске алмағанда) соңғы буындарда үшырай алмайды.

Осындай, бірінші буындағы дауыстының ауанына қарай қалғаы 
буындардағы дауыстылардың бірөңкей жуан, ие бірөңкей жіңіш- 
ке болып және алғашқы буыннан басқа буындарда ерін дауыстыла- 
ры келмей, езу дауыстылары келуін е з у  ү н д е с т і г і  (п а л а- 
т а л ь д ы қ  а т т р а к ц и я  немесе л и н г в а л ь д ы қ с и н г а р- 
м о н и з м) дейміз.

Қырғыз, алтайлық т. б. тілдерде бас буындағы ерін дауыстысы- 
нан кейін сол ерін дауыстылары өте жиі келе береді (мысалы: 
тоолорғо, төөнү, түлкүнү). Мүндай үндесуді е р і н  ү н д е с т і г і  
( л а б и а л ь д ы к  а т т р а к ц и я  немесе л а б и а л ь д ы қ с и н- 
г а р м о н и з м) дейміз.

Ерін үндестігі (лабиальдык аттракция немесе лабиальды син- 
гармонизм) казақ тілінде езу үндестігіне (палатальдық аттракция- 
ға иемесе лингвальдык сингармотшзмге) карағанда өте сирек кез- 
деседі. Әдеби тілде (жазу нормасын еске алғанда) ерін үндестігі 
тіпті еленбейді десе де болады. Осыған қарағанда езу үндестігінің 
қазіргі қазақ әдеби тілі үшін айтарлықтай үлкен мэні бар деуге 
болмайды.

Қейбір тюрік тілдерінің (кырғыз, алтайлык т. б. тілдердің)
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жалпы фоиетикалық жүйесінде езу үыдестігі елеулі орын аладьн 
Ол тілдердіц әдеби нормасы үшін де бүл категорпяның мәні зор.
О. Бётлингк тюрік тілдеріндегі ерін үндестігін бертінде пайда бол- 
ған қүбылыс деп табады. В. В. Радлов өзінің «Фонетикасында» бүл 
категорияны ертеден бар категория деп есептейді. Совет түсында- 
ғы кейбір ғалымдар (соның ішінде қырғыз тілініқ мамандарьг 
И. А. Батманов, Қ. Қ. Юдахин) Радловтың пікірін дұрыс деп есеп- 
тейді.

Езу үндестігі тюрік тілдерінде кейінгі кезеңдерде пайда болған 
деген концепцияны, біздің ойымызша да, тарихи деректер мақүл- 
дай алмайды. Тюрік тілдерінің ертедегі жазу нүскаларын айырық- 
ша тәптіштеп зерттеген совет ғалымы С. Е. Малов Орхон жазуын- 
дағы ескерткіштердің сөздерін латын транскрипциясымен жазғанда 
бас буындағы ерін дауыстыларының ауанымен кейінгі бір-екі буын- 
дардағы дауыстыларды да ерін дауыстысы етіп жазуы — үлкен кө- 
ңіл бөлерлік мэселе.

Қазактың ауызекі тілінде аздап болса да ерін үндестігі байқа- 
лады. Ерін үндестігі қазак тілінде: а) тек қоеалқы роль атқарады; 
езу үндестігі бойыиша сөздің жуан я жіңішке болып келуі — тілі- 
мізде — басты қағида; б) буындардыц саны жағынан ерін үндес- 
тігінің күші үш буыннан аспайды: әсіресе екі буынды сөзде ерін 
дауыстысымен келген алғашкы буынның еріндік ықпалы анық сезі- 
ліп түрады; үшінші буында солғыидау сезіледі.

1) Алғашқы буындағы о немесе ұ дыбыстары екінші бүындағы 
ы дыбысын у-ға айналдырады; мысалы: орыи, қүлын (айтылуы: 
орұн, құлұн);  үшінші буындағы ы-ға лабиализация ықпалы толық 
емес, жартылай тиеді: қүлыны, орынды дегендегі соңғы ны, ды 
буындары айқын нұ, дү түрінде келмей, езу дауысты ы араласып, 
көмескі түрде келеді. Ал, ашық дауысты а-ға о-ның да, ұ-ның да 
ыкпалы болмайды; мәселен, орақ, щүлан дегенде екіиші буындағы 
а анық айтылып түр.

2) Алғашқы буындағы ө немесе ү дыбыстары екінші буындағы і 
дыбысын у-ге айналдырады; мысалы: корік, күдік (айтылуы: кө-
рүк, күдүк); ал, үшінші буындағы і-ге ө-нің де, ү-нің де ықпалы 
жартылай тиеді: көріктің, күдікті дегендегі соңғы тің, ті буындары 
айқын түң, тү түрінде келмей, езу дауысты і араласып, көмескі 
түрде айтылады.

3) Алғашкы буымдағы ә иемесе ү дыбыстары екінші буындағы е 
дыбысын ө-ге айналдырады; мысалы: өлең, күрек (айтылуы: өлөң, 
күрок), ал үгаінші буындағы е-ге бүлар толық әсер ете алмайды.

Сөйтіп, түбірдің соңғы буыиындағы дауысты мен косымшаларда- 
ғы дауыстылардың үндесуін мынадай кестемен көрсетуге болады; 
бұл кестеден тіліміздегі басты сингармонизм зақы — езу үндестігін 
де, ауызекі тілде ұшырайтым ерін үндестігін де осы кестедеы көру- 
ге болады (163-бетті караңыз).

Сонымен, сиигармонизм категориясын қүрып бара жатқан заң, 
тілге қажеті жоқ заң деп түсінуге болмайды. Тілде жиі қолдаиы-
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I 11 III

і[■косымшалардағы дауыстылар

Түбірдің
соңгы

1 2 3 , 4  т. б.
м ы с а л ы

дауьтстысы алғашкы
дауысты

екішііі
дауысты

үшіиші
дауысты-

лар

а а, ы а, ы а, ы республика-|-лар-Ьымыз-1-ға, 
мал+ш ы, мал+га;

ы а, ы а, ы а, ы жыл-Рдыц, жыл-һдар+ы-Ьиан, 
ж ы р + ш іу+ лар ;

е е, і е, і е, і ел +  ші, е л д  ге, е л + ш і+ л е р + і  +  иен, 
конф ерам сье+лер+і;  

тіл ,-ш і+лер , іс ьтер +  і+ и е и ,  
с із + д е р + д е  + г і  +  лер;

•

і е, і е, і е, і

ә е, і е, і е, і сон+дік, әи +  ші +  лер+інен , 
мән-+і+не;

0 а, Ұ а, ы
о

а, ы киио +  м үз+ды ц, о н + д ү қ + т ы ң ,
о о

к о л + ү + (м ы з)+ д ы ң ;
О

Ү а, Ү а, ы
о

а, ы түр+мүс-1-ы +  ныц,
о

ж ү р т + ш ү + л ы ғ + ы + и а ;
о

ө е, ү е, і
с  о е, і т ө л + ү + н е ,  төл+дөр-Ь  і (м із)+дің ,

О о
с ө з + ү + н ің ;

о

Ү е, ү е, і
о о

е, і күи-Рдө, к ү п + д Ө р + д е  +  гі,
О

к үл + дүр  +  гіш +  тің;
о

жуан У а, Ү а, ы
о

а, ы т ү у + л а р + ы  (н )+ д а  +  гы, 
■‘ҮУ+Ү (м ы з)+ ды д.

о
жіцішке У е, ү е, і

О о
е, і ел ү у + д ө , е л ү у + д ү ,  

біл үу +  ү + м і з + дің
о

жуан и а, ы а, ы а, ы жый +  на, жый +  на +  йык, 
ж ы й+иа (у) +  шы +  лар+да-і-гы

жіиішке и е, і е, і е, і кій +  ім, кій +  ім + д і + л е р + д е + г і ,  
кій +  ім +  і (м із )+ д і.

латын, халықтық қасиеті күшті қүбылысты қолжаулық етуге бол- 
майды.

Тіл қоғамдық катнас кұралы болумеи қатар, тарихи құбылыс. 
Коғамдық (тарихи) қүбылыс болып есептелетіи тіл революдия жо- 
лымеы емес, керісінше, баяу түрде, эволюция жолымеи дамып оты- 
рады. Сол біртіндеп дамып отыру жағдаятып сингармонизм сала- 
сынан да байқауға болады.

Октябрь революциясынан кейін үлы орыс халкы тіліиің игілікті 
әсерімен қазақ әдеби тілінің мейлінше дамып, мейлінше баюы — 
аян мәселе. Орыс тілінеи келген түбір түлгадағы интернационал- 
дық сөздер (қазак тілі косымшасы жалғанбай түрған калпында) 
сингармонизм заңына түгелдей бағына айтылады деуге болмайды. 
Бірақ, қазақ тілі қосымшалары бүл сөздердің соцғы буыныиың
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ауанымен, сингармонизм бойынша қүбылып отыруы күдіксіз мә- 
селе. Анығырақ айтқанда, интернационалдық сөз түгелімен бір- 
өңкей болуы шарт емес; мүндай бірөқкейлік (сингармонизм зақы 
бойынша қыйысушылық) түбірдің соңғы буыны мен қосымшалар 
аралығында болады. (Оның схемасы жоғарыда келтірілді).

Сондықтан интернационалдық сөздердің түбір түлғасын сингар- 
монизм заңының шеңберіне сыйғызамын деп әуреленуге болмайды. 
Қазақ ұлтшылдары интернационалдық сөздердің түбір қалпын ай- 
тылуда ғана емес, жазылуда да мүлде өзгертіп, орфоэпиялық нор- 
мада да, орфографиялык нормада да үлкен алалық туғызды. Сөзді 
естілуінше жазу керек деп, неше алуан термин сөздерді пырағы- 
рам, лөктір, кемесие, т. б. түрінде айтқызамын деп, үлтшылдар 
канша бүрмалағысы келсе де, совет жүртшылығы оларға тойта- 
рыс берді.

Сондықтан сингармонизм зақынық характерін, өзіне тән өзгеше- 
ліктерін, оның қолданылатын қыйсынды жерлерін тіліміздіқ ішкі 
зандарымен үластыра отырып зерттей беруіміз керек.
Е с к е р т у :  а) қосынды дауыстылар (дифтонгоидтер) болып есептелетін

у, и лер барлык дауыстылардан кейін «еле береді; у , әсіресе, ин- 
финитив (тұйық рай) тұлғасында, ал, и, әсіресе конвербиаль 
(көсемше) тұлғасында кездеседі; бұларды кестеге енгізбедік.

б) өзінің алдындағы буынның дауьістыларымен үндеспейтін 
паз, қор, қой, нікі (дікі, тікі), кер, кеш, гей тәрізді бес-он жұр- 
нақтағы дауыстыларды да, өзінің алдындағы буынмен үндеспей- 
тін интернационалдық жұрнақтарды да бұл кестеге енгізбедік.

Осында айтылып отырған екі салалы жүрнактар тюркология- 
лык әдебиетте сингармонизм заңынан тыс түрған форма делініп 
келді. Бұлай деу — дәл емес. Өйткені, бұлар өзінен бүрынғы 
буыидармен үндеспегенмен, өзінен соңғы буындарды үндестіре 
қыйысады. Мысалы:

Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң, аркалан...

дегенде паз қосымшасы өзінен бүрынғы жіңішке буынға үндесе 
алмай тұр; ал ғсем +  паз +  ға, эсемпаз +  дық  +  қа  десек, паз 
қосымшасы өзінен кейінгі буындармен үндесіп тұ-р. Сол сыяқты 
пролетари +  ат +  қа  дегендегі ат жұрнағы алдыңғы буьінмен 
үндеспей, кейінгі буынмен (казақ тілі қосымшасымен) үндесіп 
тұр.

§ 25. Ассимиляция

Сөйлеу процесінде бір сөз екінші сөзбен, бір буын екінші буын- 
меи өзінің екпіні, буыны, т. б. жақтарынан жиі қыюласатыны сыяқ- 
ты, бір дыбыс екінші дыбыспен де үйлесіп, үндесіп түрады.

Сиигармонизм — дауыстылардың үндесуі болып есептелсе, асси- 
миляция, негізінде, дауыссыздардың үндесуі болып есептеледі.

Ассимиляция;1 а) т о л ы қ т ү р д  е ұ ш ы р а й д ы; басқаша айт- 
қанда, бір дыбыс екінші дыбысты дәл өзіндей етіп, толық елікті- 
реді; мысалы; жаз +  с.а, сүз +  се (айтылуда; оісасса, сүссе); қосым- 
шаның с дыбысы түбір сөздің соңғы з дыбысын дәл өзіндей етіп 
толық еліктіріп отыр: жасалу орны жағыиан да, жасалу жолы

1 Латынша ассимилатио (ұқсау) деген сезден алынған.
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жағынан да, дауыс қатысы жағынан да —• бүл екеуі бірдей. Сол 
сыяқты, з -(- ш немесе с -{- ш түрінде екі дауыссыз катар тұрса ш +  
ш түріне айналады; мысалы: сөз +  шең, жүмыс +  шы (айтылуы: 
сеьишең, жүмышшы); ш +  с болса да ш +  ш түріне айналады: қаиі 
+  са, шаш +  са (айтылуы: қашіиа, шашша); з +  ж түрі ж  +  ж-ға 
айналады: боз жігіт (айтылуы: божэюігіт);
б) ж а р т ы л а й т ү р д е ү ш ы р а й д ы; басқаша айтқанда, бір 

дыбыс екінші дыбысты дәл өзіндей етіп еліктірмей, бір жақты 
еліктіреді, мысалы: ңаз +  ға, тас +  қа; осындағы түбірдің соңғы 
ұяқ з дыбысының ауанымен косымшаиың баскы дыбысы да ұяң- 
дап түр; түбірдің соңғы қатаң с дыбысының ауанымен қосымша- 
ның басқы дыбысы да қатаң айтылыгі тұр. Сол сыяқты, ақ ешкі 
дегеннің айтылуы ағешкі болып, өзінен кейінгі дауыстының ықпа- 
лымен қ дыбысы ғ дыбысына айналып түр; ал аң бала  дегенніц 
айтылуы ақпала болып, өзінен бұрынғы қатац дыбыс.тың ықпалы- 
мен б дыбысы п дыбысыиа айналып тұр; бала +  лар (ү й -\-лер ), 
ңыз +  дар (кәз-\-д ер ), ат-\-тар (шөп + тер) жоғарыдағы ізбен 
үидесіп түр. Осы келтірілген мысалдардан мыпагіы көруге болады: 
бір дыбыс екімші дыбысты толық, дәл өзіндей етіп өзгертпей, бір 
ғана артикуляциялық белгі жағынан өзгертіп түр; екінші сәзбеи 
айтқанда, көршілес дыбыстар дауыс қатысы жағынан үндесіп түр: 
дыбыстар тіркесі үяң +  қатаң (қатаң +  ұяң), үнді +  катаң (қа- 
таң +  үнді) немесе дауысты +  қатаң, (катаң +  дауысты) түрде кел- 
мей, қатаң^ қатаңды тілеп, дауысты және үнді мен ұяң ұяңды (не- 
месе үндіні) тілеп тұр.

Жартылай түрдегі ассимиляция тілімізде өте жиі қолдйнылады. 
Ал, толық түрдегі ассимиляция қазақ тілінде де, өзге тілдерде де 
тым сирек кездеседі.

Сейтіп, бір сөз көлемінде (түбір мен қосымша аралығында) не- 
месе бірнеше сөз көлемінде (сөздер аралығында) тетелес келгеи 
дыбыстардың үндесуін ассимиляция дейміз.

Мектеп грамматикасында ассимиляция д ы б ы с т а р ы қ п а л ы 
деп те айтылады.

Көршілес келген дыбыстардың бұрынғысы соңғысыи, соңғысы 
бұрынғысын еліктіре ықпал етуіне қарай а с с и м и л я ц и я ,  негі- 
зінде, екі түрлі болады:

1) П р о г р е с с и в т і к  а с с и м и л я ц и я  (немесе і л г е р і- 
л і ы к п а л ) .

2) Р е г р е с с и в т і к а с с и м и л я ц и я (немесе к е й і н д і 
ы к п а л).

§ 26. Прогрессивтік ассимиляция

Бір сөз көлемінде немесе бірнеше сөз аралығында алғашқы ды- 
быс'гың кейінгі дыбысқа артикуляция жағыиан өзіне ұксата 
ықпал етуін п р о г р е с с и в т і к  а с с и м и л я ц и я  дейміз. Қей 
авторлар жуан түбірге қосымшаның жуан түрде, жіңішке түбірге 
қосымшаның жіңішке түрде жалғануын да прогрессивтік ассимиля-
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цияға жатқызады. Буымның (сөздің) жуан-жіңішкелі келуі дауыс- 
тыларға байланысты. Мәселен: су -|- лар +  ымыз +  ға, оісер +  лерАг 
+  іміз +  ге деген сөздердіқ алғашқысы жуан, кейінгісі жіңішке ес- 
тілуі тиісінше жуаы, жіқішке дауыстыларға байланысып тұр; осын- 
дағы алғашқы дауыстылар кейінгілерді игеріп тұрғаидығы — дау- 
сыз. Бұл тәрізді құбылысты үмдестік заңы (сингармонизм) катего- 
риясына жатқыза тексерұ мақүл (сингармонизм тарауын қарақыз).

Сингармонизм категориясы дауысты мен дауыстының қарым- 
қатысын тексереді де, ассимиляңия категориясы дауыссыз бен 
дауыссыздың (кейде дауысты мен дауыссыздың) қарым-қатысын 
тексереді.

Прогрессивтік ассимиляция: бір сөз көлемінде де (негізгі сез 
бен қосымша аралығында), екі сөз көлемінде де, біріккен сөз, қос- 
сөз (бірігіп немесе сызықша арқылы жазылатын сөздер) көлемінде 
де, не болмаса бірнеше сөз көлемінде де, негізгі сөз бен көмекші 
сөз аралығыида да үшырай береді.

Прогрессивтік ассимиляцияның жиі кездесетін түрлері мынадай:
1) Түбір сөздің содғы дыбысы үяң дыбыс (з, ж) болса, оған 

жалғанатын қосымшанын басқы дауыссыз дыбысы да, көбінесе, 
ұяң дыбыс болып келеді.

Мысалы: жаз +  ға =  жазға, 
қаз +  дар =  қаздар,
Т ү З  +  ДЫҚ == ТүЗДЬІҚ,
сөз +  дік =  сөздік, 
этаж +  дмң =  этаждың, 
этаж +  дан =  этаждан, 
қаз + ды м  =  қаздым.

2) Түбірдің соңғы дыбысы қатаң болса, оған жалғанатын қо- 
сымшаның басқы дауыссыз дыбысы да қатаң дыбыс болып келеді.

Мысалы: көп +  тік =  көитік,
студент +  пін =  студентпін, 
өт +  тік =  өттік, 
қап +  қа =  қапқа, 
қап +  та р =  қаптар, 
пеш +  тер =  пештер,

Түбірдің соңғы дыбысы естілуде қатаң п, т, к, ф дыбыстары бо- 
ла түрса да, жазуда олар, кейде б, д, г, в түріиде жазылады. Мы- 
салы: клуб, Ленинград, геолог, Иванов. Бұл сөздердің соңғы ды- 
быстары айтылуда қатаң болғандықтан қосымшаның басқы дауыс- 
сызы да қатаң болады (клубпен, Ленинградта, геологке, Иванов- 
тан).

Алғашқы қатаң әуенімен, кейінгі б, г, ғ, ж дыбыстары айтуда 
қатаңдап п, к, қ, ш дыбыстарына айналады, бірақ, жазуда мүны 
елемейміз.

Мысалы: Қамысбай (айтылуы Қамыспай),
Жүнісбек (айтылуы Жүніспек),
Дәуітбай (айтылуы Дәуітпай),
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Ақ бала (айтылуы ақ пала),
Ж ас гул (айтылуы оісас күл),
Ж ас ғалым (айтылуы оісас қалым),
Қыс жақсы (айтылуы қыс шақсы).

3) Түбірдің соңғы дыбысы дауысты не үнді дыбыс болса, оған 
жалғанатын қосымшаның басқы дауыссыз дыбысы, көбінесе, үяң 
не үнді болып келеді.

Мысалы: бала +  ға =  балаға, 
шам +  дар г= шамдар, 
бала +  лық =  балалық, 
қала +  дан — каладан, 
ииженер +  ге =  инженерге, 
жүр +  дім =  жүрдім, 
сал +  ма =  салма, 
қара +  дым =  қарадым.

Ғ. с к е р т у :  Тілімізяегі қоп. кеш, күнем, п а з , хан а , сы-яқты косымшалар түбір-
дің соңғы дыбыстарына бағьгабай, тыянакты калпын сақтайды: 
шайхана, өнерпаз, пайдакүнем, пзлеқор, арбакеш  т. б.

Ж аздыгүні, қыстыгүні, күздігүні дегенде күні деудің ориына гүні болады: 
•бүлар да осы топқа жатады; белбау  орныиа белбеу  болып актылғаи тұлға да 
прогрессквтік ассимиляцияға жатады.

4) Түбірдің соңғы дыбысы ш болып, қосымшаның басқЬі дыбы- 
сы с болса, айтуда қосымшаның бүл дыбысы ш дыбысына айнала- 
ды; бірак жазуда с дыбысын сақтаймыз.

Мысалы: шаш +  са (айтылурі иіашша), 
қаш +  са (айтылуы қашша), 
іш +  сін (айтылуы ішшін), 
үш +  сын (айтылуы үшшын), 
шаш +  сыз (айтылуы шашшыз), 
үшкыш +  сың (айтылуы үиіқышшың) .

5) Алғашкы сөздің соңғы дыбысы дауысты, үнді, ұяң болып, 
одан кейінгі сәздің басқы дыбысы қатаң қ, к болса, айтуда (жедел 
сөйлегенде) бүл қатаң дыбыстар үяңдап ғ, г дыбыстарына айна- 
лып кетеді, бірак жазуда мұны да іелемейміз.

Мысалы: қара кой (айтылуы қара ғой), 
боз құнан (айтылуы боз ғүнан), 
ала кел (айтылуы ала гел), 
ала көйлек (айтылуы ала гөйлек), 
кой қора (айтылуы қой ғора), 
атың кім? (айтылуы — атың гім?).

Қазақ тіліндегі қосымшалар (жалғау мен жүрнак) мынадай 
дауыссыздардан басталады:

1) м, б, п (мысалы: п р е д и к а т и в т і к  ж а л ғ а у :  инже-
нер +  міз, көз +  біз, студент +  піз; к ө м е к т е с  ж а л ғ а у :  бал-
ға  +  мен, із +  бен, керік +  пен; ж ү р н а қ: сүз +  бе, шайна +  м;

2) қ, ғ, к, г (мысалы: б а р ы с ж а л ғ а у: ат +  қа, нар +  ға, 
көк +  ке, оісер +  ге; ж  ұ р н а қ: қыс +  қы, кеше +  гі, айт +  қан,
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айт +  қалы, бар +  ған, бар +  ғалы, өт +  кен, өт +  келі, көр +  ген;.. 
көр +  гелі);

3) н, д, т (мысалы: і л і к, т а б ы с, ш ы ғ ы с ж  а л ғ а у л а р ы: 
бала +  ның, бала +  ньі, нан +  нан, бала +  дан, хат +  тан, бала +  
дан, хат +  ты; ж а т ы с ,  в е р б а л ь  ж а л ғ а у л а р ы :  д, т түрін-
де келеді: дала +  да, ағаиі +  та, ңара +  ды, кет +  ті); к ө п т і к 
ж а л ғ а у, к е й ж ү р н а қ т а р :  л, д, т, түрінде келеді (мысалы: 
бала + лар, ңаз +  дар, ат + тар; бала +  лы, бала +  лық, тұз + дық, 
төрт +  тік);

4) Дауыстыға біткеи сөзге тәуелдік жалғауы І-жақта м дыбы- 
сынан, ІІ-жақта ң дыбысынан, ІІІ-жақта (дауыстыдан соң) с 
дыбысынан басталып жалғанады (біздің бала +  мыз, бала + м, 
бала +  ң, бала +  ңыз, бала +  сы ); п р е д и к а т и в т і к  ж а л ғ а у  
ІІ-жақта с дыбысынап басталады: бала + сың, бара +  сың, к е й 
ж ұ р н а қ т а р :  бар +  са, кел +  се, бар +  ма + с, кел + ме +  с;

5) Қей жүриақтар ш дыбысынан басталады (мысалы: жұ- 
мыс +  шы, сөз +  іиең, бой +  шаң, қүлын +  шақ); инфинитив және 
есім жүрнағы у түрінде келеді (сойле +  у, ңара +  у  ыңғайыиа қа- 
рай инфинитив мағнасын да, есім мағиасын да білдіреді); бірлі- 
жарым жүрнақ р, й дыбыстарынан басталады (мысалы: е с і м ш е -  
н і ң к е л е р ш а ғ ы: қара +  р, сөйле +  р; к ө с е м ш е: ңара +  іһ 
сойле +  й).

1, 2, 3-пункттардағы дауыссыздар (м, б, п, қ, ғ, к, г, н, д, т, л) 
өзінід алдыидағы дыбыстардың ауанына қарай комбинаторлық 
түрде езгеріліп отырады: артикуляция жағынан тектес дыбыстар 
өзара бір-біріне алмасып (альтернация жасалып) отырады; мұныц 
кестесі мынадай болады:
'''''^■^К.осымшалардың баскы дауыс-

сыздары 1 2 3 4 5 6

Түбірініц соңғы дыбыста.ры^~'~''~~'--'^^^
Л Н д щ ғ г

а) Дауысты Л Н д м ғ г
б) Үнді р, й Л Д я м ғ г
в) Үнді л, м, н, ң Д Д (Н ) д М(Б) ғ г
г) Үяң з . ж Д д д б ; ғ г
д) Катаң (бүл топка жазуда түбір 

соңындаі ы б, д, г, в -лерде жатады) Т т п қ к;

§ 27. Регрессивтік ассимиляция

Бір сөз көлеміқде немесе бірнеше сөз аралығында кейінгі дьг- 
быстың алғашқы дыбысқа артикуляция жағынан өзіне ұқсата ық- 
пал етуін регрессивтік ассимиляңия дейміз.

Регрессивтік ассимиляция прогрессивтік ассимиляция тәрізді бірн 
сөз көлемінде де, екі сөз көлемінде де үшырай береді.

Регрессивтік ассимиляціияның жиі кездесетін түрлері мынадай:
1) қ, к, п дыбыстарының біріне біткен сөздерге жалғанатыи қо~
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сымшаның бас дыбысы дауысты болса, бұл үшеуі ұяңдап кетеді. 
Мұндай сөздер естілуінше жазылады. »

Мысалы: тарақ +  ы =  тарағы, 
жүрек +  ім =  жүрегім, 
доп +  ымыз =  добымыз, 
қақ +  у =  қағу, 
төк +  у =  төгу, 
қап +  у =  қабу, 
шап +  а +  ды =  шабады, 
төк +  іл =  төгіл.

Қазақ-ы (ат) дегеыдегі ы жүриағы негізгі сөздің соңғы қ дыбысын 
ұяндата алмайды. Сол сыяқты, оның бөр (і) к — і, сенің кәр ( і ) -  
к — ің, орфографияның принцип — і дегеиде де тәуелдік жалғау 
к, п дыбыстарын үяндатып тұрғап жоқ. Бұл тәрізді фонетикалық. 
жағдай тілімізде өте сирек кездеседі. Сөздің мағнасы мен грам- 
матикалық түлғасыи айқын аңғарту кажет болғандықтап осында- 
ғы қатаң дыбыстар үяңдай алмайды деп қорытынды жасауға 
болатын сыяқты. Қажетсіз лексикалық, грамматикалық омонимді 
колдана берсек, кісінің айтайын деген ойы көмескіленіп кетуі мүм- 
кін. Сондықтан қазағы  (мүндағы ы — тәуелдік жалғау), қазақы  
(мүндағы ы — жұрнақ), көркі, кәрігі (мүндағы тәуелдік жалғау 
омонимді көрік сөзіне жалғанып, бірін үяндатып, бірін қатаң қал- 
пында калдырып, сөз мағнасына дифференциация жасап түр).

2) Түбірдіц соңғы н дыбысы б, п дыбыстарының алдынан келсе, 
н дыбысы айтылуда өзгеріп м дыбысына айналады, жазуда бұл 
ескерілмейді.

Мысалы: сен +  бе =  сенбе (айтылуы сембе),
Жанпейіс (айтылуы Жампейіс),
Қүрмаибек (айтылуы Қүрмамбек).

3) Түбірдің соңғы н дыбысы қ, ғ, к, г дыбыстарының алдынаіт 
келое, айтылуда н дыбысы өзгеріп, ң дыбысына айналады, бірак. 
жазуда оны ескермейміз.

Мысалы: бір күнгі (айтылуы бүркүңгі),
Айманкүл (айтылуы Аймаңкүл),
Аманқұл (айтылуы Амаңқүл),
Сәнқой (айтылуы сәңқой),
Дүйсенғали (айтылуы Дүйсеңғали).

4) Түбірдің соңғы с, з дыбыстарының бірі ш дыбысының алды- 
нан келсе, ол екеуі айтылуда ш дыбысына айналады. Жазылуда. 
бұл ескерілмейді.

Мысалы: колхозшы (айтыЛуы колхошшы), 
жүмысшы (айтылуы оюұмышшы),
Оразша (айтылуы Орашиіа),
сөзшең (айтылуы сөшшең),
жұмыс шамасы (айтылуы оюүмыш шамасы),

/ бос шылбыр (айтылуы боиішылбыр).



>сы өзгеріп ң; қ дыбысы өзгеріп ғ; к дыбысы өзгеріп г; с дыбы- 
сы өзгеріп ш; ж дыбысы өзгеріп ш болады. Басқаша айтқанда, бүл 
дыбыстар тоғысып, біріне-бірі әсер етеді. Сөйтіп, екі жағы да өзге- 
ріп, басқа дыбыска айналады. Мүндай үндесуді т о ғ ы с п а л ы  
ы қ п а л дейміз. Бірақ жазуда бұл дыбыстардың бір-біріне тигізгеи 
ықпалын ескермейміз.

Мысалы: Қазанқап (айтылуы Қазаңғап),
жылаи қарағы (айтылуы оісылаңғарағы) ,
Есенқелді (айтылуы Есеңгелді),
Досжаи (айтылуы Дошшая), 
бес жан (айтылуы бешшан).

Регрессивтік ассимйляцияны қырғыз тілінің маманы И. А. Бат- 
манов ол тілде көие заң, еокіліктің қалдығы деп түсінеді.1 Бүл пі- 
кір — назар аударуды керек ететіп пікір. Қырғыз тілі үшіи бүл пі- 
кірдің дүрыс-бұрыстығын айта алмаймыз. Қазақ тілінің факты ас- 
симиляцияның қай түрі болса да өзінің генезисі жағынан тілде те- 
резесі тең қүбылыс екенін анықтайды: белгілі бір қүбылыстық езге 
құбылыстан азырақ кездесуіи көнеленудің белгісі деп түсінуге бол- 
майды. Ассимиляңияның регрессивтік түрі тІлдерде (әсіресе, индо- 
■европа тобындағы тілдерде) көбірек орын алады.2 Әрине, нндоевропа 
тілдерінің қағидасын тюрік тілдеріне қондыра салу керек дёген пі- 
кірден аулақпыз. Қазак және өзге тюрік тілдерінде ассимиляция- 
ның бір тарауы көнеленген, бір тарауы дамымалы деу үшін қо- 
сымша тарихи дәлелдер қажет. Мәселенің бүл жағы әлі де байсал- 
ды зерттеуді керек етеді.

Қазіргі үйғыр тілінде түбірдіц кейбір ашық дауыстылары қо- 
сымшаның қысаң дауыстысының. ықпалымеы қысаңға айналып ке- 
теді (мысалы: ата — атиси — атимиз, бала — балиниң, балини, сат 
— сетивалдим т. б.8

Бүл тәрізді фонетикалық өзгеріс кейде казақ тілінде де үпны- 
райды. Қазақ тілінің жеке сөздерінде кейінгі сөздің (кейде қосым- 
шаның) дауыстысының ауанымек алғашқы сөздің дауыстысы тиі- 
сінше жіңішкеріп немесе жуандап кетеді. Мысалы: бар +  лы қ  —
бәрі (ІІІ-жақ тәуелдік жалғаудың жіңішке түрі і-ніқ әсерімен бар 
сөзі бдрі дегенге айналып тұр); бұл күн — бүгін (айтылуы бүгүн: 
алғашқы сөздің л дыбысы түсіп, жуан дауысты ұ кейінгі сөздің 
ү дыбысының ықпалымен жіңішкеріп, керісіншо, күнніц бас дыбы- 
сы үяқдап түр); сол оісерде — сө оісерде, түра келд і— түрегелді, 
сауда +  гер — сәудегер, қалай етіп — кдйтіп немесе қайтіп (алғаш- 
кы сөздің ла буыны түсіп, кдй немесе қай түрінде айтылып, кейінгі 
сөздің бас дыбысы түсіп қалып түр); сол сыяқты солай етіп деген

1 И. А. Б а т м а н о в .  Фонетическая система современного киргизского язы- 
ка, 1946, стр. 70.

2 М. И. М а т у с е в и ч. Введение ів обіцую фонетику, стр. 79.
3 Н. А. Б а с к а к о в  и В. М.  Н а с и л о в .  Уйгурско-русский словарь,

1939, стр. 189— 190.
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‘СЫ өзгеріп ң; қ дыбысы өзгеріп ғ; к дыбысы өзгеріп г; с дыбы- 
сы өзгеріп ш; ж дыбысы өзгеріп ш болады. Басқаша айтқанда, бүл 
дыбыстар тоғысып, біріне-бірі әсер етеді. Сөйтіп, екі жағы да өзге- 
ріп, басқа дыбысқа айналады. Мұндай үндесуді т о ғ ы с п а л ы  
ы қ п а л  дейміз. Бірақ жазуда бұл дыбыстардың бір-біріне тигізгеп 
ықпалын ескермейміз.

Мысалы: Қазанқап (айтылуы Қазаңғап),
жылан қарағы (айтылуы оісылаңғарағы),
Есенкелді (айтылуы Есеңгелді),
Досжан (айтылуы Дошиіан), 
бес жан (айтылуы бешшан).

Регрессивтік ассимиляцияны кырғыз тілінің маманы И. А. Бат- 
манов ол тілде көые заң, еокіліктің калдығы деп түсінеді.1 Бүл пі- 
кір — назар аударуды керек ететін пікір. Қырғыз тілі үшін бұл иі- 
кірдің дұрыс-бұрыстығыи айта алмаймыз. Қазак тілінің факты ас- 
симиляцияның кай түрі болса да өзінің генезисі жағынан тілде те- 
резесі тең кұбылыс екенін анықтайды: белгілі бір күбылыстың өзге 
күбылыстан азырақ кездесуін көнеленудің белгісі деп түсінуге бол- 
майды. Ассимиляцияның регрессивтік түрі тілдерде (әсіресе, индо- 
европа тобындағы тілдерде) көбірек орын алады.2 Әрине, индоевропа 
тілдерінің кағидасын тюрік тілдеріне қондыра салу ікерек деген пі- 
кірден аулақпыз. Қазак және өзге тюрік тілдерінде ассимиляция- 
ның бір тарауы көнеленген, бір тарауы дамымалы деу үшін қо- 
сымша тарихи дәлелдер қажет. Мәселеиің бұл жағы әлі де байсал- 
ды зерттеуді керек етеді.

Қазіргі үйғыр тілінде түбірдіц кейбір ашық дауыстылары қо- 
сымшаның қысаң дауыстысының. ықпалымен қысаңға айналып ке- 
теді (мысалы: ата — атиси — атимиз, бала — балиниң, балини, сар 
— сетиеалдим т. б.3

Бүл тәрізді фонетикалық өзгеріс кейде казақ тілінде де ұшы- 
райды. Қазақ тілінің жеке сөздерінде кейінгі сөздің (кейде қосым- 
шаның) дауыстысының ауаиымен алғашқы сөздің дауыстысы тиі- 
сінше жіңішкеріп немесе жуандап кетеді. Мысалы: бар +  лың —
бэрі (ІІІ-жақ тәуелдік жалғаудың жіңішке түрі і-нің әсерімен бар 
сөзі бәрі дегенге айналып түр); бұл күн — бүгін (айтылуы бүгүн: 
алғашкы сөздің л дыбысы түсіп, жуан дауысты ұ кейінгі сөздің 
ү дыбысының ыкпалымен жіңішкеріп, керісінню, күннің бас дыбы- 
сы ұяңдап түр); сол оісерде — сө оісерде, түра келді. — түрегелді, 
сауда-)-гер  — сэудегер, ңалай етіп — кәйтіп немеее қайтіп (алғаш- 
кы сөздің ла буыны түсіп, кдй немесе қай түрінде айтылып, кейінгі 
сөздің бас дыбысы түсіп қалып түр); сол сыяқты солай етіп деген

і И. А. Б а т м а н о в .  Фонетическая система современного киргизского язы- 
ка, 1946, стр. 70.

2 М. И. М а т у с е в и ч .  Введение в общую фонетику, стр. 79.
° Н. А. Б а с к а к о в  и В. М.  Н а с и л о в .  Уйгурско-русский словарь, 

1939, стр. 189— 190.
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сүйтіп немесе сөйтіп, олай етіп деген өйтіп немесе үйтіп, бүлай 
етіп деген бүйтіп түрлеріне айналып түр; алып кел дегеннің алғаш- 
қы сөзі де универбацияланып, оның жуан бас дыбысы а дан ә-ге 
айналып, әкел түрінде айтылады; апар дегенде алып сөзінің бас 
дыбысы кейінгі жуан сөздің ауанымен сақталып, бар сәзі дисси- 
миляцияланып пар түрінде айтылып тұр; бүлай дедім — бүй де- 
дім, қандай — қай формалары да универбацияланып тұр; бүл 
жыл — быйыл: алғашқы сөздің л дыбысы түсіп, ерін дауысты ұ ке- 
йінгі сөздің езу дауыстысы ы-ның әсерімен ы-ға айыалып түр; осьі 
жерде жыл сөзінің йыл түрінде айтылуының басты себебі фонети- 
калық жағдайға байлапысты; тюрік тілдеріндегі бастаПқы түбір—- 
йыл\ ежелгі нұсқасын сақтап, қолданылып жүрген бірлі-жарым 
бүл тәрізді басқа сөздер де жоқ емес: сар (ығ) — сарғай, кішік
(үлық болсаң кіийк бол) т. б.; бірісі (?) күні — бүрсүгүні (мұнда 
әрі кейінді, әрі ілгерілі ықпал бар); не қыласың — нағыласың (не  
сөзі жуаидап түр да, одан кейінгі сөздің бас дыбысы ұяңдап түр: 
мұыда да тоғыспалы ықпал бар), ңұры дала — құрдала, қүры бе- 
кер — қүрбекер, т. б. »

Тіліміздегі мен, сен дегеп жіктеу есімдіктері (менде, сенде дв- 
генді еске алмағанда) септелгенде маған, саған т. б. түрде айты- 
луы да регрессивтік ассимиляцияға жатады. Осындағы барыс жал- 
ғау ға  жуан түрде айтылып, түбір дауыстысын жуандатып тұр. 
ССРО ғылым Академиясыиың мүше-корреспонденті С. Е. Малов 
соңғы н-ды бертінде пайда болған ингредиент деп болжайды;1 
оған, бүған, соған дегенде дауыссыз жағынаи регрессивтік ассими- 
ляция байқалады.

Біреуді іззет ете сөйлегенде әке сөзі ықшамдалып қосымша 
есебінде (ке, еке түрінде) кісі аттарыыа жалғанады: өзінен бүрын 
келген сөз ықшамдалып, көбіне, жіңішкеріп айтылады: Жамбыл — 
Жәке, Жүмабай — Жүмеке, Бақтияр — Бәке, Баймұқамбет — Бәй- 
еке, Алданазар  — Әлеке, Омар — Омеке, Сартай — Сәке, Тойшы- 
бай — Тәке, Түрмағамбет — Түреке, т. б. Аға  дегеннен өзгеріліп, 
ақа (қа) түрінде айтылып та буын саны жағыиан өзінің алдында- 
ғы сөзге әсер етеді. Жақсыбай — Жақа, Сейтқали, Сейтлсан — 
Сейтақа, Мүқан — Мүқа, т. б.

Фонетика бәлімінде қолданылған транскрипция туралы

Тюрік тілдеріне ортақ орыс графикасына негізделгеи фоыетика- 
лық транскрипция жасау — совет тюркологиясының бүгіи тандағы 
басты міндеттерінің бірі. Ондай ортақ транскрипция болмағандық- 
тан практикалық жазуды негізге алып, қазақ тілі үшін мынадай 
косымша шартты таңбаларды қолдандық (173-бетті қараңыз).

і С. Е. М а л о в .  Памятиики древнетюркской письменносш, 19ЭІ, стр. 52.
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Практикалық
транскрипция

жуан V 

жіцішке у

үиді у

жуан и (ый)

жіңішке и 

африкат ж

ю

я
е

ө

косымша

(фоиетикалык)
танба

ҮУ

ҮУ

V

I

ы и

1 и
IV
ж

ЙҮУ
ЙҮУ
йа, йә

е (тек сөз басын- 
да йэ ориына 
жүмсалады)
э (тек дауыссыз- 
дан кейін жұмса- 
лады)
V
о  (тек сөз басын- 
да жұмсалады)

ё (тексөз басын- 
да жұмсалады)

м ы с а л ы

бару==барұу, бу = бү у »  бууы^=бүүуү, 
қуат=күуат, уак= үуак ,  
қызыл ту=кы зы л түу,
б ер у = б эр ү у , бер у і= б ер үу ү ,  
у ә д е = ү у ә д э ,  гуәлік=гүуәлік, 
одағай: ту!= түу!

I тау = та у , ж ауап=ж ауап,
( уакыт=уакыт, уәли=уәл ій ,
( кыйкым =  кыйқым, кағида= ка ғыйда, 
\  иканбай=ыйкамбай.
/  биле=бійлэ, имек=іймэк,
( жериді =  жэрійді,

ж еміс=ж эміс,
) о ю = о й ү у ,
| кею =  кэйүу,

кояи =  койан, які =  йәкі,

ер ік=ер ік , елек=ел эк , 
е с у а с= ес ү у а с?

кереге=кэрэгэ, ебелек=ебэл^к, 
Елеубай=Елэубай,

V V
орак=орак, оры н=орүн,

V

окымысты=окүмысты,

өрік— ёрүк, ө т е = ё т ө , Өтеген—ётэгэн,

(слёт ауызекі тілде кейде сілёт болып 
айтылады).

/

і

Практикалык жазудағы басқа әріптерді ыңғайына қарай есті- 
луінше қолдана береміз; мысалы: в кейде п, кейде в болып айтыла 
береді; сол айтылуына карай: Боранбаев деген кісі атын Борам- 
байып деп жазамыз да, ал Вена дегеиді (егер мүнда.й сөз үшырай 
калса) сол калпында (тек е орнына э) жазамыз; интервокаль по* 
зициядағы б-ны да шартты түрде кейде осы в-мен жазуға болады; 
мысалы, өте жедел сөйлеуде абайла дегендегі б дыбысы в-ға әнтек 
бейімдеу айтылады; дегенмен мүндай жерде б-ның езін қолдандық. 
Зиякы болмас деп, дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстардыц 
кестесін едәуір лимгвистикалық еңбектерде колданылып жүрген, 
латын графикасына негізделген фонетикалық транскрипциямен де 
бердік. Олар мыналар:
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Транскрипциямен жазылу үлгісі

белгісі тіркес екпінге ие сөздерді білдіреді; /  белгісі сөйлем 
ішіндегі фонетикалық паузаны білдіреді; // бе.лгісі сөйлем шегін 
білдіреді/ белгісі негізгі екпінге ие буынды білдіреді. Өлеңде теіс 
сез екпіні мен тіркес екпінді білдіретін белгілерді қолдандық. Тексті- 
ні жеңілдету үшін үшінші буындардағы ерін үндестігін ( о н ь п і  
жартылай ықпалын) көрсетпедік.

і
П р а к т и к а л ы к  т р а н с к р и п д и я

Шоқпардай «екілі бар, камыс қүлак,
Қой мойынды, коян жак, бөкен қабак;
Аузы-омыртқа шығынкы, майда жалды,
Ой желке, үңірейген болса сағақ.

Теке мүрын, салпы ерін, үзын тісті.
Қабырғалы жоталы болса күшті.
Ойынды еті беп-белек, омыраулы,
Тойаттаңған бүркіттей салқы төсті,
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Жуаы, такыр бақайлы, жұмыр тұяқ,
Шынтағы қабырғадан тұрса аулақ.
Жерсоғарлы, сіқірлі, аяғы тіқ,
Жауырыны етсіз жалпақ тактайдай-ақ... (А.).

Іі1
Фонетикалык транскрипция

/ / /
Шокпардай кекілі-^бар, қамыс-^кұлак

/ У /
қой^мойүнды кбйан^ж ақ бөкөц^габзқ

ү # -  І  ч  І  уауз-^омүртқа шығыцқы маида—жалды 
үой ^ ж эл к э үцүрэйгэн болса-^сагақ.

/ /
тэк э^ м үрұн  салп^эріи үзүн^ тіст і

# / / 
қабырғалы жоталы болса^гүш тү
V , < /
ойүнд—-эті бөп-^пелөк омұраулұ

# / 
тойаттаңған -  бүркүттэй с.алкы -  төстү

/ / *
жүуаи—такыр бақайлы ж үм үр^түйак

/ / # / 
шымтағы кабырғадаи түрса аулақ

/ / I
жэрсоғарлы сіңірлі айагы—тік

' . I 'о, о-жаурүны етсіз-"жалпак тақтаидаи-^ак...

Практикалық транскрипция

«Жыйналыстың ертеңіне таңертең Жомарт ауданға жалғыэ 
тартты. Жыйырма бестен жаңа асқан жалынды жігіт ойға 
алғанын етпей койман десе де, шытырман өмір әзірге оны екі сү- 
ріндірді. Қарапайым қарт Жақыпты жолындағы бір төмпешіктей, 
қыйқаңдаса, басынан бір-ақ аттап кететіндей көруші еді. Қешегі 
жыйналыс олай емес, Жақыпты тамыры терең бәйтерек етіп көр- 
сетті. Қөрсетіп қана қойған жоқ, «байқа» деп маңдайына тырс-тырс 
шертіп кетті.

Тәтті үміт, әдемі ой дәл осының алдында ғана мықтап түрып 
бір отыртқан. Алма, Жамат — екі кыз бір анадан туғандай, бір қа- 
лыптан шыққандай, бір ауылда ержетті. Екеуінің кәркі, мінезі, оқуы 
тең, ойы, армаыы тек сырлас күрбылар, ең ақыры киімдеріне дейін 
парлап киетін». (Ғ. Мұс.).

Ф онетикалық транскрипция

‘/ # / / / 
Жыйналыстың ертэңінэ тәңэртэң /жомарт/ ауданға жалғыз^-

—тартты II жыйырма--'бестен ж аң^асқан  жалынды жігіт / ойғ
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/ . V ,

алғанын етпэй^ғойман дэсэ^  дэ /шытырман-^ёмүр әзірге онү / екі--^
/ / / / 

сүрүндірді II қарапайым қарт-^шақыпты / жолүндағы бір-^-төм-
/ і / / / • •

пешіктэй / қыйқаңдаса / басынан быр — ақ аттап — кэтэтіндэй кө-
/ , V

руш^-еді II кэшэгі^жыйналыс о л а й ^ е м э с / / жақыпты / тамыры'-'
/ / / / 

•-'тэрэң/бәйтэрэг-^етіп көрсэтті // көрсэтіп-~-қана ғойған-^жок
/ / / / /

/ байқадэп / маңдайынан ты рс^ты рс шэртіп^-кэтті // тәтт-^үмүт
/ / / / /

/ ә д эм ^ ө й  I д ә л —-осүныц алдында-^ғанз / мықтап-^түрүп / бір--'
у , , /

—отүртқан II алма жанат / е к і^ ғ ы з  / бір-^анадан түуғандай /
/ / / / 

бір-^ғалыптан шыққандай / бір-^ауүлда ер-^-жэтті / / екэуүнін^көр-
/ /  ̂ \ / / ✓ 

кү /  мінэзі / оқүуү тэң / ойү / арманы^тэң / сырлас—күрбүлар
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I. ЖАЛПЫ БӨЛІМ

§  1. Грамматика ж ө н ін д ег і  марксистік іл ім .§ 2 .  Грамматиканың тараулары  
ж ә н е  зер ттей т ін  объ ектіс і .  § 3 .  Сөз, оны ң лексикалык ж ә н е  грамматикалык  
змағналары. §  4, Грамматикалык ф орм а. §  5. Грамматикалык категория.

§  6. С өзді ө з г е р т е т ін  ж ә н е  сөзд і  түр л ен д ір ет ін  формалар. §  7. С ө зд ің
мағналы бөлш ектері (м орф ем алар  .

§ 1. Грамматика жөніндегі марксистік ілім

И. В. Сталин өзінің «Марксизм л<әне тіл білімі мәселелері» де- 
ген данышпандық еңбегінде тілдің сөздік қүрамы неғүрлым бай, 
эртарапты болса, солғүрлым тіл де бай, оралымды, икемді болаты- 
иын айқындап берді. Сонымен қатар сөздік күрам, қаншалықты бай 
болғанымен, жеке алғанда нағыз тілдің өзі бола алмайтынын тү- 
сіндірді.1 Сөздік қүрам — тілге керекті қүрылыс материалы. Сөздік 
қүрам тілдің грамматикасының қарамағына түскенде ғана аса зор 
маңызға іие болады. Ешбір тіл белгілі сөздік қүрам болмайынша, 
•қатнас жасарлықтай, пікір алысарлықтай нағыз тіл бола алмай- 
тыны сыяқты, сөздік қүрамсыз грамматикалық қүрылыстың өзі де, 
жеке алғанда, нағыз тіл бола алмайды. Негізгі сөздік қор мен 
грамматикалық қүрылыстың бірлігі арқылы ғана тіл жасалады. 
Өйткені сөздік қүрам меы грамматиканың өзара қарым-қатнасы 
арқасында ғана адамның ойы түсіиікті де, сымбатты да бола алады.

Бірақ негізгі сөздік қор да жеке алғанда, өздігінен түрып тіл 
бола алмайды, ол тек тілдіқ негізгі бір элементі ғана болады. 
И. В. Сталиннің анықтамасы бойынша: «Тілдің грамматикалық кү- 
рылысы және оның негізгі сөздік қоры тілдің негізі, оның айрық- 
шалық мәні болып табылады».2

Тілдің ыегізі, демек, оның дегізгі сөздік қоры мен грамматика- 
<пық қүрылысы, белгілі ғана бір заманның жемісі емес, талан- за-

1 Сөздік құрам туралы осы кітаптың «лексика» тарауын караңыз.
2 И. В. С т а л и н .  Марксизм және тіл білімі мэоелелері, 1951, 22-бет.
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манның жемісі, сол себептен негізгі сөздікқор мен грамматикалық 
қүрылыс аса тұрақты болады. Бірақ тіл дамуынық ішкі зацы бой- 
ынша негізгі сөздік қор да, грамматикалық қүрылыс та бірте-біртс 
дамып, жетіліп отырады.

«Әлденеше замандар бойына жасалған, тілмен біте қайнасқан 
грамматикалық қүрылыс ыегізгі сөздік қорыыан анағүрлым баяу 
өзгереді. Ол, әрине, уақыт озған сайын өзгеріске үшырайды, 
ол жетіледі, өзінің ережелерін жақсартып, анықтайды, жаңа ере- 
желермен баиды, бірақ грамматикалық қүрылыстың негіздері өте 
үзақ уақыт сақталады, өйткені олар, тарихтың көрсетіп отырғанын- 
дай, қоғамға талай замандар бойы ойдағыдай қызмет ете алады».1

Марксистік ілім бойынша грамматиканың зерттейтін және 
тексеретін объектісі — сөздердің өзгеруі және сөздердің сөйлемде 
тіркесуі болғағтдықтан, грамматика сөздердің өзгеруі және сөздер- 
дің сейлемде тіркес.уі туралы ережелердің жыйнағы болып табы- 
лады. і

Грамматиканың сездерді өзгерту ережесін белгілейтін «морфо- 
логия» тарауы нақты сөздерді емес, тегінде ешбір нақтылығы жоқ 
сөздерді қарастырады, грамматиканың сөздерді сөйлемдерге құрас- 
тыру ережесіті белгілейтін «сннтаксис» тарауы белгілібір накты 
сөйлемді емес, жалпы, нақтылығы жоқ сөйлем атаулыны қарасты- 
рады. Сейтіп, сөздерде де, сөйлемдерде де жеке, нақты нәрседен 
абстракциялап, грамматика сөздердіқ өзгеруі мен сөздердің сөй- 
лемге тіркесу негізіндегі жалпы нәрсені алады, осыдан барып, 
грамматикалық ережелерді, грамматикалық зандарды жасайды.2

Әлденеше замандар бойына жасалған, тілмен біте қайнасқан 
грамматикалық қүрылыс өзінің қурамындрғы эралуан тэсілдер 
арқылы сөздерді өзгертіп, түрлендіріл, езара тіркестіріп ойды 
ажарлы, түсінікті етіп отырады. ]

Қазақ тілі грамматикасының қарауындағы грамматикалық ка- 
тегориялар, әралуан амал-тәсілдер де қазақ тілінің замандар бойы 
тарихи дамуының, оның грамматикалық қурылысының бірте-бірте . 
жетіліп, жақсаруының жемісі болып табылады. Ол амал-тәсілдер 
де ойлаудың абстракциялау жүмысының жемісі. Өйткені «Грамма- 
тика дегеніміз адам ойлауының үзақ, абстракциялаушы жүмысы- 
ның нәтижесі, ойлаудың зор табыстарының көрсеткіші».8

Тілдің сөздік қүрамы мен грамматикалық қүрылысы бір-бірімен 
тығыз байланысты. Тілдің күрылыс материалы болып саналатын 
сөздік қүрамдағы сөздерден сол тілдің грамматикалық қүрылысын- 
да қалыптасқан үйреншікті заңы бойынша өзара тіркесіп сәйлем 
(я сөйлемдер) қүралады. Сөздік құрамға қосылып отыратын жаңа 
сөздердің жасалуы да, қолданылуы да сол тілдің грамматикалық 
зандарына бағынады.

1 И. В. С т а л и н .  Марксизм және тіл аілімі мэселелері, 1951, 21 — 
22-беттер.

2 Бұ да сонда 20-бет.
* Бұ да сонда.
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§ 2. Грамматиканың тараулары және зерттейтін объектісі

И. В. Сталиннің «Грамматика (морфология, синтаксис) сөздердіц 
өзгеруі және сөздердің сөйлемде тіриесуі туралы ережелердің жый- 
нағы болып табылады»1 — деген анықтамасы грам'матиканың мор- 
фология және синтаксис атты екі салаға бөліиетініи, олардың маз- 
мұнын анык көрсетіп беріп отыр.

Сәздердің өзгерілуі туралы ережелердің жыйнағын морфология 
зерттейді: М о р ф о л о г и я  — сәздердің құрылысы (тұрпаты), сөз- 
дердің өзгерілуі туралы ілім. Ол сездердід морфологиялық құра- 
мын талдайды, сөздерді таптастырады, сөздердің өзгерілу ережеле- 
рін белгілейді.

Сөздердің сөйлемге тіркесуі туралы ережелердің жыйнағын 
синтаксис зерттейді. С и н т а к с и с  — сөйлемдердің кұрылысы, сөз- 
дердің сөйлемге тіркесуі туралы ілім. Ол сөйлем қүрылысын, сөз 
тіркестерін, сәйлем мүшелерін, т. б. тексереді.

Қазақ тілінің морфологиясы көптік, тәуелдік, оептік және жік- 
тік жалғауларының формаларын тексереді, өйткені бұл жалғаулар 
сөздерді түрлендіретін формаларға жатады. Сонымен қатар, мор- 
фология сөз таптары делініп аталатын грамматикалық жалпы ка- 
тегорияларды да, эрбір сөз табына тән жалқы категорияларды да 
зерттейді. Мысалы, зат есім категориясының жалпы (өзен, тау), 
жалқы (Ертіс, Алатау), жыйнактық (ағаш, шөп), даралык (терек, 
жусан) болып іштей бөлінуі, сын есімнің шырайлары (көк — көк- 
шіл, көгірек), етістіктердің етіс (жаз, жаздыр, жазыл), шақ (келді, 
келер), рай (барды, барса) категориялары жэие сол сыяқты әр 
сөз табына тәі-і категориялары грамматиканың морфология тарау- 
ында қаралады.

Жеке сөз таптарымен байлаиысты каралатым мәселенің.бірі — 
жүрнақ делініп аталатын категория. Жүрнақтар сөзден сөз туды- 
рып, сөздікті қорландыратын категория болғанымен, олар (жұр- 
нақтар), грамматикалық тұрғыдан қарағанда, тек сөз таптарына 
қатысты соларға телулі болып келеді (мысалы: бала деген сөз
зат есімге тән болса (жақсы бала), балалы  дегенімізде бүл туын- 
ды сөз (балалы үй) сын есімге айналады; түн деген сөз етістікке 
тән болса (су тұнды), түнық дегенімізде бұл туынды сөз (түньщ 
су) сын есімге айналады т. т.). Сөйтіп, сөздеи сөз тудыру, сөздіц 
түлғалық қүрамын тексеру сыяқты мәселелер де әдетте морфоло- 
гияның объектісі болып саналады.

Мысалы, күлкішіл деген сезді алсак, оның ең бастапқы түбі- 
рі — күл деген етістік, одан — кі жүрнағы арқылы күлкі деген зат 
есім туған. Соңғы туынды сөзге (күлкі) — шіл жүрнағын жалға- 
сақ, күлкішіл деген сын есім туады. Сондай-ақ, қанағаттанарлық- 
тай деген сөзді алсақ, оның бастапқы түбірі — қанағат дегеи зат

1 И. В. С т а л и н .  Марксизм жане тіл білімі мәселелері, Алматы, 1951,
20-бет.
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есім. Оғаи — тан деген жүрнақ жалғанып, қанағаттан деген туын- 
ды етістік жасалып тұр. Ал, бүл етістіктен —ар лсүрпағы арқылы 
қанағаттанар деген есімше жасалып, ол есімшедеи — лық жұрнағы 
арқылы туынды сын есім (қанағаттанарлық) жасалса, соңғыдан— 
тай жұрнағы арқылы туынды салыстырмалы сын есім жасалып 
тұр. Бұл мысалдардан грамматика мен лексиканың қарым-қатына- 
сы, өзара бір-бірімен байланысы күшті екендігі көрінеді.

Сонымен, морфология сөзді өзініқ негізгі объектісі етіп тексеріп, 
оны (сөзді) грамматикалық жағынан сыйпаттайды. Сол себептен 
тілде бар сөздерді грамматикалық топтарға бөлу (таптастыру) 
морфологияның әрі өзекті, әрі түйінді мәселесі болып саналады, 
өйткені сөздерді дұрыс таптастыру (я топтау) деген сөз — сол 
сөздердің сыр-сыйпаттарын дүрыс ашу, дұрыс айқындау, сөйтіп, 
оларға дұрыс грамматикалық мінездеме беру деген сөз. Міие, осы 
түрғыдан алғанда, қазақ тіліндегі сөздердің, ең алдымен, лексика- 
лық-семантикалык мағпалары мен тұлға-түрпаттары (формалары) 
біркелкі болып келмейді.

§ 3. Сөз, оның лексикалық және грамматикалық мағналары

Сөзді тіл білімінің семасиология, этимология, лексикология, сти- 
листика атты тараулары да объект етіп зерттейді. С е м а с и о- 
л о г и я сөздің мағнасы жайындағы мәселені, э т и м о л о г и я  сөз- 
дің шығу төркіні жайыидағы мәселені, л е к с и к о л о г и я т і л- 
д і ң сөз байлығы жайындағы мәселені, с т и л и с т и к а  сөздің қол- 
данылуы жайындағы мәселені зерттейді. Сонымеи катар, сөз грам- 
матиканың (морфологияның) да тексеретін объектісі болып саі-іа- 
лады.

С е з д і ң м а г н а с ы. Қоғамдық еңбекпен байланысты өмірде 
және сол еңбек процесінде пайда болған белгілі-бслгілі сөздер — 
адамның сезімі арқылы қабылданған заттардық, олардың әралуаи 
қасиеттерінің, сапаларының, әрекеттерінің бейнесі. Бірақ ол жай 
ғана бейне емес, қорытылып, жыйнақталып алынған бейне. Осы 
себептен В. И. Ленин: «Всякое слово (речь) уже обобщает»1,— 
дейді. Мысалы, үй деген сөзді алсақ, бүл сөз арқылы белгілі бір 
нақтылы үйді ғаиа атамаймыз, ол үй ескі ме, жаңа ма, үлкен бе, 
кіші ме, аласа ма, биік пе, тастан салынған ба, ағаштан (я кірпіш- 
тен) салынған ба,— ол жағын анықтап, тәптештеп жатпаймыз, әй- 
теуір, адам түрарлық баспананы, демек, үй атаулыны жалпылама 
түрде атаймыз да, үғамыз. Әрбір зат (я иәрсе) біріне-бірі үқсас 
болуы да, болмауы да мүмкін. Заттың бейнесі сөздің мағнасынан 
толық та, жартылай да көрінуі мүмкін. Бірақ сөздің мағнасымен 
сөзбен бейнеленетін заттың арасыидағы байланыс,— идеалистік ба- 
ғыттағы тіл мамандарының түсіндіретініндей,— шартты да нәрсе 
емес, негізсіз де нәрсе емес; болмаса, сол идеалистердің түсімігін- 
дей — жаратылыстан бола салғаи нәрсе емес, әрқашан қоғамнык 
(халықтың) дәстүріне сүйенетін, тарихи себебі (дәлелі) бар, негіз-

1 В. И. Л е іі и н. Филоеофские тетради, 1947, стр. 256.
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ді нәрсе делініп танылуға тыіс. Сөйтіп, сөздіқ мазмұнында (мағна- 
сында) белгілібір топқа тән заттық көптеген өзге қыр-сыры жете 
көрсетілмеуімен қатар, оның басқа топқа тән (жататыи) заттан 
ерекшеленетін ең елеулі, ең керекті жағы (белгісі, қызметі т. б.) 
қорытылып жыйнақталады, сол жағы тұрақталады. Сондықтан 
сөз жалпы ұғымды білдірумен қатар, оның елеулі жағы сол ұғым- 
ның ішінде қамтылғандықтан, сөз жеке затты білдіру үшін де қол- 
данылады. Мысалы: үй деген сөз арқылы жалпы үй атаулыны да, 
көз алдымыздағы үйді де білдіре аламыз.

Тілдегі сөздердің бәрі бірдей де, біркелкі де бола бермейді. 
Мысалы, темір, ағаиі, кел, оісүр сыяқты сөздер ақыйқат нәрселер 
мен қүбылыстардың бейнелерін білдіреді. Әдетте мүндай сөздер 
лексикалық (заттық, ақыйқаттық) мағналары бар сөздер деліиіп 
қаралады да, н е г і з г і  с ө з д е р  делініп аталады. Ал, яки, ғана, 
дейін, оісәне сыяқты сөздер болмыстағы заттар меи құбылыстардық 
аралықтарындағы қарым-қатнастарды білдіреді, сол себептен олар 
негізгі сөздердің арасытідағы әралуан карым-қатнасты білдіру үшін 
жүмсалады. Олардық мағналары белгілі сөз тіркестерінде айқын- 
далады. Мүндай сөздер тіл білімінде к ө м е к ш і  с ө з д е р  делі- 
ніп аталады.

Бірақ негізгі сөздердің өздері де біркелкі емес. Мысалы, бидай, 
шөп, жылы, сүр сыяқты сөздерді алсақ, олар шындық болмыстыц 
әртүрлі құбылыстарын көрсетеді де, заттық (ақыйқаттық) мағна- 
ны білдіреді. Әдетте мұндай сөздер н а қ т ы л ы (к о и к р е т т і) 
м а ғ н а с ы  б а р  с ө з д е р  делініп аталады. Ал ой, сана, үғым, 
жақсылық сыяқты сөздерді алсақ, олар ақыйқат нәрселерді білдір- 
мейді. Бүл сөздер заттыц елеусіз қасиет-сапаларын есепке алмай, 
оның ең басты, ең негізгі касиет-сапаларына ыклас аударып, ойша 
топшылағаыдықты білдіреді. Мұндай сөздер әдетте жалпылама 
а б с т р а к т ы  м а ғ н а с ы  б а р  с ө з д е р  делінігі аталады.

Сонымен, әрбір сездің басқа сөздермеи қарым-қатнасқа түспей 
(статикалық күйде) түрғандағы өзіне тән мағнасын лексикалық 
мағна дейміз.

Сөз үнемі статикалық күйде (жеке-дара) ғана қолданылып қой- 
майды, тілдің граімматикалық қүрылысының қарамағына түсіп, 
сөздіктегі әралуан басқа сөздермеи қарым-қатиасқа түсіп, көбінесе 
динамикалық (қозғалысты) күйде жүмсалады. Басқа сөздермен 
қарым-қатнасқа (грамматикалық байланысқа) түскенде, сөздін 
лексикалық мағнасының үстіне жанамалай, қосақтала әрқыйлы қо- 
сымша грамматикалық мағналар жамалады. Грамматикалық мағ- 
на сөздердің арасында болатын қатнастарды білдіреді. Мысалы, 
егіншілер үйлеріне қайтты деген сөйлемдегі егіншілер — егін кәсі- 
біндегі адамдарды, үйлеріне — түратын мекен-панасын, қайтты — 
кісінің қыймыл процесім білдіреді. Бүл мағиалардыц барлығы да— 
шындық болмыстың кейбір қүбылыстарыи аңғартатын лексикалық 
(заттық, реальдык) мағналар. Жоғарыда көрсетілгендей лексика- 
лық мағналарды білдірумен катар, ол сөздер әрқыйлы жанама, 
косымша мағналарды да білдіреді. Мысалы, егіншілер дегеы сөз- 
деи, біріншіден, бір ғана егінші емес, көп егінші туралы түсінік біл-
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діретін зат есім аңғарылса, екіншіден, кыймыл жасаушы субъект—* 
сол егіншілер екендігі (бастауыш екендігі) түсініледі; үйлеріне де- 
ген сөзден, біріншідеи, егіишілердің бәрі бір үйге емес, әрқайсысы 
өз үйлеріне қайтқандығын (көпше, тәуелді екенін) білсек, екінші- 
ден, қыймылдыд багытын білеміз; сондай-ақ, қайтты сөзінеи, бірін- 
шіден, бастауыштың баяндауыштық қыймыл процесін, екіншіден, 
оның өткен шақта болғанын түсінеміз.

Сөйтіп, жоғарғы сәздердің зат есім, етістік екенін, жекеше, кеп- 
ше, тәуёлді, септеулі, жіктеулі түрлерде екенін, бастауыш, толық- 
тауыш баяыдауыш екенін білеміз, сөйтіп, олардың г р а м м а т и к а -  
л ы қ мағналары барын көреміз.

§ 4. Грамматикалық форма

Тілдің грамматикалық құрылысын сөздіктен бөліп алып қарау 
(я сөздіксіз талдау) тіпті мүмкін емес, өйткені грамматикалық кү- 
рылыс пен негізгі сөздік қордың бірлігінен тілдің иегізі жасалады.

Сөздердің лексикалық мағналары мен грамматикалық мағнала- 
рының бірлігі де тілдің негізгі сөздік қоры мен грамматикалық қү- 
рылысының бірлігінен туып, содан қалыптасқан.

Сәздердің лексикалық мағналары мен грамматикалық мағнала- 
рының қарым-қатнасынан, демек, сөздік пен грамматиканың бірлі- 
гінен, сөздердіц езгеріп, тіркесіп қолданылу дәстүріиен туып ор- 
ныққан, қалыптасқан дағдылы тәсілдер — формалар болады. Олап 
бір түрлі емес, әртүрлі. Сонымен қатар, олар жүйе-жүйеге бөліиіп, . 
бір емес, көптеген сөздердің өзгерілуін қамтыйды. Олар — г р а м- 
м а т и к а л ы қ  ф о р м а л а р  деп аталады.

Басқа тілдерде де, казақ тілінде де замандар бойына қалыптасып 
орныққан әралуан грамматикалық формалар бар. Мысалға лекси- 
калық мағнасы заттық үғымды білдіретін үй деген сөзді алып, оны 
тілімізде қалыптаскаи грамматикалық формалар бойынша түрлен- 
дірсек, сол формалар аркасында осы сөздің бастапқы лексикалық 
мағнасына әлденеше жаиама (косымша) мағналар үстеледі. Мы- 
салы, керегіне карай бүл сөзді үйлер, үйлері, үйлерде, үйлерінде, 
үйде, үйінде, үйге, үйіне, үй-үйге, үй-үйлеріне, үйді-үйіне, 
үйді-үйлеріне, ағаш үй, үй ағаиі, үйлі, үйсіз, үйиііл, үйші, үйшік де- 
ген сыяқты формаларда қолдана береміз. Осында көроетілген әр- 
алуан формалар сол сөзге әртүрлі грамматжалық мағналар қоса- 
ды. Өйткені үй мен үйлер деген сөздердіқ мағналарында айырма- 
шылық болғаны сыяқты, үйге меи үй-үйге дегеннің мағнасында да, 
сәл де болса, айырмашылык бар. Сондай-ақ, үй ағаш пен ағаш үй 
дегеидегі үй сөзінің қызметі бірдей еместігі тәрізді, үйші меи үйіиіл 
дегеннің, үйлі мен үйсіз дегеннің магналары біркелкі емес.

Солай болса, бұдан сөздерге жалғанатын жалғау, жұрнақтар 
да, сөздердің қосарланып я орындары ауысып тіркесулері де сөзге 
грамматикалық мағна қосатын формалар екенін аңғарамыз, Өйт- 
кені жалғау да, жұриак та. сөздердің қосарлану я тіркесу тәсілде- 
рі де сөздің бастапқы лексикалық мағнасымеп жарыса оралуан 
грамматикалык магна білдіретін форма болып қызмет атқарады.
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Екінші сөзбен айтқанда, грамматикалық формалар деп сөздщ 
лексикалық ұғымына қосымша мағиалар жамайтын (үстейтін) 
дмал-тәсілдерді айтамыз. Түпкі (бастапқы) лексикалық ұғымы бір 
бола түрса да, көк дегеи меы көкшіл дегеннің, оқы деген мен оқыт 
дегенніқ, бала деген мен балалар дегеннің мағналық айырмашы- 
лықтары бар. Ол айырмашылықтарды білдіріп тұрған формалар— 
шіл, т, лар қосымшалары. Ендеше, осы қосымшалардық әрқайсысы 
грамматикалық форма болып саналады. Сол сыяқты, бастапқы 
лексикалық мағналары бір болғанымен, үйге деген мен үй-үйге де- 
геннің, оісақсы деген мен оісақсы-жақсы дегеннің, айтып дегеи мен 
айтып-айтып дегеннің, кім деген мен кімде-кім дегеннің мағиалық 
.айырмашылықтары бар. Солай болса, қазақ тіліндегі қосарлану 
тәсілі де сөзге қосымша мағна жамайтын я үстейтіи грамматика- 
лық амал болады. Сондай-ақ, алтын— металдық бір түрі дегендегі 
алтын сөзі өзінің бастапқы заттық мағиасын сақтап, сөйлемнің бас- 
тауышы болып тұрса, оның алтын сағаты бар дегендегі алтын сөзі 
кейінгі сәзбеи тіркесіп, езінің бастапқы лексикалық мағнасының 
үстіне сағаттың не заттан істелгендігін білдіретін қосымша мағна 
жамап алып, сөйлемдегі бастауышты анықтап түр.

Тілдегі сөздерде қанша мағиа болса, сонша форма ,бола бер- 
мейді, форма аз болады. Өйткені белгілібір грамматикалық форма 
грамматикалық бірнеше магнаны білдіре береді. Мысалы, мақала- 
ны кеиіе оқыдық деген сөіілемдегі мақаланы  деген сөзден, бірінші- 
ден, көп мақала емес, бір мақала деген магнаны (жекешелікті) ақ- 
ғарсақ, екіншіден, табыс септік жалғауының мағнасын таныймыз. 
Сол сыяқты, оқыдық деген сөздің,—ды бөлшегінен әрі ашық райдын 
мағнасын, әрі өткен шақтың мағнасын ацғарсак,— қ бөлшегінен 
әрі көп адам окығандык жөніыдегі мағнаны, әрі бірінші жақтын 
мағнасын түсінеміз.

Сонымен қатар, керісінше, белгілібір грамматикалық мағнаиы 
әралуан сөздің әртүрлі формасы да білдіре алуы мүмкін. Мысалы, 
балалар, үйлер деген зат есімдердіц көптік мағнасы — лар, —лер 
косымшасы арқылы жасалса, оқыдық, келдік, жазамыз, көреміз, 
деген етістіктердің көптік мағнасы—қ, — к жәие —мыз, —міз онанда 
гөрі дүрысырағы — ыз,— із қосымшалары арқылы жасалып түр. Сол 
сыяқты, сәйлей-сәйлей, сщтып-айтып, үлкен-кіші, үлкенді-кішілі де- 
гендерде сөздердің қосарлануы арқылы да көптік мағна жасалып 
түр. Сөйтіп, әралуан сөздердің формалары мен мазмүндары дәл 
бірдей болғанымен, осындай әркыйлы тәсілдер арқылы граммати- 
калық жалпылама мағналар жасалады. Мүыдай жалпылама мағ- 
налар бірді-екілі ғана емес, әлденеше түрлі. Олар тілдің ішкі даму 
зацы бойынша талай замандар бойында жүйе-жүйе болып қалып- 
тасқан.

§ 5. Грамматикалық категория

Тіліміздегі сездердің мағналары да, түр-түрпаттары да, атқара- 
тын қызметтері де алуан түрлі. Мысалы: адам, тас, іиөп, мал, ешкі, 
бұғы, түйе деген сөздер мағна жағынан әртүрлі заттардың атын 
•білдірее, жақсы, жаман, үлкен, кііиі, биік, аласа деген сөздер зат-
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тардың өздерінің аттарын емес, олардың әртүрлі сын-сыйпаттарын 
(түсіиің, сапасының, көлемінің т. б.) білдіреді. Ал, оқы, сөйле, 
тыңда, кел, әкет, тұр, көр деген сөздер заттардың өздерінің де, я 
олардың сындарының да аттары емес, зат делініп аталатын нәрсе- 
лердің әралуаы қозғалыс, әрекет, күй, қыймылдарын білдіреді т. б. 
Бұлар — сөздердің мағналық өзгешеліктері.

Бүл сөздердің морфологиялық ерекшеліктері де басқа-басқа, 
Қосымшалар осы үш топтағы сөздердің барлығына бірдей, бір із- 
бен, қосыла берілмейді. Мысалы, үшінші топқа жататын етістік- 
терден болымсыздық мағна тудыратын — ма, — ме, — па, — пе, — 
ба, — бе жүрнағы (оңы — оңыма, сөйле — сөйлеме, т. б.) бірінші, 
екінші топтағы сөздерге — зат есімдер мен сын есімдерге — жал- 
ғанбайды. Қерісінше, зат есімге жалғанатын септік, тәуелдік, көп- 
тік жалғаулар етістіктердің түбірлеріне тікелей жалғанбайды.

Бұл көрсетілген үш топ сөздің атқаратын қызметтері де үнемі 
бірдей емес, әр топтың өздеріне тән ерекшеліктері бар: бірінші топ- 
тағы сөздердің қайсысы болса да сейлемде, негізінде, не бастауыш, 
не толықтауыш болып қызмет атқарады. Мысалы: адам табиғатқа 
ыңпал оісасай алады (адам — бастауыш), мен көп адамды кәрдім 
(адамды — толықтауыш). Екінші топтағы сөздер сөйлемде, негізін- 
де, анықтауыш болып кызмет атқарады, мысалы: үлкен үй салын- 
ды; жаңсы иіөп — мал семіртеді (үлкен, оюақсы деген сөздер — 
анықтауыштар). Үшінші топтағы сөздер, заттың қыймылын білді- 
ретіндіктен, сөйлемде әрқашан баяндауыш болады; мысалы: сен 
оңы; мал ңорада түр (оқы, түр деген сөздер — баяндауыштар).

Осындай ерекшеліктер тіліміздегі сөздердің мағналарын, түл- 
ға-тұрпаттарын, қызметтерін аиықтайды. Тіліміздегі сөздерді зат 
есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, шылау, одағай деп 
топ-топқа бөліп, олардыд әрқайсысына жеке-жеке мінездеме беріп, 
олардың өзара айырмашылықтарын анықтап таптастыру себептері- 
міз де осыдан.

Өздеріне тән ерекшеліктері бар осындай сөз топтарыи жеке- 
жеке к а т е г о р и я  деп таныймыз. Сол жеке сөз топтарын г р а м- 
м а т и к а л ы қ  с ө з  т а п т а р ы  деп атаймыз. Барлық сөз тапта- 
рын жыйнақтай келіп, оларды г р а м м а т и к а л ы қ  с ө з  т а п -  
т а р ы н ы ң к а т е г о р и я с ы деп атаймыз. ^

Қазақ тілі сөздердің түлғалану тәсілі жағынан жалғамалы тіл- 
ге жатады. Сөздерге жалғанатып қосымшалар өте көп, бірак ол 
косымшалардың барлығының мағналары да, түлғалық түрлері де, 
атқаратын қызметтері де біркелкі емес, түрлі-түрлі. Мысалы: Әсем- 
паз болма әрнеге, Өнсрпаз болссщ, арқалан (Абай), Кел, балалар, 
оқылық, Оқығанды кәңілге ықыласпен тоқылық (Алтынсарин) де- 
ген сөйлемдердегі болма, болсаң деген сөздердің бастапкы түбірле- 
рі — бол. Ол түбірге үстеме мағна жамап түрған қосымшалар — 
ма және — са дегендер. Ал, оқылық, оқығанды деген сездердің тү- 
бірлері — оқы. Оган қосымша мағна жамап түрған бөлшектер — 
лық, — ған — ды қосымшалары.

Бірақ осы косымшалардың барлығы бір қосымша емес, әртүрлі 
косымшалар: Бол сөзіне жалғаиып түрған — ма,— са қосымшала-
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рының екеуі де жұрнақ тобына жатқанымен, осы екі жұрнақтыі,;. 
мағналары да, қызметтері де, формалары да басқа-басқа екі түрлі- 
қосымша. Атап айтқанда: — ма жүрнағы қыймылдың (етістіктің) 
болымсыздық күйін (болмайтын я болмағаныи) білдірсе, —са жүр- 
нағы — шартын білдіреді, әрі екеуінің қызметі де екі түрлі.

Сол сыяқты, оқы сөзіне жалғанып түрған —лық, —ған қосым- 
шаларының да формалары басқа-басқа болуларына қарай, қызме- 
ті мен мағнасы жағынан бірдей емес: —лық сөз бен сөзді, ашығы- 
рақ айтқанда бастауыш пен баяндауышты, қыйыстырып (біз оқы- 
лық — оқыйық) түрса,— ған етістікті есімшеге айналдыру қызме- 
тін атқарып түр.

Сөздерді жоғарыдағыдай мағналарына, морфологиялық түр-түр- 
патыыа және синтаксистік кызметіне қарай топтау да, пемесе, бол- 
ма, болса, оқылық, оқыған (ды) дегендердегі — ма, са,— лық,— 
ған (ды) қосымшаларын бір-бірінен ажырату да жеке, нақтылы 
сөздерден, жеке, нақтылы қосымшалардан абстракцияланып жасал- 
ған грамматикалық жалпы үғымдар екені даусыз. Өйткені — ма, —  
са қоеымшалары тек бол деген сөзге ғана,—ған қосьгмшасы тек: 
оқы деген сөзге ғана жалғанып қоймайды, етістік атаулының тү- 
бірлеріие бірдей жалғана береді, мысалы: алма, бсрме, келме; а л - 
са, берсе, келсе; қараған, сөйлеген, тыңдаған.

.Тілдің түрпатын анықтайтыи (танытатын) және сөздердің өзге-* 
руі, тіркесуі сыяқты морфологиялық, синтаксистік белгілері бар 
және сол белгілер арқылы жасалатын грамматикалық жалпы 
үғымдар грамматикалық категориялар деп аталады.

Грамматикалық категориялары дүрыс таиылса, әрбір тілдіп 
грамматикалық қүрылысының ерекшеліктері дүрыс анықталады. 
Ал, әрбір тілдің грамматикалық категориялары, жалпы граммати- 
ка жүйесімен емес, И. В. Сталиннің грамматикалық қүрылыс жө- 
ніндегі іліміне сәйкес сол тілдің өзініц нақтылы материалына сүйе- 
ніліп, гылми жолмен абстракциялау арқылы анықталуға тиіс. 
Өйткені грамматикалық категориялар әр түрлі тілдерде бір ізде 
болып келуімен қатар (мысалы, сөз, сөйлем, сөз табы және олар- 
дың кызметтері, т. б.), әрбір тілдің өзіне ғана тән ерекшелігімеи 
байлаиыс.ты да болады. Мысалы: қазақ тілінде белгілі формалары 
бар, соған сәйкес өзіне тәп атқаратын қызметі мен мағнасы бар 
тәуелдік жалғау категориясы славян тілдері сыяқты тілдерде жок. 
Я, керісінше, сол славян тілдері сыяқты тілдерде бар род катего- 
риясымен байланысты формалар қазақ тілінде жок.

Белгілібір форма я басқа бір тәсіл грамматикалык категория 
делініп танылуы үшін, оидай форма (я басқа бір тәсіл) арнаулы 
жүйеге түс.іп, сол тілдің ішкі даму заңына ланық практикалык дағ- 
дысынан әбден орын алып орныққаи я қалыптасқан болуы керек. 
Әйтпесе, тілдегі кездейсок бірен-саран күбьтлыстар грамматикалығ 
категория бола бере алмайды.

Грамматикалык категориялар тіпті өзгермейтін, үиемі бір ка- 
лыпта түратын қүбылыстар емес, олар — дамып отыратыи тарихи 
қүбылыстар. Өйткені И. В. Сталин: «Қазіргі замандағы тілдін эле- 
менттері сонау арғы заманда, қүлдық заманына дейін жасалғам
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болса керек. Ол кездегі тіл болмашы ғана сөздік қоры бар, күрде- 
лі емес тіл еді, бірақ грамматикалық қүрылысы бар, рас, жабайы 
қүрылыс бодғаимен, әйтеуір грамматикалық қүрылысы бар тіл еді»1 
—дейді. Сонымен қатар, И. В. Сталин «...тілдің дамуы бар тілді 
жойып, жаңа тіл жасау жолымен емес, бар тілдіқ негізгі элемент- 
терін өрістету, жетілдіру жолымен болды»2 және «...тілдің бір сапа- 
дан екінші сапаға көшуі жарылу жолымен емес, бірден ескіні 
жойып, жаңаны ориату жолымен емес, тілдің жаңа сапасыпың, 
жаңа қүрылымының элементтерін бірте-бірте, үзақ уақыт қорлан- 
дьіру жолымен, ескі сапа элементтерінің бірте-бірте кұрып бітуі 
жолымен болды»3 — дейді.

Бүл қағидалардан әрбір тілдің грамматикалық қүрылысындағы 
категориялардың барлығы бірдей бір мезгілде шығып орныға кой- 
мағанын, грамматикалық категориялар да тілдің құрылымыыың 
(негізінің) дамуына сәйкес дамып, жетіліп отырғанын түсінеміз. 
Қазақ тілінің грамматикалық қүрылысындағы кейбір категориялар- 
дың бірте-бірте сараланып жетілуі бүған толық айғақ. Мысалы, 
үстеу сөздердің өзалдыыа сөз табы (шалқасынан, ендігәрі, бірте- 
бірте) болып қалыптасуы, көмекші сөздер деп аталатын категория- 
ның негізгі сөздердеп бөлініп шығуы, көмекші сөздердің өздері іш- 
тей саралаиып, кәмекші есімдерге (алдында, үстінде), көмекші 
етіс.тіктерге (оісазыл. алды, оюығыла оюаздады), шылау сөздерге 
(кейін, соң, сонымен, демек) бөлініп жіктелуі, кейбір көмекші, шы- 

лау сездердің қосымша категориясына айналуы (тұғын /> тын, 
бсіра — тын, соң }> сын, (барға — сын), білән, бен//мен, (бар- 
ған — мен) қазак тілінің грамматикалық күрылысы мен негізгі сөз- 
дік корының ішкі даму заңыпа лайық бірте-бірте дамып жетілуді-ң 
айғағы екені даусыз. Қүрмалас сөйлемдердің әралуан түрлерінің са- 
ралаиуы, қыстырма сөз, кыстырма сөйлемшелер, айқындауыш мү- 
ше деп аталатьтн категориялардың қалыптасуы, т. б. да граммати- 
калық категориялардың бірте-бірте толықтырылып жетілетіндігіне 
дәлел бола алады. Ал, осындай қубылыстардмң барлығы да тілдің 
ішкі даму заңы бойынша оның (тілдіц) потенциальдық мүмкінші- 
лігінің бірте-бірте реальдьтқ (акынқаттьіқ, ыақтылы) мүмкіншілік- 
ке айнала беруіне айғақ.

§ 6. Сөзді өзгертетін және сөзді түрлендіретін формалар

Форма деген термин тіл білімінде бірнеше мағнада жүмсалады. 
Егер белгілібір лексикалық мағнасы бар бір ғана сөздің өзі сөй- 
лемде әртүрлі формада түрыгі, әралуан грамматикалық мағнаны 
білдірсе, әдетте, ондай формалар сол сөздің (өзіиің) түрліше түр- 
ленгеи формалары делініп танылады. Мысалы: таудан, тауға, тау- 
да дегендер тау сөзінің түрленуі болса, көрдім, көреміз, көрейік де- 
гендер көр деген сөздің түрленуі болып есептеледі.

Сөздің лексикалық және грамматикалық мағиалары қаншалық-

1 И. В. С т а л и н .  Маіжсизм және тіл 'білімі мэселелері, 19бі, 22-бет.
2 Бұ да соыда, 23-бет.
3 Сонда.
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ты бірлікте болганымен, олардың түр-түрлерін салыстырып кара- 
ғанда, солардан әртүрлі мағнаны білдіретін бөлшектерді табуға 
болады. Мысал үшін төмендегі сөздерді салыстырып көрейік:

1. бас, бас — тың, бас — ын — да, бас — қа, бас — тар — 
ын — да.

2. бас. — шы, бас — қы, бас — қар — ма, бас — та — ма, бас — 
шы — лық.

Біріиші жолдағы сөздерді салыстырсақ, олардың формаларын- 
да ерекшеліктер болғанымен, ақыйқаттық (реальдық) мағналарында 
айырмашылықтар жок, тек грамматикалық мағпаларында ғана өз- 
гешеліктер бар екенін байқаймыз. Ол сөздердің грамматикалық 
мағналарын түрлендіріп түрған қосымшалар бас деген сөздің сөй- 
лемдегі басқа сөздерге қатнасын білдіреді, мысалы: бастың
қатты ауруы оісазылды; кәрі қойдың басында ет болмайды; оісастық- 
ты басқа оісастайды.

Ал, екінші жолдағы сөздер, жоғарыдағы (1-жолдағы) мысал- 
дармен байланысты талданғаи бас деген сөзбен түбірлес бола түр- 
са да, жалғаиған қосымшалардың арқасында мағнасы басқа сөз- 
дерге айналған; ол сөздердіқ грамматикалық мағналары ғана емес, 
лексикалық мағналары да өзгерген: басшы сезі мен бас сөзініңлек- 
сикалық мағналары басқа-басқа; сол сыяқты, басқы, басқарма, 
бастама, басшылық деген сөздердің лексикалык мағналары да бас- 
қа-баска.

Сөйтіп, бірінші жолдағы сөздерге жалғаиған қосымшалар түбір- 
ге (я негізге) лексикалық жаңа мағна қоспайды, яғни жақа сөздер 
тудырмайды, тек жалғанған сөздерді сөйлемдегі басқа бір сөзбеп 
жалғастырып, байланыстыратын грамматикалық (синтаксистік) қа- 
на мағна жалғайды.

Сонымеи, белгілібір сөздің жеке өзіне жәие басқа сөздерге 
әралуан қатнасын білдіретін формаларды сөз өзгертетін я түрлен- 
діретін формалар дейміз.

Ал, ёкінші жолдағы сөздерге жалғанған қосымшалар түбірге 
(я негізге) грамматикалық мағна қосуымен қатар, лексикалық жа- 
ңа мағна тудырады, яғни, жаңа сөздер жасайды. Бүл қосымшалар 
арқылы пайда болған жана сөздерге, бастапқы түбірлерге (я не- 
гіздерге) жалғанатын форма сыяқты, сөз өзгертетін формалар 
керегінше қосыла береді.

Сонымен, сөзден жаңа сөздер жасайтын формаларды сәз туды- 
ратын формалар дейміз.
Е с к е р т у :  тіл білімінде. сын есімніқ шырай қосымшалары, етістіктің шақтық

көрсетісіштері, көптік жалғау косымшалары, т. б. сол сыяқтылар- 
ды сез түрлепдіретін формаларға жатқызу керек пе, әлде сэз  
тудыратын формаларға жатқызу керек пе дейтін әлі жігі ашылма- 
ған, талас мәселелер бар. Бүл мәселе туралы қазақ тілі білімінде 
де әлі айқьгн пікір айтылмағандықтан, жоғарыдағы жіктеу шарт- 
ты түрде беріліп отырД

1 В. В. В и н о г р а д о в .  Слозообразование в его отношении к граммати- 
ке н лексикологли (Сб. «Вопросы теории и ■истории' языка в свете трудо* 
И. В. Сталина по языкознаниао», Москва, 1952 г., стр. 9 7 — 152), Современный 
русский язык. Морфология. Москва, 1952, стр. 27 — 33.
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Үй — лер, үй — де, үй — ден деген сөздер меи көр — ді, көр — 
се, көр — ме деген сөздерді өзара салыстырып қарасақ, олардың 
әрқайсысы екі-екі бөлшектен құралғанын көреміз: бір бөлшегі лек- 
сикалық мағнаны білдіріп, өзгермей тұрады (мысалы: үй,— кәр—), 
екінші бөлшегі — лексикалық мағнасы жоқ, қосымша бөлшектер 
( — лар, — де, — ден, — ді, — са, — ме); олар жалғанған сөздері- 
не көптік, шарттық, шақтық және басқа мағналарды үстейді.

Создің лексикалық мағнасын білдіріп, өзгермей тұратын бөлше- 
гін сәздің негізі дейміз.

Сөздің грамматикалық мағнасын (сөйлемдегі сөздердің әзара 
қатнасын, сөзге шақтық, мекендік, сандық т. б. мағнаны үстейтін); 
білдіріп, өзгертіп отыратын бөлшегін қосымшалар дейміз.

Сөздің негізі де мағиалы бөлшектерге бөліне алады. Мысалы, 
басшы, басіиыльщ, бастама, басқарма, бастық деген негіздерді ал- 
сақ, бұл негіздердің бәрінде бірдей бас деген ортақ бөлшек бар 
екенін аңғарамыз. Бұл бөлшек (бас) түр жағынан ғана емес, 
лексикалық мағнаны білдіру жағыиан да осы сөздерге ортақ еке- 
нін көреміз. Ал,—шьқ — шы -}- лық, — та -}- ма, — қар -}- ма, — тық 
бөлшектері сол сөздердің бәріне ортақ бас деген түпкі бөлшекке 
қосылып, жеке-жеке сөз тудырып тұр; ол қосымшалардың әрқай- 
сысы езалдына сөз жасап тұр. Сол сыяқты, көрін, көріс, кәрінгелі, 
көрсет, кәруші деген негіздерде де бәріне бірдей ортақ бөлшек 
көр екенін,— ін,— іс,— ін -}- гелі,— сет,— у +  ші деген бәлшектер 
бастапқы ортақ бөлшектен жаңа сөздер жасап түрғанын кереміз.

Бірнеше сөзге сртақ лексикалық мағнаны білдіретін негізгі бөл- 
шек — сөздің түбірі немесе түбір1 деп аталады.

Ал, бір түбірден белгілі бөлшектер арқылы өрбіген, түбірі бір 
сөздерді түбірлес сөздер дейміз. Мысалы: білгір, білім, білімді,
білгіш, білімсіз, білімпаз, білдір, білдірт, білдірткіз.

Сөйтіп, түбір мен негіздің мыиадай айырмашылығы бола- 
ды: т ү б і р бірнеше сөзге ортақ (жалпы) лексикалық мағна* 
ны білдіреді, ал и е г і з жеке-жеке сөзге тән дара лексикалық мағ- 
наны білдіреді; түбірдің мағнасынаи гәрі негіздің мағнасы анағұр- 
лым дәлірек те, айқынырақ та болады (әдетте түбірді негізгі түбір, 
негізгі туынды түбір деп те атау дэстүрі бар). Егер негізде ешқан- 
дай да мағналы басқа бөлшек болмаса, түбір мен негізде айырма- 
шылық та болмай, бірдей түйісіп отырады.

Сөздің грамматикалық мағнасын да, лексикалық мағнасын да 
бірдей өзгертетін бөлшектер бола береді. Мысалы: құрық — қүрық- 
ша, кітап — кітапша, күрек — күрекше, көл — көлшік, үй ■—• үйшік, 
ойын — ойыншық деген сөздердегі — ша, — ше, — шық, — шік 
бөлшектері жалғанған сөздерге кішірейту мағнасын үстеп, әрі 
заттың сыртқы белгісга, (көлемі жағынан кішілігін) білдір- 
се, әрі сол затты не еркелетіп ұнатқандықты, не қомсынып ұнат-

§ 7. Сөздің мағналы бөлшектері (морфемалар)

1 Т ү б і р ж  ә іі е и е г і з турплы осы кітаптағы «с ө з д і ң т ү  л ғ а л а р ы» 
детен тақырыпты караңыз.
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пағандықты аңғартады. Ал, құсиіа (ұшады), мысықиіа (мьіяулай- 
ды), түйсше (тайрацдаііды) деген сөздердегі — ша, — ше бөлшегі 
зат есім категориясын үстеу категориясына айналдырса, өткір (пы- 
шақ), уищыр (күс), көнгіш (адам), білгііи (ғалым) деген еөздер- 
дегі — кір, — қыр, — гіш бөлшектері етістіктерден туыиды сын есім- 
дер жасап түр. Сөйтіп, сөздің кейбір бөлшектері түбірдің мағнасын 
лексикалық жағыпам да, грамматикалық жағынан да айқындай 
түсіп, әрі лексикалық, орі грамматикалық (лексикалық-грам.мати- 
калық) мағна білдіреді.

Сөздіц магналы әрбір бөлшегі морфема деп аталады. Сөздіп. 
мағналы бөлшегі казак тілінде екі түрлі болады: т ү б і р
м о р ф е м а с ы ж ә н е  қ о с ы м ш а л а р м о р ф е м а с ы. Сөздін 
түбірі, қашан да болсын негізгі мағнага ие болатындықтан, и с- 
т і з г і м о р ф е м а деп аталады да, қосымшалар морфемасы, тех 
түбірге қосылып қана мағна бере алатыидықтан, к ө м е к ш і  м о р -  
ф е м а л а р  дсп аталады. Қазақ тіліндегі қосымшалар морфемасы 
ж а л ғ а у және ж ү р и а қ болып екіге бөлінеді.

Морфемалардың мағналары мен түрлері әдетте салыстыру ар- 
қылы ажыратылады. Мысалы: басты, басшы, басқы дегеи сөздерге 
ортақ түбір (негізгі) морфема бас деген бөлшек екенін, — шы, — 
ты, — қы бөлшектерініц әрқайсысы жеке-жеке морфема екенін бі- 
леміз. Өйткені бүл қосымша морфемалардыц әрқайсысы мағнасы 
жағынан басқа-басқа дара сөздер жасап түр. Сол сыяқты, білім, 
білгіш, білдір деген сөздерде — ім, — гіш, — дір қосымшаларынын 
әрқайсысы жеке-жске косымша морфема болады да, біл депен бөд- 
шек үш сөзге де бірдей негізгі (түбір) морфема болады.

Қейбір морфемалар сыртқы турі жағынан ұқсае, омоиимдес, 
мағиасы жағынан басқа-басқа болуымен қатар, түрі жағынан бір- 
біріне ұқсаспай, мағнасы жағынаи бір-біріне жақын, сиионимдес 
те бола береді. Мысалы: біз дегем түбір сөз кейде зат есім (біз ■— 
етікшінің қүралы), кейде есімдік (біз кітап оқыдық) болатыны 
сыяқты, — ша морфемасы ол кітапшаны оқып иіықты дегенде, зат- 
ты кішірейтетін мағна туғызса, біз о/сүмысты оісаңаиіа істейміз де- 
генде, сын есімнеи үстеу сөз тудырып түр. Сол сыяқты, қыран- 
дай — қыранша (кақты), әзілшіл — әзілқой, созшең — сөзуар 
(адам) дегендердегі — дай жәпе — ша, — шіл жоне — қой, — шең 
және — уар морфемалары, басқа-басқа морфемалар болғаньшен, 
бір-біріне синоним рстінде жүмсалады.



I

II. СӨЗДЕРДЩ ТҰЛҒАЛАРЫ

§ 8. Түбір  сөз. § 9. Туынды сөз. §  10. Біріккен сөздер. § 11. Кос сездер .
§ 12. Қос с ө з д е р д ің  ды бы сты қ ерекш еліктер і.  §  13. Кысқарған сө зд ер .

§  14. Қосымшалар.

Казақ тіліндегі сөздер морфологиялық қүрамьь жағынан біркел- 
кі емес, алуаи түрлі болып келеді. Олардың ішінде жалаң түбір 
сөздер де (мысалы: ат, ас, жап, із), жүрнақтар арқылы түбірлер- 
ден жасалған туынды сөздер де (ата, атаі\, астық, жабық, жаппа, 
ізде, ізшіл, т. б.) бар. Тек бүлар ғана емес, сөздік құрамда екі сөз- 
ден бірігіп жасалған сөздер де (белбеу, алабота, әкел, сексен, 
т. б.), қосарланып жасалған сөздер де (шыбын-шіркей, бала-іиа- 
га, көзбе-көз, жата-жастана, кімде-кім, т. б.) бар.

Тұлғасына қарай осылай топтағанда, қазак тіліндегі сөздер 
мынадай 5 түрге бөлінеді:

1. Түбір сөз.
2. Туынды сөз.
3. Біріккен сөз.
4. Қос сөз.
5. Қыскарган сөз.

§ 8. Түбір сәз

Сәздің өзалдына түрып мағна берс алатын түпкі (бастапкы) 
бөлшегі н е г і з г і т ү б і р  я т ү б і р с ә з  делініп аталады. Қейде 
түбір сөзді сөздің негізі, я тек қаңа н е г і з деп те атаймыз.1 Әдет- 
те түбір деп сөздің әрі қарай бөлшектеуге (мүшелеуге) келмей- 
тін бөлшегі айтылады. Мысалы: басқарма деген сөзбен қатар бас- 
қар, басқару, басқарушы, бастық, басшы деген сөздер бар. Бү- 
лар — өзара түбірлес сөздер. Мүндағы түбір — тек бас деген сөз. 
Өйткені бүл сөз, біріншіден, мағиа жағынан сол айтылған сөздер- 
дің бәрінің түпкі төркінін білдіріп тұр, екіншіден, ол сөзді (бас 
дегенді) онан да әрі қарай бөлшектеуге келмейді. Демек, бүл сөзді 
тағы да бөлшектеп қарасақ (мысалы: ба — с, немесе б — а — с), 
ол бөлшектерден ешқандай мағна шықпайды.

1 Бүл туралы « С о з д і ң  м а ғ н а л ы  б ө л ш е к т е р і »  деген тақырыпш  
қараңыз.
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Сол сыяқты, білгір, білгіиі, білімпаз, білім, білін, білдір, біліс 
дегендер — түбірлес еөздер. Олардың ыегізгі түбірі — біл деген сөз. 
Осы тәрізді белдік, белес, белең, белсенді, белді деген сөздердіқ 
бастапқы түбірін бел деп таныймыз.

Тілімізде момын, момаңан, момыш немесе шалңаң, шалңасы- 
нан, шалқу, іиалқалау, шалқалаңтау, шалңаңдау деген сыяқты да 
түбірлес (төркіндес) сөздер көп кеэдеседі. Олардың нағыз бастап- 
қы түбірі қайсы екенін түлғалық жағынан ажыратуға да болады, 
мысалы: бірінші топтағы түбірлес үш сөздің бөлшектеуге келмейтін 
ең түпкі бөлшегі — мом деген морфема да, екінші топтағы түбірлсс 
сөздің ең түпкі бөлшегі — іиалң дегем морфема. Бірақ бұл морфе- 
малардың қайсысы болса да, сол калыптарында қазіргі тілімізде 
дербес қолданылмайды, өйткені олардың өзіне тән жеке мағналары 
жоқ.

Мүндай түбірлер (мом, шалң) грамматикада ө л і я к ө н  е 
т ү б і р  делініп аталады. Ал, алғашкы түбірлер (бас., бел) 
т і р і  т ү б і р л е р  делініп аталады.

Өлі я көне түбір деп аталатындар ерте кезде өзіне тән дербес 
мағналары болған морфемалар екені даусыз. Бірақ ол морфемалар 
тіл дамуыиың ішкі заңымен байланысты баска қосымшалармен 
қолданылғанда ғана жекё мағнаға ие болатын болып, әбден кірігігт 
калыптасқан да, косымшасыз қолданылмайтын болған,

Сәйтіп, тірі түбірлердің өзіне тән лексикалық мағнасы болады, 
сөйлемде белгілі синтаксистік қызмет атқара алады. Ал, өлі түбір- 
лерде бүл екі қаоиет болмайдьт, олар тек басқа қосымшалардың 
жәрдемі арқылы ғана жоғарыдағы қасиеттерге ие бола алады.

§ 9. Туынды сез
Туынды сөздер деп түрлі жүрнақтар арқылы негізгі түбірлерден 

өрбіген сөздерді айтамыз. Осы себептен туынды сөздер грамматя- 
каларда кейде туынды түбір деп те аталынады. Мысалы: Көкше
көктен де көгілдір екен (С. Мүқ.) деген сөйлемдегі Көкше көктен. 
көгілдір дегендер — төркіндес сөздер, өйткені сол үш сөздің де 
бастапқы төркіиі, әуелгі түбірі —• көк. Ондағы Қөкиіе және көгіл- 
дір дегендер — туынды сөздер. Олай дейтін себебіміз: бұл екі сөз- 
дің екеуі де жұрнақтар арқылы көк деген сөздеи туған. Атап айт- 
қанда: біреуі — ше жұрнағы жалғану арқылы, екіншісі — ілдір 
жұриағы жалғану аркылы жасалғйн.

Туынды сөз тек түбір сөзден ғана жасалып қоймайды,. 
туынды сөздердің өздерінен де өрби береді. Мысалы: біл, білім .
білімпаз, білімпаздың деген сөздерді алсақ, бәрінің детүбірі — біл. 
Бірақ ол түбірден тікелей туған сөз — білім деген ғана. Қалғанда- 
ры туынды сөздерден өрбіген: білімпаз деген білім  дегеннен, білім- 
паздың — білімпаз дегеннен жасалған.

Туымды сөздер жұрнақ аркылы жасалғанымен, жұрнақтар бар- 
лық сөзге бірдей жалғана бермейді. Қейбір жұрнақтар бір сөзге 
ғана емес, белгілібір топ сөздің қайсысына болса да, талға'май’ 
жалғаныла берілсе, кейбір жұрнақтар бірді-екілі сәздерге ғана 
жалғанып көнеленіп калады да, басқа сөздерге жалғанбайды. Бі-
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оалуан сөздерге жаппай жалғаиыла беретін жұрнақтарды тірі жұр- 
нақтар дейміз де, бірді-екілі сөзге ғана жалғанып ориығып, қалып- 
тасып қалған жұрнақтарды өлі я көне жұрнақтар дейміз.

Мысалы: ойпат, киіт, жент, тоңазы (ды), шынтуайт дегендердегі 
—  пат, — т, — нт, — азы, — туайт жұрнақтары — өлі жұрнақтар.

Бұл мысалдардағы өлі жұрнақтар басқа сөздерге жалғанбайды, 
тек сол сөздерге ғана тәіі болып калыптасып, көнеленіп қалған. 
Сонымен бірге, бұл сөздердегі көне жұрнақтарды алып тастап, 
басқа бір жұриақтарды жалғауға әбден болады. Мысалы: ки, киім, 
киін, киіс, кигіз; же, огсем, жегіз, жегіш; шын, шындьщ, шыншыл, 
т. б.

Тірі жұрнақтар да кез келген сөздерге жапа-тармағай жалғапа 
•бермейді. Бірақ олардың сөз талғауы көне жұрнақтардікіндей емес. 
Көне жұрнақтар бірді-жарымды сөзге жалғанса, тірі жұрнақтар 
эздерінің жаңа сөз тудырудағы қызметіне қарай, сөздердің семан- 
тнкасына (мағнасына) қарай белгілібір грамматикалық катего- 
])ияға жататын сөздерге жалғана береді. Мысалы: — шы, — лы де- 
ген тірі жұрнақтарды жалғап: суиіы, малшы, үйші, сыйыршы, ісші, 
кенші, аңиіы; сулы, малды, үйлі, сыйырлы, балалы, таулы деғея 
сыяқты сөздер жасауға болады. Бірақ осы сөздерге — ғы, — қы, 
— кі, — гі, — ғыш, — гіш, — қыш, — кіш жұрнақтарын жалғауға 
болмайды. Өйткені бұл жұрнақтар белгілібір сез таптарына тән 
кейбір сездерден екінші бір сөз табына жататын сөздерді тудыра- 
ды. Атап айтсақ: — ғы... жұрнағы мезгілдік ұғымда жұмсалатын 
зат есімдер мен үстеулерден сын есім тудырады (жазғы, күзгі, түн- 
гі, ертеңгі, т. б.), етістіктерден зат есімдерді тудырады (шалғы, 
ишпңы, кергі). Ал, — ғыш жүриағы етістіктеи есімдерді тудырады: 
білгіш, ойлағыш, огсазғыш, тапқыш, т. т.

Сонымен, жүрнақтар арқылы с.өз тудырудың орнықты аясы бар, 
•олар (жүрнақтар) сөздің семаитикасына қарай талғанып жалға- 
нады (§ 14,а).

Туынды сөздер де, түбір сөз сыяқты, сөйлемде белгілі синтак- 
систік қызмет атқарады.

§ 10. Біріккен сездер

Б і р і к к е н  с ө з д е р  т у р а л ы  ж а л п ы  ұ ғ ы м .  Сөзден 
сөз тудырудың бір амалы — екі сөзді біріктіріп айту. Бір сөзді 
екінші сөзге біріктіріп жаңа сөз туғызу тек кейінгі кезде ғана шық- 
қан тәсіл емес, арғы заманнан келе жатқан, эбден орнығып қалып- 
тасқан, үйреншікті жол. Біралуан сөздер біздің көз алдымызда бір- 
бірімеи бірігіп қалыптасып жатса, біралуан сөздер әріректе өзара 
бірігіп бір сөзге айналып кеткеи. Оидай әріректе біріккен сөздер- 
дің көпшілігінің төркінін (этимологиясын) казіргі кезде ажырату 
тіпті қыйынға да соғады. Мысалы: бүгін, быйыл, әкел, апар, әпер 
дейтін сөздерді алсақ, солардың әркайсысы екі түбірден бірігіп, 
бір сөзге айналған. Атап айтсақ, алғашқы екі сөздің құрамында 
бұл, күн, оісыл деген сөздер бар. Демек, бұл күн, бүл жыл деген 
тіркесіп айтылатын екі сөздің жиі қолданылуының нэтижесінде,
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олар бірте-бірте өзгере келіп, бүгін, быйыл деген түрде орныққан. 
Ал, әкел, экет, дпер, апар дегендер екі-екі сөзден қысқарып бірігуі- 
нен пайда болған: дкел — алып кел, дкет — альиг кет, дпер — алып 
бер, апар — алып бар.

Ал, тіліміздегі абжылан, шалап, мұрап деген сездер де, тілмар, 
тілазар деген сәздер де — кілең екі түбірден біріккен: абжылан — 
аб (арабша — су) +  жылан; шалап — шала +  аб; мұрап — мұр 
(«әкім») +  аб. Сөйтіп, бүл сөздер бастапқы су жылан, шала су 
дегендерден бірігіп, бір сөзге айналған. Сол сыяқты, мұрап (еу 
әміршісі) деген сөз де мұр (әмір) және аб (су) дегендерден бірігіп 
жасалған сөз.

Осындай бірнеше сәзден бірігіп жасалған жаңа сөздердің саны 
казіргі әдеби тілімізде күннеи күнге көбеюде. Мысалы: шекара, 
демалыс, еңбеккүн, баспасөз, айырбас, ңолбасшы, асбасшы деген 
сыяқты сөздер — соңғы жылдарда бірігу тәсілі арқылы туған жаңа 
сөздер. Соңғы кезде туған біріккеи сөздердің этимологиясын ажы- 
рату, ертерек заманда біріккен сөздерге қарағанда, әлдеқайда же- 
ңіл. Өйткені олар фонетикалық өзгерістерге аздап қана болмаса, 
көп үшырамағандықтары түлғаларынан да көрініп түрады.

Сөйтіп, жүрнақтар арқылы жаңадан сәздер тудыру тілімізде 
әбден қалыптасқан белгілібір амал болса, сөзбен сөздің бірігуі де 
жаңадан сөз тудыратын амалдың екінші бір тәсілі болып табы- 
лады. і

Біріккен сөздердіи қүрамындағы кейбір морфемалар тіпті жүр- 
нақ категориясына да ауысқандығы байқалады. Мысалы, қазіргі 
тілімізде көп қолданылатын жарнама, баяндама, мдлімдеме, мі- 
нездеме, сдлемдеме, сыйпаттама, дэлелдеме сыяқты сөздердің екінші 
бөлшегі әуелгі кездегі ндмд деген жеке сөз болған. Ал, нама деген 
сәз сол бастағы хат деген лексикалық мағнасы бар сөзден дыбыс- 
тық жағынан түрленіп (варианттанып) — нама,— неме,—• дама,— 
ддме,— тама,— теме деген жүрнаққа айналған. Тілдегі мүндай 
фактылар ертерек кездегі дербес мағнасы бар сөздерден қосымша- 
лар шыкқап деген пікірдің дүрыстығына айғақ бола алатын 
сыяқты.

С ө з д е р д і ң . б і р і г у  ж о л д а р ы  ж ә н е  т ү р л е р і .  
Кейбір тіл мамандары тіліміздегі біріккеи сөздердің жасалу тәсіл- 
дері сөздердің сөйлемдегі алатын орнына қарай, сиитаксистік бай- 
лаиыстан туып қалыптасқан дейді.1 Бүл пікір бойынша: анықтай- 
тын сөз бен анықталатын сөз, толықтайтын сөз бен толықталатын 
сөз, пысықтайтыи сөз бен пысықталатын сөз өзара бірігеді де, жа- 
ңа сөз жасалады. Сонда тіліміздегі бүгін, быйыл, ңайнаға, ңайын- 
бике, асңазан, аңңу, белбеу, алабота, оңшантай, қүспегі, отағасы 
деген сөздердің барлығыиың да бірінші бөлшектері — аныктайтын 
сөздер болған да, екінші бөлшектері — анықталатын сөздер болған. 
Сондай-ақ, малбағар, үлтабар, атшабар, атқамінер, баукеспе, қап- 
тесер, демалу, алжапңыш деген сыяқты сөздердіқ күрамдарындағы

1 Л. А н д р е й ч и н .  Грамматика болгарского языка (Москва, 1949). 
'Г. Ж а р к е ш е в а .  Қазіргі қазақ тіліндегі біріккен сездер (қолжазба) т. б.
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алғашқы сөздер (компоыенттері) — толықтайтыи сөздер, соқғы сөз- 
дер (компоменттер)— толықталатын сөздер болғам. Ал, кертарт- 
па, әкел, әпер, өстіп, сөйтіп, шырайналу, оюеккеру деген сьіяқты 
сөздердің бірінші бөлшектері — әуелгі кездегі пысықтайтын сөздер 
де, кейінгі бөлшектері — пысыкталатыи сөздер болған.

Бұл пікірде дұрыстықтың біраз нышанасы барлығы даусыз. 
Бірақ біріккеи сөздердің шығуларына я жасалуына тек синтаксис- 
тік байлаиыс қана, демек, сөздердің сөйлемде алатын орпы ғана 
бірдеи-бір жол болды немесе болады деу тым ұшқары пікір сыяқ- 
ты. Өйткені қазіргі кезде біріккен сөздер делініп жүрген ағайын, 
беталды, шекара, қолқанат, досоюар тәрізді сөздерді алсақ, олар 
ешқаидай да синтаксистік байланыстан туып бірікпеген. Бұлар ол’ 
баста ағсі және іні, бет және алды, қол және қанат, дос және оюар 
деген компонепттерден кұралған қос сөздер болғаны даусыз. Сон- 
дай-ақ, әркім., әрқалай, әрқашсш, әлдекім, әлдеқалай, әлдеқашан, 
әлдеқайда деген біріккен сөздер де, тоқсан (тоғыз он), сексен (се- 
гіз ои) деген біріккен сөздер де синтаксистік байланыстан тумаған 
сыяқты. Оның үстіне, біріктіріліп жазылып жүрген аяқ асты, ат 
үсті, ат салысу, оюан қьио сыяқты сөздерді алсақ, біріншіден, бұ- 
лар тіпті де біріккен сөздер емес, фразеологиялық тізбектер, екін- 
шіден, бірікті дегеннің өзінде де олардың жоғарыдағыдай синтак- 
систік байланыстан тумағаны ап-айқын.

Біріккен сөздер, зат есім мен зат есімнің (белбеу, қайнаға) ,  
сын есім мен зат есімнің (алаөкпе, -алабота), сын есім мен сын 
есімнің (аққұла, аққүба), сан есім мен сан есімнің (сексен, тоқ- 
сан’), зат есім мен етістіктің (оюанталасу, демалу), үстеу мен етіс- 
тіктің (кертартпа, оісеккөру), етістік пен етістіктің (әкел, әпер, тү- 
регел), үстеу мен мағнасы солғыпдаған шылаулық қызмет аткара- 
тын көмекші сөздердің (ешкім, әртаман) бірігулерінен жасалады.

Жоғарыдағы айтылғандар біріккен сөздердің төркіні біржақты 
талданып, зерттеліп жүргеніне дәлел бола алады. Оның бержа- 
ғында, сөздердің (я түбірлердің) бірігуі тек синтаксистік байланыс- 
тан туады дейтіи тіл мамандары б і р і к к е н с ө з, б і р і к п е г е п 
к ү р д е л і  с өз ,  с ө з  т і р к е с і  сыяқты мәселелердің жігін анык- 
тап ашпай, жоғарыдағы қорытындыны асығыс айтып жүргеи сыяқ- 
ты. Солай болса, бүл мәселелердің теориялық жақтары марксистік 
ілім тұрғысынан қайта қаралуға тиіс.

Жеке компоненттерден бірігіп жасалған сөздер белгілі грамма- 
тикалық сөз таптарына катысты я телулі болады. Мысалы: қайна- 
ға, белбеу деген сөздер зат есімге, сексен, тоқсан — сан есімге, әл- 
декім, ешкім — есімдікке, демалу, оюанталасу деген сөздер етістік- 
ке, ендігәрі, бүгін деген сөздер үстеуге жатады.

Б і р і к к е и  с ө з д е р д і ң  б е л г і л е р і , .  Әдетте біріккен сөз- 
дерді сөз тіркестерімен (словосочетание) шатастыра берушілік жиі 
ұшырайды. Сөзді сөз деп тану үшін оиы түрлі жағынан карау ка- 
жет. Ал, біріккеи сөзді сөз тіркесінен ажырату үшін де, сөздің бі-

і Сексен — сегіз он дегеннен, тоқсан — тоғыз он дегеннеь біріккен.
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ріккен я бірікпегендігін ажырату үшін де мынадай үш белгіні не- 
гізге алу қажет:

1) Сөздің семантикалық белгісі (мағнасы);
2) Сөздің грамматикалық белгісі;
3) Сөздің фонетикалық -белгісі.
Осы белгілерді меже етіп үстағанда ғана, тіліміздің өзіне тэн 

ерекшелігін есепке алып, сөздің біріккен я бірікпегенін анықтауға 
болады.

Біріккеи сөз делініп тапылатын сөз, мейлі екі сөзден біріксіи, 
мейлі онан да көп сөзден біріксін (оньің саны шарт емес) семанти- 
калық жағынан тек бір лексикалық мағнаны ғана білдіруі шарт. 
Демек, ондай біріккен сөздің әрқайсысы бір сөз ретінде әбден қа- 
лыптасып қазіргі әдеби тіліміздің алфавиттік сөздігінен өз ретін- 
ше белгілі орын аларлықтай болып орныққан болуға тиіс. Мыса- 
лы: қүсбегі, отағасы, қайнаға, қайынбике, асбасшы, қолбасшы, бү- 
гін, быйыл, белбеу, ашудас, қаңғыбас, қалоісақбас, әлдекім, әлде- 
қаіиан деген сыяқты сөздердің біріккен сөздер екендіктеріне еш- 
қандай күдік келтірмей, бірінші әрпіне карап алфавиттік сөздікке 
енгізуге әбдең болады. Өйткені отағасы деген сыяқты сөз ол баста 
от басындағы адамдардың ең үлкен ағасы дегеп үғымда айтылға- 
нымен, қазіргі кезде бүл сөзді қария я ақсақал дегендердің сииогш- 
мі деп қарауға толық болады. Ал, қазір ол сөзді бастапқы от және 
аға деген үғымдармен ешкім де байлаиыстырып жатпайды. Сол 
сыяқты, әлдекім деген сөзді айткаітда, белгісіз бір адам деген 
үғымда екенін бірден-ак аңгаруға болады.

Бірі-ккен ісөздердің, мағналық жағынан басқа, төмендегідей, тұлғалық та 
белгілері болады дейтіи пікір барК

1. Біріккен сөздердің жеке компоненттсрінің орқайсысы жеке-жскс. екпінге 
ие болмай, бір сез болып бірігіп қалыптасып, бір ғана екпінге ие бола- 
ды. Мысалы: қайнага (қайын аға  емес), есалақ (есі алақ  емес).

2. Қейбір біріккен .сездердің бір сыңарлары жеке сөз ретінде дара колда- 
иылмайды. Мысалы: қолқабыс  дегениің қабыс деген сынары жеке қолданыл- 
майды; алақғасар  сезінің ғасар  сыңары жеке қолданылмайды; оісексұрын деген- 
нің сұрын сыңары да солай.

3. Кейбір біріккен сөздердің кұрамындағы компоненттер түлғалық жағынан 
ықшамдалып қалыптнсады. Мысалы: оісерсоғар (жерді соғар  емес), алжапқыш 
(алды жапқыиі емес), есалаң (есі алақ  емес), шапаиют ( іиаппа шот емес). 
отағасы (оттың ағасы  емес), т. б.

4. Кейбір біріккен сөздердің қүрамындағы компоненттердің екеуі де ды- 
быстық өзгерістерге ұшырап, бастапқы тулғалары мүлдем басқа түрге кэшкен. 
Мысалы: бұгін  (бул күн), быйыл (бұл жыл), сөйт (солан ет), буйт (бұлай ет), 
зпер (алып бер), т. б.

Мүндай белгілер біріккен сөздердіц фонетикалық белгісі болып саналады. 
Қайтіп сыяктанған сөздер фоиетикалық жағынан өзара жымдасып, кірігіп, 
ауызекі тілде кэйтіп болып та айтылады.

Осы, соцғы аталған белгілердің бірде-біреуі де және барлығы да біріккен 
сөз атаулының бэрінен бірдей табыла бермейді, тек бірен-сарандарыиан 
ғана кездеседі. Біріншіден, біріккен сөзде бір ғана екпін болады деген ереже- 
ні алсақ, бұл ереже казак тіліндегі сөздер үшін соншалықты арка сүйерлік 
таяныш бола алмайтын сыяқты. Өйткені казак тілінде түйдегімен айтылатын

і Г. Ж а р к е ш е в а н ы ц  «Халық мүгалімі» журналынық Лг« 8 (1951 ж.) 
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сөз тіркестерінде де бір ғана екпін болады. Екіншіден, біріккен сөздердід кү- 
рамындағы бір сыдары жеке колданылмайдьі дейтін кағиданы алсақ, бүл қағи- 
да да некен-саяқ сөздерде ғана кездеекені болмаса, біріккен сөз атаулыныд 
Сарлыгына бірдей сай келе бермейді. Үшіншіден, біріккен сөздердід қүрамын- 
дағы компоненттердід тұлғасы ықшамдалады дейтін қағида да қазіргі әдеби 
тіл үшін, әсіресе сөздердід түбір тұлғасын сақтап жазу иринципіне сүйенетін 
ереже қолдаішлып отырғанда, табан тірерліктей елшеу бола алмайтындығы 
айқын. Солай болса, біріккен сөздід жоғарыда аталған белгілері аса тыянақ- 
сыз екені байқалады.

Белгілібір сөз тіркесі, қос сөз я тұрақты сөз тізбегі өздерінің 
бастапқы синтаксистік қасиеттерінен мүлде айырылып, мүшелен- 
бейтін, бөлінбейтін бірбүтін сөзге айналғанда ғана «біріккен сөзге» 
айгіалатын сыяқты. Мұндай жағдайда біріккен сөздің мағнасы да 
бірбүтін мағна ретінде тікелей кабылданып, семаптикалық бірлігі 
бірден аңғарылуы тиіс, өйткені біріккен сөздіқ мағнасы онық қүра- 
мындағы жеке-жеке түбірлердің мағналарының толык қосыидысы 
болмаска тиіс. Осы түрғыдагі қарағаида, көк ала, қара ала деген 
сөздерді біріккен сөздер деп айту кыйыгі. Себебі: бүл сөздерде көк- 
тің де, қараның да, аланың да мағналары сақталып, бірбүтін мағ- 
на тумай, косынды мағналар жасалып тұрған тәрізді.

Біріккен сөздер сөйлемде әрдайым дара мүше болып қызмет ат- 
қарады, өйткені олардың әрқайсысы грамматикалық сөз табы реті- 
нен белгілібір сөз табына телулі болады. Мысалы: ащ ұба келін- 
шек дегендегі ащ үба  сөз табы жағынан сын есім, сөйлем мүшелі- 
гі жағыиан дара анықтауыш болып кызмет атқарады.

Тіліміздегі кейбір сөздер бірде біріккен сөз ретінде, бірде жеке- 
жеке сөздердің жай тіркесі ретінде қолданылады. Мысалы: айыр- 
бас деген сөз ауыстыру деген мағнада қолданылса, — біріккен соз, 
ал, екі басты деген үғымда колданылса, — анықтайтын сез бен 
аныкталатын сөздің тіркесі болады. Сол еыяқты, ақшелек, аіфозат, 
арамтамац, беталды, ақсүйек, ащ ала, бүзаубас, алақаншық, ащ -  
ық деген сөздер колданылу ретіне қарай (мағнасына және қыз- 
метіне карай), бірде біріккен сәз болса, бірде синтаксистік жай 
тіркес болулары мүмкін.

§11.  Қос сөздер

Қ о с  с ө з д е р г е  ж а л п ы  т ү с і н і к .  Сөзден сөз тудырудың 
тағы бір амалы — екі сөзді косарлап айту. Қос сөздердің тілімізде 
алатын орньі аса үлкен. Олар, негізінен, екі сөзді бірге қосақтау, 
бір сөзді кайталау арқылы, я огіың бір буынын қабаттастыру ар- 
қылы жасалады.

Сөзден сөз тудырудың бүл тәсілі — тілімізде тіпті ерте заманда 
шығып, әбден қалыптасьіп орныққан әрі көие, әрі аса күнарлы 
тәсіл. '

Кос сөздердің өзара түлғалык айырмашылықтары да, мағнала- 
ры да шінара бірдей емес. Мысалы: қып-қызыл, ат-мат, қора-қора, 
сөзбе-сөз, алды-алдыңа, төсек-орын, оңта-текте сыяқты қос сөздер- 
діқ бір-біріыегі құрамдары да баска-басқа, мағпалары да түрлі- 
түрлі. !
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Қ о с с ө з д е р д і ң м а ғ н а л ы қ  е р е к ш .  е л і к т е р і .  Қос 
сөздердің тұлғалық түрлері қаншалықты бай болса, мағналық 
ерекшеліктері де соншалықты көп. Оларды мағнасына қарай мына- 
дай негізгі топтарға бөлуге болады:

1. Қейбір қос сөздер дара мағналы сөздердең құралып, жый- 
нақтық я жалпылық мағнаны білдіреді. Мысалы: аға-іні деген қос 
сөз бастапқы ага жэне іні дейтін жеке сөздерден қосарланып ба- 
рып, олардың әрқайсысының беретін жеке-жеке мағнасының жый- 
ынтығын қамтыйтыи жалпы бір мағнаны білдіреді. Сол сыяқты, 
төсек және орын деген сөздерден олардың әрқайсысының мағнасым 
қоса қамтыйтын, төсек айналасында қолданылатьш баска да бұй- 
ымдарды топтай, жыйнақтай атайтын төсек-орын деген қос сөз жа- 
салады. Осындай, мағнасы екі бөлек, бірақ өзара мағналық сы- 
байластығы бар екі сөзден құралып, жыйнақтық, жалпылық мағ- 
наны білдіретін қос сөздер мыыа сыяқты болады: аяқ-табақ, 
ыдыс-аяқ, бала-иіаға, қыз-келіниіек, кемпір-шал, кәрі-қүртаң, әке- 
шеше, киім-кешек, көйлек-көншек, қүрт-ңұмырща, баңа-иіаян, 
оісан-9/са.нуар, шыбын-шіркей, үлкенді-кіиіілі, үзынды-қысқалы, ау- 
ыл-аймақ, қала-дала, тау-тас, оісер-су, оісан-жэндік, шөп-шалам, қыл- 
қыбыр, т. б.

2. Қейбір қос сөздер жалпылау я топтау мағнасын білдіретін 
жеке сөздерден құралып, керісінше, жіктеу, даралау мағнасыи біл- 
діреді. Мысалы: топ-топ я топ-тобымен деген қос сөздердің жеке 
сыңарларының (компоненттерінің) бастапқы мағиасы жалпылық 
мағнаны білдірсе, оларды қосарлап қолданғанда, сол жалпы нәр- 
сені бөліп, жіктеп, жалқылайтын ұғым туады. Мұндай топқа мы- 
надай сөздер жатады: лек-лек, мая-мая, қора-қора, үлкен-үлкен, 
кііикене-кішкене, кімде-кім, алды-алдына, бет-бетіне, лек-легімен, 
бет-бетімен, қолды-қолына, түрлі-түрлі, басқа-басқа, қыйлы-қый- 
лы, алуан-алуан, бес-бестен, он-оннан, т. т.

3. Кейоір қос сөздер белгілібір ұғымды дәл атамай, екі-үшты 
етіп болжау мағнасын береді. Мысалы: бүгін-ертеқ деген қос сөз 
дәл бүгін емес, я дәл ертең емес, жалпы шаманы болжап қана ай- 
тып тұр. Мұндай қос сөздерге мына сыяқтылар жатады: бүгін-ер- 
тең, кешелі-бүгінді, оісеті-сегіз, қырық-отыз, алпыс-эісетпіс, т. т.

4. Кейбір қос еөздер белгілі амалдың бір рет емес, әлде неше 
рет қайталанғанын білдіреді. Мысалы: сөйлей-сөйлей шешен болар- 
сың, көре-көре көсем боларсың дегендегі сөйлей-сөйлей, көре-көре 
дегеи сөздер бір қыймыл әрекетінің әлденеше рет қайталанғанын 
білдіреді. Ондай кос сөздерге мыналар жатады: оісүре-жүре, бара- 
бара, келе-келе, оюалт-жалт, сарт-сарт, сырт-сырт, айтып-айтып, 
сөйлеп-сөйлеп, т. б.

5. Кейбір кос сөздер екі субъектінің арасындағы әрекеттің не- 
месе қарым-катнастың тікелей болатыиын білдіреді. Мысалы: көз- 
бе-көз, оісүзбе-жүз, қарама-қарсы, қолма-қол, бетпе-бет, т. б.

6. Кейбір қос сөздер қыймылдық я көріністің бірқалыпта емес, 
бірде олай, бірде бұлай кұбылып отыратынын білдіреді. Мьісальг
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жалт-жұлт, жалп-оісұлп, тарс-тұрс, сарт-сұрт, қараң-құраң, ңалтаң- 
ңұлтаң, т. т.

7. Біралуан кос сөздер бір жағынан аталатын затты кемсіну, 
комсыну мағнасын білдірсе, екінші жағынан тағы сол тәрізді бір- 
деме деген сыяқты белгісіздікті қоса қамтыйды. Мысалы: сүт-мүт 
(ішіп алайық) дегеыде, ішетін тамақ нағыз сүттің өзі емес, сол 
тэрізді бірдеме дегеі-і белгісіз нәрсені айтумен қатар, сол затты ке- 
мітіп, қомсынып айтқандықты білдіреді. Мүндай қос сөздер де 
тілімізде өте кеп. Мысалы: ат-мат, ешкі-мешкі, кісі-місі, шай-пүй, 
кітап-мітап, қалам-малам, түйе-мүйе, т. т.

8. Қып-қызыл, сап-сары, күп-күрец, үп-үлкен тәрізді қос сөздер 
заттың түсін, көлемін я болмаса сапасын күшейту үшін қолдаиы- 
лады. Қос сөздердің бұл түрі әрі көп, әрі ете жиі айтылады.

9. Әлсін-әлі, анда-санда, оқта-текте, оқта-санда сыяқты қос 
сөздер мезгіл мағнасын береді.

Қос сөздер, жалпы алғанда, тілімізде сөзден сөз тудыратын не- 
гізгі тәсіл болумен қатар, грамматикалық мағналар туғызатын да 
тәсіл болып табылады.

Қ о с  с ө з д е р д і ң  с ө з  т а п т а р ы н а  қ а т ы с т ы ғ ы . .  Қос 
сөздер негізгі грамматикалық сөз таптарының барлығынан да жа- 
сала береді.

Зат есімдерден жасалған қос сөздер: ауыл-аймақ, азық-түлік, 
дос-эісар, сүйек-саяқ, цүрбы-қүрдас, айып-іиам, сауыт-сайман, әке- 
игеше, ата-ана, қолма-қол, бетпе-бет, қолды-қолына, бет-бетіне, 
т. б.

Сын есімдерден жасалғандары: үп-үлкен, қып-қызыл, жақсы- 
жаман, үлкен-кіші, ағалы-інілі, жақсылы-жаманды, үлкен-үлкен. 
биік-биік тағы сол сыяқтылар.

Сан есімдерден: оісыйырма-отыз, бес-алты, он-оннан, бес-бестен, 
он-ондап, бес-бестеп, т. б.

Есімдіктерден жасалғандар: кімде-кім, қай-қайсысы, әні-міні, 
ол-пүл, өз-өзінен, ті б.

Етістіктерден жасалғандары: ептеп-септеп, билеп-төстеп, жата- 
оісастана, кие-оісара, ішпей-жемей, үрмай-соқпай, сөйлей-сөйлей, 
көре-көре, айтып-айтып, оқып-оқып, тапқан-таянған, көрген-білген, 
келер-келмес, естір-естімес, т. б.

Үстеулерден косарланғандары: бүгін-ертең, ертелі-кеш, әрең- 
әрең, зорға-зорға, енді-енді, дрі-бері, ілгері-кейін, т. б.

Еліктеуіш сөздерден: жалт-оісүлт, сарт-сүрт, оісалт-жалт, сарт- 
сарт, қалтаң-қүлтаң, оісалтаң-оісалтаң деген сыяқты -қос сөздер жа- 
салған.

Бүл мысалдардаи мынаиы байқаймыз: 1. Қос сөздердің қүра- 
мындағы екі сөз бір ғана сөз табыиан косарланады, грамматикалық 
екі түрлі сөз табына жататын сөздер (мысалы: зат есім мен етіс- 
тік, сын есім мен сан есім) қосарланбайды. 2. Одағайлар мен шы- 
лаулардың тікелей өз мағналарында қолданылатын түрлерінен қос 
сөздер жасалмайды.

Қос сөздердің құрамына енетін жеке сөздер (әрине, мағнасы 
бар сыңары) басында қай сөз табына тән болса, қосарланып жа-
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салған жаңа (қос) сөздердің негізгі көгішілігі де сол сөз табына 
тән болады, — сол сөз табыиа жатады. Мысалы: әке-шеіие, төсек- 
-орын сыяқты қос сөздер тек заттық ұғымды білдіреді. Сол сыяқты, 
жап-оісщсы, оісақсы-оісаман, ұзынды-қысқалы, қыск,а-қысқа деген 
кос сөздер сын есімге, жеті-сегіз, жыйырма-отыз деген қос сөздер 
сан есім тобына, әрі-бері, бүгін-ертеқ деген қос сөздер үстеуге жа- 
тады.

Тек есімдер мен етістіктерден қосарланған мынандай қос сөз- 
дер үстеулер тобына жатады:

1) Зат есімнің және сын есімніц бір түбірі өкі рет қайталанып, 
арасына — ма // —ме, — ба // — бе, — па // — пе буыны қыстыры- 
лып жасалатын: қолма-қол, теңбе-тең сыяқты қос сөздер.

2) Зат есімдер мен кәмекші есімдердің түбірі екі рет қайтала- 
нып, соңғы сыңарына барыс, жатыс және шығыс септік жалғаулары 
жалғанған: алды-алдына, үсті-үстіне, үсті-үстінен, алды-алдынан, 
үсті-үстінде, алды-алдында сыяқты қос сөздер.

3) Етістіктіц екі рет қайталанып айтылуынаи жасалатын: сәй- 
лей-сейлей, көре-көре, айтып-айтып, оқып-оқып, көрмей-көрмей, 
оқымай-оқымай сыяқты болымды, болымсыз көсемше тұлғалас 
жәңе оісата-оісастана, кие-оісара, үрмай-соқпай, ішпей-жемей сыяқты 
болымды, болымсыз мағналас көсемше формалы қос сөздер.

4) Жеке қолданылмай тек қосарланып барып мезгілдік мағна 
беретін: анда-санда, оқта-текте, оқтын-оқтын, әлсін-әлсін деген 
сыяқты қос сөздер.

Сарт-сарт, сарт-сүрт, оісалт-оісалт, оісалт-оісүлт, оісалтаң-оісал- 
таң, оісалтаң-жүлтаң сыяқты еліктеуіш сөздерден қайталанып жа- 
салған қос сөздер еліктеуіш сөз болады.

Қ о с с ө з д е р д і ң м а ғ н а л ы қ ж ә н е т ұ л ғ а л ы қ  қ ұ- 
р а м д а р ы. Қос сөздердіц мағналық және тұлғалық құрамы түр- 
лі-түрлі. Сол белгілеріне қарай оларды төмендегі топтарға бөлуге 
болады:

1 . / М ә н д е с  қ о с  с ө з д е р .  Мәндес қос сөздер мағналары 
бір-біріне жуық, мағналас (синоним) сөздерден жасалады; мысалы: 
ел-окұрт, бүзау-торпақ, ыдыс-аяқ, дос-шар. Бұл сыяқты қос сөздер- 
діц орбір сыцарлары (компоиенттері) өзара мағналас сөздер. Сол 
мағналас екі сөзден мағиасы басқа жан.а сөз туады. Мұндай қос 
сөздерге мыналар жатады: мал-мүлік, шөп-ишр, қурт-қүмырсқа, 
бақа-іиаян, бала-ишға, аяқ-табақ, көрпе-оісастық, төсек-орын, шет- 
пүшпақ, іиек-қарын, сорпа-су, бөлек-салақ, ескі-қүсқы, жігіт-оісе- 
лең, қыз-келіншек, туған-туысқан, ата-ана, аіиық-тесік, есеп-қый- 
сап, қал-ақуал, асығып-сасып, жылап-еңіреп, терлеп-тепшіп, билеп- 
төстеп, сүріне-оісығыла, кие-оісара, таласа-тармаса, оісата-оісастана, 
үрмай-соқпай, арьшай-талмай, асықпай-саспай, т. т.

2. Қ а й ш ы (қ а р с ы) м ә н д е с қ о с с ө з д е р. Қайшы мән- 
дес кос сөздер мағналары бір-біріме қарама-қарсы (аитоиим) сөз- 
дерден жасалады: әрлі-берлі, оңды-солды, ерсілі-қарсылы, ишкілі- 
пісілі, ащылы-түщылы, үзынды-қысқалы, ірілі-үсақты, ілгерілі-кей- 
Інді, ашты-тоқты, олай-бүлай, алыс-оісақын, пайда-зарар, келім-ке- 
тім, пайда-зыян, алық-берік, дос-дүшпан, күні-түні, ертелі-кеиіті,
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қысы-жазы, бүгін-ертең, келген-кеткен, келіп-кетіп, оісөнді-жөнсіз, 
орынды-орынсыз, келер-келмес, барар-бармас, т. т.

3. Қ а й т а л а м а  қ о с  с ө з д е р .  Қайталама қос сөздер бір 
сөздің өзі екі рет қайталануы (тавтология) арқылы жасалады: 
тау-тау, сай-сай, ңора-ңора, тең-тең, оісаңсы-жаңсы, биік-биік, 
алуан-алуан, ңыйлы-ңыйлы, ауың-ауың, оңтын-оңтын, әлсін-әлсін, 
дүркін-дүркін, таң-таң, саң-саң, зюалт-жалт, жылт-оюылт, ңалт-ңалт, 
бірте-бірте, біртін-біртін, бірін-бірін, оісүре-оюүре, көре-кәре, айтып- 
айтып, көріп-көріп, т. б.

4. Қ о  с ы м ш а л ы қ а й т а л а м а қ о с  с ө з д  е р. Мұндай қос 
сездер не алдыңғы, не соңғы сыңарларына (компопенттеріие), не- 
месе екеуіне де қосымша буындар қосылып барып жасалады. Он- 
дағы қос сөздердің бірнеше түрі бар:

а) қолма-кол, сөзбе-сөз, жүзбе-жүз, шаппа-шап, жекпе-жек;
б) бір-бірдеы, екі-екіден, он-оннан, аз-аздан, көп-кептеп;
в) бір-бірлеп, екі-екілеп, он-ондап, аз-аздап, көп-көптеп;
г) бес-бестегем, ои-ондаған, жүз-жүздеген, аз-аздаған;
д) алды-алдына, бас-басыиа, бет-бетіне, үсті-үстіне;
е) бет-бетімен, топ-тобымен, лек-легіңен, сап-сабымен;
т) жайдан-жай, ашықтаи-ашық, турадан-тура, тегіннен-тегін;
з) бостан-босқа, тектен-текке, жылдан-жылға, күннен-күнге;
н) жылда-жылда, күнде-күнде, т. т.
5. Ү с т е м е (е с е л е м е) б у ы н д ы қ о с с ө з д е р. Мүыдай 

кос сөздер иегізгі сөздің мағнасын күшейту үшін сол сөзге оньщ 
басқа буыиы қосарлану немесе еселену арқылы жасалынаДы: ңып- 
ңызыл, күп-күрең, сап-сары, теп-тез, тіп-тік, түп-түзу, түп-тура, т. б.
Е с к е р т у: түпа-тура, квпе-кәрне, жым-жылас, тым-тырьіс, жапа-тармағай,

тым-тырақай, оісападан-оюалғыз сыяқты қос. сөздердің тулғалық 
ерекшелисгері бар, бірақ олардың сыры (этимологиясы) әзір ашыл- 
ған жоқ.

6. Е л і к т е у і ш т і  қ о с  с ө з д ё р .  Қосарланған сәздің екінші 
сыңары (компоненті) оның бірінші сыңарының жаңғырығы сыяқ- 
ты, демек, қос сөздің қүрамындағы негізгі мағна беретін компонен- 
ті бірінші сөз болса, екінші компоненті сол бірінші сәздің жаңғы- 
рығынан я бірінші сөзге еліктеуден туған. Олардың екі түрі бар:

а) ат-мат, түйе-мүйе, киіз-миіз, үй-мүй, кісі-місі, жылңы-мылңы,. 
кітап-мітап, т. т.

б) сарт-сүрт, оісалт-жулт, сатыр-сұтыр, жарң-жұрң, тасыр-түсыр, 
таң-тұң, ңалт-ңұлт, т. т.

7. Жеке түрғанда дербес мағнасы жок компоненттерден де бір 
алуан кос сәздер жасалады. Мысалы: анда-санда, елең-алаң, там- 
тұм, быт-иіыт, ңым-ңуыт, алай-түлей, оңта-текте, анда-санда, апаң- 
сапаң, кәкір-шүкір, мәре-сәре, алда-оісалда, т. т.
Е с к е р т у ;  бүл топтағы сөздердің кейбір сыңарлдры жеке де колданылады.

Мысалы; оқта, сілақ, елең, анда  дегендер кейде дара түрып та 
мағна береді. Бүған қараганда, қазіргі кезде мағнасы ждқ дегек  
осындай сөздердің ертеректе мағнасы бар дербес сөздер болган 
деген жорамал жасауға болатын сыякты.

200



Қос сөздердің құрамындағы компоненттер өзара мағналық ж у -  
ықтық, қарама-қарсылық және баска жақтарынан ұласып, үйлесіп 
келуімен қатар, буын жәие дыбыстық жақтарынан да үйлесіп, үи- 
десіп келеді.1

Қ о с с ө з д е р д і д б у ы н қ ұ р а м ы. Буын самы жағынан қос 
сөздер көбінесе екі буынды болып келеді. Демек, қос сөздердің құ- 
рамындағы жеке-жеке сөздердің көпшілігі екі буынды сөздер бола- 
ды. Мысалы: көйлек-көншек, есеп-қыйсап, сауда-саттық, ептеп-сеп- 
теп, алдап-сулап, қалған-қүтқан, бірен-саран, ақсақ-тоқсақ.

Бір буынды сәздерден ғана жасалатын қос сөздер де бар, бірак 
олардың саны екі буынды сөздерге қарағаида әлдеқайда аз. Мыса- 
лы: дау-шар, мең-зең, у-іиу, май-су, май-ңант, ат-мат.

Балалы-шағалы, үлкенді-кішілі, оісаманды-жаңсылы сыяқты үш 
буынды сөздерден құрылатын қос сөздер тіпті аз. Олардың өздері, 
көбінесе, қосымшалы сөздерден жасалады. Соиымен қатар, кейбір 
қос сөздер бір буынды мен екі буынды (не керісінше) сөздерден 
де жасалады. Мысалы: сау-саламат, иіай-шекер, хал-ахуал, бес-бес- 
тен, ңолма-ңол, сөзбе-сөз.

Буыи түріне карай, қос сөздер көбінесе бітеу және тұйық буыи- 
ды болып келеді: көйлек-көншек, ептеп-септеп. Егер қос сәздердін 
құрамындағы жеке сөздердің буындары араласып келсе, соңғы 
буын көбінесе бітеу буынды болып келеді; мысалы: ағыл-тегіл,
шэлкем-шалыс. Құрамыидағы сөздердің буындары ашық болып ке- 
летін қос сөздер де бар, бірақ олар өте сирек: іле-шала, у-иіу, әке- 
шеше, бала-шаға. Тұйық буындар қос сөздердің басында ғапа ке- 
леді: алдап-арбап, алқам-салқам.

Қ о с с ө з д е р д і ң  д ы б ы с  ү н д е с у і .  Қос сөздердің кұра- 
мындағы сөздердің (компоненттердің) дыбыстары өзара орайла- 
сыіт, рифма жағынан бір-бірімен үндесіп келеді:

а) Олар өзара рифмалық жағынан ұйқасады, мысалы: сатыр- 
сұтыр, жалт-жулт, азан-ңазан, үбірлі-шүбірлі, елтең-селтең, қыйыр- 
шыйыр, жылап-сьщтап, аунап-ңунап;

б) Олардағы дауысты және дауыссыз дыбыстары (ассонанс' 
және консонанс) өзара үйлесіп, үндесіп отырады, мысалы; әке-кәке. 
абысын-ажын, кем-кетік, емін-еркін, зорлық-зомбыльің, тоқты-торым, 
жігіт-желең, ақыл-айла, азан-қазан, жата-жастана, шала-шарпы,

■ егоюей-тегжей, көл-көсір, салдыр-гүлдір, сәлем-сауқат, іиыбын-шір- 
кей, оюалынып-оісалбарынып, қшылып-қымтырылып, кәйлек-кәншек, 
оюора-жолдас, олпы-солпы.

Ерте кезде дербес мағнасы болып, қазіргі кезде жеке тұрғанда 
дербес мағнасы жойылған кейбір сөздерден де мағналы қос сөздер 
туады. Мысалы: анда-санда, оқта-текте, алда-оісалда, мәре-сәре, 
кәкір-шүкір, еміс-еміс т. б.

§ 12. Қос сөздердің дыбыстық ерекшеліктері

1 Проф. С. К е ц е с б а  е в т ы  қ «Қос сөздердің кейбір жасалу жолдары»- 
(С. М. Киров атындағы Қазақ мемлек. университетіиің «Ғылми еңбектері», 
ХІ-том 38 — 40-беттер) атты мақаласыт қараңыз.
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Проф. С. Кеңесбаев кейбір кос сөздердім. құрамындағы бір компонент 
гкінші компонентке дыбыстық жағынан үндесіп ұқсасу бағыты барлығын атая 
көрсетіп, мынадай мысалдар келтіреді: ағыл-тегіл дегендегі тегіл деген сөздіқ  
бастапқы түрі төгіл болуға тиісті де, алдықғы ағыл  деген сөздегі еріндік 
дауыстылардын әуеніне ерііі, ол сөз тегіл болып өзгерген деген жорамал жа- 
сайды. Қарып-қасер деп те, кэріп-кәсер дегі те айтылуы және басқа айғақтар 
сол өзгерістіқ, демек, сол заңның нэтижесі болуға тиіс дейді (жоғарыда атал- 
ған жыйнақтың 11-бетін қараңыз).

Қ о с с ө з д е р  д і ң т ү с і н і к с і з с ы ң а р л а р ы т у р а л м. 
Қейбір қос сөздердің құрамындағы не бір сыңары, не екі сыңарм- 
ның екеуі де қазіргі тілімізде жеке қолданылмайтын тусініксіз сөз- 
дер болып келеді. Мысалы: о/сігіт-желең, э/сылау-сыңтау, ырғалып- 
э/сырғалып, ағыл-тегіл, көл-көсір, тоңты-торым, дау-дамай, киім-ке- 
шек, жаман-жәутік, ұзын-ұрға, ескі-құсңы хабар-ошар, көйлек- 
көншек, кәрі-ңұртаң, тері-терсек, үйлі-баранды, оісеңіл-желпі. Бүл 
қос сөздердің барлығының да екінші сыңарлары қазіргі тілде жеке 
қолданылмайтын, дербес лексикалық мағнасы жоқ сөздер. Ал, 
ығы-эісығы, оңта-текте, анда-санда, мәре-сәре сыяқтанған қос сөз- 
дердің екі сыңарлары да түсініксіз, әрі олар жеке қолданылмайды.

Осы сөздердіц қазіргі кезде тусініксіз болып, мағиалары жоқ 
сыяқтанып көрінгенімен, олардыц әрқайсысы өзіне тәи дербес мағ- 
насы бар сөздер болуға тиіс. Олай дейтін себебіміз — сол түсінік- 
сіз деп жүрген сыңарлардың (сөздердің) кейбіреулері басқа көрші- 
лес елдердің (халықтардыц) тілдеріртде қазіргі кездің өзінде жеке 
қолданылатыи мағналы сөз болып шығады. Мысалы: окігіт-желең 
деген сөздегі жеке қолданылмайтын оіселең деген сөз башқырлар- 
дыц ауыз тілінде (оларда йелен делініп айтылады) жігіт деген мағ- 
нада қолданылатынын проф. Н. К. Дмитриев атап корсетеді. Қазақ 
тіліндегі жьілап-сыңтап, ырғалып-жырғалыһ дегендегі сыңтап жэне 
жырғалып деген сыңарлары жеке сирек қолданылады. Бірақ осы 
екі сөздің екеуі де қазіргі алтай тілінде күнделікті қолданыла бере- 
тіи, мағнасы бар сөздер. Сыңтау деген сөз алтай тілінде еңіреу 
(жылау) дегеи мағнада, жырғалу (олардың қазіргі тацбалапуынл -\ 
дырғалу) деген сөз тойлау, көңіл көтеру деген үғымда қолданыла- 
тын корінеді.1

Жора-жолдас дегеи сөздің сыңары— жора қазіргі қазақ тілін- 
де жеке колданылмайтын сөз деуге болады. Ал, қазіргі түркмен 
өзбек. қырғыз тілдерінде сол оісора деген сөз оісолдас деген мағнада 
қолданылады. Бірақ түркмен тілінде жора ер адамның емес, әйел 
адамның әйел жолдасы (подруга) деген мағнада қолданылады. 
Сол сыяқты, казақ тілімдегі ығы-жығы деген сөздің екі сыңары да 
жеке қолдапылмайды. Ал, қазіргі түркмен тілінде ыйғы деген сөз 
окыйы, тығыз деген мағнаны көреететін дербес'соз.2

Тоңты-торым деген кос сөздің торым деген сыңары да казақ 
тілінде жеке колдамылмайды. Ал, монгол, бурят, қалмақ тілдерін-

1 Н. К. Д  м и т р и е в. О парных словах в бяшкирском языке (И звестн я  
АН СССР, отдел гуманитарных наук 1930, № 7), Н. П. Д ы р е н к о в а .  Грам- 
матика ойротского языка, М —Л., 1940, Ойротско-русокий словарь, М., 1947.

2 Түркменше-орысша сөзлүк, Ашхабад, 1940 г., стр. 149.
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де тором деп бір жасқа толған ботаны, я дәлірек айтқанда, тай- 
лақты атайтын көрінеді.1 Сол сыяқты, некен-саящ дегендегі некен 
сөзі қалмақ тілінде нэген — бір (жалғыз) деген мағнадағы сөз.г

Қазақ тіліндегі қос сөздердің көпшілігі мағналас сөздерден 
(жылап-еңіреп, бүзау-торпақ) жасалатынын еске алсақ, құрамын- 
да мағнасыз сыңарлары бар қос сөздер де солармен сырлас екеніи 
аңғаруға болады. Қала берді, дәл мағнасы айқын, ашық болмаға- 
нымен де, кейбір қос сөздердің құрамындағы түсініксіз сөздер ті- 
лімізде кейде жеке де ұшырасып қалып отырады. Мысалы, жаман- 
жәутік дегеидегі оісәутік дегеннің мағнасын білмейміз, бірақ ертерек- 
те жәутік деп мүжілген асықты айтады екен. Оңта-текте дегеннің 
окта дегені оқтын-оңтын делініп, кайталаиып та жүмсалады.

Ал, тері-терсек, кәрі-ңүртаң, ауру-сырңау дегендердегі терсек, 
ңүртаң, сырңау деген сөздерді тері, қүрт (корі-қүртаң тек малмен 
ғана байлаиысты колданылады). Сыркат деген сөздермен салыс- 
тырсақ та, жоғарыдағы пікірге қосымша дәлел бола алады.

Ат-мат, ешкі-мешкі сыяқты кос сөздер мен сарт-сүрт, жалт- 
оісұлт сыяқты қос сөздер — екінші сыңарлары тек дыбыстары ғана 
өзгеріп, бірінші сөздерге еліктеуден рифма жағынан үйлесіп жа- 
салған жаңғырық сөздер.

Хал-ахуал, хабар-ошар сыяқтанған қос сөздердің бір сыңарла- 
ры араб тілінде жекеше формасы болса, екінші сыңарлары — көп- 
ше формасы.

§ 13. Қысқарған сөздер

Қ ы с қ а р ғ а н  с ө з д е р  т у р а л ы  қ ы с қ а ш а  т ү с і н і к .  
Қазіргі тіліміздегі сөздердің белгілі бір тобы — қысқарған сөздер. 
Сөздердің кысқарып барып бірігу жолы Октябрь революциясынан 
кейінгі дәуірде орыс тілінің әсерінен келіп туды.

Революциядан кейін мазмүны жағынан да, түрі жағынан да 
жаңа әлеуметтік, коғамдық үйымдар мен мекемелер пайда болды. 
Сол үйымдар мен мекемелердің аттары көбінесе бірпеше сөз ар- 
қылы (суреттеме жолмен) аталатын болды. Орыс тілінің де, 
соған орай қазақ тілінің де сөйлеу, жазу дағдысында ондай 
жиі колданылатыи суреттеме атауларды қысқартып айту және 
қысқартып жазу — дәстүрге айналды. Осының нәтижесінде қыс- 
қарғаи сөздер әдеби тілде жаңадан сөз тудырудык белгілі жолы- 
ның бірі болып кальтптасты. Мысалы, ССРО — Советтік Социалис- 
тік Республыкалар Одағы, СОКП — Совет Одағының Коммунис- 
тік Партиясы. Міні, осы сыяқты күрделі атаулар сөйлеу тілімізде 
де, жазу тілімізде де бірде толық, бірде кысқартылып колданыла- 
ды. Қысқарған сөздерді тіл ғылымында абребиатура дейді. Олар: 
ССРО, ҚсізССР, МТС, МТМ, обком, колхоз, совхоз, облсовет, аул- 
совет, партбилет, партком, партбюро, ҚазПИ, ҚазМИ  сыяқты сөз- 
дер.

1 Бурнт-монгольпад-русский словярь, М., 1951 г., стр. 413. 
- Бүда сонда, 352-бет.
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Бұл сөздер үш түрлі жолмен кысқарған-
1) Орыс тілінде де, казақ тілінде де қүрамындағы сөздерінік 

толық түрінің де, қысқарған түрініқ де тіркесу реттері бірыңғай 
келетін сөздер, мысалы:

ҚазССР — Қазак Советтік Социалистік Республикасы.
ҚазПИ  — Қазақ педагогикалық ииституты.
ҚазМИ — Қазак медициналык институты.
МТС  — Машина-трактор станциясы.
МТМ  — Машина-трактор мастерскойы.
Обком — облыстық комитет.
Облсовет — облыстык совет.
Партбилет — партиялық (партия билеті) билет.
Партбюро — партия бюросы.
Аулсовет — ауылдық совет.
Партком — партия комитеті.
2) Қазақ тіліиің өзіндегі сөз тіркесу заңына лайық қыскартылык 

жүрген сөздер:
ҚКП  — Қазақстан Қоммунистік Партиясы.
ССРО — Советтік Содиалистік Республикаларының Одағы.
БЛҚЖ О  — Бүкілодақтық Лениншіл Қоммунистік Жастар 

Одағы.
3) Орыс тіліндегі сөз тіркесу заңына лайық қысқарып, қазақ 

жүртшылығына түсінікті болып енген сөздер: колхоз, совхоз, мест- 
ком, т. б.

Қ ы с қ а р ғ а и с ө з д е р д і ң т ү р л е р і, а й т ы л у ы ж ә н е 
ж а з ы л у ы. Қүрделі атау сөздер мыиадай терт түрлі жолмен 
кысқарадьі:

1. Қүрделі атау сөздердің күрамындағы әрбір жеке сөздің тек 
басқы дыбыстарынан ғана кысқарып бірігедІ. Мысалы: ССРО, 
МТС, МТМ, ОҚ.

2. Қүрделі атаулардың құрамыидағы біріиші сөздің басқы бу- 
ыныиан және соңғы сөздердің баскы дыбыстарынаи қысқарып бі- 
рігеді. Мысалы: ҚазССР, ҚазПИ, ҚазМИ.

3. Қүрделі атаулардың қүрамындағы әрбір сөздің басқы буын- 
дарынан ғана қысқарып бірігеді. Мысалы: партком, обком, колхоз, 
совхоз.

4. Қүрделі атаулардың қүрамындағы алғашқы сөздің басқң 
буынынан және соңғы сөз тұтас айтылудан қүралады. Мысалы: 
партбилег, партбюро, пединститут.

Қысқарған сөздердің айтылуы жазылуындай бола бермейді.
Баскы дыбыстардан қысқарған сөздер бірыңғай бас әріппен 

арасына ешқандай белгі койылмай, бір сез ретінде қосылып жа- 
зылады. Мысалы: ССРО, МТС.

Бірінші сөздің баскы буынынан және соңғы сөздердің басқы 
дыбыстарынан қысқарған сөздер араларына ешқандай белгілер 
койылмай, алғашқы буынның бірінші дыбысы және соңғы сөздер-
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ден алынған әрбір жеке дыбыс бас әріппен (бірге) жазылады. Мы- 
салы: КазССР, ҚазГІИ.

Әр сөздің басқы буындарынан қысқарған сөздер де, алғашқы 
еөздің буыны мен соңғы тұтас сәзден бірігіп қысқарған сөздер де, 
араларына ешқандай белгілер қойылмай, бірыңғай кіші әріппеп бір- 
ге жазылады. Мысалы: партком, колхоз, партбюро, пединститут.

§ 14. Қосымшалар

Қосымша деп сәздің түбіріне үстелетін морфологиялық қосым- 
ша бөлшектерді айтамыз. Түбірге үстелетін ондай морфологиялық 
белшектердің дара тұрғанда өздеріне тәі-і жеке мағнасы болмайды.

Қосымшалардың көпшілігі дыбыстық жағыиан өзгергіш, түр- 
ленгіш келеді, демек, қосылатын сөздердегі дауысты және дауыс- 
сыз дыбыстардың әуеніне қарай үйлесіп, үидесіп отырады. Осы 
ерекшеліктеріне байланысты олардың бірнеше түрлері болады. 
Мысалы: балалар, төбелер, қыздар, біздер, институттар, мектептер 
деген сөздерге жалғанып тұрған —лар, —лер, —дар, —дер, —тар, 
—тер бөлшектерінің мағнасы мен қызметі жағынан ешқандай 
өзгешелік жоқ, бір ғана қосымша, олар тек дыбысталуы жа- 
ғынан ғана түрленіп тұр. Ал, олардың бұлай түрленулері сол қо- 
сымшаның өзі жалғанатын сөздерінің әуеніне қарай үйлесіп, үнде- 
суінен туып қалыптасқан.

Қосымшалардың көпшілігінің осылай езгерілу, түрлену өзгеше- ■ 
ліктері тіліміздегі дыбыстардың үндесуіне байланысты (осы кітан- 
тың «Фонетика» тарауын қараңыз).

Дыбыстардың үндесу заңдарыиа қарай қосымшалардың құбы- 
луы қосымшалардыц фонетикальщ варианттары деп аталады.

Алғыш, білгіш, айтқыш, ішкіш дегендердегі —ғыш, —гіш,
•—қыш, —кіш бөлнюктері бір ғана қосымшаның фонетикалық вари- 
анттары болады. Сол сыяқты, оқуисымын, инженермін, көппін, 
оісалғызбын дегендегі —мын, —мін, —пін, —бын бөлшектері де 
жіктік жалғаудың жекеше түрінің тек бірінші жағының ғана вари- 
анттдры1 болып саналады.

Қосымшалар мағнасына жэне атқаратын қызметіне қарай ж ұ р- 
н а қ және ж а л ғ а у делініп аталатын екі топқа бөлінеді.

а) Ж ұ р н а қ . т а р .  Жұрнақтар түбірге жаңа мағна үстейді, 
жаңа сөздер тудырады. Жұрнақ арқылы туған жаңа сәздер кәдім- 
гі түбір сыяқты жеке сөз ретінде колданылып, жаңадан баска да 
қосымшаларды кабылдай береді. Мысалы: бүркіт және бүркітіиі 
деген сөздер түбірлес сөздер болғандарымен, екеуінің лексикалык 
мағнасы бір емес, екеуі — екі басқа сөз.

Жұрнақтардың қызметтері де, мағналары да біркелкі емес, 
әртүрлі.-

Қейбір жұрнақтар түбір сөздің мағнасын ©згерткенімен, сол сөз- 
ді баска бір грамматикалық категорияға ауыстырып жібермейді.

1 Кейбір көне жұрнақтар мен баіска тілдерден енген жүрнақтарда ғана 
фонетнкалық варианттар болмай, бір түрі болады.
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Мысалы: мал және малшы  деген сөздер лексикалық мағнасы жа- 
ғынан басқа-басқа сөздер, бірак белгілі грамматикалық катего- 
рияға қатыстығы жағынан бір ғана сөз табыпа (зат*есімге) жа- 
тады. Адам және адамшылық дегеи сөздер де сол сыяқты, демеіс, 
адам деген сөз — комкретті (нақтылы) заттың аты да, адамгер- 
шілік деген сөз — абстракты (жалпы) заттың аты. Ал, белгілі бір 
сөз табына қатыстығы жағынан екеуі де — зат есімге тән сөздер.

Таяы, такыс, таныстыр деген сөздерді алсақ, екіпші сез (та- 
ныс) —с жұрнағы арқылы бірінші сөзден (таны дегеннен), үшін- 
ші сөз (таныстыр) —тыр жұрнағы арқылы екінші (туынды) сөз- 
ден жасалғаи. Осығаи қарай бұлардың өзара мағналық айырма- 
шылықтары да бар. Бірақ, солай бола тұрса да, соңғы екі сөз бас- 
қа категорияға ауыеқан жоқ. Бұл үш сөздің үшеуі де сөз табына 
қатыстығы жағынан етістікке жатады.

Кейбір жұрнақтар белгілі бір сөз тобына тән сөздерді басқа 
бір сөз табына ауыстырады. Шеге, түз, аяқ дегендер зат есімге 
тән сөздер болса, оларды —ле (шегеле), —да (тұзда), —та (аяқ- 
та) жұрнағы етістікке айналдырып тұр. Керісінше, етістікке жата- 
тын біл, тұс, ал сөздерін —ім (ым) жұрнағын жалғау арқылы зат 
есімге (білім, түсім, алым) айналдыруға болады. Мал, тау, ағаш  
сыяқты зат есімдер —ды (—лы, —ты) жұрнағы арқылы сын есім- 
ге айналады. Жақсы, жаман, әдемі сыяқты сын есімге тән сөздер- 
ді —лық (дық, лік) жұрнағы арқылы зат есімге (жақсылық, жа- 
мандық, әдемілік) айналдыруға болады. Ат, құс, батыр деген зат 
есімдерге — ша жұрнағын жалғаса, үстеу сөздер (атша, қүсша, 
батыриіа) туады. Мұндай жұрнақтарды сөз тудыратын жүрнақтар 
дейміз.

Тіліміздегі кейбір жұриақтар белгілі бір сөз табының өзіне тән 
ғана категорияларды жасайды. Мысалы, сып есімнің шырай жұр- 
нақтары сын есімді басқа бір сөз табыиа ауыстырмайды, тек бір 
түрлі түстің я қасиеттің өздерін салыстырып, бір-бірінен я күшті,
я бәсең екенін білдіреді (мысалы: жақсы, жақсырақ, жақсылау, 
көк — көкиііл, көктеу, көгірек, көгілдір, т. б. Сол сыяқты, — ншы 
(—нші) жүрнағы — тек сан есімге ғана тән, басқа сөз таптарында 
жоқ жұрнақ. Сондай-ақ, есімшенің (—ған, —ген; —атын, —етін; 
—ар, —ер; —мақ, —мек), көсемшеиің (—ып, —іп; а, — е; ғалы, 
—гелі), шартты райдың (—са, —се), жедел өткен шақтың (—ды, 
—ді) жұрнақтары етістіктерге тәи категорияларды тудырады. Сөз 
таптарының әрқайсысының өзіне ғана тән категорияларын тудыра- 
тын мұндай жүрнақтардың лексикалық жақтарыпан гөрі граммати- 
калық қызметтері анағұрлым басым болады. Мүндай жұрнақтарды 
сез түрлендіретін оісүрнақтар деп атаймыз.

Кейбір жұрнақтар тек белгілі бір сөз табына ғана телулі емес, 
бірнеше (екі) сөз табына ортақ болып та келеді (ондайлар өте аз). 
Таныс, талас, тартыс дегендердегі —с (ыс) жұрнағы етістіктің тү- 
бірінен ортақ етіс түріи де жасайды, әр етістікті есім сөздерге де 
айналдырады, мысалы: сіз онымен танысыңыз, ол маған таныс адам 
дегендерді салыстырыңыз.
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Тілдің дамуымен байланысты кейбір жұрнақтарда —т ік (л ік ) — 
тық(лық) басқа грамматикалық категориялар сыяқты, өзара сара- 
ланады. Қазіргіден 10— 15 жыл бұрын Социалды Қазақстан, со- 
циалды иіаруашылық деп айта беретін болсақ, қазіргі одеби тілі- 
міздің нормасы бойынша тек Соииалистік Қазақстан, социалистік 
шаруашылық деген формаларды ғана қолданамыз.

Құрамы жағынан жұрнақтар жалақ да, құранды да (күрделі) 
бола береді. Басшы және басыщы  деген сөздердің түбірі — бас 
сөзі. Бірінші сөздегі — шы жұрнағы — жалаң жұрнақ, ал басыңқьі 
дегендеп — ыңқы жұрнағы — ың және —  қы дегеи жалаң жүрнақ- 
тардан құралған күрделі (құранды) жұрнақ. Сол сыяқты, таңдама- 
лы, таңдаулы дегеи сөздердеүі жұрнақтар да кұраңды жұрнақтар. 
Малы, ұлы  жұрнақтары — ма жәие — лы,— у және — лы жұрнақ- 
тарынан құралған (серіппелі, аиіпалы, айньімалы, атаулы, са- 
наулы, оісазулы, бытыраңқы, көтеріңкі дегендерді салыстырықыз- 
дар). Серпінді, иіашыранды, көшпенді, құранды дегендердегі—нды 
(нді) жұрнағы да — н және — ды формаларынан құралған осын-
даи құранды жұрнақ.

Құранды (я күрделі) жүрнақтар әуелгі түбірден туған туынды 
сөзге басқа. (екінші) бір жүрнақ жалғап, жаңа сөз тудыру әдеті- 
нен, демек, бір түбірге әлденеше жалаң жұрнақтарды бірінен сон 
бірін қабаттастырып жалғаудан шыкқан болуга тиіс деп жорамал- 
дауға болады. Осындай қабаттасудан туған кейбір қүранды (күр- 
делі) жүрнақтардың жымдаса қалыптасқандығы соншалық, олар- 
дың кейбіреулерінің қүрамын кәзір тіпті ажырату қыйын. Мысалы: 
колхоздікі, қаланікі дегендердегі — д ік і,— нікі жұрнақтары қазір- 
гі ілік септіктің жалғауы — ның (вариаиттары:— нің,— дың,— дің,
— тың, — тің) және сын есім тудыратын — қы (варианттары: — ғъқ
— к і,— гі) жұрнағынан бірігіп қалыптасқан.

Жұрпақтар түбірге де, туынды сөзге де жалғанады. Мысалы: 
бас, басиіы, басшылық, басшылықсыз, т. б.

Әдетте жалғау жалғанған сөзден кейін жұрнақ жалғанбайды. 
демек, жұрнақ жалғаудан бүрын жалғанады. Бірақ бұл қағидадан 
ауытқыйтын ерекшеліктер де бар. Ол ерекшеліктер — қы (ғы, кі, 
г і) ,— дай (дей, тай, тей),— ша (ше) және басқа кейбір жүрнақтар- 
мен байланысты. Бұл жұрнақтар септік, көптік, тәуелдік жал- 
ғаулары жалғанған сөздерге де жалғана береді. Мысалы: біздер-
дей, біздерше, біздердегі; батырлардай, батырларша, батырлары- 
мызша дегендерді салыстырыңыздар. (Бұл ерекшеліктер туралы 
зат есімнің көпшеленуі, зат есімиің тәуелдік жалғауы, зат есімніқ 
септік жалғауы деген тақырыптарды қараңыздар).

Тіліміздегі жұриақтардың саны да, түрі де ©те көп. Бірақ сол 
жүрнақтардың колдаиылуы бірдей емес. Кейбір жұрнақтар өте 
сирек қолданылады, демек, некен-саяқ сөздерге ғана жалғанады 
да, басқа сөздерге жапа-тармағай жалғана бермейді.

Жұрнақтардың көпшілігі белгілі бір алуан сөздерге талғамай 
жалғана береді. — Шы, — лы сыяқты жұрнақтарды су, мал, ұй, 
сыйыр, іс, кен, аң деген сөздердің кайсысына болса да жалғап, жа-
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ды. Бндеше, бірінші сөзге жалғанып тұрған — лер, екінші сөзге 
жалғанып тұрған —тер,—і, —н, үшінші сөзге жалғанып тұрған — 
дар,— ы,— на, төртінші сөзге жалғанып тұрған — ға, бесінші (соң- 
ғы) сөзге жалғанып тұрған —ты қосымшалары — жалғаулар.

Жалғаулар түбір сөзге де, туынды сөзге де жалғана береді. 
Жоғарыдағы бүркіттер жәие бүркітшілер дегендегі — тер,— лер 
жалғауы түбір сөзге де, туыиды сөзге де жалғанып түр.

Сөйтіп, жалғаулар сөздерге лексикалық мағиа емес, сөйлемдегі 
сөздерді байланыстыратын, грамматикалық мағна жамайтын кате- 
гория болып саналады.

Жалғаулар сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстырған- 
дарымен, олардың әрқайсысының өзіндік (өзіне тән) ерекшеліктері 
бар. Ол ерекшеліктер сол жалғаулардың әр түрінің мағналары мен 
қызметтеріне байланысты. Кейбір жалғаулар сөйлемдегі бастауыш- 
тар мен баяндауыштарды жақтастырып, оларды бір-бірімен қыйыс- 
тыру үшін жүмсалатын грамматикалық дәнекер болса, (мысалы: 
мен оқушымын, сіз оқ.ушысыз, біз ощушымыз, сендер оқушысыңдар) 
кейбіреулері есімдерден болған мүшелер мен етістіктен бол- 
ған мүшелердің меңгеру және меңгерілу сыяқты қатынастарын біл- 
діру үшін қолданылады (мысалы: ңалаға бардың; сабаңңа келдік; 
поезбен кетті т. б.). Кейбір жалғаулар есімнен пайда болған сөй- 
лем мүшелерін бір-біріне тәуелді ету қызметін атқарады. (мысалы: 
сенің дәптерің; колхоздың малы, ал енді біреулері — көптік 
категориясын жасайды. Қазақ тілінде сөздерді байланыстыратын 
жалғаулар көптік, тәуелдік, септік, жіктік болып 4 топқа бөлінеді.
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ды. Ендеше, бірінші сөзге жалғанып тұрған — лер, екінші сөзге 
жалғанып тұрған —тер,—і, —н, үшінші сөзге жалғанып түрған — 
дар,— ы,— на, төртінші сөзге жалғанып тұрған — ға, бесінші (соқ- 
ғы) сөзге жалғанып тұрған —ты қосымшалары — жалғаулар.

Жалғаулар түбір сөзге де, туынды сөзге де жалғана береді. 
Жоғарыдағы бүркіттер және бүркітшілер дегендегі — тер,— лер 
жалғауы түбір сөзге де, туынды сөзге де жалғанып тұр.

Сөйтіп, жалғаулар сөздерге лексикалық мағна емес, сөйлемдегі 
сөздерді байланыстыратын. грамматикалық мағна жамайтын кате- 
гория болып саналады.

Жалғаулар сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байлаыыстырған- 
дарымен, олардыд әрқайсысының өзіндік (өзіне тән) ерекшеліктері 
бар. Ол ерекшеліктер сол жалғаулардың әр түрінің мағиалары мен 
қызметтеріне байланысты. Кейбір жалғаулар сөйлемдегі бастауыш- 
тар мен баяндауыштарды жақтастырып, оларды бір-бірімен қыйыс- 
тыру үшін жұмсалатын грамматикалық дәнекер болса, (мысалы: 
мен ощушымын, сіз оқушысыз, біз оқушымыз, сендер оқуіиысыңдар) 
қёйбіреулерІ есімдерден болған мүшелер мен етістіктен бол- 
ған мүшелердің меңгеру және меңгерілу сыяқты қатынастарын біл- 
діру үшін қолданылады (мысалы: ңалаға бардың; сабаңңа келдік ; 
поезбен кетті т. б.). Кейбір жалғаулар есімнен пайда болған сөй- 
лем мүшеперін бір-біріне тәуелді ету қызметін атқарады. (мысалы: 
сенің дәптерің; колхоздың малы, ал енді біреулері — көптік 
категориясын жасайды. Қазақ тілінде сөздерді байланыстыратын 
жалғаулар көптік, тәуелдік, септік, жіктік болып 4 топқа бәлінеді.



III. СӨЗ ТАПТАРЫ

§  15. Н е г ізг і  ж ә н е  көмекші сө зд ер .  §  16. С өзд ер д ің  грамматикалык
топ тар ға  бөлінуі.

§ 15. Негізгі және көмекші сөздер

Қазақ тіліндегі сөздер де, басқа тілдердегі сыяқты, мағнасы 
мен қызметіне қарай н е г і з г і  с ө з д е р  және к ө м е к ш і  с өз -  
д е  р болып, үлкен екі топқа бөлінеді.

Н е г і з г і  с ө  з д е р  деп дербес лексикалық та, грамматика- 
лық та мағналары бар және сөйлемде өздігінен мүше болып қыз- 
мет атқара алатыы сөздерді айтамыз. Мысалы: Тощсанға келген оюа- 
сым бар, Көпті көрген басым бар (Ж-) деген сөйлемдердегі әр 
сөздің өзіне тән лексикалық та, грамматикалық та мағналары бар 
және олардың әрқайсысы сөйлемде дербес мүше болып қызмет 
атқарып түр. Сөйтіп, негізгі сөздер шыыдық болмыстағы әрқыйлы 
құбылыстарды білдіреді.

Қ ө м е к ш і  с ө з д е р  деп дербес лексикалық мағнасы жоқ (я 
мағнасы тым солғындау), тек грамматикалық мағнасы ғана бар, 
сөйлемде өздігінен мүше бола алмайтын (бірақ оның қүрамына 
енетін), тек негізгі сөздердің арасына дәнекер ғана болатын сөз- 
дерді айтамыз. Мысалы:

Мен жазбаймын өлеқді ■ермек үшін,
Жоқ, барды, ертегіні термек үшін (А).
Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та, бар, калан ( А ) . —

деген сөйлемдердегі үшін, де (та) сөздерінде дербес лексикалық 
мағна жоқ, сондықтан олар өздіктерінен түрып сөйлемде мүше 
бола алмайды, бірақ өздерінен бүрынғы сөздерге (ермек, термек, 
сен, тап) селбесіп, солардың грамматикалық мағналарын анықтай 
түсіп түр.

Негізгі сөздер мен көмекші сөздердің шегі өзгермейтін, үнемі 
бірқалыпта түратыы нәрсе емес. Олар да үдайы қарым-қатынасқа 
түсудің нәтижесінде бір топтан екінші топқа ауысып отырады, де- 
мек, негізгі сөздер көмекші сөздерге айналып отырады, тіпті кейде 
бір сөздің өзі әрі негізгі сөз ретінде де, әрі көмекші сөз ретінде 
де қолданыла беріледі. Мысалы: үсті, асты, щ с, ал(ды ), іш, сырт 
сыяқты сөздер өздерінің бастапқы лексикалық мағналарын сақтай
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отырып, негізгі сөздер ретінде (ол үсте тұрады, күрек сыртта тұр, 
ішті іиелек) жұмсалуымен қатар, бірте-бірте сол мағиаларын сол- 
ғындатып, олар өзіие тәы ерекшелігі бар көмекші сөздер категория- 
сына (жер астынан, есік алдында, үй ішінің т. б.) айналғаи. Қазір- 
гі ал, бер, тұр, көр (кітапты алдым; кітапты бердік; кітап орнында 
тұр; кітапты керіңіз) деген етістіктер де, жоғарыдағы зат есімдер 
сыяқты, негізгі етістіктер болып қызмет атқаруларымен қатар, 
көмекші етістіктер ретінде (келе алмады; оңый бер; тұра тұр; 
оңып көр) қызмет етеді. Қерісінше, басынан (әуелдеи), басында 
(әуелде), шетінен (бәрі) сыяқты сөздер негізгі сөз ретінде де, кө- 
мекші есімдер ретінде де қызмет етеді. Сол сыяқты, бері, кейін 
сөздері негізгі сөздер ретінде де (бері кел; кейін оңырмыз т. б.), 
көмекші сөздер ретінде де (кешеден бері, сабаңтан кейін, т. б.) 
жұмсалады. Тілдің негізгі сөздік қоры мен грамматикалық құры- 
лысының қарым-қатынасының арқасында және олардың ішкі даму 
заңыиа лайық сөздердің шынара бір категориядан екінші , катего- 
рияға осылай ауысып отырулары тек ©ткен я қазіргі заманның ға- 
на жемісі емес, ілгері уақыттарда да болатын құбылыстар екені 
даусыз.

§ 16. Сөздердің грамматикалық топтарға бөлінуі

Негізгі сөздер де өзара мағналары мен формалары жағыиан 
және қызметтері жағынан бірдей емес. Бұл топтың өзі шынара 
әралуан грамматикалық топтарға бөлінеді. Ол топтардың өзара 
ұқсас жалпы жақтарымен қатар, ұқсас емес жалқы жақтары да 
бар. Мысалы, негізгі сөздер ерекшеліктеріне қарай есімдер және 
етістіктер болып салалы екі топқа бөлінеді:

Е с і м д е р. Көл, күрке, ойын сыяқты сөздер мағна жағынан зат- 
тың я заттық ұғымның аттарын білдірсе, үлкен, сұр, жаңсы, кең, 
биік деғен сөздер заттың түр-тұрпаты мен сыр-сыйпаттарын білді- 
реді, ал, жеті, тоғыз, отыз деген сөздер сандық ұғымдарды білді- 
реді. Сонымен қатар, бұл сөздердің әр тобының өзіне ғана тән, бір- 
біріне ұқсамайтын косымшалары да бар. Мысалы, алғашқы үш 
сезге — шық,— шік қосымшасын жалғап, оларды шшірейту мағна- 
сында (көлшік, күркешік, ойыншың) айтуға болады, сол форманы 
екінші (үлкен, сұр, жаңсы, кең, биік) және ұшінші топтағы сөз- 
дерге (жеті, тоғыз, отыз) жалғап айтуға болмайды. Керісінше, екін- 
шітоптағы сөздерге — (З)рек,— (ы)рақ, я— лау,— леу,— тау,— теу 
қосымшаларын жалғап, шырай категориясын жасауға болады 
(үлкенірек, жаңсыраң, үлкендеу, сұрлау, оісаңсылау), ал, бірінші 
(көл, күрке, ойын) және үшінші (жеті, тоғыз, отыз) топтағы сөз- 
дерге бұл қосымшалар жалғанбайды. Сондай-ақ, үшінші топтағы 
сөздерге — ыншы,— інші қосымшасын жалғап, есептік сан есімдер- 
ден реттік сан есімдер туғызуға болса (жетінші, тоғызыншы, оты- 
зыншы), сол формаиы басқа/гоптағы сөздерге жалғауға болмайды.

Сен, ол, бұл сыяқты есімдіктер деп аталатын сөздерді алсак, 
олар мағна жағынан белгілі бір үғымды жалпылап я топшылап қа- 
на білдіреді. Ол сөздердің нақтылы мағналары бүрынғы я соңғы
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сөздерге немесе тұтас сөйлемдегі ойга қарай айқындалады; оның 
бер жағында, сол айқыпдалатын мағналардан ол сөздердің басқа 
есімдердің орындарыи бас.атындығы аңғарылады. Мысалы, мастер 
бүгін күндегіден ерте қайтты, өйткені ол ертеңгі семинарға әзір- 
ленбек (Ғ. Мұст.) дегендегі екінші сөйлемде ол деген сөз мастер 
деген зат есімнің орнын басып тұрғанын тек бірінші сөйлемнің 
арқасында ғана айқын біліп тұрмыз. Әйтпесе, ол деген сөздіқ нақ- 
тылы нені білдіріп' тұрғаны айқын болмайды.

Бұл айтылған сөздердің бәріне бірдей, бәріне ортақ тұлғалық 
категориялары (көптік, тәуелдік, септік жалғаулары) болғандыктан, 
оларды жыйнақтап есімдер я есімдер тобы деп атаймыз. Бұл топ- 
қа зат есім, сын есім, сан есім, есімдіктер жатады.

Е т і с т і к т е р. Бұл топқа жататын сөздер мағна жағынан қый- 
мылды (амалды, қозғалысты, эрекетті) білдіреді. Бұл сөздердің 
өздеріне тән шақ, рай, етіс, есімше, көсемше деп аталатын арнау- 
лы грамматикалық категориялары және олардың тиісті формала- 
ры бар. Мысалы, ал, кел деген етістіктерге түрлі косымшалар жал- 
ғап түрлендіру арқылы етістікке тән әртүрлі грамматикалық кате- 
гориялар жасалады. Алса, келсе, алды, келді, алған, келген, алып, 
келіп, ал, кел, т. б. Ал, мұндай категориялар сөздердің басқа топ- 
тарында болмайды.

Біралуан сөздер мағна жағынан қыймылдың қаидай жолмен, 
қашан, не себептен жәие қалай жасалғаны я жасалатыны сыяқты 
күй-жайларды білдіреді де, сөйлемде дербес мүше (көбінесе пы- 
сықтауыш) болады. Үстеулер деп айтылатын бүл сөздерден жүр- 
нактар аркылы туынды сөздер де өте снрек пайда болатыны сыяқ- 
ты, оларға жалғаулар да тіпті сирек жалғанады.

Біралуан сөздер мағиа жағьтиан айналадағы табиғат қүбылыс- 
тарының күлакка естілетін әралуан дыбыстарын, я көзге керінетін 
әралуан бейнесіи білдіреді де (мысалы: ол суды сылң-сылң оісутып 
турып, айналасына жалт-оісалт қарады), сейлемде дербес мүше 
бола алады. Мимема. (грекше — еліктеу деген сөз) деп аталатын 
бүл сөздерден туындът сөздер жасалады (сылңылдау, оісалтылдау) , 
бірақ олардың түбірлеріне бірде-бір жалғау тікелей жалғанбайды.

Біралуан сөздер заттың, не оның сапасының нақтылы атауы 
болмай, тек адамиың көңіл күйіне, ішкі сезіміне байланысты әра- 
луан ұғымды білдіреді. Мысальт, ойпырай, мына бала оюығылды- 
ау! дегеи сөйлемдегі ойпырай сөзі бала жығылып қалар ма екен 
деген көңілдің қоркыныш күдігін ғана білдіріп түрғаны болмаса, 
сөйлемдегі басқа сөздермен грамматикалық жағынан байланьтсып 
түрған жоқ және сөйлемде мүше болып та түрған жоқ. Одағайлар 
деп аталатын, осыидай сөздер өзалдына сөйлем мүшесі болмай, 
сөйлем күрамында оқшау тұруы мүмкін, ие өзалдына сөйлем бо 
луы мүмкін (мысалы: тек!). Ерекшеліктері жағынан одағайлар 
баска негізгі сөздерге де, көмекші сөздерге де үқсамайды, сол се- 
бептен бұл сөздер өзалдына ерекше топ болып есептеледі.

Тюрік тілдерінің грамматикаларын зерттеген кейбір оқымысты- 
лар үстеу сөздерді, еліктеуіш сөздерді, одағай сәздерді кәмекші
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сөздердің қатарына қосса1, кейбір оқымыстылар бұл сөздерді есім- 
дер тобына қоеады2.

:5;

Қазақ тілінде бар, жоқ, керек, көп, аз, әрине, бәсе, мүмкін, тиіс, 
бәлки, әлбетте, щаоісет деген сыяқты біраз сөз бар.

Бұл сөздер басқа топтарга қарағанда сан жағынан аз болғаиы- 
мен, мағнасы мен қызметі жағынан тіпті ерекше деп айтуға бола- 
ды. Қейбір тюркологтер бұл сөздерді осы ерекшелігіне қарай не- 
гізгі сөздер мен көмекші сөздердің аралығында тұратыи өзалдына 
категория деп танып, оларды модаль сөздер деп атап жүр.3

Шынында да, бұл сөздер негізгі сөздер мен көмекші сөздердің 
аралығындағы дүбара (аралық) сөздер сыяқты. Өйткені жоғарыда 
келтірілген сөздер семантикалық мағналары жағыпан негізгі сөз- 
дердің, атап айтқанда, зат есімнің де, сын есімнің де, сан есімнің 
де, есімдіктердің де, етістіктердің де, үстеу сөздердің де бірде-біріне 
ұқсамайды. Сол сыяқты, бұл сөздер еліктеуіш сөздерге де, одағай 
сөздерге де үйлеспейді.

Бұл сездер адамның өзі айтпақшы болып отырған ойына қалай 
қарайтыиыи, көзқарасыи, қандай пікірі барлығын білдіреді. Мыса- 
лы: терезені аиіу керек, терезені аиіу қажет деген сөйлемдердегі 
керек, ңажет сөздері арқылы сөйлеген адам терезені ашудың я ке- 
рек екендігін, я қажет екендігіп түйіп, өзінше пікір айтады, бірак 
не ашылды деп хабарламайды, не аш  деп бұйырмайды. Осы сыяк- 
ты менде кітап бар, сенде кітап жоқ, онда кітап көп дегендерде де 
кітаптың я барлығьг, я жоқтығы, я көптігі аңғартылады, бірақ сол 
сездер арқылы не амал (эрекет, қозғалыс, қыймыл) аталмайды, 
не амалдың иесі (зат) аталмайды, не • ахмалдың объектісі атал- 
майды.

Әрине, оқығсіи жақсы; мүмкін, ол бүгін келер деген сөйлемдер- 
дегі дрине деген сөз оқуды мақұлдағандықты (қолдағандықты) 
білдірсе, мүмкін деген сөз оның келуіне көзі жетпегендікті (азды- 
-көпті күдіктеигендікті) білдіреді. Бірақ бүл екі сөздің екеуі де не 
амалдй, не куану, күйіну сыяқты көңіл-күйін білдіріп тұрған жок.

Сөйтіп, бұл сөздер не затты, не оның сынын, ие оның санын, 
не оның амалы я амалдың бейне-кескіиін, күй-жайын, немесе амал- 
дың мезгілін, немесе мекеній, немесе себебін, немесе мақсатын т. т. 
сол сыяқты қатынастарды, немесе олардың байланыстарын білдір- 
мейді; бұл сөздерден (я ол сөздер арқылы) субъекттің ақыйқат 
шындыққа көзқарасы ғана аңғарылады.

Бұл сөздерде иегізгі сөздердегідей атаулық қасиет те, я одағаіі 
сөздердегідей адамның көңіл-күйінің жайы да, я '  еліктеуіш сөз- 
дердегідей табиғат құбылыстарьшың бейнелері де жоқ.

1 Грамматика алтайского языка (Казань, 1869, стр. 9 3 — 112); А. Н. К о- 
н о н о в .  Грамматика узбекского языка (Ташкент, 1948, стр. 30— 31) т. б.

2 Н. А. Б а с к а к о в .  Каракалпакский язык. II, Фонеткка и морфологии  
(Москва, 1952, стр. 147— 174).

з Н. К. Д м и т р и е в .  Грамматика бяшкирского язьтка, М .— Л., 19-18. 
стр. 131. і
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Бұл сөздер көмекші сөздерге де ұқсамайды, үйткені көмекші 
сөздерде дербес лексикалық мағиа жоқ, ал, жоғарыдағы бар, оісоқ, 
мүмкін, әрине сыяқты сөздерде дербес лексикалық мағна бар. Со- 
лай болса, бұл сөздер өзалдына бөлек сала я топ болатын тәрізді. 
Осы себептен оларды шартты түрде модаль сөздер деп атаған 
мақұл сыяқты.

Бірақ, бұл сөздер формасы мен қызметі жағынан өзара бірдей 
емес.

Форма жағынан бар, жоқ, көп, аз, керек, қажет, тиіс деген сөз- 
дер бір топ болады да, дрине, бөсе, әйтеуір, бәлки, ендеше, әлбет- 
те деген сөздер бір топ болады.

Бірінші топқа (бар, жоқ, керек, аз, көп т. б.) жататын сөздер 
аса түрленгіш келеді. Олардан жұрнақ арқылы да, қосарлау арқы- 
лы да басқа категориялар туғызуға болады. Мысалы: барлық, оісоқ- 
тьщ, керектік, аздіщ, көптік, көпшіл, азшыл, барлы-жоцты, азды- 
көпті, керекті-керексіз деғен сыяқты сөздердің барлығы да \— туын- 
ды сөздер. Бұл сөздер баска сөздермен соншалық тіркескіш келе- 
ді, мысалы: керек нәрсе, керек болды, керек қылады, бар нәрсе, 
көп оқы, көп еді, керек еді, аз сыяцты дегендерден бұл сөздердің 
сөз талғамай тіркесе беретіні керінеді.

Бұл сөздер жалғауларды да қабылдай береді. Мысалы: барын 
барша, жоғын жоқша, азын азиш, көбін көпше жүмшйьщ; кәпке 
топырақ шаиіпа; біз көппіз, сендер азсыңдар; сіз бізге керексіз 
т. б. караңыз.

Бүл сөздерден сын есімге тән шырай категориялары да жасала 
береді. Мысалы: аса кәп, өте аз, тым керек, көбірек, азырақ, кс- 
регірек, барырақ, окогырақ, жоқтау (болып түр), көптеу (болмай 
ма?), керектеу дегендсрден щырай категориясы жасалып тұр.

Осы ерекшеліктерійе қарай бұл сөздер сөйлемнің барлық мүше- 
лері де бола алады. Мысалы: көп қорқытады; бүл нәрсе бір керек- 
ке окарар; оюоққа жүйрік жетпейді; бүл маған керек нәрсе еді; бізде 
оісақсы әдеттер бар, оісаман әдеттер о/соқ деген сөйлемдерде көп сөзі 
алғашқы сөйлемде бастауыш болып тұрса, керекке сөзі екінші сөй- 
лемде толықтауьтш болып тұр. Сондай-ақ, төртінші сөйлемдегі ке- 
рек деген сөз апықтауыш болса, алтыншы, жетінші сөйлемдердегі 
бар, жоқ сөздері баяндауыш болып тұр.

Бұл сөздердің кейбіреулері, өздерінің лексикалык мағналары 
барлығына қарамастан, көмекші сөздердің қызметтерін де атқара- 
ды, мысалы: ол келген жок дегендегі оісоқ көмекшілік қызмет ат- 
карып тұр.

Сонымен, бұл сөздер — грамматикалык (морфологиялық) фор- 
малары жагынан да, грамматикалық (синтаксистік) қызметтері 
жагынан да әржақты, әр тарапты сөздер екенін қөреміз.

Ал, әрине, бәсе, бдлкім, ендеше сыяқты сөздерде — лексикалық 
мағналары бар сөздер. Бірақ бұлар жоғарыдағы бар, оісоқ, керек, 
аз сөздеріндей әр тарапты емес, өйткені бұларда әр тарапты сөз- 
дердегідей бай формалар да, әр тарапты синтаксистік қызметтер 
де жоқ. Бұоі сөздерге жұрпақтар, жалғаулар жалғанбайды; олар 
басқа сөздермен тіркеспейді және қосарланып та жұмсалмайды
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Бұл соңғы сөздер негізгі ойды білдіретін сөйлемге сөйлеушінің. 
көзқарасын аңғарту үшін «қыстырылып» қана отырады. Мысалы: 
ол, әйтеуір, бір келер; сен, әрине, бұл кісіні жақсы білесің; сіз, 
мүмкін, бүл кісіні білмейтін иіығарсыз дегендегі әйтеуір, әрине, 
мүмкін деген сездер сөйлеммен жарыстырылып я ондағы сөздердік 
араларына қыстырылып колданыла тұрса да, сөйлемнің мүшелері 
бола алмайды, өйткені сөйлемдегі басқа сөздермен грамматикалык 
байлаиысқа түспейді. Екінші сөзбен айтқанда бұл сөздер сөйлемде- 
гі басқа мүшелерге қалыс қалып, я бейтарап болып тұрады.

Сонымен, модель сөздердің өзара ұк,сас жалпы жақтары (әсі- 
ресе, мағна жағыиан) болуымен қатар, олардың әр тобына тән 
жалқы (формалары мен қызметтері жағынан) жақтары да бар 
екенін көреміз.

* * *
Тілдегі сөздердің жоғарыдағыдай жіктеліп, өзара саралануы 

адам ойлауының ұзақ уақыт абстракциялаушы жұмысының жемісі, 
оның көрсеткіші делініп танылуы керек, өйткені сөздердің лексика- 
лық мағналары да, синтаксистік қызметтері де және өзгеру түрле- 
рі де (формалары да) адамның ойлау жұмысының нәтижесінде қа- 
лыптасып ориыққан деуге болады. Сол себептен сездерді грам- 
матикалық топтарға бөлгенде, грамматикада әдетте сөздердің, б і- 
р і н ш і д е н, лексикалық және грамматикалық мағналарын, е к і н- 
ш і д е н, түр-тұрпаты мен езгерілу формаларын, ү ш і н ш і д е н. 
сөйлемде атқаратын синтаксистік қызметтерін еске алып, оларды 
ұштастыра отырып таптастырамыз.

Осы белгілерді негізге ала отырып, қазақ тіліндегі сөздерді мы- 
нандай грамматикалық топтарға бөлуге болады:

1. Зат есім 6. Үстеу сөз
2. Сын есім 7. Еліктеуіш сөз
3. Сан есім 8. Көмекші (шылау) сөз
4. Есімдік 9. Одағай.
5. Етістік



1Ү. ЗА Т  ЕСІМ

§ 17. З а т  есім туралы  жалпы  түс ін ік .  §  18. Жалқы ж э н е  жалпы  ес ім дер .  
§  19. З а т  ес ім н ің  көптік категориясы . §  20. З а т  ес ім нің  т ә у е л д е н у і .  
§ 21. З ат  ес ім нің  сеп т ел у і .  §  22. Септік ж алғаулары н ы ң кы зметі,  мағна-  
лары. §  23. Септік ж ал ғаулар ы н ы ң дам уы  ж өн ін де  кей б ір  м әліметтер. §  24. 
З ат  есім нің  ж ік т ел у і .  §  25. З а т  есім  туды раты н ж ү р н а к т а р .  §  26. Көмекші

т  А  А  -  ■ ■ Я  Л Л. т  -  * *

Зат есім грамматикалық сөз таптарының ішінде аса келелі орын 
алады. Сын есім заттың сынын білдіреді, сан есім заттың санын 
білдіреді деп берілетін анықтамалардан зат есім категориясы есім- 
дерді бір-бірінен ажыратуға өзек болатын категория екендігі бай- 
қалады. Тіпті, е т і с т і к з а т т ы ң қ ы й м ы л ы н (■ 
қозғалысын, күйін) б і л д і р е д і деп айтылатын анықтамг 
тілдегі сөздерді лексикалық-семантикалық жағынан топта 
ға грамматикалық сыйпаттама бергенде, зат есімді жанамг 
міз. Осылардың барлығы да зат есім категориясының гра? 
лық құрылысында алатын орны да, қызметі де аса зор ек< 
сетеді.

Зат деген ұғым тек күнделікті өмірде кездесетін әдетт 
нәрселерді ғана емес, табиғат пен қоғамдық өмірдегі әра  ̂
былыстарды да қамтыйды. Мысалы: ңұс, тас, су, іиыны, адам., ңол 
деген сөздермен қатар, оісаңбыр, найзағай, сайлау, оісүріс, социсі- 
лизм, ұйым деген сөздер де зат есімге жатады. Солай болса, зат 
есімнің лексикалық-семантикалық мағнасы тым салалы да, қарым- 
ды да болады.

Зат есім деп аталатыи сөздер заттық ұғымды білдіретіндіктем, 
оған енетін сөздер нақтылық және абстракциялық, жалқыльіқ жә- 
не жалпылық, даралық және жыйнақтық, жекелік және көптік 
сыяқты семантикалық категорияларды қамтыйды. Зат есімнің бұл 
категориялары оның өзіне тән тәуелдеиу, септелу, көпшелену ка- 
тегорияларымен де байланысты. Ал, тәуелдену, септелу, көпшелені- 
лу категориялары бір жағынан өзара бір-бірімен байланысты бол- 
са, екінші жағынан зат есімнің лексикалық мағнасымен де тығыз 
байланысты. Сайып келгенде, бұл категориялардың барлығы зат 
есімнің ©зіне тән әрі грамматикалық касиеттері болса, әрі зат есім- 
ді басқа сөз таптарынан бөліп, ажыратып тұратын ерекшеліктері 
де болып саналады.

Зат есім категориясына жататын сөздер нақтылы заттардың да, 
заттық ұғымдардың да аттарын білдіріп, кім? не? деген сұрауларға

ес ім д е р .  §  27. Көмекші ес ім д ер д ің  түр л ер і.

§17 . Зат есім туралы жалпы түсінік
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жауап береді. Осымен байланысты зат есімдер нақтылы (конкрег- 
тік) з а т  е с і м д е р  жәие жалпылық ( а б с т р а к т ы )  з а т  
е с і м д е р болып екі категорияға (топқа) бөлінеді:

а) Нақтылы (конкретті) зат есімдер деп әдетте көзбен көрігі 
қолмен ұстап тануға болатын заттарды білдіретін сөздерді айта- 
мыз. Мысалы, кісі, су, шөп, ағаш, сүт, сыя сыяқтанған сөздер 
нақтылы зат есімдерге жатады.

б) Абстракты (жалпылық) зат есімдер деп әдетте ойлау қабле- 
ті арқылы танылатын заттық ұғымдардың аттарын білдіретін сөз- 
дерді айтамыз. Мысалы: ақыл, ой, сана, оісацсылық, кіріс, т. б.

Тарихи жағынан қарағанда абстракты ұғымдар конкретті 
ұғымдардан кейін және сол конкретті ұғымдардың негізінде туған. 
МысаЛы, кісілік, балалық деген абстракты зат есімдер нақтылы 
(конкретті) зат есімдерден туған.

Бірйқ конкретті ұғымиан абстракты ұғымның тууы бірден-бір 
ғана ркол болмаған сыяқты, өйткені нақтылы ұғымдардан 
абстракты ұғымдар туа беретіні сыяқты, адамның ойлау каблеті • 
дамый келе, керісінше, абстракты ұғымдардаи конкретті ұғымдар 
туа" береді. Солай болса, конкретті зат есімдерден абстракты зат 
еслмдер де, абстракты зат есімдерден конкрезті зат есімдер де 

^ягасала береді. Осы себептен қазіргі тілдегі абстракты ұғымдарды 
білдіретін көп сөздердің мағналары конкретті ұғымдармен түйісіп 
те отырады. Сонымен қатар, тілде бастапқы ақыйқат нәрсеиің аты- 
нан туғанымен, одан мүлдем қол үзіп, тіпті алыстап кеткен аб- 
страктылық ұғымдарды білдіретін сөздер де көп. Сол сыяқты, кері- 
сінше, бастапқы абстракты ұғымдардан туғапымен, мағна жағы- 
нан тіпті конкреттенш кеткен сөздер де көп.

Осындай категорияларды көрсететін сөздердің барлығы да қалай 
болса, солай я кездейсоқ түрде туа салмай, адам ойлауының ұзақ 
абстракциялаушы жұмысының көрсеткіші болып қалыптасқан 
грамматикалық құрылыстың қарамағындағы белгілі-белгілі форма- 
лар арқылы туатын болған. Мысалы, бұған оқу, оқушы, оқушылық, 
оюүріс, құбылыс, қүбылмалылық, білім, білімділік, ұйым, үйым- 
шылдық, басқару, басқарушылық тәрізді сөздер толық айғақ бола 
алады.

§ 18. Жалқы және жалпы есімдер

Топтап я жекелеп атау^іеи байланысты зат есімдер ж а л қ  ы 
(зат) е с і м  ж ә н е ж а л п ы  (зат) е с і м  болып екі топқа бөлінеді.

Жеке я дара заттарға берілген атауларды жалқы есім /гейміз. 
Мысалы: Гималай, Алатау, Орал, Ксізбек, Волга, Дон, Днепр, Ени- 
сей, Ертіс, Байқал, Каспий, Арал, Балқаш, Москөа, Киев, Ереван, 
Алматы, Нептун, Марс, Николай, Тарас, Болат сыяқтылар жалкы 
есім болады.

Әлденеше біртектес затғың ұғымдарын қамтыйтын атауларды 
жалпы есім дейміз. Мысалы: тау, әзен, көл, қала, жүлдыз, кісіг 
қару, кітап, роман сыяқтьт сөздер жалпы есімге жатады.
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Жазуда, әдетте, жалқы есімдер бас әріптен басталып жазылады 
.да, жалпы есімдер бірықғай кіші әріппен жазылады. Бұлай жазу — 
сөздерді грамматикалық категорияға бөлуден туған шартты нәрсе 
•екені түсінікті.

Тілімізде жалпы есімдерден жалкы есімдер тудыру тым жиі 
кездеседі. Мысалы, Алатау, Көкшетау, Каратау, Айыртау, Ақтөбе, 
Майтөбе, Қарағанды, Шиелі, Аманқүл, Жоламан, Талдьщорған, 
Ақтас, Ащысу сыяқты жер-су, мекен аттарын білдіретін жалқы 
есімдер оуелгі жалпы есімдерден туған. Қерісінше, ақтөбелік, қара- 
ғандылық, берсиевші, стахановіиы, мичуринші, максим (пулемет), 
катюиіа (миномет) сыяқты жалпы есімдер бастапқы жалқы есім- 
дерден жасалған.

Ж алқы есімдердіқ жалпы есімдер категориясына, жалпы есім- 
дердің жалқы есімдер категориясына осылай көшуі сөздердіқ мағ- 
иалары мен формаларынық өзгеруіке байланысты болады. Соны- 
мен бірге, кейбір сөздер жалпы есім ретінде де, жалқы есім ретін- 
де де жұмсалады. Мысалы: күн, окер, ай деген сөздер астрономия 
ғылымыида жалқы есім ретіиде түсінілсе, күнделікті өмірде жай 
ғапа жалпы есім ретіыде жұмсалады.

Жалпы есІмдердің ішінде жыйнақтау ■ және даралау ұгымын 
•білдіретіи сөздер де көп: қурт-құмырсқа, апа-қарындас, аға-іні,
ыдыс-аяқ, төсек-орын, шөп-шалам, оісүн-жұрқа, қыл-қыбыр, киім- 
кешек сыяқты қос сөздер белгілі бір ұгымдардың тобымық атын 
білдіреді. Керісінше, мая-мая, қора-қора, оісал-жал, сала-сала, тау- 
тау, төбе-төбе, тарам-тарам, тал-тал сыяқты қос сөздер бөлу я да- 
ралау үғымыи білдіреді. Сүт-мүт, шай-пай, кісі-місі тәрізді зат 
есімдерден қомсьіну мағнасы ақғарылады.

Белгілі бір алуан жұрнақтар арқылы зат есімдердеи кішірейту, 
еркелету ұғымдары да жасалады. Мысалы, қүлыниіақ, інішек, ке- 
ліншек тәрізді сөздер заттық жас жағынан кішілігін білдірсе, 
ойыншық, үйшік, көлшік, қапьиық сыяқты сөздер заттық көлем мен 
аумақ жағынан кішіліктерін білдіреді. Сондай-ак, ботақан, бүзау- 
қан, лақан  деген тәрізді еркелету магпасын білдіретін -сөздермеи 
катар, ботақай, лақай, балақай дейтін сыяқты аяу (жан ашу) 
ұғымдарын білдіретін де сөздер бар.

Ж алқы зат есімдерден (кісі аттарынан) сыйлау, қурметтеу мағ- 
насын тудыратын (Мүқан — Мүқа, Мүса — Мүсеке, Бейсен — Бей- 
секе т. б.) формалармен қатар, кішірейту, еркелету мағнасыи ту- 
дыратыи да формалар (Әли — Әлкен, Өтеғали — Өтеш, Күрман — 
Күрмаиі т. б.) бар. Сол сыяқты, аға, апа, әке, шеше деген сөздер* 
ден ағ(а)ке, ап(а)ке, ағаоісан, апаоісан, ағатай, апатай, ағай, апай, 
шешей деген тәрізді формалар арқылы да қүрметтеу, сыйлау мағ- 
налары жасалады.

Құрылысы жагынан зат есімдер жалақ да, күрделі де бола бе- 
реді. Мысалы: ел, басқарма, колхоз, министр, оқу, теңіз деген сөз- 
цер — жалақ зат есімдер, ал, Советтік Социалистік Республикалар 
Одағы, Колхоз басқармасы, Оқу министрлігі, Арал теңізі с.ыяқты 

'Сөздер — күрделі зат есімдер.
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Құрамына карай зат есімдер жалақ түбір түрінде де (ат, ағаиі, 
кісі), туынды түрде де (атшы, ағаиішы, кісілік), біріккен сөз түрін- 
де де (белбеу, қолбасы, еңбеккүн), кос сөздер түрінде де (кісі-місі, 
ыдыс-аяқ, қүрт-қүмырсқа), қыскарған сөздер түрінде де (обком, 
МТС, ВЛҚЖ О) бола береді.

§ 19. Зат есімнің көптік категориясы

Басқа тюрік тілдеріндегі сыяқты1, қазақ тілінде де зат есімнің 
көптік категориясы үш түрлі тәсіл арқылы жасалады. Олар мына- 
лар. 1. М о р ф о л  о г и я л ы к  т ә с і л, 2. Л е к с и к а л ы қ т ә- 
с і л, 3. С и н т а к с и с т і к т ә с і л.

1. М о р ф о л о г и я л ы қ  т ә с і л деп түбірге я туынды түбірге 
көлтік жалғауының — лар,— лер,— дар,— дер,— тар,— тер қосым- 
шасының қосылуы арқылы жасалуын айтамыз.

а) Бүл қосымгпа (—лар,— лер,— дар,— дер,— тар,— тер) есім- 
ге жалғанғаида, сол заттың ' көптігін білдіреді. Мысалы: қала  — 
қалалар, үй — үйлер, қыз — қыздар, із — іздер, жститут — инсти- 
туттар, мектеп — мектептер, т. б.

б) Қөптік жалғау жалғаиатыи сөздер сөйлемнің бірыңғай мү- 
шелері болса, олардың әрқайсысы көптік мағнада колданылғаны- 
мен, көптік жалғау тек соңғы сөзге ғана жалғанады да, алдыңғы- 
лары соған ортақтасады, мысалы: колхоз, МТС, совхоздардан де- 
легаттар оісыйналды. Завод, фабрика, өндіріс орындарының стаха- 
новшыларының мэслихаты аяқталды т. б. Сонымен бірге, с қазіргі 
әдеби тілімізде, әсіресе, публицистикалық әдебиетте, мысалы, га- 
зеттерде, саяси аударма әдебиеттерде орыс әдеби тілінің ықпалы- 
мен жоғарыдағы сөйлемдерді колхоздардан, МТС-терден, совхоз- 
дардан делегаттар оісыйналды; заводтардың, фабрикалардың, өнді- 
ріс орындарының стахановшыларының мәслихатьі аяқталды дегеи 
тәрізді саралап айту әдеті туып отыр. Бүлай саралап қолдаиу 
стильдің ашық, түсіиікті болуын, екіүшты мағна шықпауды көздеу- 
ден шығып жүрген сыяқты. Соңғы саралап қолдану тәсілі арнай 
тексеруді керек етеді.

в) Көптік жалғау бірнеше адамға ортақ болып келетін бір зат- 
қа да (яғни сөздерге) жалғанады. Мысалы: сабақтарыңызды бі-
тірдіңіздер ме? Емтихандарыңызды тапсырдьщыздар ма? деп окы- 
тушы (я басқа бір адам) біриеше оқушыға сүрау қоя береді. Бі- 
рақ бүл арада көптік жалғау сабақтың, емтиханның көптігін біл- 
дірмейді, керісінше, амалға-* қатысушылардың көптігін, олардың бір 
іске ортақтастығыи аңғартады. Бұлардың жас кәлемдері бір- 
біріне жакын: Балтабек жыйырма алтыда, Балғабай оісьшырма екі- 
де; Әкелері Тұяқбай ерте өлген, шешелері Үлберген шаруадан 
қалмаған, оісасы қырық бестердегі кісі (С. Мүқ.) деген сөйлемдер- 
дегі бұлар дегендегі көптік жалғау тікелей көптік мағианы берсе, 
жас мөлшерлері, әкелері, шешелері деген сөздер ағайынды адам- 
дардың көптігін, бәріне қатыстылығын білдіреді. Сондай-ак, Итбай

1 А Н. К о н о н о в .  Грамматика узбекского языка, Таіикент 1948 стр. 33.
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мен Горбунов ертеңгі шайларын жайланып ішіп, басңа ермек бол- 
мағасын, дойбы ойнап отыр еді, терезеден айқай шыңты (С. Мұқ.), 
шаруалары кедей (бұ да) дегендердегі шайларын, іиаруалары де- 
гендерді салыстырыңыздар. Көпшілік орындар, көпшілік қолдана- 
тын заттар осылай көптік жалғауда қолданыла беріледі, мысалы: 
Мектептеріңізде бүгін оісьшналыс бар ма?; аудандарыңыз ңызыл ту 
алды деп естідік; кітапханаларыңыздан кітап алуға бола ма. 
утюгтеріңізді бере тұрыңызшы деген сыяқты сөйлемдердеғі көптік 
жалғау жалғанып тұрған сөздер бір ғаиа мекгеи, бір ғана аудан, 
бір ғана кітапхаыа, бір ғана утюг жайында айтылған. Мұндағы көп- 
тік жалғаулар да ~сұрау қойылған адамдардық, немесе хабарды 
тындаған адамдардың көптігін білдіреді. Қала берді, осы аталған 
заттар бір адамның меншігі емес, көпке ортақ нәрселер, сондықтан, 
мектебіңде, ауданың, кітапханаңнан деп айту мағна жағынан да 
ретсіз.

г) Көптік жалғау жалғанған сөз өзіне тікелей катысы бар бас- 
қа сөзбен (егерде соңғысы көпше түрде болса) бір жағынан қый- 
ыстыру үшін, бір жағынан даралаңдыру үшін қолданылады. Мыса- 
лы: олар орнынан түрды (Ғ. Мұст.), Бүгінгі колхозшылар шетінен 
сауатты (С. Қ.) дегеи сөйлемдерді олар орындарынан түрды; Бү- 
гінгі колхозшылар шеттерінен сауатты деп те айтуға әбден болады. 
Стильдік жағынан соңғы вариант ашық та, анық та болады. Бірак 
орындарынан, шеттерінен деген сөздер орын, шетінен деген сөздер- 
дің көптігін білдірмейді. Оларда мынадай екі түрлі мағналық ерек- 
шеліқ бар: б і р і н ш і д е н, өздеріне қатысты олар, колхозшылар 
дегеи сөздерге мағна жағынан кыйысу бар, сонымен қатар, әрбір 
жеке адам өз орныиаи тұргандығы, әрбір жеке колхозшы сауатты 
екендігін аңғартатындай мағнаны дараландыру (дифференсадия) 
бар.

Біз келдік, біздер келдік деп те, біз студентпіз, біздер студент■ 
тёрміз деп те айта береміз. Бірақ олардың мағналары дәл бірдей 
е.месХ. Біз келдік, біз студентпіз жалпылай, бөлмей, түйдегімен, 
топта д  айту болады да, біздер келдік, біздер студенттерміз дегенде, 
әрңайсьіМЬіз келдік, әрңайсымыз студентпіз деген сыяқты саралап 
айткандык^болып шығады.

д) Жоғарыдағы ерекшеліктерімен байланысты көптік жалғау 
сөздің мағнасьпканықтап, айқындау үшін, ажырату үшін түбір 
мен жұрнақтың, түбіркмен орныққан көне формалардың аралары- 
па қойылып та айтылады. Мысалы: Малды Ңңбек Ерлеріниіе өсі- 
ріңдер (С. К.), Жауынгерлер батырларша ңыймылдады, Жаңын- 
герлер етпеттерінен жата ңалысты; олар өздеріниіе бірдеме істеп 
оісатты. (Ә. Ә.) деген сөйлемдердегі Еңбек Ерлерінше}  батырларша, 
өздерініие дегендерде көптік жалғау түбір мен жұрнактың арасына 
түсіп тұр. Ал, етпеттерінен дегенде көптік жалғау түбір мен көне- 
ленген форманың (етпетінен деген үстеу сөз) арасына түсіп тұр.

і Тәуелдік жалғауда да осы ерекшелис бар. Ол женде «Зат есімнің тауел- 
денуі» деген тақырыпты қараныз.
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е) Қөптік жалғаудың жоғарыдағыдай ауысып келуі сөздіқ мағ- 
насына да, сөйлемйің стиліне де әсер ететін аса керекті шарт. Мы- 
салы: сендейлер мен сендердей, сіздейлер мен сіздердей, олардай 
мен ондайлар, мынадайлар мен мыналардай дегендердің мағнала- 
ры да бірдей емес, соған сәйкес стиль үшін маңызы өте үлкен. Де- 
мек, көптік жалғау жүрнақтардан бүрын ке.псе, жалғанып тұрған 
сөздің көптігін білдіреді де, жүрнақтан кейін келсе, сол затқа үқ- 
сас басқа заттардың (адамның) көптігін білдіреді.

ж) Көптік жалғау жалқы есімдерге жалғаньтп та колданылады. 
Мысалы: Лизалар штрекке қарай жүрді (Ғ. Мұст.). Асыға басып 
Мәулекештер де келеді (С. Ер.) деген сөйлемдердегі Лизалар, 
Мәулекеиітер дегендердің мағнасы Лизаның бірнешеу екенін, я 
Мәулекештің бірнешеу екенін білдірмейді, Лиза оюәне басқалар, 
Мәулекеиі зісәне оныц щасындағы зюолдастары деген мағнаны біл- 
діреді. Тек жалқы есімдерге ғана емес, халпы есімдерге жалған- 
ғанда да көптік жалғау жоғарыдағыдай мағна тудырады.

з) Көптік жалғаумен қолданылмайтын жалпы есімдерге жал- 
ғанғанда, көптік жалғау сол сөзге басқа мағна береді. Мысалы: 
Талай шаигтар ағарар (С. Тор.), Мың-мың ңолдар, миллион мый- 
лар, мыйлар миллион қыймылдар (Т. Жар.) дегендердегі шаштар, 
колдар, мыйлар адамдар деген үғымда колданылып түр.

и) Көптік жалғау сан есімдерге, мезгіл үстеулеріне жалғанған- 
да, шамалау, болжалдау мағнасын туғызады. Мысалы: Ертең сағат 
бестерде кел, үйде болсімын; Кузнеңов оісасы қырықтардағы адам. 
екен деген сөздерден уақыттың да, жастың да дәл өзі емес, мөл- 
шермен, болжалмен айтылғандығы байқалады. Сондай-ак, ертең- 
дер, былтьірлар дегенде де болжау мағнасы туады.

к) Көптік жалғау сын есімге, есімшелерге жалғанғанда, ол сөз- 
дерді субстантивтендіреді, демек, көптік жалғау жалғанған сын 
есім әрі сындық, әрі заттық үғым береді. Мысалы: Республикамыз- 
дың таңдаулылары дегендегі таңдаулылары деген таңдаулы адам- 
дары деген мағнада жүмсалып тұр.

Сол сыяқты, Москваға барғандағы көргендерім, білгендерім 
осылар дегендегі білгендерім деген сөз білген нэрселерім, көрген- 
дерім деген сөз көрген нәрсеЛерім деген мағнаны береді.

л) Жіктелгеи сөздердің көпшесінің аиайы түріие де, сыпайы тү- 
ріне де көптік жалғау жалганады. Мысалы: Сендер келдіңдер.
келесіңдер, келіпсіңдер, келерсіңдер, оқушысыңдар; Сіздер келді- 
ңіздер, келесіздер, келіпсіздер, келерсіздер, оқушысыздар.

Бүлардағы көптік жалғау баяндауыштарды жіктеу есімдікте- 
рінің көпше түріндегі түрған екінші жактағы бастауьіштармеи әрі 
қыйыстырып, әрі көптжті көрсетіп түр. Есім баяндауыштарда көп- 
тік жалғау екі рет те қайталаиа береді, мысалы:

Сендер оқушыларсыңдар, кімдерсіндер.
Сіздер оҚушыларсыздар, кімдерсіздер.

Бүл баяндауыштардағы алғашқы көптік жалғау (оңуиіылар, • 
кімдер дегендегі) жалғанатыи сөздерге тікелей көптік мағна үсте- 
се, екінші көптік жалғау (оқушыларсыцдар. кімдерсіңдер, оқуиіы-
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ларсьіздар, кімдерсіздер) бастауышпен қыйыстыратын, жіктіктін 
кұрамына енетін бөлшек.

Көптік жалғау, негізінде, барлық басқа жалғаулардан бұрын, 
тікелей түбірден я негізден (туынды түбірдеи) соң жалғанады. 
Мысалы:

Түбір я 
туынды 

сөз

Көптік
жалғау

Тәуелдік
жалғау

Септік жалғау
Жіктік
жалғау

Колхоз дар ЫМЬІЗ да (ға, дан, дың т. б.)
Колхозшы лар ымыз да (ға, дан, дың т. б.) —

Үй лер іміз ге С —

Ү йші лер іміз ге —

Студеит тер іміз — сіз (дер)
Колхозшы лар ымыз — сыз (дар)

2. Л е к с и к а л ы қ  т ә с і л  деп, көптік жалғауын қабылдамай- 
ақ, сәздің түбірі я негізі өздігінен тұрып көптік мағнаны білдіруін 
айтамыз.

Ел, халық аттары, ешкандай да жалғаусыз-ақ, көгітік ұғымды 
білдіре алады. Мысалы: орыс, белорус, өзбек, қазақ, украин, гру- 
зин, мордва, азербайджан т. б. Сондай-ақ, мал, аң, жәндік аттары 
да көптік жалғауынсыз көптік ұғымда колданылады. Мысалы: 
эісылцы, қой, сыйыр, түйе, түлкі, қарсақ, аю, қоян, щоқыз, жылан, 
қүмырсқа, т. б.

Талдап я даралап саиауға келмейтін әралуан ұсақ заттардьщ 
аттары да, көптік жалғауынсыз-ақ, жалпылама жыйнақтық ұғым- 
да/қолданыла береді. Мысалы: иіаш, мұрт, сақал, жүн, қыл, тары, 
рүлы, бидай, іиөп, көде т. б. Осы себептеи колхоз, бидай, сүлы,

' тары екті деп айтуға әбден болады да, колхоз бидайлар, сүлылар. 
тарылар екті деп айтуға болмайды. Сол сыяқты, мен шаштарымды 
алдырдым деп айтпаймыз да, мен шашымды алдырдым деп айта 
береміз.

Лық ( — лік, — дық, — дік, — тық, — т ік) жұрнағы арқылы жа-
салатыи абстрактты зат есімдер жекеше мағнада да, кепше мағна- 
да да қолданылады. Мысалы: егіншілік, оқушылық, аналық, әке- 
лік, т. б.

3. С и и т а к с и с т і к т ә с і л деп белгілі сөз тіркестерінің қа- 
тысы арқылы көгітік ұғымиың жасалуын айтамыз. Ондай синтак- 
систік тәсілдер мыиадай:

а) Анықтауышы есептік саннан болатын зат есімдерге көптік 
жалғауы жалғанбаса да, көптік ұғым туады. Мысалы: К,азақстан- 
да 16 облыс бар, жоғарғы дәрежелі 28 оқу орны бар.

б) Анықтауыштары қайталама қос сөздерден болатын есімдер- 
ге көптік жалгау жалғаибаса да, көптік ұғым туады. Мысалы:

• мая-мая шөп иіабылды; далада қора-қора қой жайылып жатыр; 
жүрт үйді-үйіне (үйлеріне) тарады; тіл-тілдің өзіне тән ерекшелігг 
болады;
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в) Көп, аз, бірнеше, әлденеше, талай, бірталай, бірқауым, бір- 
щ ды ру, бірсыпыра, қыруар деген сөздерден кейін және ондаған, 
мыңдаған формалы анықтауыштардан кейін келетін есімдерге 
көптік жалғау бірде жалғанады, бірде жалғанбайды.

§ 20. Зат есімнің тәуелденуі

Белгілібір заттың иеленуші үш жақтың біріне меншікті екенін 
білдіретін грамматикалық категория т ә у е л д е у  к а т е г о р и я -  
с ы деп аталады.

Тәуелдеу категориясы арқылы меншіктеуші (иеленуші) ж ақ  
және меншіктелуші (иеленілуші) зат көрсетіледі. Бірақ тәуелдеу 
категориясы үңемі иеленушіні (меншіктеушіні) және иеленілуші 
(меншіктелуші) затты ғана білдіріп қоймайды, бір заттың басқа 
бір затқа әралуан байланысы мен қатнастарын да білдіреді. Басқа 
тюрік тілдері сыяқты, қазақ тілінің де грамматикалық қүрылысын- 
дағы ерекшеліктің бірі болып саналып, тюрік изафеті деп танылып 
жүргеи бүл категория екі түрлі тәсіл арқылы жасалады:

1. Бірінші сыңары анықтаушы, екінші сыңары анықталушы бо- 
лады да, алғашқы иеленуші (меншіктеуші) зат ілік септік жалғау- 
ында, соңғы иеленілуші (меишіктелуші) зат тәуелдік жалғауында 
түрып тіркеседі. Сөйтіп, иеленуші мен иеленілуші заттар бір-бірі- 
мен ілгешектенген формалар арқылы байланысады. Мысалы: к о л -  
х о з д ы ң  м а л ы , ү й д і ң т е р е з е с і, т. б.

Қашан да болсын иеленілущі (меншіктелуші) зат белгілібір 
жаққа телулі (тәуелді) болатындықтан, оған я бірінші, я екінші; 
я үшінші жақтың арнаулы косымшасы қосылады. Ол қосымшалар 
мыналар:

-
I жак. I! жак III жак

Дауыстыдан кейім м ң(ңыз, ңіз) СЬІ, сі
Дауыссыздаи кейіи ым, ім ың, іи (ыныз, ы, і

іңіз) 1

Тәуелдік жалғауларьі деп аталатын бүл қосымшалар жалған- 
ған сөздерінен бұрын ілік септік жалғауда тұрып тіркесетіи жіктеу 
есімдіктермен байланысты болады. Сол себептеи тэуелдеулі сөздің 
жақ жалғаулары да жіктеу есімдіктерінің жақтарыиа сәйкес келіп 
отырады. Мысалы: менің ңаламым; сенің ңаламың\ сіздің ңаламы- 
ңыз; оның ңаламы.
Е с к е р т у ;  жіктеу есімдіктеріиің ішінен тек ілік септіктегі біз, сіз есім- 

діктерінен соңғы зат есімдерге 'Кейде тәуелдік жалғаулары жалғаи- 
бай қолданылады. Мысалы: біздің колхоз; біздің мектеп; біздің  
үй, сіздің ауыл.

Сөз жекеше түрде де, көпше түрде де тәуелдеиеді. Егер сөз 
(зат) жекеше түрде тәуелденіп түрса, бір зат бір ғана адамға 
(я затқа) тән екендігі білінеді. Ал, сөз (зат) көпше түрде тәуелде-
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•шіі тұрса, бір тектес көи (бірнеше) зат бір адамға (я затқа) ғана 
меншікті екендігі білінеді. Тәуелдіктің бұл түрін оңаша тәуелдеу
дейміз. Мысалы: Менің апа +  м, әке +  м, қалам +  ым, дәптер +ім . 
Сенің апа +  ң, әке +  ң, қалам +  ың, дәптер +  ің. Сіздің апа +  ңыз, 
әке +  ңіз, қалам +  ыңыз, дәптер + ің із . Оның апа +  сы, әке +  сі,
қалам +  ы, дәптер +  і. Менің апа +  лар +  ым, әке +  лер +  ім, 
қалам +  дар +  ым, дәптер +  лер + ім .  Сенің апа +  лар +  ық. 
әке +  лер +  ің, қалам +  дар +  ың, дәптер +  лер +  ің. Сіздің
апа +  лар +  ыцыз, әке +  лер +  іңіз, қалам +  дар +  ыңыз, дәптер 
+  лер +  іңіз. О і і ы ң  апа +  лар +  ы, әке +  лер +  і, қалам +  дар +  
+  ы, дәптер +  лер +  і.

Тәуелдік жалғау арқылы бір заттың, я бір тектес көп (бірнеше) 
заттың тек бір адамға (затка) ғана емес, көп адамға (коллектив- 
ке) тән екендігі де білінеді. Тәуелдіктің бұл түріи ортақ тәуелдеу 
дейміз. Мьтсалы:

Т-әуелдіктің үшінші жағындағы сөз, біріншіден, сол заттың 
үшінші жаққа тон екендігіи білдірсе (мысалы: оның қаламы),
екіншіден, сол үшінші жақ бөгде тарап болғандықтаи, тәуелдік 
жалғауында тұрған зат есім (я зат есімдер) басқа бір адамға, я 
адамдарға, затка я заттарға не тән екендігін, не басқа бір затқа 
қатысы барлығын, не сол заттың бөлімі екеидігіи білдіреді. Ондай 
жағдайда оның дегеи ІІІ-жақтағы есімдіктің орнына, кісі аты, зат 
аттары қойылып айтылады.

Мысалы: оның кітабы деудің орнына анықтаңқырап кітаптың 
иесінің атын дәл атап, Бердібектің (я Бейсенбайдың, я Ғалияның) 
кітабы, кітапхананың (я мектептің, я институттың) кітабы деп ай- 
та береміз. Осы себептен тәуелдіктің үшінші жағындағы сөз көбі- 
несе оның деген есімдікпен ғана байланыспай, ілік септіктегі басқа 
кісінің (кісілердің), заттың (заттардың) аттарымеи матасып келе- 
ді. Мысалы: институттың кітапханасы, мектептіц кітапханасы, кең - 
сенің кітапханасы, колхоздың кітапханасы, совхоздың кітапханасы, 
МТС-тіц кітапханасы, заводтың кітапханасы т. б. Осы ерекшелік- 
пен байланысты столдың үсті, ауылдың оісаиы, оісұмыстың басы, 
өзеннің сагасы деген сыякты өзара матаскан тізбектер күнделікті 
өмірде керегінше көп қолданылады.

Тәуелдеулі сөз әрқашан өзінеи бүрынғы ілій септіктегі сөзді 
керек етсе, керісінше, кез келген ілік септіктегі сез өзінен кейін 
тәуелдеулі баска бір сөзді колдаиуды керек етеді. Совхоздың ди- 
ректоры дёгенде екі сөз жай гана тіркесе салмаған, екеуі бір-бірі- 
не ілгслнектене байлаиысқан. Сондықтан бұл байланысты м а т а- 
с у 1 деп атап жүрміз. Оньт мына мысалдан кәруге болады:

1 Осы кіталтың «Сиитакісис» тарауыыың § 15-ты қараңыз.

Біздің (я біздердіи) кітаб +  ымыз, кітаптар +  ымыз.
Сендердің
Сіздердің
Олардың

— кітаптар +  ың.
— кітаптар +  ыңыз.

кітаб +  ы, кітаптар +  ы.
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£Обхоздын директорынын орынбасары;

$ I
| |

совхоздын директорьш ың орынбасарыньщ көмекшісі;

! !
I I 4 4

совхоздың директорынын орынбасарымын көмекшісінің інісі.

!  _ !  !  _ !

Мұыдағы қармақша сызықтар қосымшалардық бір-біріне тәуел- 
ді екеыдігін көрсетеді. Алдыдғы сөздегі ілік септіктід қосымшасы 
(— дың) содғы сөздегі тәуелдіктід үшінші жағыныд қосымшасына 
(— сы) тәуелді болса, керісінше, содғы сөздегі тәуелдіктід үшінші 

жағынын қосымшасы (— сы) алдыдғы сөздегі ілік септіктід қо- 
сымшасына (— дың) тәуелді. Бұдан кейінгі сөздерде осындай 
жолмен бір-біріне ілгешектене байланысудыд нәтижесінде ілгешек- 
теніп, шығырланып өзара матасу пайда болады.

Тәуелдеулі сөзбен байланысқан (матасқан) ілік септіктегі сөз- 
дід қосымшасы кейде ашық айтылады да, кейде калдырылып 
айтылады.1 Мысалы; совхоздьің директоры, совхоз дирскторы де- 
генде алғашқы тіркесте ілік септіктід жалғауы түсірілмей, содғы 
тіркесте түсіріліп айтылып түр.

Ілік септіктегі жіктеу есімдігі қабаттастырылмай да, қабаттас- 
тырылып та айтылады, мысалы: ңолың ауыра ма — сенің ңолың 
ауыра ма? кітабым қайда — менің кітабым қайда? т. б.

Әдетте, тәуелдік жалғау көптік жалғаудан кейін келеді (мыса- 
лы: кітаптарым, інілерім т. б.). Бірақ туыстық қатысты білдіретін 
кейбір сөздерде тәуелдік жалғау көптік жалғаудан бұрын да келе- 
ді (мысалы: апаларым — апамдар, әкелерім — әкемдер). Бүлай 
болудыд семантикалық та, стилистикалық та ерекшеліктері бар. 
Апаларым  дегеиде апасы бірнешеу екендігі айтылса, апамдар де- 
генде апам жзне оның ңасындағы басңа адамдар деген ұғым бері- 
леді. і

Тәуелдік жалғау септік жалғауыиан да, жіктік жалғауыиан да 
бүрын жалғанады, мысапы: әкемнің, әкемнен, әкеммен, студентің- 
мін, студентіңізбін т. б.

Тәуелдеулі зат есім сөйлемде бастауыш болса, баяндауыштын. 
(жіктік) жалғауы онымен жақтаспайды (қыйыспайды), мысалы: 
әкем. келді, әкең келді, әкесі келді т. б. Бірақ өзі тэуелдік жалғау- 
дыд қай жағыныд қосымшасын қосып тұрса, жіктік жалғауларды 
да сол жақта койып аптуды керек ететіи сөздер бар. Ондай сәздер 
мьіналар: өздік есімдік, жыйнақтау есімдіктері және сан есімнід

1 Ілік, табыс септіктерінің косымшаларының қолданылмағаи түрін кейбір 
тюркологтер (мысалы, проф. Н. Д  м и т р и е в) өзалдына категория деп танып, 
б е л г і с і з  с е п т і і с  д е п  атап жүр. Бұл туралы осы кітаптың «Сиитаксис» 
атты тарауыи ка.раңыз.
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жалпылау түрі. Бұлар бастауыш болғанда, өздері тәуелдіктін, қай 
жағында тұрса, жіктік жалғауды да сол жақта қолдануды керек 
етеді. Мысалы: өзім келдім, өзің келдің, өзіңіз келдіңіз, өзіміз 
келдік, бәріміз келдік, екеуіміз бардың, біреуіңіз барыңыз.

Тэуелдік жалғау түбір мен кейбір жұрнақтық және түбір мен 
кейбір көнеленген формалардың арасына түсе береді. Мысалы: 
өзімше, өзіңше, өзіңізше, өзінше, әкемше, экеңше, әкеңізше, әкесін- 
ше, әкемізше, әкемдікі, әкесінікі, колхозымыздікі дегендерде тәуел- 
дік жалғау түбір мен жұрнақтардың арасына түсіп қолданылып 
тұр. Сол сыяқты, шалңасынан, шалңаңыздан, шалңамнан, жүрем- ( 
нен, оісүреңнен, оісүресінен1, етпетімнен, етпетімізден дегендерде 
тәуелдік жалғау түбірдің және онымен бірігіп қалыптасқан көне 
формалардың арасына түсіп тұр. Тәуелдік жалғауларының бұлай 
араға түсуі ол жалғаулардың тілімізде атқаратын қызметі мен 
мағнасына байланысты.

2. Тәуелдеу категориясы жіктеу, сілтеу есімдіктеріне, зат есім- 
дерге — нікі,— дікі,— тікі (бастапқы — ның және — кі қосымшала- 
рынан біріккен) жұрнағы тіркелу арқылы жасалады. Мысалы: 
менікі, сенікі, сіздікі, онікі, біздікі, олардікі, сендердікі, бұні- 
кі (мұнікі), сонікі, осынікі, экемдікі, інімдікі, колхоздікі, совхоз- 
дікі.

Бұл тәсіл меншіктің абстрактылығын білдіреді, өйткені мұндағы 
меншіктілік меншіктелуші заттан жеке айтыла береді. Екіншіден, 
бұл формада қолданылатын меншііктеуші сөз (зат) үнемі баяндауыш 
болады да, меншіктелуші зат атау түрінде тұрса, үдайы бастауыш 
болады. Мысалы: дэптер менікі; кітап онікі; мал колхоздікі.

§ 21. Зат есімнің септелуі

Басқа тілдердегі сыяқты, солардың ішінде тюрік тілдеріндегі 
сыяқты, қазақ тілінде де белгілі жүйемен қолдаиылатын септеу 
категориясы бар. Септік лсалғаулары арқылы есімдер сәйлемде 
етістіктермен де, шылау сөздермеи де, өзара да жалғасып әралуан 
қарым-қатысқа түседі. Мысалы:

Еңбектен еңбек шығад(ы), еңбек туад(ы),.
Еңбекті еңбек ақтап, еңбек ж уад(ы ).

Еңбек етіп күшті туған ерлер 
Еңбекке ерте тұра белін буад(ы ).
Еңбекте еңбек еткен ерлерім бар,
Еңбекке сіңірген көп терлерім бар,
Еңбегім өзгерген жок, өз орнында,
Еңбекиен ерік алатыи жерлерім бар (И. Б .) .

Бұл мысалда еңбек сөзі 13 мәртебе ұшырасса да, солардың бар- 
лығы бір ғана бастапқы атау формасында қолданылып түрған 
жоқ, көпшілігіне қосымшалар жалғаиған. Оның ішінде өлеңнің

і  Жүремнен, оісүреңнен, жүресінен деген формалардың т ү б ір і— көсемше 
формалар. Бұларды және аласы, бересі, тиесі, келесі, көресі деген сыяқты сез- 
дерде осылай жорамалдаісақ, ертерек замандарда «көсемше» формалар тәуел- 
денгендігін байқаймыз.
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әрбір жолынық бірінші орнындағы еңбек деген сөзді алсақ, оларға 
түрлі-түрлі қосымшалар қосылып, әралуан түрде қолданылып тұр. 
Егер жетінші жолдың басындағы еңбегім дегеннеи1 басқаларының 
қосымшаларын алып тастасақ, сөйлемдегі сөздердің байланысы 
бұзылып не өзара қыйыспай қалады, ке сәйлемдердің мағналары 
өзгеріп кетеді. Мысалы: төртінші жолдағы еңбекке деген сөздің 
қосымшасын алып тастасақ, еңбек ерте түра белін буады  деген бо- 
лады, демек, сөйлемиің мағнасы өзгереді. Соңғы жолдың басында- 
ғы еңбекпен дегеи сөздің қосымшасын алсақ та, сол сыяқты, сөй- 
лемнің мағкасы өзгеріп кетеді. Бірақ бұл косымшалар сөздің лек- 
сикалық мағналарыи өзгертіп тұрған жоқ, олар (қосымшалар) ез- 
дері жалғанған сәзді әр сөйлемдегі басқа сәздермеи байланысты- 
рып. грамматикалық мағналар тудырып тұр.

Бұл қосымшалардың әрқайсысы еңбек деген сөзді әр сөйлем- 
дегі етістіктен болған мүшелермен байланыстырып тұр. Бірақ, со- 
лай бола тұрса да, еңбектен, еңбекті, еңбекке, еңбекте, еңбекпен 
дегендердің беретін мағналары бірдей емес, өйткені олардың тұлға- 
лық түрлері біркелкі емес, әр алуан. Дегенмен, олар лексикалық 
мағна тудырмай, грамматикалық кызмет атқаратыидықтан, мағна 
жағыиан бір-бірінен алыстап та кетпей, біреулері етістік арқылы 
айтылған қыймылдың тікелей объектісін (еңбекті), біреулері қый- 
мылдың шығуын (еңбектен), біреулері қыймылдың болған орнык 
(еңбекте), біреулері қыймылдың бағытын (еңбекке), біреулері қңй- 
мылдың (қыймылға құрал болған затты) құралын (еңбекпен) біл- 
діріп тұр.

Сөйтіп, бұл қосымшалар сейлемдегі сөздерді бір-бірімен жал- 
ғастырып, септестіріп тұр. Осындай қосымшаларды септік жалғау- 
лары дейміз. Сөздердің осындай жалғауларды қабылдап өзгеруін 
сөздердің септелуі деп немесе септеу деп атаймыз.

Септік жалғаулары негізінде зат есімдерді сөйлемдегі етістік- 
тен болған басқа мүшелермен (сөздермен) байланыстырады. Сеп- 
тік жалғауларының ішінен етістіктен болғаи мүшемен тікелей бай- 
ланыспай, тәуелдік лсалғаулы есім сөзбен (мүшемен) байланыса- 
тыны тек ілік септік жалғауы ғана.

Септеу тілімізде екі түрлі:
1. Жай септеу.
2. Тәуелді септеу.
Ж а й  с е п т е у  деп септіктің қосымшаларының тікелей зат есім- 

дердің және басқачесім қызметін атқаратын сөздердің тура түрле- 
ріне жалғануын (септелуін) айтамыз. Ал, т ә у е л д і  с е п т е у  
деп септік жалғауларының зат есім немесе зат есім қызметін атқа- 
ратын басқа сөздердің тәуелді түрлеріне жалғануын айтамыз.

Ж ай септеуде де, тәуелді септеуде де 7 түрлі форма бар да, 
б түрлі жалғау бар. Олар мыналар:

і Еңбегілі дегендегі —  ім тәуелдік жалғаудьщ бірінші жағынық қосымша- 
сы. Сондықтаи ол қосымша (— ім) туралы ілгеріде сөз етпейміз.
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септік С ү р а у л а р ы
Беті жалғаула- 

рыыың аты
жай септіктің 

сүрауы тәуелді септіктің сүрауы

1 Атау кім? не? кім? кімім? кімің? кіміңіз? кімі? 
нем? нең? неніз? несі?

2 Ілік кімнің? ненің? ІСІМІМНІҢ? кіміңнің? кіміңіз- 
дің? кімінің? немнің? неңнің? 
неңіздің? несінің?

3 Барыс кімге? неге? 
(ңайда?)

кіміме? кіміңе? кіміңізге? 
кіміне? неме? неңе? нецізге? несіне?

4 Табыс кімді? нені? кімімді? кіміңді? кіміңізді? 
кімін? немді? неңді? неңізді? 
несін?

5 Л{атыс кімде? неде? 
(кайда ?)

кімімде? кімінде? кіміңізде? 
кімімде? немде? неңде? неңізде? 
несіңде? (қайда?)

б Ш ығыс кімнеи? неден? 
(кайдан?)

кімімнен? кіміңнен? кіміңіз- 
ден? кімінен? немнен? неңнен? 
иеңіздеи? несінен? (кайда?)

7 Қөмектес кіммен? немен? 
(калай?)

кіміммсн? кіміңмен? кіміңіз-
бен?  кімімен? неммен? неңмен? неңіз-
беи? несімен? (калай?)

Ж а й  с е п т е у .  Жай септеу бойынша өзгеретін жекеше түр- 
дегі сөздердің соңғы буыны мен соңғы дыбысына қарай жалғана- 
тын қосымшалар мынадай болады:

Сездің соңғы дыбысына 
қарай Атау Ілік Барыс Табыс Жатыс Шыгыс Көмектес

1. у, и дыбыстарынан
баска дауыстыларга 
біткеп сөздер

— 00 —нын — ға — иы -  да —дан —мен

— 00 — ніц | — ге — ІЗІ —де — ден — менен

2. Дауысты у, и дыбыс- 
тарына, ауыз
жолды р, л, й (сай) 
у (бау) с.онарларына 
біткен сөздер

—00 —дыц — га — ды —да — дан —меи

— 00 —діц — ге - д і —де —ден — менен

3. Мурым жолды м, н, ң 
сонарларына біткен
сөздер

— 00 -  ныд — га —ды —да — наи — мен

—00 —нің — ге —ді —де — нен — менен

4. Қатаң дауыссыздарға 
жәие үяң
б, в, г, д  дауыссыз- 
дарына біткеи сездер

—00 —тыц - к а ты — та — тан —пеи

— 00 —тін — ке —ті — те —тен —пенен

5. Үяц з, ждыбыстары- 
на біткеи сөздер

— 00 —дыц — га —ды — да — даи — бен

- 0 0 —дің — ге —ді —де ~ д е н — бенен
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Е с к е р т у :  1. Ссз аярыида б, ®, г, д  әріптері әрқашам қатақ дыбыстың таң-
басы болатындықтан, ондай сөздерге косымшалар қатаң дауыс- 
сыздарға біткен төздердің үлгісімен септеледі (клуб, Бейсенбай, 
педагог, Ленинград).

2. з, ж  дыбыстарьшаи баска ұяндарға (мысалы: ғ, һ) біткен есім  
сөздер тілімізде тіпті жоқ.

3. у, и дыбыстарына бітетін сөздерге жалғанатын қосымшалар ауьіз 
жолды үнділерге жалғанатын қосымшалармен бірдей болуы бүл 
дыбыстардың жалаң дыбьгстар емес, дифтонг (косарлама) ды- 
быстар (ұ жэне қысқа у; ү және кысқа у; ы және й, і жоне й)

] екендігіые толық айғақ болатын сыяқты.

Көпше формадагы сө зд ер г е  ж ал ғанаты н қосымшалар
төм еидегідей  болады:

Атау Ілік Барыс Табыс Жатыс Шыгыс Кемектес

— 00 —дын — га —ды — да —дан —мен (менен)

— 00 —дің — ге — ДІ —де —ден — бен (бенен)

' Щ ' . . .  .. .. т
Т ә у е л д і  с е п т е у .  Тәуелді сөздерге жалғанатын септіктердін 

қосымшалары төмендегідей;

Тәуелдіктің жақтарьша 
қ  а р а й Атау Ілік Барыс Табыс Ж атыс ІІІЫГЫС Көмектес

Ж ек еш е

түрі

І-ж ак
1

— 00 — ныц — а —ДЪІ — да — иан — мен

- 0 0 — нің — е —ді —де — нен —мен

ІІ-жақ
—00 — ныц — а —ды —да —наи — мен

— оо — нің — е —ді —де —ііен — мен
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Кепше

түрі

І-жак ж екеш еиің  1-жагыныд косымшалары сыякты

ІІ-жак ж екеш еаіц  ІІ-жағыныц косымшалары сыякты

ІІІ-жақ жекеш еніц  ІІІ-жағыныц қосымшалары сыякты

Е с к е р т у :  оңаша тәуелдеудің сыпайы түрінің ІІ-жағы (мысалы: апаңыз, іие-
иіеңіз), ортақ тәуелдеудің І-жағы (апамыз, иіеіиеміз) және II- 
жағының сыпайы түрі (апаларыңыз, шеіиелеріңіз) жай септеу- 
дегі ұяң дыбысқа бітетін сөздердің үлгісі бойынша септеледі.
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Септік жалғау негізінде зат есімге және зат есімдердің орын- 
дарына жүретін есімдіктің түрлеріие тән жалғау бола_ түрса да, 
септік жалғаулары субстантивтенген басқа сөз таптарына да жал- 
ғана береді. Ондай жағдайда септелген сын есім, сан есім, есімше, 
үстеулер өздерінің негізгі мағналарыиың үстіне заттық ұғымды да 
жамап алады. Мысалы: үлкенді сыйла дегендегі ілік септіктегі үл- 
кенді деген сөз үлкен адамды деген мағнада қолданылады. Сол 
сыяқты, білек сүріндіре алмағанды білім сүріндіреді (мақал) де- 
гендегі сүріндіре алмағанды  деген табыс септік формасындағы 
есімше білек сүріндіре алмаған адамды деген мағнада жүмсалып
тұр.

§ 22. Септік жалғауларының қызметі және мағналары

С е п т і к т е р д і ң қ ы с қ а ш а м і н е з д е м е с і. Септік жал- 
ғауларының беретін мағналары және олардың сөйлемде атқаратын 
қызметі туралы осы кітаптың «Синтаксис» атты тарауында кеңірек 
қамтылғаіідықтан және оны қайталап жатпас үшін бұл тақырыпта 
әр септікке тек қысқаша ғана мінездеме берейік.

1. А т а у. Ж ай септеуде де, тәуелді септеуде де атау септіктің 
аркаулы қосымшасы болмайды. Атау септік — басқа септіктердін 
формалары мен мағналарын салыстырып ажьірату~' үшін шартты 
түрде қаоылданған ңегізгі формя"Дана. Цс.ыған сәйкес кІм'Ү және 
кімдер? не? және наһерР1 деген сүрауларға жауап беретін жекеше, 
көпше және тәуелді түрлердегі сөздер атау септік формаларындағы 
сөздер болынып есептеледі.

Атау септіктегі сөз сөйлемде бастауыш болады (мысалы: Ең-
бектен еңбек туады дегендегі ецбск деген сөз — бастауыш). Атау 
түлғадағы сөз сөйлемде баяндауыш болса, оған жіктік жалғау жал- 
ғаиады (мысалы: мен мүғаліммін), анықтауыш болса, анықтайтын 
сөзінен бүрын жай ғана тіркеседі (мысалы: қол сағатым бар).

2. I л  і к  с е п т і  к. Бүл септіктегі сөз әркашан өзінен соңғы 
тәуелдеулі сөзбен байланысты болады (колхоздың малы, совхоз- 
дың директоры). Ілік септік меншікті және басқа катынасты біл- 
діреді, мысалы: оЩушының дәптері дегенде дәптер оқушының мек- 
шігі екені біліпсе, кірпіш заводы дегенде тек қатыстық қана мағна 
біліиеді.

Ілік септіктің жалғауьт жалғанып та (ашық), жалғанбай да 
(тасаланып) тұрады. Оның ашық және жасырын түрлерінің мағ- 
налары да, ара қатынастары да бірдей емес.2 Дегенмен, жалғауы 
ашық түрса да, жасырыи тұрса да ілік септіктегі сөз сөйлемде

1 Тәуелдіктің қай жағында түруына қарай кімім, кіміқ, кіміңіз, кімі (және 
көпшесі), нем, нең, неңіз, несі деген сұраулары да бар.

2 Септік жалғауларының мағналары мен қызметі туралы осы кітаптык 
«Сннтаксис» тарауының §§ 16, 40, 43 қараңыз.



анықтауыш болады. Бірақ ілік септіктегі сөз өзінен соңғы тәуел-. 
деулі сөзбен тіркесіп барып бір күрделі мүше болып та қызмет ат- 
қарады (мысалы: Абай кешесі — Алматыдагы көркем көшенің бірі. 
Үй ішінің әңгімесі осымен аяңталды т. б.).

3. Б а р ы с с е п т і к .  Бұл септіктегі сөз әрқашан етістік бол- 
ған мүшемен (сөзбен) байланысып, негізінде кыймылдын бағы- 
т ы і-і , мақсатын білдіреді (ол ертең Москваға оісүреді, оңуиіы дәптер
сатып алуға кетті т. т.). Барыс септіктегі сөз мағиасына қарай сөй- 
лемде толықтауыш та, пысықтауыш та болады. Мысалы: Дәулетке 
батып белшеден, ырысңа ңандым (Ж.) дегендегі дәулетке, ырысңа 
деген сөздер — толықтауыштар. Ал, өзім шыңтым сапарға, аман- 
дасып ңайтуға (Ж.) дегендегі барыс септіктегі сәздер — пысық- 
тауыштар.

4. Т а б ы с с е п т і к. Бүл септіктегі сөз қашан да болсын сөй- 
лемде тура толықтауыш болып қызмет атқарады. Мысалы: көңілім- 
ді, көзімді, өмірімді, өзімді Сталиннің сәулесі иіам-шыраңтай оісан- 
дырған (Ж.), Көрдім сүлу Еділді, Еділдей еркін елімді (Ж.) де- 
гендегі табыс септіктегі сөздер — толықтауыштар. Бірақ көмекші 
есімдермен тіркескен табыс жалғауындағы кейбір сөздер күрделі 
мүшеніц (сол сыяқты идиомалық тіркестін) қүрамдарына да енеді. 
Мысалы: Ел үиіін ңызмет ңыл; мына сөзге ңұліің ңой дегендегі 
ңызмет ңыл, ңүлаң ңой деген тіркестер — күрделі баяндауыштар. 
Табыс септіктіц де .жалғауы бірде ашык, бірде ишсырын түрде 
колданылалы.1 мысалы: ңолыма ңалам алдым; кеше кітап оңыдым.

5. Ж  а т ы с с е п т і к. Бүл септіктегі сөздер негізінде көлемдік, 
мекендік (орын) және мезгілдік мағиа береді. Аіысалы: Үшеуі оісол- 
да келе оісатып бір уыс сүлы тауып алыпты (ертегі); мен де сегіз 
жасымда оңуға кірдім дегендердегі оісолда деген сөз көлемдік мағ- 
наны білдірсе, оісасымда деген сөз мезгілдік мағнаны білдіріп түр. 
Барыс септіктегі сөз сәйлемде беретін мағиасына қарай толық- 
тауыш та болады. Мысалы: шахтерлерде бірін-бірі бетке қақпай- 
тын салт бар (С. Е.) дегендегі адамдарында — толықтауыш, ал, 
мен де сегіз жасымда оқуға кірдім дегендегі жасымда — пысық- 
тауыш. Қейде қолданылу ретіне қарай, барыс септіктегі сәз сөй- 
лемде баяндауыш та болады. Мысалы: жүмыстың барлың тетігі 
адамда дегендегі адамда сөзі баяндауыш, мен ңазір үйдемін деген- 
дегі үйдемін — баяндауыш.

6. Ш ьт ғ ы с с е п т і к. Бүл септіктегі сөз қыймылдыц шыққан 
орнын, амалдыц себебін, улес-мөлшер, саЛыстырү-тенеу. мезгіл

1 Бұл туралы да осы кітаптың «Синтаксис» тарауыиық §§ 40, 41 қа- 
раңыз. Оныд бср жағында қосымша ескерте кететін нәрсе мынау: ілік, табыс 
септіктердің бізде жасырын түрі делініп танылып жүргеи формаларды кейбір 
көрнекті тюркологтеріміз (Н. Дмитриев және басқалар) езалдына бөліп б е л -  
.г і с і з  (неопределенный) септіқ деп те танып жүр.

231



сыяқты мағналарды білдіреді. Мысалы: Бұл ауылдан оның кеткісі 
кёлІп еді; Ұялғаннан бетімнен отым шыңты. Ол менен екі жас үл- 
кен; Оны кешеден күтудеміз. Шығыс септіктегі сөз мағнасына қарай 
сөйлемде толықтауыш болып та, пысыктауыш болып та қызмет атқа- 
рады. Мысалы: жоғарыдағы менен дегеи мүше — толықтауыш та, 
кешеден деген мүше — пысықтауыш; шығыс септіктегі сөз кейде 
баяндауьтш та болады (Біз Қронштадтаибыз).

7. Қ ө м е к т е с с е п т і к. Бүл септіктегі сөз ортақтастық, бір- 
лестік, қүралдық, көлемдік, мезгілдік, қарсылық, себептік мағна- 
ларды және амалдың жай-күйін білдіреді. Осы мағналарына қарай 
көмектес септіктегі сөз толықтауыш та, пысықтауыш та болады. 
Мысалы: Сакый Қа.расаймен қатар келе жатты (Ғ. Сл.); Оқу жө- 
нінде ол әкесімен ақылдасты (М. И.); Таспен ұрғанды аспен үр 
(макал); Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық (ЬІб. Алт.). Осы 
көшемен тарта беріңдер (С. Мүқ.); Таң атысымен ілгері жүріп кет- 
тік (Ә. Әб.); Жарлығымен халыктың Жамбыл қартың сөз бастар
(Ж.).

§ 23. Септік жалғауларының дамуы жөнінде кейбір мәліметтер

Тюрік тілдері делініп аталатын тілдерде септік жалғауларының 
саны да, формалары (қосымшалары) да үнемі бір ізде болмай, 
әралуан болып келетіи жағдайды еокерте кетуіміз керек.

Қарашай, балқар тілдеріиде ілік септік пен табыс септіктің қо- 
сымшаларының формасы бір ғаиа түрге ортақ болып келеді (атны 
басы, атны сатты). Сол сыяқты, алтай, тува (Оранхай) тілдерінде 
жатыс септік пен барыс оептіктің мағиа,/|арын бір ғана форма ат- 
қарады.

Қазіргі якут тілінде ілік септік тіпті жоқ болуымен қатар, басқа 
тюрік тілдерінде кездеспейтін кейбір септіктер кездеседі. Бүл тілде 
де жатыс септіктің ©зіне тән формасы жоқ. Оныц қызметін барыс 
септік жалғау атқарады.

Қазіргі азербайжан тілінде табыс септіктің қосымшасы тек жа- 
лаң ғана — ы (—і) болса, қазіргі түркмен тілінде осы — ы (—і) 
формасымен қатар,— ны (—ні) формасы да бар. Соңғы тілде ба- 
рыс септіктің қосымшасы тек — а (—е) формасында ғана қолда- 
нылады. Осы екі тілде де ілік септіктің — ның (— нің) формасы- 
нан басқа — ын (—ін) түрі бар,

VIII ғасырдан сақталған Орхон жазуының йұсқаларында1 шы- 
ғыс септік жалғау және оның қосымшасы атымен болмаған, оның 
қызметін жатыс септік жалғау атқарған.

Қазіргі татар тілінде шығыс септік жалғау жәые оның өзіне

1 Н. К а т а и о в .  Опыт исследования урянхайского языка (таблица V.) 
С. М а л о в. Памятники' др. тюркской иисьменности. Москва, 1951.



тән қосымшасы бола тұрса да, біздің тілімізде оннаи бір дегем 
сыяқты шығыс септіктің формасы арқьыы айтылатыи тіркестердің 
орнына онда бір деген сыяқты жатыс септіктің формасы қолда- 
нылады.

Жоғарыда аталған Орхон жазуында табыс септіктің қосымша- 
сы йығ — иг формасында қолданылған, демек, қазіргі атты (я ат- 
ньі) дегенді атыйғ деп айтқан. Сол сыяқты, ескі тюрік тілдерінен 
сақталған нұсқаларда көмектес септіктің қосымшасы —ын ( — іну 
—ұн, —үн) түрінде болған. Қазақ тілінде қысын, оісазын, оісасырын 
(якутта да осылай) дегеидерде ұшырайтын көне—ын формасын 
жоғарыдағы көмектес септіктің қалдығы деп жорамалдауға бола- 
тын сыяқты.

«Алтай тілі грамматиікасының» (1869) авторлары ертеректегі 
тюрік тілдерінің кейбір нұсқаларында —тын ( —тін) формасы шы- 
ғыс септіктің қосымшасы болса, енді біреулерінде кәмектес септік- 
тің қосымшасы болған деген пікірді айтады. Бұл пікірді академик 
В. Радлов пен проф. П. Мелиоранский де қуаттайды. Мұның үстіне 
проф. И. Қ. Дмитриев шығыс септіктің қазіргі —тан, —тен, —дан, 
—ден қосымшасы сол жоғарғы формадан өзгеріп қалыптасқан, 
өйткені ескі ұйғыр жазуыида да (VIII ғасыр), XV — XVI ғасырдағы 
ескі езбек тілінде де —тын, —тін формасы шығыс септіктің қо- 
сымшасы болған деген пікірді айтады. Осы пікірге сүйенё отырып, 
қазіргі қазақ тіліндегі біртіндеп, біртін-біртін дегёндерде ұшырай- 
тын кәне формалар жоғарыдағы қосымшамен байланысты емес 
пе екен деген жорамал айтуға болатыи тәрізді. Сол сыяқты, қазіргі 
тілімізде, сирек те болса, астыртын, үстіртін (үстірт те бар) деген- 
дерде ұшырасатын әрі көне, әрі жұмбақ формалар ертеректегі бел- 
гілібір септіктің (жоғарыдагы —тын, —тін формасының өзі де 
болуы мүмкін) жалғауы болмас па екен деген де пікір туады. Өйт- 
кені М. Қазем-бек және «Алтай тілі грамматикасының» авторлары 
ертеректегі көмектес жалғаудың қосымшасы деп көрсететін 
—ртын, —ртін формаеына қазақ тіліндегі жоғарғы сөздер (астыр- 
тын, үстіртіи) айғақ сыяқты. Оның бер жағында, біздің пікіріміз- 
ше, бұл қоеымшаның өзі де құранды форма тәрізді. Өйткені қазақ 
тіліндегі жоғартын (жоғартынырак) отыр дегендегі көне форманы 
академик В. Радлов және басқа тюркологтардың бұрынғы барыс 
септіктің қосымшасы — қары,— кері,— ғары,— гері ( іиікері, тыс- 
қары, оісоғары) дегендердеіЙ пікірімен жалғастыруға болатын тәріз- 
ді. Солай болса, жоғарыдағы сөзді оісо +  ғары +  тын деп мүшелеу- 
ге болатын сыяқтьт. Қала берді, тюркологтар (В. Радлов т. б.) 
—қары, —ғары формасының өзін —қа —ры (немесе —ға —ры) 
деген формалардан құралған дейді. Епдеше, әртін, бертін (әртінде, 
бертінде) дегендерді жэие эрі, бері, кері деген формаларды жоға- 
рыдағымен салыстырсақ, бұлардағы түбір морфемалар тек ә, бе, ке 
болуға мүмкін. Ал, бұл морфемалар бастапқы кездегі сілтеу есім- 
діктері болды ма, жоқ баска түбір ме, ол — екінші мәселе.

Қазіргі өзбек тілінде қайгә?, қайларгэ? деп қолдаиу үйреншікті 
нәрсе болса, қазак тілінде қай деген сұрау есімдігіие тек жатыс 
септіктің қосымшасы ғана (қайда?) тікелей қосылады. Оның бер
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жағында, бұл сұрау барыстың да (қайда барасың?), жатыстық да 
(ңайда болдың?) сұрауы болып жұмсалады. Сол сыяқты, мунда, 
сонда, осында деген үстеулерде әрі бағытты, әрі імекенді білдіріп, 
көп мағналы болып келеді (ол осында келді мен ол осында отыр 
дегенді салыстырықыз). Бұл фактылар септік жалғаулардық та- 
рихи дамуын және қызметі жағынан дифференциялануын айқын- 
дау үшін қосымша материал бола алады деп есептеу керек.

Жоғарыдағы қысқаша шолу мақсатымен келтірілген фактылар- 
ға қарағанда1, сөздердіқ септелулері, септіктердіқ формалары, 
олардық мағналары барлық тюрік тілдеріиде бірықғай еместігі 
былай тұрсын, белгілі жеке-жеке топтардық өздерінде де2 бірықғай 
емес екендігін көреміз. Дәл осы сыяқты ала-құлалық тәуелді сөз- 
дердің септелу ерекшеліктерінен де айқын көрінеді. Демек, тюрік 
тілдерінің кейбіреулерінде тәуелдеулі сөздер бір ізбен септелсе, 
екінші тобында басқа септеледі. Ал, үшіиші бір тобында тіпті ара- 
ласқан түрде септеледі, мысалы:

Кай
тілде Атау Ілік Барыс Табыс Жатыс Шығыс Көмек-

тес

'Казак аты атыҢ-ның аты +на аты +  н
1 “

аты+нда аты +  нан аты +м ен

Ө збек ати а ги + н ің ати + гә ати+ни а ти + д ә аты + дән ---------

Түркмен аты аты-1-ны атыф-на аты +  ны аты +  нда аты +идан ---------

Тюрік тілдеріпіқ көпшілігінде көмектес септік жалғау жок. 
Якут тілінде көмектестіқ екі түрі (құралдық, бірлестік) бар, бірақ 
екеуінің қосымшасы казақ тіліне ұксамайды. Ноғай тілінде көмек- 
тес септіктіқ қосымшасы қазақ тіліндегідей болғапымен, сингармо- 
низм зақы бойьінша — мен, — бен, — пен түрлерімен қатар, жуан 
түрлері де (— ман, — бан, — пан) бар.

Көмектес септіктің қосымшасы бір дегең сан есімнен шыққан.
Ертеректегі онық бастапқы формасы бірлән, одан өзгеріп білән
болған. Соқғы н сонорынық керісінше тигізген әсерімен ол сөз мі-
нән болған да, жалғанатын сөзініқ әуеніне қарай үндесуден оның
басқы дыбысы не п, не б, не м болып күбылып қалыптасқан. Оны-
мен де тынбай, онық бастапқы формасы ықшамдалып —бен,*

і Шолу максатымен әр тілден, эр автордан алынған бүл фактылардын, қай- 
дан, кімнен алынғандыгын бас-басына көрсету оку күралына тіпті ауыр бол- 
ғандықтан, оларды жеке-жеке атап көрсетпедік. Оқушыларға ескертетініміз 
мынау: ол фактылар әрбір тілдің бұрынды-сонды шыққан грамматикаларынаи, 
бұрынды-сонды тюрік тілдерім тексерген, зерттеген ғалымдардың алуан түрлі 
еңбектерінен алынды. (Мысалы, Н. К а т а н о в т ы ң  V таблицасы). Сонымеч 
қатар, тюрік тілдерінің Салыстырмалы грамматикасы жөнінде проф.
Н. ІС. Д м и т р и е в т і қ  лекцияларынан автордың жазып алған материалда-
ры да пайдаланылды.

- Жеке-жеке топтар деп академик Р а д л о в т ы ң ,  академик К о р ш т ы к ,  
проф. С. М а л о в т ы ң  жэне баска тюркологтердің таптастырулары бойынша 
бөлінген шартты жіктеуді айтамыз.
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—мен, — пен болып орныққан. Қазақстанньщ кейбір аудандарында 
мұның жуан түрі де (варианты) бар1. Сонымен қатар ауызекі тіл- 
де және өлеңді сөзде мүның толық түрі —менен, —бенен, — пенен 
формасы да қолданылады. Бүл қосымша септіктің жалғауы көмек- 
тес септік делініп шартты түрде кейінгі кезде ғана танылды, шы- 
нында қазақ тілінде бүл қосымша емес, шылау сыяқты.

§ 24. Зат есімнің жіктелуі
Қазақ тілінде бастауышы жіктеу есімдігінен болған сөйлемде 

баяндауыш болатын сөз (қай сөз табынаи болуы шарт емес) эрқа- 
шан бастауышпен жақтасып, қыйысып түрады да, тиісті жіктікжал- 
ғауды қабылдайды. Ендеше, қазақ тілінде баяндауыш қызметін ат- 
карғанда зат есім де жіктеледі.

Зат есім, сол сыяқты — сын есім, саи есім, есімдік және кейбір 
үстеулер баяндауыш болғанда, есімшёлер мен отыр, тұр, жүр, жа- 
тыр деген төрт етістіктің жіктелу үлгісі бойынша жекеше түрлерде 
де, көпше түрде де барлық жақтарында бір ізбен жіктеледі. Мы- 
салы, олардың әр тобынан бір-бірден сөз алып жіктеп көрсек, мы- 
аадай:

Зат есім Сын есім Сан есім

мен мұғалім +  мін, 
сен мүгалім +  сің, 
сіз мүғалім +  сіз, 
ол мүғалім +  оо,

үлкен +  мің, 
үлкен +  сің, 
үлкен 4- сіз, 
үлкем 4- оо,

бесінші +  мік, 
бесінші 4- сің, 
бесінші +  сіз, 
бесінші +  оо,

Есімдік

кім +  мін, 
кім +  сің, 
І<ІМ +  сіз, 
КІМ +  0 0 ,

Үстеу

бірге +  мін, 
бірге +  сің, 
бірге +  сіз. 
бірге +  оо,

Есімшелер

білген +  мін, 
білген 4- сің, 
білген +  сіз,

, білген +  оо,

білетін +  мін, 
білетін +  сің, 
білетін +  сіз, 
білетін +  оо,

Көмекші етістік

білер +  мін, білмек +  пін, жүр +  мің,
> білер +  сің, білмек +  сің, жүр +  сің,
I білер +  сіз, білмек +  сіз, жүр +  сіз,
1 білер +  оо, білмек +  оо, жүр +  оо.

'Осы сыяқты ікөпше түрде де жоғарыдағы сөздер бір ізбен жік- 
теледі. Мысалы:

Біз мүғалімбіз (біздер мүғалімдерміз); барғанбыз;
Сендер мұғалімсіңдер; барғансыңдар;
Сіздер мұғалімсіздер; барғансыздар;
Олар мүғалімдер; барған т. б.

1 Жамбыл облысы Қордай ауданынық адамдарынан атпен деудің орнына 
йШынан деп айтқанды естідік.
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Сөйтіп, жоғарыда аталған топтарға жататын сөздердің қайсы- 
сына болса да, б і р і н ш і д е н, жіктік жалғау тікелей жалғанады, 
Е а с і н ш і д е н ,  оларға жалғанатын жіктік жалғауларда түлғалық 
жағынан (дыбыстық варианттары ғана болмаса) бір-бірінен айыр- 
машылық болмаііды, ү ш і н ш і д е н ,  бұл еөздердің ІІІ-жағына 
тән арнаулы жалғау болмайды.

Жіктелетін сөз сөйлемде әрқашан баяндауыш болып қызмет ат- 
қаратындықтан, зат есім баяндауыш болғанда да, жіктік жалғау- 
дан кейін оептік жалғауы жалғаибайды, демек, жіктепген сөз сеп- 
телмейді. Сол сыяқты, керісінше, септеулі сөздер де жапа-тармағай 
жіктеле бермейді, септеулі сөздердің ішінен тек жатыс және шығыс 
септіктердегі кеңістік, мекендік мағна беретін сөздер ғана жіктеле- 
ді. Мысалы: мен үйдемін, сен үйдёмісің? Біз Крониітадтанбыз, біз 
колхозданбыз дегендерде жатыс және шығыс септікте түрған сөз- 
дер жіктеліп барып, баяндауыш болып тұр. Бүлар — жіктік жал- 
ғау тек баяндауыштың ғана жалғауы екендігіне дәлел бола алатын 
қосымша айғақтар.

Әдетте, жіктік жалғау көптік жалғаудан кейін жалғанады (біз- 
дер студенттерміз). Бірақ жіктелетін етістік формаларының көпше 
түрінің екінші жақтарында (анайы, сыпайы түрлерінде бірдей) 
көптік жалғау жіктік жалғаудан кейін келеді. Мысалы: сендер
барды +  ң -)- дар, барса +  ң -\-дар, барған +  сың +  дар, оісүр +  
+  сің +  дер; сіздер бар +  ыңыз +  дар, барса +  ңыз +  дар, бар +  
+  ған +  сыз +  дар, жүр +  сіз +  дер, т. б.

Көптік жалғаудың бұлай болып келуі баяндауыштың бастауыш- 
пен жақтасуынан, яғни қыйысуынан туған. Осы ерекшелікпен бай- 
ланысты жіктелетін зат есімнің көпшесіиің екінші жағының анайы 
түрінде де, сыпайы түріиде де көптік жалғау екі рет қолданылады. 
Мысалы: сендер студенттерсіңдер, сіздер студеиттерсіздер деген- 
дегі алғашқы көптік жалғау жіктелетін зат есімге тәи көптікті (зат- 
тың көптігін) білдірсе, екінші рет (соңында) жалғанатын көптік 
жалғау — жіктеЛетін сөзді бастауыш болып қызмет атқаратын 
сендер, сіздер деген жіктеу есімдіктерімен жақтастырушы дәнекер 
болып түр.

Дауысты дыбыска бітетін сөздерге көпшенің бірінші жағына 
жалғаиатын жіктік жалғау ортақ тәуелдеудің бірінші жағымен 
түрлес келеді, мысалы: біз оқушы-\-мыз (жіктік жалғау), біздің 
оңуіиы  +  мыз (тәуелдік жалғау). Бүлар бір-бірінен, біріншіден, 
мағна жағынан, екіншіден, алдында я бастауыш (біз), я анық- 
тауыш (біздің) барлығына қарай ажырат^ілады. Ү ш і и ш і д е н, 
жіктік жалғауға екпін түспейтініне, тәуелдік жалғауға екпін түсе- 
тініне қарай аңғарылады.

Жіктік жалғаудан кейін тәуелдік жалғау жалғанбайды, керісін- 
ше, тәуелдік жалғаудан кейіи жіктік жалғау жалғапа береді. Бірак 
тәуе,тдеулі сөздің жіктелуінде біраз ере.кшеліктер бар. Олар мы- 
налар:

а) Тәуелдік жалғаудың бірінші жағының қосымшасы жалған- 
ған сөзге ешуақытта да жіктік жалғаудың бірінші жағының қосым-
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іиасы қосылмайды, тек екінші жақтың жіктік жалғауы ғана жалға- 
нады. Мысалы:
Оңаша түрі: Сен студентімсің (оқытушымсың).

» Сіз студентімсіз (оқытушымсыз).
» Сендер студенттерімсіңдер (оқытушыларымсыңдар).
» Сіздер студенттерімсіздер (оқытушыларымсыздар).

Ортақ түрі: Сіздер студенттерімізсіздер (оқытушыларымызсыздар).
б) Керісінше, тәуелдік жалғаудың екінші жағыиың жалғауы 

жалғанған сөзге ешуақытта да жіктік жалғауыиың екінші жағы- 
ның қосымшасы қосылмайды, тек бірінші жақтың жіктік жалғауы 
ғана жалғанады. Мысалы:
Оңаша түрі: Мен студентіңмін (оқытушыңмын).

» Мен студентіңізбін (оқытушыңызбын).
Ортақ түрі: Біз студентіңізбіз (оқытушыңызбыз).

» Біздер студенттеріңізбіз (окытушыларыңызбыз).
в) Тәуелдік жалғауыныц үшінші жағының қосымшасы жалған- 

ған сөзге жіктік жалғаудың бірінші, екінші жақтарының жалғау- 
лары жалғана береді. Мысалы:

Мен студентімін (оқытушысымын).
Сен студентісің (оқытушысысың).
Сіз студентісіз (оқытушысысыз).
Біз студентіміз (оқытушысымыз).
Біздер студенттеріміз (оқытушыларымыз).
Сеидер студенттерісіқдер (окытушыларысывдар).
Сіздер студенттерісіздер (оқытушыларысыздар).

Сүраулық шылау (ма-ме, па-пе, ба-бе) жіктік жалғаудық екін- 
ші жағының қоеымшасыиан бұрын да, кейін де келе береді. Мы- 
салы:

Оқушысың ба? Оқушымысың? Оқушысыз ба? Оқушымысыз? 
Инженерсің бе? Инженермісіқ? Ииженерсіз бе? Инжеиермісіз?

• Барасың ба? Барамысық? Барыпсың ба? Барыппысың? т. б.
Жіктелетін есім сөзден болымсыздық мағна тудыру үшін ол 

есім сөзге емес деген сөз дәнекер болып тіркеледі де, жіктік жал- 
ғау тек дәнекер сөзге (емес) жалғанады. Мысалы:

Г Мен инженер емеспіи.
Сен инженер емессің.
Сіз инженер емессіз.
Біз инжеиер емеспіз.
Сеидер инженер емессівдер.
Сіздер инженер емессіздер.

Өлеңді сөздерде мағналық бапланыс күштірек болады да, жік- 
теу есімдігі бастауыш болып түсірілмей түрса да, жіктік жалғау 
айтылмай, көңілге сақталынып тұрады. Мысалы:
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Біз бақытты нұрлы күннен де (И. Б.)
Көлемі байтак кең дала,
Кең дала, саған мен бала...
Бақытты елге мен бала,
Бакытты елге сен де ана (А. Тоқ.).

Баяндауыш болатын жалқы есімджтерге де жіктік жалғау жал- 
ғанады. Мысалы: |

Ақ басты Алатаудың Жамбылымын,
Өлеңнің ұлы сүре даңғылымын (Ж .).
Баласы Қошқарбайдың Шашубаймын,
Болғанда үйде кедей, түзде баймын (Ш .).
Лиза, мен Рахметпін (С. Ер.).

§ 25. Зат есім тудыратын жұрнақтар
Зат есімнің өзіне тән арнаулы жұрңақтары бар. Ол жүрнактар 

арқылы есімдердеи де, етістіктерден де, еліктеуіш сөздерден де 
туынды зат есімдер жасала береді. Мысалы, олардың ең бастыла- 
ры мыналар: . ■

а) Е с і м д е р д е н  з а т  е с і м  т у д ы р а т ы н  ж ұ р н а қ т а р :  
ш ы-ш і — қойшы, сушьі, колхозшы, тракторшы. 
д а с-д е с, т а с-т е с, л а с-л е с — жолдас, қарындас, елдес, аттас, 
окерлес.
л ы қ- л і к, д ы қ-д і к, т ы қ-т і к — ауырлық, оісеңілдік, іскерлік, ■ 
адамдың, белдік, оттьің, төстік.
ш ы л ы қ-ш і л і к — адамшылың, егіниіілік, шаруашыльің, тіршілік. 
ы л д  ы р ы қ-і л д і р і к — сағалдырың, көзілдірік.
б ) Е т і с т і к т е н  з а т  е с і м  т у д ы р а т ы н  ж ұ р н а қ т а р :  

ы м-і м, м — тыным, білім, өрім, оісем. 
у — қашау, егеу, жалғау, тарту. 
ы н-і н — о/сауын, окыйын, егін, түйін. 
а қ-е к, қ-к — ңонақ, жатақ, күрек, тарақ, орақ. 
қ ы-ғ ы, к і-г і — шапқьі, ашытқы, ұйтқы, шалғы, бұрғы, кергі, сүзгі„ 
іріткі, тепкі.
ы с-і с, с — жарыс, айтыс, керіс, оісеңіс. 
к ы н-ғ ы н, к і н-г і н — тасқын, ұшқын, азғын, көшкін. 
ы қ-і к — қызық, сызық, күйік, түкірік.
қ ы ш-ғ ы ш, к і ш-г і ш — басқыш, көргіш, сүзгіш, қырғыіи. 1
м а қ-м е қ, п а қ-п е к — құймақ, оймақ, піспек, шақпақ, ілмек. 
а ш а қ-е ш е к — алаиіақ, берешек, ілгешек. 
ы т-і т — сарқыт, іркіт.
ы ш-і ш — қуаныш, қызғаныш, күйініш, сүйініш. 
а с ы-е с і — аласы, бересі, тиесі.
м а қ ы л-м е к і л, пақыл-пекіл — атпақыл, шақпақыл, қарокыма-
қыл, шертпекіл, иірмекіл. 
у ы л-у і л — оісортуыл, қарауыл, бәгеуіл. 
к е к-г е к — іскек, ілгек.
м а-м е, п а-п е, б а -б е — окарм.а, терме, баспа, кеспе, оісазба, кезбе.
у ы ш- у і ш — тырнауыиі, елеуіш, түйреуііи, орауыиі.
м ы с — тұрмыс, болмыс.
м а л-м е л — танымал, тасымал, ашымал, түнемел.
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в) Е л і к т е у і ш  с ө з д е р  м е н  о д а ғ а й  е ө з д е р д е н "  
з а т  е с і м  т у д ы р а т ы н  ж ұ р н а қ т а р :  

ы л-і л — сартыл, жалтыл, кілтіл, дүрсіл.
Басқа сөз таптарының жұрнақтары сыяқты, зат есім тудыратык 

жұрнақтар да өиімді (құнарлы) және ©иімсіз (құнарсыз) больш; 
екі салаға бөлінеді.

§ 26. Көмекші есімдер

Қ ө м е к ш і  е с і м д е р д і ң  с ы п а т т а м а с ы .  Тілімізде кө- 
лемдік ұғымы бар бірқатар зат есімдер көбінесе көмекшілік кыз- 
метте жұмсалып, өзі қатысты сөзіне, негізінде, көлемдік мағна 
үстеп, оның орнын, мекенін, айналасын дәлдеп көрсетіп тұрады. 
Олар мынадай сәздер: алд(ы ), арт(ы), аст(ы), үст(і), аріщ, оісан„ 
ара, орта, іш, ауыз, жаға, төбе, щарсы, бой.

Бұл сездер зат есімдер сыяқты септеледі, тәуелденеді. Мысальг
1. Шахтанық біреуі алда, біреуі кейін (Ш .).
2. Сталин — ел к&семі бастады алға,

Атанды ердің елі кең Отанда (Ж.)

Біріыші сөйлемдегі алда деген сөз жатыс септікте тұр да, екін- 
ші сөйлемдегі алға деген сөз барыс септікте тұр. Ал, екеуінің де 
түбірі — ал(д). Сол сөзге шығыс септіктің қосымшасын (жалға- 
уын) да қосуға болады (біреуі алдан, біреуі арттан қарады). Бұл 
арада алда, алға, алдан көмекші емес, негізгі мағнасында. жұм- 
салған.

Көмекші есімдер тобына енетін бірқатар сөздер атау күйінде, 
өзалдына толық мағналы сөз ретінде (мысалы: ал(ды) үст, қас, 
т. б.) қолдаиылмайды, қолданылса да, өте сирек кездеседі.

Сөйтіп олар сырт тұлғасы жағынан тура түрінде тұрып зат 
есім сыяқты септеледі, бірақ олардың барлығы бірдей барлық 
септік жалғауларды қабылдай бермейді: а л ( д ) — алға, алда, ал~ 
дан деп үш септікте жұмсауға көнсе, көмектес, ілік, табыс септік- 
терде қолданылмайды. Осы белгісіие қарағанда, бұл сыяқты сөз- 
дердің нағыз есімдердің қатарынан шығып қалып қойғандығы 
байқалады.

Жоғарғы сөздер көмекшілік қызметте тәуелдік жалғауларындз 
айтылып ілік септеулі сөздермен ұласып түйдекті тіркес болады. 
Сол жағдайда көмекші есімдерге, ол тіркестің сөйлемде атқаратын 
қызметіне қарай, тністі септік жалғаулары жалғаиа беріледі. Мы- 

Ц салы:
1. Көрікті Отан алдында.
Ақын жырын үйеді (Ж .).
2. Ол атасыньщ алдынан шығып үйдің сыртында тосып алды.
Осы мысалдардағы алдында, алдынан, сыртында деген сөздер-

дің (атасының) ауылында, (атасыиың) аулынан деген сөздерден 
ешқандай сыртқы тұлғалық айырмашылығы жоқ. Олар тәуелдеулі 
сездер болғандықтан, алдыңғы мысалдарда да, соңғы мысалдарда 
да. өздерінеи бұрынғы ілік септіктегі сөздермеи тіркесіп (матасып)
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тұр. Сонымен, олар, сыртқы тұлғасына қарағанда, дербес мағна- 
сы бар зат есімдерден ешқандай айырмашылығы жоқ сөздер 
сыяқты.

Бірақ жоғарғы мысалдағы аулында, аулынан деген сездіқ толық 
лексикалық (материалдық, заттық) мағнасы сақталынып, олар 
сөйлемде дербес (өзалдына) мүше (пысықтауыш) болып тұр. Ал, 
алдында, алдынан, сыртында дегеы тәуелдік және жатыс (—іі—д а ) , 
шығыс (—нан), барыс (—на) септіктердегі сөздер өздерінен бұ- 
рынғы ілік септіктегі толық мағналы сөздермен (есімдермен) тір- 
кесіп, сөйлемнің күрделі мүшесініқ (пысықтауыштың) құрамына 
еніп тұр. Сонымен қатар, олар (алдында, алдынан, сыртында) өз- 
дерінің бастапқы толық мағналарыиан айрылып, көмекшілік қыз- 
метте жұмсалған.

Осы сыяқты, бастапқы мағнасы солғындап, көмекшелік қызмет 
агқаратын есім сөздерді көмекші есімдер дейміз.

Қөмекші есімдерді, бір есептен, кемекші етістіктермен теңестіру- 
ге болады. Мысалы, жығылып қалдың ба? дегеидегі ңалдың — кө- 
мекші етістік, ол өзінеи бұрынғы жығылып деген негізгі етістікке 
көмекші болып тұр. Сондай-ақ, үй ішің аман ба? дегендегі ішің — 
көмекші есім, ол өзінен бұрынғы үй деген негізгі есімге көмекші 
болып түр. Калдың дегеи етістік жығылып ңалдың дегеи күрделі 
етістіктің көптелетін, жіктелетін бөлегі болса, ішің деген көмекші 
есім — үй ішің деген күрделі есімнің тәуелденетін, септелетін, көп- 
телетін бөлегі. Екінші сөзбен айтқанда, сен жығылып ңалдың, сен- 
дер оюығылып ңалдыңдар дегенде, оісығылып деген негізгі етістік 
ешқандай өзгеріске ұшырамайды, тиісті жіктік, көптік жалғаулар 
ңал деген көмекші етістікісе жалғаиады. Сол сыяқты, сенің үй ішің 
аман ба?, сендердің үй іште'рің аман ба? дегеиде де ііиің, іштерің 
деген көмекші есімді, біріишіден, үй дегеи негізгі есімнен беліп 
алуға болмайды, екіншіден, сол тіркесте тәуелдік жалғау да, көп- 
тік жалғау да (жоғарыдағы мысалда ңал деген көмекші етістікке 
жалғаиғаны сыяқты) іиі дегеи көмекші есімге жалғанады.

Бірақ көмекші етістіктер мен көмекші есімдердің ыегізгі сөз- 
дерге қатысы, қосатын мағналары бірдей емес: көмекші етістіктер 
иегізгі етістіктердің видтік, шақтық, модальдық, райлық мағнала- 
рын кұбылтып, дәлдеп, толыктырып тұратын болса, көмекші есім- 
дер, негізінде, 'зат есімиің сегітік жалғаулар арқылы айтып жеткізе 
алмайтын мағналарын толыктырып, не септік жалғауларының 
магиасын дәлдей, айқыидан түсіп отырады. Мысалы, үйде дегеинш 
көлсмдік мағнасы тым жалпы, өйткепі о і і ы  дэлдеп бір затты үйдін 
қай жерінде екенін анық көрсету үшін, үйдің іиіінде, үйдің маңын- 
да, үйдің алдында, үйдің түсында, үйдің ңасында, т. б. дегендердің 
тиіетісін колданамыз. Олардың көмескі мағиалары сөз тіркесінде 
ғана айкыидалады және олар өзалдына сөйдемнің дербес мүшесі 
болмайды, өзінеи бұрынғы ілік септіктегі есімдермен күрделі мүше 
күрамында жүмсалады. Қөмекші есімдер бүтін сөз тіркесінің сеп- 
телетін, көптелетін бөлшегі болатындыктан, олардың синтаксистік 
қызметі, сайып келгенде, сол көмекші есімдерге жалғанатын қо- 
сымшалармен тығыз байланысты болады. Сол көмекші есімдер қай
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септік жалғауы жалғануына қарай, орыс тіліндегі предлогтардын; 
беретін мағнасын да камтыйды. Жоғарыдағы отан алдында, оісыйын 
алдында, атасыньщ алдынан, үй алдына деген сыяқты тіркестер 
сөйлемнің бір ғана күрделі мүшесініқ г қызметін атқарады, яғни 
сол тіркестердің барлығы да көлемдік мағна беретіндіктен күрделі 
мекен пысықтауыш болады. Бірақ бүл тіркестердің әр қайсысының 
мағнасында, эр түрлі септік жалғау жалғануына қарай, азды-көпті 
өзара айырмашылықтары да бар. Атап айтсақ, олар мыналар: бі- 
ріиші, екінші тіркестер (Отан алдында, оюыйын алдында) әдеттегі 
жатыс септіктің жалғауыида тұрғандықтан, қыймылдың, істің бо- 
латын (болған, болып жатқан) орнын, мекенін көрсетеді де, қайда? 
деген сүраққа жауап береді. Үшінші тіркес (атасыньщ алдынан) 
шығыс септікте тұрғандықтан, әдеттегіше қайдан? деген сұраққа 
жауап беріп, қыймылдың қай орыннан (жерден) шыққанын, қай 
орын арқылы өткенін білдіреді. Ал, соңғы тіркесте (үй алдына) 
көмекші есім барыс септікте тұр, сондықтан үй алдына деген тір- 
кес тұтасымен қайда? деген сұраққа жауап беріп қыймылдың ба- 
ғытын білдіреді.

Көмекші есімдіктердің синтаксистік қызметінің бұл сыяқты 
ерекшелігі сол есімдердің мағыалық ерекшеліктерімен де тығыз 
байланысты. Сондықтан тәуелдеулі көмекші есімдердің мағнасын 
өзінен бұрынғы ілік септіктегі толық мағиалы есімдерден бөліп 
алып қарауға болмайды.

Көмекші есімдер көбінесе жатыс, шығыс, барыс септеулерінде 
айтылады. Соиымеп қатар, кейбір көмекші есімдер (мысалы: ііиі
т. б.) барлық септікте колданыла беріледі:

1. А т а у  с е п т і к т е :  үй іші аз уақыт жым-жырт еді.
2. І л і к  с е п т і к т е :  үй ішінің сөзі тыйылды.
3. Б а р ы с с е п т і к т е: Оның үй ішіне Бейсен аса жақын, 

жақсы дос.
4. Т а б ы с с е п т і к: үй ішін жыйнады да, Әсия қой күзетіне 

шықты.
5. Ж  а т ы с с е п т і к т е: үй ішінде барлық сөз үзіліп, жым- 

жырт болды.
6. III ы ғ ы с с е п т і к т е: үй ішінен шаң-шұң дауыс шыққандай 

болды.
7. Қ ө м е к т е с с е п т і к т е: үй ішімен қанша өкпелессе де, ол 

өзінің бас мұңын жүмыс үшін күрбан ете алады.
Осы мысалдардың барлығында да түрлі септікте колданылған 

үй іші деген тіркес сөйлемнің.әртүрлі күрделі мүшесі қызметін ат- 
карғаи. Сол сыяқты, үй ішіндегі усақ сөзге ол соншалық бой үрған 
жоқ еді дегенде, үй ішіндегі деген тіркес күрделі анықтауыш бо- 
лып түр.

Өзара тіркесіп бір мүше болып қызмет атқаратын ілік септікте- 
гі зат есім мен тәуелдеулі көмекші есімнің арасына дәл, қақ, нақ, 
нағыз, тіке сыяқты күшейткіш үстеулер қыстырылып та айтылады. 
Мысалы:

1. Үйір-үйір жылкыны 
Үйіріп әкеп койыпты

16—238 241



Өзімнің дәл ңасыма (Ж-)-
2. Кітагі үстелдің дәл үстінде жатыр
3. Ауыл ана таудың наң (дәл, қақ) түбінде 

(иемесе астында, я касында).

Бұл күшейткіш үстеулер (нақ, дәл, нағыз, тіке, т. б.) сол тіркес^- 
кен екі сөздің өзінің ара қатнасын, соған сәйкес, мағнасын ашып, 
айқындай түседі. Егер ондай күшейткіш үстеулер сол тіркестердің 
арасына түспесе, ілік септікте түратын есімнің (ілік) жалғауы 
көбінесе түсіп калады (тасаланады). Мысалы: Біз тау басында
түрмыз, (біз таудың дэл басьшда түрмыз деп те айтуға болады).

Тәуелдеулі көмекші есімнен бұрын түратын ілік септіктегі сөз- 
дердің айтылмайтын жағдайлары да кәп үшырайды, мысалы: 
үстімде пальтом бар, үстіңде пальтоң бар ма?, үстіңде пальтосы 
бар екен деп айта береміз. Бірақ мүнда мынадай ерекшелік бар: 
біріншіден, ондайда айтылмай, түсіп қалатын ілік септіктегі сөздер 
не жіктеу есімдіктері болады, не тәуелденіп барып ілік септікте 
қолданылатын ездік есімдік (өз +  ім нің, өз +  ің +  нің, өз +  і +  
+  нің) болады. Мысалы: менің үстімде пальтом бар, сенің үстіңде 
пальтоң бар, сіздің үстіңізде пальтоңыз бар, оның үстінде пальто- 
сы бар деп те, сонымен катар, менің, сенің, сіздің, оның дегек 
сыяқты ілік септіктегі жіктеу есімдіктерін түсіріп те айтуға бо- 
лады.

Екіншіден, ілік жалғаулы сөз бүрын айтылған сөйлемиің соңғьі 
ойға байланысынан белгілі болып түрған жағдайда, ол көңілде 
сақталады да, жалғыз ғана көмекші есімнің өзі айтылады. Мыса- 
лы: Мен Асңарды көрдім, үстінде пальтосы жоң екен, ңасында 
Дүйсенбай бар.

§ 27. Көмекші есімдердің түрлері

Көмекші есімдер сөз тіркесінің күрамында айтылып, әртүрлі 
грамматикалық мағнада жүмсалады. Олардың грамматикалык мағ- 
налары өзі қатысты сөздермен бірлескендегі атқаратын қызметімеи 
байланысты. Қөмекші есімді сөз тіркестерінің көпшілігінің негізгі 
қызметі — м е к е н  п ы с ы қ т а у ы ш  болу. Сол қызметте көмекші 
есімдер сөз тіркесін баска сөздермен әралуан көлемдік катнасқа 
ендіруші пегізгі грамматикалық түлга болады. Олардың сәз тіркес- 
теріне қосатын көлемдік мағналары бір жағынан көмекшілердің 
сол тіркестегі лексикалық абстракциялы мағналарымен байланыс- 
ты болса, екінші жағынан соларга жалғанатын септік жалғаулары- 
ның мағналарымен де байланысты. Мысалы, Әбіиі клубңа келді 
дегенде клубңа деген сөз Әбіштің кайда келгенін жалпы түрде біл- 
діреді. Одан біз Әбіштіңдәл қай жерге келгенін аңғармаймыз. Сол 
пысықтауыштың мекендік дәлдігін көрсету керек болғанда, Әбіш 
клубтың жанына келді, Әбііи клубтың алдына келді, Әбіш клубтың 
түсына келді, Әбіш клубтың ішіяе кірді деген сыякты әртүрлі кұ- 
рамдагы кәмекші есімді сөз тіркесін колданамыз. Осы мысалдар- 
даи жанына, алдына, түсына, ішіне деген көмекші есімдердің кө- 
лемдік мағналары бірдей еместігін байкауға болады: жанына —
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клубтың айналасы, маңы, алдына — клубтың есік жақ беті, тұсы- 
на — клубтың алыстағы межелі қатары, ішіне — клубтың ішкі ке- 
ңістігі екенін білдіреді.

Көмекші есімдер, осындай, көлемдік дәлдікті білдірудегі мағна- 
лық ерекшеліктеріне қарап былай бөлінеді:

1. Заттың тұрған орнын не қыймылдың бір нәрсенің үстінде 
орындалғанын білдіретін көмекші есімдер: үсті, беті, оісүзі, басы, . 
төбесі.

Ж ер үстінде адам баласы болудан қасиетті ие бар дейсің? 
(Ғ. Мүср.). Райхаи сандықтың үстінде отыр. Валяньщ үстінде қа- 
ра пальтосы бар (С. Ер.). Көшелерде жарқыраған шам сәулесі 
өзенге түсіп, су беті таңдайлана дірілдейді (М. И.). Кешке таман 
таудан тұман жылжып түсіп, теңіз бетін қаптайды (С. Ер.). Өзен- 
нің аржаң бетінде, көсілген кең оісарың үстінде де сәулелі шам жа- 
рығы жылтылдайды (М. И.). Бала өрмелеп ағаштың басына шык- 
ты; Шаңғышылар таудың төбесінен төмен карай зымырады (Ав.). 
Бітер істің басына, жақсы келер қасына (мақ.). Ж ер оюүзінде біз- 
дің елден бай ел жок (Ав.).

Жоғарғы көмекшілердің кейбірі (үсті, оісүзі) көлемдік үғымы 
бар сөздерден кейін емес, абстракциялы зат есімдерден кейін ай- 
тылғанда, істің болу жағдайын, мезгілін білдіреді:

Манағы бір кейістік үстінде айтылған сәзіне енді ол ішінен 
күлді (М. И.). Бұл сөзді мен ашу үстінде айтып ем (Ав.). Қыра- 
ғылықты сәз оісүзінде емес, іс жүзінде көрсет (Ав.)..

2. Заттың айналасын не кыймылдың бір нәрсенің айналасыпда, 
өңірінде орындалганын білдіретін көмекші есімдер: ңасы, маңы, 
жаны, алды, арты, сырты, айналасы.

Атымды тастай бердім де, әйелдің ңасына келдім (Ғ. Мүср.). 
Қазан маңьінда әртүрлі труба, кран, үсақ жабдыктар жатыр 
(Ғ. Мұст.). Ауылдың маңы терең сай, Тасыған өзен гүрілдеп (А.). 
Лиза терезенің алдында түр. Официант Шектібайдың алдына үш 
табақ қойды (С. Ер.). Күзгі күн көрпеге оранғандай, қара бүлттың 
артына жасырынды (Ғ. Мүср.).

3. Заттың не заттардың ішкі, аралық көлемін, орнын білдіретін 
көмекші есімдер: іші, ортасы, арасы.

Жер кененің іиіі үйкыда (С. Ер.). Қалың ағаш іигінен екі кісі 
шыкты. Селоның дәл ортасында үлкеи клуб бар. Козлов карын- 
дашты ортан колы мен аты жок ңолының арасына кыса үстап, сы- 
дырта жазып келеді (Ғ. Мұст.). Иван мен Антон бригадаларының 
арасында социалистік жарыс кызды (сонда). Бастауыш партия 
үйымдары жас коммунистер арасында саяси-тәрбие жүмыстарын 
күшейтуге тиіс (С. Қ.).

4. Заттың ең төменлегі жақ көлемдік мағнасын білдіретін кө- 
мекші есімдер: асты, түбі.

Жер астында да дамыл жоқ (Ғ. Мүст.). Ол о/састығының асты- 
нан бір жапырак нан алды (С. Еруб.). Ағаиітың түбінде екі кісі 
отыр (Ав.).

5. Заттың аулактағы көлемдік мағнасын білдіретін көмекші 
есімдер: ароісағы, бероісағы, тұсы, ңарсы.
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V . СЫН ЕСІМ

§  28. Сын есім нін  аныктамасы ж ә н е  түр л ер і. §  29. Ж ал аң  ж ә н е  к ү р д е л і  
сы ндар. §  30. Сын есім  тудыратын ж үр н ақ тар . §  31. Сын е с ім д е р д ің  

шырайлары. §  32. Сын ес ім н ін  синтаксистік кы зм еті.

§ 28. Сын есімнің анықтамасы және түрлері

Заттың түрін, я түсін, сапасын білдіретін сөз табын сын есім 
дейміз.

Сьгн есімдер затка тән осындай әралуан белгіні тікелей де, бас- 
қа заттардың қатнастары арқылы да білдіреді. Мағналары мен 
грамматикалық 'ерекшеліктеріне қарай сын есім сапалык, сын және 
щатыотьщ сын деп аталатын екі топқа бөлінеді.

Бұл екі топқа жататын сын есімдердің қайсысы болса да қан- 
дай?, қай? деген сұрауларға жауап береді.

Сапалық сын есімдер. Сапалық сын есімдер деп қосымша 
формаларсыз-ақ тұрыц, лексикалық мағнасы лсағынан заттың тү- 
рін я түсін (сұр, сары, ақ, қызыл т. б.), сапасыи я сыгіатыи 
(жақсы, жаман, тәуір, нашар т. б.), көлемін я аумағын (үлкен, 
кіші, ауыр, жеңіл т. б.) білдіретін сөздерді айтамыз.

Сапалық сын есімдерге шырай мағнасын үстейтін үстеме буын, 
—рақ, —рек, — ырақ, —ірек, —лау, —леу, —дау, —деу, —тау, 
— теу сыяқты морфологиялық формалар талғамай қосыла береді. 
Мысалы: сары, сұр, ңызыл деген заттың түрін я түсін білдіретін 
сапалық сыи есімдерден сап-сары, сарырақ, сарылау, сұп-сұр, 
сұрырақ, сұрылау, қып-қызыл, қызылыращ, қызылдау тәрізді шы- 
рай формаларын туғызуға болса, оісақсы, отман, тәуір сыяқты са- 
паиы я сыпатты білдіретін сапалық сын есімдерден де окап-жақсы, 
жақсырақ, оюақсылау, жап-оісаман, оісаманырақ, оісамандау, тәп- 
тәуір, тәуірірек, тәуірлеу деп шырай формаларын туғызуға бола- 
ды. €ол сыяқты, заттың көлемін я аумағын білдіретін ұлкен, кіші, 
кец тәрізді сапалық сыы есімдерден де ұп-ұлкен, ұлкеиірек, үлкен- 
деу, кіп-кіші (кіп-кішкене), кішірек, кішілеу, кеп-кең, кеңірек, кең- 
деу дегеы шырай формалары жасала береді.
■ Бұл айтылған үстеме буын (қып-қызыл, сап-сары дегендердегі —• 
—ңып, — сап буындары) мен шырай жұрнақтары (қызылырақ, 
қызылдау, сарыраң, сарылау дегендердегі ырақ, — ылау жұрнақта- 
ры) сапалық сып есімдерге тән негізгі морфологиялық белгі (фор- 

. ма) болып саналады. Осы айтылған морфологиялық белгілер



мынадай сапалық сындарға қосыла береді: үлкен, кііиі, аласа,
оісуан, жіқішке, толық, нәзік, семіз, арық, қалың, оісүқа, кең, тар. 
сұйық, қою, терең, саяз (сайыз), ыстың, суық, ащы, түщы, тік, 
тайпаң, сопақ, оісалпаң, аң, көк, ңара, сүр, сары, ңоңыр, ңұла, кү- 
рең, жирен, қызыл, жасыл, ала, боз, жаңсы, оісаман, тәуір, жұпы- 
ны, әдемі, ңыйсық, түзу, ңараңғы, оісарың, ашың, жабың, ңаіиың, 
оісаңын, пісі, иіикі, кэрі, оісас, ылай, түның, үсаң, ірі, артың, кем. 
ұзаң, ңысңа, ұзьш, шолаң, ңүрғаң, тайғаң, сының, бүтін, ңызың, 
сирек т. б.

Қатыстық сын есімдер. Қатыстық сын есімдер деп жұрнақтар 
арқылы басқа сөз таптарынан жасалатын туынды сын есімдсрді 
айтамыз. Мұндай туынды сын есімдер мағна жағынан зат есімдер- 
дің әртүрлі қатыстық белгілерін білдіреді. Мысалы: балалы үй ба- 
зар, баласыз үй ңу мазар (мақал) дегендегі балалы, баласыз де- 
ген туынды сын есімдер үйдің баласы барлығын (көптігін) я жоқ- 
тығыи білдіріп түр. Сол сыякты, шоңпардай кекілі бар (А.); Көте- 
ріңкі күлкінің иіыңңан океріне оісүрт топырлай бастады (Ғ. Сл.); 
Қезеген аяң лас басар (мақал), әткір пыиіаң ңол кесер (мақал) 
дегендердегі шоңпардай, көтеріңкі, кезеген, өткір деген туыиды 
сыи есімдер кекіл, күлкі, аяң, пышаң деген зат есімдердіқ эртүрлі 
катьтстық сындарын білдіреді.

Жүрнақтар арқылы туатын қатыстық сын есімдердің бір- 
сыпыраларына шырай жүрнақтары — рақ, — рек, — ырақ, — ірек, 
— лау, — леу, — дау, — деу, — тау, — теу жүрнақтары қосылады 
(мысалы: малды — малдыраң, бойшаң — бойиіаңыраң, үйшіл — үй- 
шілдеу, әуесңой — әуесңойлау), кейбіреулеріне шырай көрсеткіште- 
рі (үстеме буын мен шырай жұрнақтары) қосыла бермейді. Бүл 
ерекшелік тек казақ тіліндегі сын есімдерде ғана емес, басқа тіл- 
дердегі сын есімдерде де бар.

Жұрнақтар арқылы жасалатын мынадай сөздер қатыстық сын- 
дарга жатады: бойшаң, тершең, кіршең, малды, шөпті, тоғайлы, 
елеулі, ңысңы, күзгі, ңалалың, ауылдың, елеусіз, ңүнарсыз, үіиңа- 
лаң, күйгелек, уайымшыл, үйымиіыл, көңілшек, маңтаншаң, үрын- 
шаң, сүріншек, үшңыр, өткір, алғыр, білгір, үңңыіи, білгіш, оңғаң, 
майысңаң, бояма, сүлама, ашпалы, көшпелі, басыңңы, көтеріңкі, 
ңаиіаған, сүзеген т. б.

Қатыстық сыи есімдер белгілібір заттың, жай-күйдің қарым- 
қатнасын білдіреді. Мысалы: бойиіаң окігіт дегендегі бойгиаң адам- 
ның бойының үзындық белгісіи білдірсе, тершең адам дегендегі 
тершең адамның тершеңдік белгісін білдіреді. Сондай-ақ, үшңалаң 
адам дегендегі үшңалаң адамның үшып-қонып'түратын жеңілтекті- 
гін білдірсе, байңағыіи адам дегендегі байңағыіи адамның байқау 
қабілеті барлығын, я күшті екендігін аңгартады. Ал, кешегі оісый- 
налыс, күзгі мезгіл дегендердегі кешегі, күзгі қашаиғы жыйналыс, 
қай мезгіл екенін аиықтайды.

Қатыстық сын, қандай жағдайда болсын, өзінің қатысы бар 
белгілібір затпен, күй-жаймен байланысты болады да, олардың 
қатыстық белгілерін білдіреді. Қатыстық сынға жалғанатын жүр-
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нақтар сол қатнастың белгісі я көрсеткіші болып саналады. Мыса- 
лы: көйлекшең, киімшең, етікшең, байпаңшаң деген қатыстық сын- 
дардың белгісі (көрсеткіші) — шаң, — шең жұрнағы болса, үшңа- 
лаң, күйгелек деген қатыстық сындардың көрсеткіші — қалақ, — 
гелек жұрнағы болып есептеледі.

Қатыстық сындар зат есім, үстеу, етістік сыяқты басқа сөз тап- 
тарынан пайда болатындықтан, олардың (қатыстық сындардың) 
нақтылы мағналары да өздерінің тұрған сөздерімен байланысты 
болады. Осы себептен қатыстық сымдардың мағналары өздерініқ 
төркіндес (өзі жасалған) сөздерінің кейбір синонимі сыяқты 
болып келеді. Мысалы: аталың борыш — атаның борышы; патриот- 
тың сезім — патриоттың сезімі, ауылдағы адам — ауылда тұратын 
адам; үйңыиіыл адам — үйыңтай беретін (я ұйқыға бейім) адам; 
ңысңы киім — ңысңа арналған киім; ауыспалы ңызыл ту — ауыс- 
тырылып (я ауысып) отырылатын ңызыл ту. Бұлар былай тұрсын, 
тіпті өздерінің бастапқы төркіндерінен алшақтап кеткен үзаң (әңгі- 
ме), түның (су), ашың (сөз) сыяқты негізгі сын есім делініп сана- 
латын, бірақ бастапкы үза (ды), түн (түнды), аш (ашты) деген 
етістіктерден жасалған я туған сындарды алсак, олардың мағнала- 
ры да қаншалықты абстракттанып алыстады дегенімізбен де, өзде- 
рінің бастапкы төркіндерімен мағналас (синонимдес) келетінін 
байкауға әбден болады.

Жасалу тұлғасы жағынан қазақ тіліндегі сын есімдерді шартты 
түрде негізгі сын есім және туынды сын есім деген екі топқа бөлу- 
ге болады.

Н е г і з г і  с ы н  е с і м д е р г е  қазіргі кезде түбір түлғада 
тұрып-ақ, заттың сындық белгілерін білдіретін мынадай сөздер жа- 
тады: аң, ңара, сары, көк, сүр, биік, үлкен, аласа, оісылы, жүңа, 
ңалың, тік, ірі, кіші.

Т у ы н д ы с ы н е с і м д е р г е әралуан жұрнақ және басқа 
тәсілдер арқылы жасалған мынадай сөздер жатады: әлді, әлсіз, 
ңонымды, ңонымсыз, көнпісті, көнтерлі, басңы, бастапңы, сөзшең, 
сөзуар, ңорңаң, үркек, ашың, суың, арың, маңтаншаң, еріншек, оң- 
ғыш, ңүбылғыш, басыңңы, хөлбеңкі, жеткілікті, түрғылыңты.

Сын есімдерді тұлғасына қарай осылай жіктеуді шартты түрде 
бәлу деп ескерттік. Олай ескерткеи себебіміз мыиадан: қазіргі кез- 
де негізгі сын деп жүрген сөздердің көпшілігі, төркінін талдап 
'қарағанымызда, туынды сындар болып келеді. Мысалы: түның,
суың, арың, оюыртың, сүйың, сирек, оісазың, толың, ашың, жабың, 
иік, оюетік, тілік, сергек, еңкек сыяқты сындардың бастапқы түн, 
суы, ары, оюырт, сүйы, сире, жаз, тол, аш, оюап, и, оюет, тіл, сергі, 
еңкей деген етістіктерден туғаны айқын. Сондай-ақ, ащы, түщы 
сыяқты сындардың әуелгі формасы ашты, түшты дегендер болған- 
ға ұқсайды. Ал, толы, өлі, пісі, кіші сындарын да бастапқы толың, 
әлік, пісік, кішік деген формалардан ыкшамдалған деп жорамал- 
дауға болатын сыяқты. Қебу (отын), ңою (сүт) сыяқты сындар да 
кеп, ңойы деген етістіктерден туған тәрізді. Әрине, мұның бәрі бір 

.заманда емес, әлденеше замандар бойында тілдің грамматикалық
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кұрылысы мен негізгі сөздік қорының қарым-қатысынан, олардың 
бірлігінен туып, тілдіқ ішкі даму заңына лайық бірте-бірте қалып- 
тасқан және сол заң бойынша орныққан жүйелі құбылыстар ретін- 
де қаралуға тиіс. Осы айғақтарды еске ала отырып барлағанымыз- 
да: тілдің негізгі сөздік қоры мен сөздік күрамының арасындағы 
қарым-қатнас пен байланыс сыяқты жеке сөз таптарына тән негізгі 
түбірлер, мысалы, негізгі сын есімдер мен туынды сын есімдердің 
араларындағы байланыс пен қарым-қатнас та соншалықты табиғи 
нәрсе екенін ескермеске болмайтын сыяқты. Екінші сөзбеи айтқан- 
да, тілдің грамматикалық қүрылысы мен негізгі сөздік қорының 
қарым-қатнасынан туып, қалыптаскан ішкі даму заңы бойын- 
ша бір кезде басқа категориялардан жасалған туынды сыи есім- 
дердің бірте-бірте негізгі сын есімдерге ауысқандығын және бұдаи 
былай да ауысатынын мойындау керек екендігін аңғартқымыз келе- 
ді. Қала берді, туыиды сын есімдерге қарағанда, негізгі сын есім- 
дердің сан жағынан анағүрлым аз екендігін еске алсақ, оның үсті- 
не зат есім мен сын есімнің, сын есім мен үстеудің аралықтарып 
кейбір жағдайда ажырату тіпті қыйыи болатынын еске алсақ, эле- 
менттері сонау ерте замандарда болған жеке сөз таптарынық әз- 
дері де біртін-біртіи даму, жетілу процессінде екенін мойындауға 
тиіспіз.

Негізгі сындар мен туынды сындардың жігін сөз еткенде, тағы 
бір грамматикалық қүбылысты аңғарта кеткен мақүл. Өздерініқ 
бастапқы төркіндерінен мағиа жағынан алыстап кеткен. кейбір 
туынды сындардың негізгі сындардың қатарына көшкендіктері 
олардың формалануларынан да көрініп түрады. Мысалы: суық,
арық, сүйық, тольщ, сирек тәрізді сындарға — рақ (— рек), — лау  
(— леу) жүрнақтары жалғаиып қана қоймай, негізгі сындарды 
ажыратарлық формальдік белгі болып есептелетін үстеме буыидар 
да қосылып кеткен (сүп-суық, ап-арық, сүп-сүйық, топ-толық, сіп- 
-сирек т. б.). Бүл мысалдар жоғарыда айтылған қорытындыны 
дәлелдеңкірей түседі.

Сөйтіп, жоғарғы айтылғандардаи: түлғасына қарай н е г і з г і 
(т ү б і р) сын есімдер делініп айтылатыи сындарға м а ғ н а с ы н а 
қ а р а й с а п а л ы қ с ы н д а р д е п аталатындар орай келе- 
тіні, т ү л ғ а с ы н а к а р а й т у ы н д ы с ы н д а р деп атала- 
тындарға м а ғ н а с ы н а  қ а р а й  қ а т ы с т ы қ  с ы н  е с і м- 
д е р деп аталатын сындар орай келетіні ашық керінеді. Ендеше, 
сын есімдерді, бір жағынан мағнасына қарай с а п а л ы қ және 
қ а т ы с т ы қ деп бөліп, екіншіден, сол сындарды, тағы да, түлға- 
сына карай н е г і з г і (түбір) және т у ы н д ы деп бөлудің қанша- 
лықты қажеттігі бар дегеи сүрау туатыны даубыз. Ондай сүрауға
берілетін жауап мынадай болуға тиіс: сын есімдерді түлғасына
қарай да, мағнасыиа қарай да жоғарыдағыдай бөлу туынды сыі-г 
дардың негізгі сындардың қатарына, катыстық сындардың сапа- 
лық сындардың қатарына кәшуіне ешқандай тосқауыл жасарлық- 
тай да, нүксан келтірерліктей де бөгет болмайды, керісінше, жоға- 
рыдағыдай бөлу (я жіктеу) бір жағынан негізгі сыидар мен туын-
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ды сындардың, екінші жағынан сапалық сындар мен қатыстық 
сындардың араларында болып отыратын қарым-қатнасты, байла- 
нысты ғылми жолмен түсіңуге де, түсіндіруге де, баспалдық бола- 
ды. Бұған, мысалы, өзгелерді былай қойғанда, қазіргі кезде өнім- 
сіз жүрнақтардың қатарына көшкеи — аған, — еген қосымшасы 
арқылы жасалған лексика-семантикалық жағынан да, сыртқы 
формалық түлғалары жағыиан да туынды екендіктерін байқауға 
болатын қабаған, тебеген, қашаған, эісатаған, алаған, көреген, бе- 
реген сыяқты сындар, — ы, — і жұрнағы арқылы жасалған толы, 
пісі сыяқты сындар, — кі +  лік  + ті, гі + лік  +  ті, — қы +  лық  +  
+ ты, — ғы +  лық +  ты қосымшасы арқылы жасалған түпкілікті 
жеткілікті, тыцғылықты, тұрғылықты (түбірлер: түп, жет, тын, тұр) 
сыяқты сын есімдер толық айғақ бола алады. Сондай-ақ, құрғақ, 
құранды, көнпісті, келелі, елеулі (түбірлері: құрға, құра, көн, келе■, 
еле) тәріздік сындар да бүған қосымша айғақ бола алады.

§ 29. Жалаң және күрделі сындар

Қүрамына қарай сын есімдер жалац да және күрделі де бола- 
ды. Екінші сөзбен айтқанда, сын есімдер синтетикалық (морфоло- 
гиялық) тәсіл арқылы да, аналитикалық (синтаксистік) тәсіл ар- 
қылы да жасалады. Мысалы: ақ, қара, көк, сары, ала сыяқты не- 
гізгі сын есімдер де, жүрнақ арқылы жасалатын малды, баласыз, 
бойаиац сыяқты сындар да жалаң сын есімдерге жатса, соларға 
сәйкес, көк ала, қара көк, қара ала сыяқты сындар да, ақ киімді., 
қара пальтолы, көк көйлекті, сары тонды деген тәрізді сын есімдер 
де күрделі сыпдарға жатады. Сондай-ақ, иегізгі сын есімдерден де, 
туынды есімдерден де қосарлану арқылы жақсы-жаман, үлкен- 
кііиі, жақсылы-жаманды, үлкенді-кішілі, таулы-тасты, сулы-сусыз 
сыяқты күрделі сын есімдер жасала береді. Сын есімдер меи басқа 
есімдердің тіркесулері арқылы да күрделі сындар жасала береді. 
Мысалы: бидай өцді, тобылғы торы, жүмыс басты, көп балалы, 
былғары тонды, бота тірсекті, салық төсті, бөкен санды, қоян оісон- 
ды, ауыз эісолды, мүрын жолды.

Сонымен, жоғарыда айтылғандардан сыи есімдер лексика-семан- 
тикалық тәсілмен де, морфологиялық тәсілмен де, синтаксистік 
тәсілмен де жасалып дамыйтыиын көреміз.

Л е к с  и к а-с е м а н т и к а  л ы қ  тәсілмен дамыған сындардың 
қатарына, зат есімдерге, етістіктерге қатыссыз түрып-ақ ездерінің 
тікелей лексикалык мағнасьт сындық үғьгмды білдіретін ақ, қара, 
сары, сұр, көк, торы, үлкен, кіші, быік, аласа, тәуір, жақсы, о/са- 
ман, кец, терец, сарац, оң, сол сыяқты сөздер жатады.

М о р ф о л о г и я л ы қ тәсіл арқылы туған сындарға белгілі 
морфологиялық формалар (жұрнактар) жалғапып жасалған күзгі, 
көктемгі, көптенгі, басқа, басты, басыцқы, жыйнақы, жыйналыцқы, 
жеткілікті, жеткіліксіз, қонымды, қонымсыз, тацдаулы, тацдамалы-, 
асыранды, бытыранды, облыстық, көйлектік, социалистік, советтік, 
үркек, қорқақ, мақтаншақ, сүреншек, үшкір, өткір, ойшыл, күлкі- 
шіл сыяқтылар жатады.
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С и н т а к с и с т і к  тәсілге сөздердіқ қосарлануы және тұрақта- 
лып тіркесуі арқылы жасалғаи күрделі сын есімдер жатады. Олар- 
дың түрлері мынадай:

а) Негізгі сындардың бір-бірімен тіркесуі арқылы туатын күр- 
делі сындар. Мысалы: қара ала, көк ала, жирен ала, қара кәк, көк 
шұбар, қара торы, ақ қүба, құба оісирен, қара қасқа, ақ шабдар, 
торы ала, құла қасқа т. б.

б) Негізгі сындар мен туынды сындардың тіркесуі арқылы жа- 
салатын күрделі сын есімдер. Мысалы: көк көйлекті, қара тонды, 
сұр пальтолы, кең маңдайлы  т. б.

в) Басқа есімдер мен сыи есімдердің тіркесуі арқылы жасала- 
тын күрделі сыпдар. Мысалы: көп балалы, қой көзді, былғары 
тонды, ат жалды, серке сақалды, ауыз жолды, кәпшілік қолды, 
иек артпалы, оісібек көцлекті т. б.

г) Негізгі сымдардың да, туынды сындардың да қосарлануы ар- 
қылы жасалған сындар. Мысалы: оісақсы-жақсы, ұлкен-ұлкен, оісақ- 
сы-жаман, үлкен-кіші, ұлкенді-кішілі, Жақсылы-жаманды, таулы- 
тасты, сулы-сусыз т. б.

Қазақ тілінде сәздердің бірігуінен туған сын есімдер жоқ деуге 
болады. Өйткені жалаңаяқ, жалаңбас, жаланаш деген сыяқты бі- 
ріккен сездерді сын есім деп тану қыйын-ақ.

§ 30. Сын есім тудыратын жұрнақтар

Сын есім тудыратын жүрнақтар қүрамы жағынан әралуан. Қей- 
бір жүрнақтар құрамы жағынан жалаң болып келсе, кейбіреулері 
күранды болып келеді, демек, екі я онан да аса жалаң жүрнақтар- 
дан күралған күрделі болып кездеседі. Мысалы: сулы, сусыз де-
гендегі — лы, — сыз жүрнақтарын жалаң деп, асыранды, ашпалы, 
жегілікті дегендердегі — ынды, — палы, — гіл ікті жұрнақтарын кү- 
ранды деп шартты түрде атап отырмыз. Өйткені, — нды жұрнағы 
—н және —ды жүрнақтарынан қүралса, —палы жүрнағы —па 
және —лы жұрнақтарынан құралған. Ал, —гіл ікті деген күрделі 
жүрнақ —гі (жегі), —лік (жегілік) және —ті (жегілікті) деген 
үш жүрнақтан қүралған.

Төменде осындай қүранды (күрделі) жүрнақтардың әрқайсысы- 
ның түсында олардың қүранды екендіктеріи байкату үшін арала- 
рына алу ( — ) белгісі қосылып, жакшаның ішіне алынып оты- 
рылды.

Сонымен қатар, кейбір Жүрнақтар сын есімге де, зат есімге де 
ортақ болып отырады. Ондай жүрнақтардың заТ есімдерге де ор- 
тақ екендіктерін ескерту үшін түсында жұлдызша (*) қойылып 
отырылды.

1. Есімдерден сын есімдер тудыратын өнімді жұрнақтар мына- 
лар: — лы, — лі, — ді, — ты, — ті: таулы, елеулі, сазды, мінезді, 
басты, ішті.
— Сыз, —сіз: қайғысыз, баласыз, ағагисыз, сусыз, елсіз, жөнсіз,
ретсіз.
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— қы, — ғы, — кі, — гі: баск,ы, аящ ы , жазғы, соңғы, ішкі, күзгі.
—Лас,* —лес, —дас, —дес, —тас, —тес: ңүрбылас, іргелес, ауыл- 
дас, елдес, ңанаттас, тілектес.
— Дай, — дей, — тай, — тей: таудай, түйедей, аттай, иттей.
— Шан, — шең: аигушаң, бойшаң, киімшең, тершең, сөзиіең.
— Шыл, — шіл: ұйңышыл, ңымызшыл, үйшіл, оісершіл.
—Лық,* —лік, —дық, —дік, —тық, —тік: ңалалың, өлкелік, ау- 
дандың, кәлемдік, облыстың, кәйлектік.

Зат есімдерден сын есімдер тудыратын тәжік-иран тілдерінен 
енген біраз жұрнақтар бар. Олар үндестік заңыиа бағыпбайды, 
мысалы:
— Қой —әуесңой, сәнңой, намысңой, жеңісңой.
— Паз — әсемпаз, өнерпаз, ңыдырымпаз, сөйлемпаз.
— Хор — оюемхор, о/салахор, бәлехор, ызахор.

Бұлардан басқа сөздің түбірлерінен (негізінен) бұрын косыла- 
тын өте өнімді — бей — (би —) префиксі (бейкүнә, бейсауат, бей- 
м.аза, бейшара) және өнімсіз на — префиксі (наразы, намаңұл, на- 
маңұрым) бар.

2. Етістіктерден сын есімдер тудыратын өнімді жұрнақтар 
мыналар:
— Қыш, —ғыш, —кіш, —гіш: оісабысңыиг, оңғыш, білгіш, күлдір- 
гіш, күлгіш.
—Қ —к, —ық —ік, —ақ —ек: аңсаң, жатың, оісетік, ңорңаң (қо- 
рық)., үркек (үрік), сының, тұның, ашың, суың, ңаның, ңашың, та■
ның, толың, оісабың (жап), огсырың, бұзың, жыртың, арың (ары),
оісасың, шірік, ілік, иік.
— Қақ, — ғақ, — кек, — гек: майысңаң, оңғаң, ұрысңаң, тоңғаң, 

■бүріскек.
— Шақ, — ш ек:— маңтаншаң, аиіуланшаң, еріншек, сүріншек.
— Қыр, — ғыр, — кір, — гір: ұшңыр, алғыр, өткір, білгір.
— Ма, — ме: ңынама, ңұлама, бояма, оісайнама.
—С, — ыс, — іс: талас, таяыс, айтыс.
— Мды, — мді (м +  ді), — (ым -)- ды, — ім +  ді) унамды, ңоным- 
ды, келісімді, түсімді.
—Улы, —улі (у +  лы): — таңдаулы, тұсаулы, ілулі, түрулі.
— Малы, — мелі (ма -|- лы), — палы, — пелі, — балы, — белі: таң-
дамалы, жылжымалы, кәтермелі, ашпалы, жаппалы, серіппелі, 
оісазбалы, тізбелі.
— Нды, — нді (« 4 -  ді), — ынды — інді: ңұранды, асыранды, оюа- 
рынды, серпінді, түйінді.
—Қылықты, —ғылықты (ғы +  лық +  ты), —кілікті, —гілікті: тұр-
ғылыңты, ңашңылыңты, тыңғылыңты, ңызғылыңты, жергілікті, тұп- 
кілікті, т. б.
— Ңқы, —іңкі (ңҢ -қы ), —ыңқы, іңкі: көлбеңкі, көсіліңкі, басың- 
ңы, көтеріңкі, оюабыңңы, ашылыңңы.
—Уық —уік (у +  ық): зырылдауың, иіырылдауың, күрілдеуік.
—Аған, —еген (а +  ған): ңабаған, ңашаған, тебеген, сұзеген, т б.
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Шырай категориясы — ыегізінен алғанда сапалық сын есімдерге 
тән категория.

Сапалық сын есімдер заттың түрі мен түсін, сыны мен сырын, 
сыпаты мен түрпатын, көлемі мен аумағын білдіреді.

Бірақ сол түстің я көлемнің біреуінің өзін алсақ, ол үиемі бір- 
дей бола бермейтіні белгілі. Мысалы: сары түсті алсақ, оның бірде 
іиымщай я нағыз сары, бірде саргыіи, бірде сарғылт, бірде сарылау, 
бірде сарыращ, бірде сап-сары, бірде өте (тым, аса) сары болып, 
бір түстің өзі алуан түрлі болып құбылып кездесуі мөмкін. Сол 
сыяқты, бір нәрсепі үлкен деп көлем я аумақ жағынан тоишыла- 
сақ, сол нәрсемеы баска бірнеше заттарды салыстырып, олардың 
біреуіне үлкендеу, біреуіне үлкенірек, біреуіне үп-үлкен, еиді бі- 
реуіне өте үлкен деп мөлшер айтуымыз мүмкін. Заттардың сында- 
рын осылай салыстырып, салғастырып, шенестіріп бағдарлау, күн- 
делікті өмір тәжрибесінде дүниені тану жәие білу жолында, олар- 
ды бір-бірінен ажырату жолыида пайда болғандығы сөзсіз. Осыған 
орай қазақ тілінде де қалыптасып, орныққаіі шырай жасайтын 
белгілі тәсілдер бар.

Тіліміздегі сын есімнің мыиадай төрт түрлі шырайлы бар:1
1) жай шырай, 2) салыстырмалы шырай, 3) күшейтпелі шы- 

рай, 4) асырмалы шырай.
Ж  а й ш ы р а й. Заттың жай түсін (түрін, я сапасын, я көле- 

мін) білдіретін сапалық сын есім жай шырай болып есептеледі. 
Мысалы: биік тау, үлкеы үй, з/сақсы қағаз, қызыл сыя, т. б.

Ж ай  шырай формасы шырайлардың басқа түрлерін салғасты- 
ратьш негізгі форма болып саналады.

С а л ы с т ы р м а л ы ш ы р а й деп бір заттың сынын екінші 
бір заттың сынына салыстырып, сол салыстырылатын түстердің я 
белгілердің бір-бірінен я сэл, я артық екеиін білдіретін шырайды 
аытамыз. Салыстырма шырай тудыратын жүриақтар (формалар)' 
мыналар:

а) — рак, — рек, — ырак, — ірек; мысалы: Кәкше көктен гөрі 
көгірек тау екен (С. Мүқ.); Каройга қарағанда Сұлутөбе бойиіа- 
ңырақ (Ғ. Мүср.); Су дүшесінен адамның оюүрек дүниесі анағур- 
лым сырлырақ, анағұрлым күштірек (Ғ. Сл.),

б) — лау, — леу, — дау, — деу, — тау, — теу; мысалы: Ниет- 
қабылдың отша жанған сэл кішілеу қара көзі тесіле карады 
(Ғ. Сл.); Сол ауылда таныстау бір иіал бар ёді (Ғ. Мүср.); Ж і-

і Мектеп грамматикаларында қолданылып жүрген терминдеріміздід аттары 
мэндеріне епй емес. Мысалы: шағыи шырай деп жүрген шырайға сарғыш, сар- 
ғыат сыяқтанғаті формалар жатқызылып жүр. Бірақ осы сөздер ешуақытта 
да көлемдік мағна бермейді, норсеиін. түсін (түрін, бояуын) білдіреді, сол 
сыяқты сарырақ, кішірек, үлкенірек дегендер талғаулы шырай делініп жүр. 
Шынында сарғылт та, сярырақ та тек каиа салыстыру мағнасыи береді. Ал, 
өте сары, өте оісаман дегендер тандаулы шырай делініп аталып жүр. Дурысын- 
да, бүларда ешқандай тандаулық жоқ, керісіишіе, бір түсті (я сапаны, я кө- 
лемді) я асыра үлғайту, я асыра төмеидету мағнасы ғана бар. Осымен бай -  
ланысты шырай категориясыныи. термипдері шартты түрде алынып отыр.

§ 31. Сын есімнің шырайлары
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гіттің бетіне ажар кіріп, ақіиылдау оісүзі алқызылдана бастады 
,(Ғ. Сл.); Өзгелерінен гөрі сергектеу Ыбыраш — писарь түскі ұйқы- 
дан жеқіл оянды (Ғ. Сл.).

Бұл (жоғарыдағы) екі форма — өте өнімді формалар.
в) — қыл, — ғыл; — қылт, — ғылт; — тым; — шыл, — шіл; 

қай; —аң. Бұл жұрнақтар — белгілі біразғана сын есімдерге қосыла- 
тын, өнімсіз жұрнактар, мысалы:1 ды щ ы л шалғынның арасында, 
бозғыл тұманның ішінде барлаушы бала да көрінбейді (В. К.); 
Жігіттің сұрғылт, оісүдеу жүзі енді көкшіл тарщан сыяңты 
(С. М ұк); Оның жіп-жіңішке сарғылт ңастары іске түйілді (бүда); 
Көкшенің ңыр арңасы көкшіл гауһар тас сыяңтанып тұр (бұда); 
(Оның) Үлкен өткір қоңырқай көздері ерекше аэісарлы (М. И.); 
Қартаң тартңан адамнан от азаймаң (А.).

Қ ү ш е й т п е л і  ш ы р а й  деп заттық бастапкы сындық қасиетін 
күшейте түсетін шырайды айтамыз. Бүл шырай негізгі сын есім- 
дерге күшейткіш (үстеме) буынды қабаттастыру арқылы жасала- 
ды және өте өнімді форма. Мысалы: Үй іші оісап-жарың, ауыз үй 
тап-таза, айнадай (С. Е.). Дөп-дөкей піл кіп-кііикентай тыш- 
ңаннан ңорңып, ін көрінсе, аяғымен баса ңояды (Ғ. Мүст.); Аппақ 
ет, қып-ңызыл бет эісап-оюалаңаш, ңара шаш ңызыл эюүзді жа- 
сырғанда (А.).

А с ы р м а л ы ш ы р а й деп заттың сындық касиеттерден тіпті 
асыра көтеретін, я тым асыра төмеидететін шырайды айтамыз. 
Асырма шырай сын есімдердің алдына өте, тым, (дым) тым-ақ 
(дым-ақ), тіпті, тіптен, шымқай, нағыз, нақ, ең, аса, ал, (ал қызыл, 
ал қаракөк), орасан, қабағат, керемет сыяқты күшейткіш ..үстеу сөз- 
дердің тіркесуі арқылы жасалады. Бұл да — өте құнарлы тәсіл.

. Мысалы: Бүл іс — тым қыйын да, абройлы да іс (С. Қ.)- Ол тіптен 
оюақсы адам екені анық (А. Тоқ.); үйге шымқай жаңа қызыл ала 
кілем төселіпті (Ғ. Мүст.); Абай — нағыз үлкен реалист ақын 
(С. Қ.) ; Мәоісіліске ең қадірлі, ең таңдаулы адамдар келмек 
(С. Қ.) ;Лиза мен Рахмет — өте жақсы, өте қымбатты адамдар 
(С. Ер.) .

Шырай жұрнақтарьт бірінен кейін бірі үстеліп те жұмсалады. 
О і-іы ң  ішімде баска жүрнақтардың үстіне көбірек жалғанатын —  
лау, — леу, (тау, — теу, — дау, — деу) жұрнағы. Мысалы: ақшыл- 
дау келген оісүзсндегі кіиікене мең ерекше өң беріп, безентіп түр 
(Ғ. Мүст.); оюүзі қуқылдау, күлім көз оісігіт өзіяен-өзі жымыйып 
қойды (Ғ. Сл.); қартаңдау ауылнайдың сөзіне Асқар күліп жібер- 
ді (С. Мүк.); үлкеніректеу бір ыдысқа салсаң етті (ауыз сөзден) 
деген сөйлемдерде — лау, — леу журнағы кілең басқа шырай 
жүрнактарының үстеріне' кабатталып (ақ — шыл — дау; қу  — 
қыл — дау; қарт — аң — дау; үлкен — ірек — теу дегендерді са- 
лыстырыңыздар) түр.

Шырай категориясы сын есімге тән бола түрса да, оның мағна-

і  Шырайлардың нактылы мысалдарынын, көпшілігі Ғ. М ү с а б а е в т ы к  
«Қазақ тіліндегі сын есімиін. шырайлары» (Алматы, 1951) атты екбегінен 
алынды.
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сы жоғарыда айтылған тәсілдерден басқа да аналитикалық тәсіл- 
дер арқылы беріледі. Ондай тәсілдер көбінесе сөздердіқ синтаксис- 
тік байланыс-қатнастары арқылы жасалады. Мысалы: Аспанда ай 
болмағанмен, айдан дажарық ой бар еді (Ғ. Мұст.) дегенде, сөй- 
лемде салыстыратын есім (көбінесезат есім) шығыс септікте колда- 
нылып, ол сөзге—да,— (де) шылауы тіркеседі де, одан кейін салысты- 
рылатын заттың сыны айтылып шырай ұғымы жасалған. Ал, бұдая 
гөрі сд 'л еті тольщтау болып туса, бүдан артық қой болмас еді 
(С. Қ.). Шал жетектен гөрі жіңһикерек, қурықтан гөрі жуанырақ 
екі ағаш кесіп алды дегендерді де сол тәсіл, тек да шылауының ор- 
нына гөрІ шылауы колданылған. Сол сыяқты, осы формаларға ана- 
ғұрлым деген сөз тіркесу арқылы да жасалады, мысалы: су дүние- 
сінен адамның жүрек дүниесі анағүрлым сырлырақ, анағүрльш  
күштірек (Ғ. Сл.). Сол сыякты, бүл ат аттың окақсысы дегенде са- 
лыстыратын зат атау түрде, салыстырылатын зат ілік септікге, ал^ 
заттың сапасы тәуелді түрде тұр.

Шырай мағнасы ырғақ (интонация) арқылы да жасалады, мы- 
салы: Па, шіркін, жүрісі қандай жақсы! (С. Мұқ.), Өткірін-ай өзі- 
нің! (Ғ. Мүст.).

§ 32. Сын есімнің синтаксистік қызметі

Сын есімдер мағна жағынан заттың сынын, я белгісін білдіретін 
болғандықтан, сөйлемде көбінесе анықтауыш мүше болып қызмет 
атқарады. Мьгсалы: Жіңішке ине мен жуан иненің аралығындағы 
жуантық инені бәсең ине дейді (Ғ. М .); Ақ киімді, денелі, ақ са- 
қалды, соқыр, мылқау танымас ешбір жанды (А.); Тоты қүс түсті 
көбелек жаз сайларда гулемек (А.); Сүрғылт беттері сазарып алып- 
ты (Ғ. ААүср.); Ермектің суық, сурғылт жүзіне қан оісүгірген, көзі 
жайнап барады (Ғ. А^үст.); Кемпірдің оісаульіғынан шыққан аппақ 
шашы қүрысқан самайынақ қызғалдақ сыяқтандырады (бүда);/(ө/г 
ішінен зор денелі салпы ерін бсіла оісігіт шықты (бүда); Зор дене- 
лі, кәкшіл көзді, бурыл қою мүртты қарт алдындағы қолдан жа- 
салғанағаш  оісдшіктен оісол азығын шығарды (бүда); Тәңертеңгі тү- 
нықауаның өзінде к/лім сі көмір иісі аңқьіп түр (бұда);оньің үзын, 
арық, еңкіштеу денесі әлі шыйрақ (бүда) деген сөйлемдердегі негіз- 
гі (сапалық) сын есімдер де, туьшды (қатыстық) сын есімдер де 
анықтауыш болып түр.

Сын есімдер сөйлемде алған ориына қарай баяндауыш та бола- 
• ды. Ондайда, сөйлемиің бастауыштары жіктеу есімдіктерінен бол- 

са,сын есімнен болған баяндауыштарға жіктік жалғаулары косы- 
лады. Мысалы: Мен тіпті оісүйрікпін (Ғ. Мүср.); Ой оіселке, қамыс 
қүлақ қара көкпін (С. С.); Алаған қолым береген (макал) деген 
сөйлемдердегі жүйрікпін, қара көкпін, береген деген сын есімдер — 
баяндауыштар.

Сын есімдер сөйлем ішіиде етістіктерден болған мүшелердің 
алдында (бүрыи) тұрса, әрқашан пысықтауыш мүше болады. Мы- 
салы: Жақсы студент оюақсы оқыйды дегендегі алғашқы оісақсы
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анықтауыш та, соңғы жақсы — пысықтауыш, сол сыяқты, оісақсы 
оқу үшін көп ощу керек .дегенде де, жақсы деген сөз пысықтауыш- 
ты пысықтап тұр.

Сын есімдерге негізінде көптік, тәуелдік, септік жалғаулары 
жалғанбайды, бірақ сөйлемде жүктелген міндетке қарай сын есім- 
дер зат есімнің қызметіне де ие бола алады. Мұндай жағдайларда 
сын есімдерге не көптік, не тәуелдік, не септік жалғауы (я олар 
қабаттасып) жалғанады да, зат есім орнына жұмсалады. Мұны 
әдетте сын есімнің субстантивтенуі (заттануы, я заттық мағнада 
қолданылуы) деп атаймыз. Мысалы: Жақсыдан үлгі ал (мақал);  
Ескіге жаңа өлшеуіш  (мақал); Жаздым үлгі жастарға бермек 
үшін (А.), дегендердегі жақсыдан сөзі жақсы адамдардан дегеннің 
орнына, ескіге сөзі ескі нәрсе дегеинің орнына, жастарға дегем эісас 
адамдарға дегеннің орнына қолданылып тұр. Сол сыяқты, қүрма- 
ластардың іийндегі бағыныңқылар басыңқылардан бүрын түрады 
деген сөйлемдегі бағыныңқылар деген бағыныңқы сөйлемдер деген- 
нің орнына, басыңқылардан деген басыңқы сөйлемдерден дегеннің 
орнына жұмсалып тұр. с

Сын есімдерге көптік, тәуелдік, септік жалғаулары лсалғанып 
заттанғанда (субстантивтенгенде), сын есім өзінің негізгі сындық 
мағнасының үстіне заттық мағнаны жамап алады. Мүндайда, сын 
есім, атау тұлғада тұрып кім? не? деген сұрауға жауап берсе, сөй- 

, лемнің бастауышы болады да, бұрма жалғауларда тұрып (іліктен 
басқа) толықтауыштың сұрақтарына жауап берсе, толықтауыш 
болады (жоғарыдағы мысалдарды талдап көріңдер). Кейде көптік, 
тәуелдік жалғаулары жалғанбай-ак, сын есімдер атау түрінде тү- 
рып заттық мағна береді де, бастауыш бола береді. Мысалы: Бі-
тер істіц қасына эісақсы келер басына (мақал) дегеидегі жақсы де- 
ген сын есім кім? деген сүрауға жауап беріп, жақсы адам дегеннің 
орнына жүріп түр. Бүл сөйлемдегі жақсы — бастауыш мүше. Бірақ 
ондай сын есімдер тек сол сөйлемде ғана субстантивтеиеді, біржо- 
лата зат есімге айналып кетпейді.1

1 Сын есімнін. бірсыпыра даулы мәселелері Г. С а н ж е е в т і қ  «К пробле- 
ме частей речи в алтайеких языках» (вопросы языкознания, 1952, №  б, стр. 84— 
103) деген еңбегінде, Ғ. М у с а б а е в т ы қ  «Қазак тіліндегі сын есімнің тпы- 
райлары» (Алматы, 1951) деген енбегінде, Л. Я к у б и н с к и й д і қ  «Из исто-: 
рин имена прилагательного» (Доклады и сообщения Института языкознания, 
1, 1952, етр. 61 — 67); Н. Б а с к а к о в т ы н  «Каракалпакский язык» (Фонети- 
ка и морфология, Москва, 1952, стр. 205) еңбектерінде сөз етілгеи.



VI. САН ЕСІМ

§ 33. Сан есІм туралы  жалпы түсінік. § 34. Есептік сандар . § 35. Реттік  
са н д а р .  § 36. Ж ы йнақтық сандар. § 37. Болж алды  сандар. § 38. Б өлш екті

сан дар .

§ 33. Сан есім туралы жалпы түсінік

Сан есім — мағналық, грамматикалық ерекшелігі бар негізгі 
сөз табының бірі. Заттың санын, ретін, есебін білдіретін сөз табын 
сан есім дейміз. Олардың мағналық ерекшеліктеріне лайық 
қаніиа?, неше?, неиіеу?, нешінші? сыяқты сүрақтар қойылады.

С а н  е с і м н і ң м а ғ н а с ы .  Сан есім сөздердің лексика- 
лық мағналары нақтылы болмайды, жалпылама,— абстракты бола- 
ды. Мысалы, бес, о/сеті, сегіз, он бес, отыз деген сыяқты сандарды 
бөлек алғанда, олар белгілі заттың атын білдірмей, заттардың жал- 
пылама сандық сапасы туралы ұғымды білдіреді. Соның өзінде 
олар, заттардың ерекшеліктеріне қарамастан, есептеуге болатын 
зат атаулының бәріне бірдей қатысты бола береді, олардың сандык 
сапасы заттық үғымы бар сөздер тіркесінде ғана дәлелдеңіп, сара- 
ланып түратын болады: бес кітап, жеті бала, отьіз қой, т. б.

Сан есім әруақытта есептелетін, саналатын объект пен зат есім- 
дермен байланысты жүмсалады. Сондықтан ол санау, есептеу 
объекті бар жерде ғана сан есім бола алады.

Сандық үғым, Ф. Энгельстің айтуы бойыиша, шындық өмірдеи 
алынған, оның пайда болуы адамдардың заттардың сапаларын 
ажырата білу қаб.летімен байланысты. «Чтобы считать, надо иметь 
не только предметы, подлежащие счету, но обладать уже способ- 
ностыо отвлекаться при рассматривании этих предметов от всех про- 
чих их свойств кроме числа, а эта способность есть результат дол- 
гого, опирающегося на опыт, исторического развития»,1

Зат есімдер даралык, көптік үғымда жүмсалады. Даралық бір,

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Анти-Дюринг, 1950, стр. 37.
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біреу, оісалғыз деген сандармен, көптік ұғымы екі, үш, он, он бес, 
қьірык; деген сыяқты сандармен дәлденіп айқындалады.

Сан есімдердіқ басқа есімдерден өзгеше морфологиялық тұлға- 
сы жоқ. Дегенмен сан есімдердіқ өздеріне тән ортақ қосымшалары 
бар, олар: заттық реттік санын білдіретін— (ы)ыншыИ— (і)нилі 
жұрнағы, жетіге дейін жыйнақтау мағнасын білдіретін — ауіі — еу 
жүрнағы (бірінші, оныншы, біреу, үшеу, алтау, т, б,).

Сонымен қатар, сан есімдерге, басқа сөз таптарына тән, мынан- 
дай жұрнақтар да жалғанады: Сан есімдерді үстеуге айналдырып 
улестік мағна білдіретін — ла -}- п/./ — ле +  п, да +  п// — де +  п, 
та +  п//те -{- п жүрнағы; сан есімдерді есімшеге айналдырып, үдет- 
пелі сан мағнасында — ла +  ған//—ле +  ген жұрнағы; сан есімдер- 
ді зат есімге айналдыратын — лық//лік — жұрнағы жалғанады; 
ондап, оісүздеп, алтылап, екілеп, он-ондап, бір-бірлеп; ондаған, оісүз- 
деген, мыңдаған, миллиондаған, бірлік, екілік, ондың, т. б.

Сан есімдер морфологиялық құрылысына қарай: д а р а (бір
үш, он, ж үз) , к ү р д е л і, (оя бір, отыз үш, бір жүз оя бес), қ о- 
с а р л ы (он-он бее, қырық-елу„ екі-екіден) болады.

С а н е с і м д е р д і қ с и н т а к с и с т і к қ  ы з м е т і. Сан 
есімдер сәйлемде көбінесе анықтауыш, баяыдауыш, пысықтауыш 
қызметінде жүмсалады: үш әйел сыйыр сауып отыр екен (үш — 
анықтауыш). Біз екеуміз (е к е у м і з — баяндауыш). Әбіштің оюа- 
сы отызда (о т ы з д а — баяндауыш). 1(алабайды бүгін үш рет көр- 
дім (үш  р е т  — пысықтауыш), оісастар бір-бірлеп клубңа кіріп оюа- 
тьір (б і р-б і р л е п — пысықтауыш).

Сан есімдер субстантивтеніп сөйлемніқ бастауыш, толықтауыш 
мүшееі болуы мүмкін: отыз бес үшке тең бөлінбейді ( о т ы з  б е с  — 
бастауыш, ү ш к е — толықтауыш). Жьійырма бес ңайта айналып 
келмес тағы (ж ы й ы р м а б е с — бастауыш). Қыліиылдаған 
жыйырма бес ңынаптан тарщан ңылыштай (Қ. Қуаныш.). Бүл 
сөйлемде де жыйьірма бес бастауыш қызметінде жүмсалған.

Жоғарыдағыдай қызмет атқарғанда, сан есімдерге септік, көп- 
тік, тәуелдік, жіктік жалғаулары жалғана береді.

С а н  е с і м д е р д і ң  т ү р л е р і .  Сан есімдер есептелу тэсіл- 
дерініқ ерекшеліктеріне және түлғалық ерекшеліктеріне қарай мы- 
надай топқа бөлінеді: 1) Е с е п т і к с а н ;  2) Р е т т і к с а н :
3) Ж  ы й н а қ т ы қ с а н; 4) Б о л ж а л д ы с а н; 5) Б ө л ш е к т і 
с а н.

§ 34. Есептік сандар
Есептік сан есімдер заттық аз-көптік есебін, үзын санын білді- 

ріп, ңанша?, неше? деген сүрақтарға жауап береді. Олар қүрылы- 
сына қарай дара, күрделі болып бөлінеді. Дараға бірлік (1 ден 
10 ға дейін), ондық (10 нан 100 ге дейін), жүздік (100 ден 1000 ға 
дейін) сандар енеді де, сан есімнің баска түрлерін тудыруға және 
күрделі сан есім жасауға осылар иегіз болады.

Д а р а  с а н д а р :  1 (бір), 2 (екі), 3 (үш), 4 (төрт), 5 (бес), 
б (алты), 7 (жеті), 8 (сегіз), 9 (тоғыз), 10 (он), 20 (жыйырма),
30 (отыз), 40 (қырық), 50 (елу), 60 (алпыс), 70 (жетпіс), 80 (сек-
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ЕскІ Орхон жазуында бірлік, ондық сандардан қосылып айтыл- 
ған күрделі сандардық қүрылысы жоғарғылардан өзгеше болған: 
алдымен бірлік сан, сонан соң ондық сан айтылған: он бір — бир 
йэгирми, отыз бір — бір отуз. Ондай санның қалдығы осы күнгі 
«сары» ойғыр тілінде бар. Есептік сан есім зат есімнің анықтауы- 
шы болып, оның аз-көптігі солар арқылы айқындалып тұрғанда, 
сан есімге де, зат ееімге де көптік жалғау жалғанбайды: отыз қой, 
оюыйырма бес кісі, үіи асым ет, т. б.

Е с е п т і к с а н д а р д ы ң к ө п т і к, т ә у е л д і к ж а л- 
ғ а у л а р д а  ж ү м с а л у ы .  Есептік сандарға көптік жалғау жал- 
пылама жалғана бермейді. Олар кісінің жас мөлшеріи, жас ша- 
масын көрсету үшін ғана көптік жалғауда айтылуы мүмкін: Мәла- 
ке отыздарга келіп қалды. Қырықтар шамасындағы бір кісі үйге 
кіріп келді.

Есептік сан есімдер (біріміз айтып, біріміз тыңдадық, бірімізге 
біріміз қарадық дегендей сөйлемдерде болмаса) тэуелдік жалғау- 
да да кеп кездеспейді.

Есептік сан есімдер баяндауыштық қызметінде жіктік жалғау- 
ларда айтылуы мүмкін (Мысалы: бір бригададағы кісі— он үшбіз).

Басқа жалғауларға карағанда, септік жалғаулары оларға көбі- 
рек жалғанады. Септік жалғаулары күрделі сан есімңің ең соңғы- 
сына жалғапады: сағат бестен он мищ/т өтті. Жетіге он бес минут 
цалды. Бала жетіге келгенше оісерден таяқ жейді (макал).

С а и е с і м н і ң т ә у е л д і к, с е п т і к ж а л ғ а у л а р д а 
ж ү м с а л у ы и а м ы с а л д а р:

Механизм бөлшектерінің тоқсан тоғызы дүрыс бірі теріс болса, 
сол бірі тоқсан тоғызды бәгейді (Ғ. Мүст. Қарағанды). Жасырмай- 
мыи, жыйырма беске таяндым, Дәуренім бар, енді неден аяндым. 
(X. Ерғ. Біздің ауыл. қызы). Одақтың шығыс жағынан, Он бірдің 
бірі сапынан, Әндетіп үн қосады (Ж.). Он жетіге жас толып, Басы- 
на бақыт, бақ конып, Елім жігіт болғанда (Ж.). Отыздар шама- 
сындағы бір кісі үйге кіріп келді, т. б.

Бір, екі. деген есептік сан есімдер өздерінІң сандық мағнасыиан 
басқа мынадай қосымша мағналарда және қызметтерде де жүмса- 
лады:

1. Бір — кейде өзі қатысты заттың белгісіз екенін білдіреді: 
Жақып деген бір бала .жүгіріп келе жатыр еді, оны бір адам бөге- 
гісі келді.

2. Бір — кейде теңдестік, бірлестік мағнада жүмсалады: ол да 
бір, қой аузынан шөп алмайтып Есет те бір. Ол сенімен бір тұра- 
ды. Сара мен Жақыптың жасы бірдей.

3. Бір — жалғаулық қызметте, кезектестік мағнада жұмсалады: 
Түлкі бір олай қарайды, бір былай қарайды.

4. Бір — баска есімдермен бірігіп есімдік, үстеу мағналарында 
жүмсалады; бірталай, бірқанша, бірнеше, бірсыпыра, біраз, бірша- 
ма, бәрібір (маған бәрібір).

5. Бір — кейде барыс, шығыс, жатыс жалғауларындағы үстеуге 
айналып, пысықтауыш кызметінде жүмсалады: Мен онымен бірге
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келдім; ол бірден күліп жіберді; Сабыроісан бірде айтады, бірде 
айтпайды.

Екі деген сан есім басқа сөздермен тіркесіп не болмаса, бірік- 
кеп сөздердің құрамында тұрып, үстеу, кыстырма сөздер қызметін- 
де жұмсалады: Ол екі арада Сабыржан үйіые кетіп калды. Біз, екі- 
бастан, бейбітшілікті жақтаймыз. О ііы ң  келер-келмесі екіталай.

Есептік сам есімдерге — лы қйлік  және жатыс жалғаудың үсті- 
не — ңы/І — ғы... жұрнақтары жалғаыып та жұмсалады: жүздік
қағаз акша, бестік қарға (қарта), ондағы бала, тоцсандағы шал 
(Тощсандағы Жамбылға, Толқындатып сөз келді);  есептік сандар— 
да 4- п/! — де +  п..., — да-\- ған/І — де -)- ген/І — жұрнақтары жал- 
ғанып та қолданылады (мыңдап, жүздеп; мыңдаған, оісүздеген).

I
д 1 •

§ 35. Реттік сандар
Заттың тәртіпті есебін білдіретіи сандарды реттік сандар дейміз.

Олар дауыссыз дыбысқа біткен есептік сан есімнеи кейін — ыншы,— 
інші, дауысты дыбысқа біткен есептік сан есімдерден кейін —ншы, 
— ніиі қосымшаларын жалғау арқылы жасалады1 да, нешінші 
деген сұраққа жауап береді. Бірінші, екінші, ушінші, төртініиі, 
оныншы, ңырқыншы, мыңыншы, т. б-).

Күрделі саы есімдер реттік мағнада жұмсалғанда, жоғарғы 
жүрыақтар ең соңғы санға жалғанады: бір мың тоғыз оюүз ңырың 
бірінші оісылы орта мектепті бітірдім.

Реттік сандар сөйлемде көбінесе анықтауыш, баяндауыш қыз- 
метінде жүмсалады: үиіінші бригада жоспарын асыра орындады. 
Олар бірінші, біз бесішиі орындамыз.

Реттік сандар субстантивтеніп сөйлемнің бастауыш, толықтауыш 
қызметіиде де жұмсалады: үшінші алда келеді (үшінші — бас- 
тауыш); оныншы төртіншіден озып кетті (оныншы — бастауыш, 
төртінші дан — толықтауыш).

Реттік сандарға тәуелдік, септік, жіктік жалғаулары жалғаиа 
береді: оныншылар, бесіншілер; үшіншінің, тоғызыншыға; бірін- 
шісін, үшіншісін, т. б.

§ 36. Жыйнақтық сандар

Заттарды саралап санау есебін білдіретін сандарды жыйнақтық 
сандар дейміз. Олар жетіпе дейінгі есептік сандарға — ау — еу 
журнағын жалғау арқылы жасалады да неіиеу? деген сұраққа жа- 
упп береді: біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Жыйнак- 
тық сап тудыратын — ау,— еу жүрыағы екі, алты, жеті деген дауыс- 
ты дыбысқа біткен саы есімдерге жалғанғанда, түбірден соңғы 
дауысты дыбыстарьт түсіп калады: ек +  еу, алт -)- ау, оісет еу.

Жыйнақтық сандар есептік, реттік сандардай зат есімдермен

1 Тек жыйырма деген сісептік сан есімнен реттік сан кейде— сыншы қосым- 
шасьтн жалғау аркылы жасалады: Олардын кейбіреулері жыйырмасыніиы, кей- 
біреулері жыйырма үшінші жылдары туған (В. Гроссман, Сталинградты қо рға у),  
Меп үлы оісыйырмасыншы ғаеырдың жасымен (Б. Бүлқ. Заман біздікі).
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тіркесіп анықтауыш қызметінде жұмсалмайды (мысалы, біреу адам, 
екеу кісі, алтау алма деген сыяқты тіркесте айтылмайды), тек зат- 
тарды біртіндеп (талдап) санауда ғана дара түрде жұмсалады.

Олар көптік, тәуелдік жалғаулары жалғанып та, жалғанбай 
да (кейде изафеттік тіркесте) субстаитивтеніп — бастауыш, септік 
жалғаулары жалғанып — толықтауыш, пысықтауыш қызметінде 
жұмсалады: Отырмыз біз үиіеуіміз, Бір кісініц ұлындай. Ойнаймыз 
да күлеміз, Тебіскен тай мен құлыидай (Ж-)< Үш ащны 12 үйрек 
атып алған екен, үшеуіне төртеуден тең бөліп бердім. Тайыр, Омар 
үшеуіміз таң ата атқа міндік. Сен төртеуіңе төсек төргі үйге са- 
лынды.

Біреу — сан есім мағнасында да, белгісіздік есімдік мағнаңа да 
жұмсалады. Мысалы: Қолымдағы қағазға ораулы кітап біреу-ак 
(біреу-аң сан есім). Бұл үйге біреу келеді, біреу кетеді (біреу — 
есімдік). Мен бұл кітапты біреуден беріп жіберемін (біреуден шы- 
ғыс септеудегі есімдік).

Жыйнақтық сандарды, есептік сандардай, косарлап айтуға да,— 
оның үстіне лап, леп  жұрнагын жалғап, пысықтауыш қызметінде 
де айтуға болады:

Олар екеи-екеу қ о л  ү с т а с .ы п  ж ү р ;  екеулеп оііы  к ө п д і р д і к .

§ 37. Болжалды сандар

Заттың анық санын емес, оның сандық сапасын шамалап бол- 
жап қана көрсететін сан есімдерді болжалдық саңдар дейміз. 
Олар да қанша? неше? деген сұраққа жауап береді.

Б о л ж а л д ы қ с а н д а р д ы н ;  ж а с а л у ы:
1. Болжалдық сандар есептік сандарды қосарлап айту арқылы 

жасалады. Оның алдыңғысы аз сан, соңғысы көп сан болады да, 
шама сан сол екеуінің ортасы есебінде ұғынылады: он-он бес (10— 
15) кісі, ңыръщ-елу (40 — 50) бала, мың-мың окарым (1000— 1500) 
қой-ешкі.

Жүздік, мыңдық сандар қосарланып айтылатын болжалдық 
сандардан кейін оісүз, мың деген сөздер екі айтылмай, ең соңьшда 
бір-ақ айтылады да, күрделі болжалдық сан жасалады: алты-оюеті 
жүз қой, бес-он мың сом ақша.

2. Атау түрдегі есептік сандардан кейін ишңты, иіамалы, ңара- 
лы деген сөздер арқылы барыс септеудегі есептік сандардан кейін 
тарта, оісуьщ деген сөздер арқылы, шығыс септеудегі есептік сан- 
дардан кейінгі астам деген сөз аркылы да болжалдық сандар жа- 
салады: а) оншаңты кісі; оісүз шамалы қой; мың ңаралы жылқы; 
б) о/сүзге тарта кісі; елуге жуық қой; в )  мыңнан асгаліоқушы, т. б.

3. Есептік сандарға — дай — дей,— тай,— тей жұрнағы жалға- 
нып та- болжалдық сандар жасалады: оісыйырмадай, отыздай, елу- 
дей.

4. Есептік сандарға көптік жалғау жалғанып кісініқ жасымен, 
мезгілмен байланысты шамаиы білдіретіи болжалдық сандар жа- 
салады: Жыйырмалар иіамасындагы жігіт. Омарбек ңырьщтарға
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келіп қалды. Сағат сегіздерде клубта болармын. Осы айдың он 
бестерінде Москвада боламын.

Болжалдык сандар дара күйінде де, иіақты, тарта сыяқты есім- 
дермен тіркесіп қолданғанда да, көбінесе сейлемнің аньщтауыиіы, 
тольщтауышы, пысықтауыіиы бола алады.

§ 38. БелшектІ сандар

БелшектІ сандар есептік сандармен апықталатын бүтін заттар- 
дың бөлшектерін білдіреді: оісарым, оісарты, ширек, үштен бір, бір 
оісарым, т. б.

Бүтін саиның бөлшегі ретінде көбірек жүмсалатын сөздер жар- 
ты, жарым. Бүлар дара күйінде жарты шелек сүт, оісарты кило май 
сыяқты тікелей бүтіннің тең бөлегінің бір бөлегі мағнасында қол- 
данылса, кейде екі жарым (2,5) сыяқты бүтін сапмен тіркесіп, екі- 
нің үстіне бүтіннің тең бөлегінің бір бәлегі қосылғап дегеи мағна- 
да айтылады да, зат есімнің алдында түрады: бес оісарым сағат, он 
екі оюарьім метр, т. б., жарты кейде изафеттік қүрылыста зат есім- 
нен кейін түрады: сыйырлардың жартысы, балалардың ошртысы.

Жарты сөзі, жоғарғыдай, жалпылық үғымдағы көп затпен бай- 
ланысга айтылғанда, олардың айрым дәлдігін көрсету үшін ол сөз- 
дің алдына тең, қаң деген сөздер қойылады: оңушылардың тең
оюартысы, малдың ңаң оюартысы т. б.

Жарты, жарым деген сөздің жоғаргыдай магнасы оның бүрын- 
гы этимологиясымен тығыз байланысты: бүл сөздер оюар (қауын 
жар, балтамен отын жар) деген етістікке — ты, —ым қосылу ар- 
кылы жасалған. Сонда ол оюару, қаң айыру, тең бөлу дегендей мағ- 
намек байланысты алынған сөз болған.

Жарты сыяқты жиі қолдаиылатын бөлшек санның бірі — ши- 
рек. Ол бүтіннің терт бөлегінің бір бөлегі, төрттен бір, жартыныц 
жартысы деген мағнада қолданылады.

Бүлардан басқа бөлшектік саидар бір бүтіннің он бөлегінің бір 
бөлегі, жүз бөлегінің бір бөлегі деген сыяқты үсак бөлшектерді ай- 
ту керек болғанда, олармен байлаиысты сандар інығыс септеуде
түрады. 1,05 — бір бүтін жүзден бес, 4 ,у  — төрт бүтін бестен үии

Қазақ тілінде, басқа тюрік тілдеріндегідей, қос, егіз дегеи сан- 
дык үғымды білдіретін сөздер екі-ёкіден қүралған заттар туралы 
колданылады: қос қүлақ, қос ауыз мылтықу егіз қозы. Сондай-ақ. 
пар сөзбен атауға болатып заттың бір бөлегі — сыңар деген сөзбен 
аталады: сыңар етік, сыңар мүйіз.
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§ 39. Есімдіктер туралы жалпы түсінік

Есімдер тобына жататын сөз табының бірі — есімдіктер. Есім- 
діктер заттың атын, сынын, санын, я олардың аттарыи білдірмейді, 
бірақ солардың (зат есім, сын есім, сан есімдердің) орныиа жұм- 
салады. Есімдіктер белгілібір түсінікті (ұғымды) я ойды жалпыла- 
ма түрде меңзеу арқылы білдіреді. Есімдіктердің нақтылы мағна- 
лары өздерінен бұрын айтылған сөйлемге, немесе жалпы сөйлеу 
аңғарьша қарай айқындалады. Мысалы: Ол кеиіе келді; Олардыц 
еиіқайсысын көргенім жоқ; Сен қашан келдіқ? деген сыяқты сөй- 
лемдерді алсақ, осылардағы есімдіктердің қайсысының болса да 
(ол, олардың, сен), мағиасы нақтылы емес. Өйткені бірінші сөй- 
лемдегі ол деген сөзден тек бір адамның келгеиін ғана аңғарғаны- 
мыз болмаса, ол адам кім? — Бейсепбай ма?, әлде, Мұрат па? 
Жоқ, тіпті біз білмейтін басқа бір адам ба? әйтеуір, оиың кім еке- 
нін бірден айқын біле алмаймыз. Екінші сөйлемдегі олардық деген 
сөздің де, үшінші сөйлемдегі сен деген сөздің де, жоғарыдағы 
сыяқты, мағналары иақтылы емес, олар жалпылама түрде ғана 
айтылған. Ондай болатын себебі: Ол деген сөз мен және сен деген 
сөзден басқаның бәрін білдіреді, демек, көзбе-көз я бетпе-бет сөй- 
лесіп тұрған екі адамиан басқаның бәрі (адам ба, зат па — бәрі 
бір) — ол болады. Ал, мен тек қана бірінші жақ (сөнлеуші я айту- 
шы) болады да, сен — тыңдап (сөйлесіп) тұрған адам, демек, сөй- 
леушімен (менімен) әңгімелесіп отырған адам болып шығады.

Сонымен, жоғарыдағыдай дара тұрған я айтылған сөйлемдер- 
дегі есімдіктердің дәлді мағналары бірден айқыи болмайды.

Ал, оидай есімдіктердің дәлді мағналары, егер екі я онан да көп 
адам сөйлесіп отырган жағдайда (диалогта) қолданылса, сол сөй- 
.лемдерден бұрЫн айтылып, я аталып өткен сөйлемдермен байла- 
нысты аңғарылады. Ал, егер ондай есімдіктер монолог түрінде ай- 
тылғаи я жазылған сөйлемдерде қолданылса, олардың дәлді мағна-
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дердегі мен, сен есімдіктері бастауыш болып, мені, маған есімдік- - 
тері толықтауыш болып, менің есімдігі анықтауыш болып, сенбі- 
сің? есімдігі баяндауыш болып тұр.

Басқа есімдер сыяқты, жіктеу есімдіктерініц атау түрлері ғана 
бастауыш болады. Олардың атау түрлері мыналар: мен, сен, сіз,
ол, біз (көпшесі: біздер, сендер, сіздер, олар). Жіктеу есімдіктерт 
ілік жалғауында анықтауыш, басқа бүрма септіктерде толықтауыш 
болады.

Жіктеу есімдіктерінің жекеше түрлері төмендегіше септеледі:

Атау ч. мен сен ол
Ілік \ менің сенің оның
Ба рыс ^_сағай  "'--о ға н
Табыс мені сені оны
Жатыс менде сенде онда
Шығыс менен сенен онан (одан)
Көмектес менімен сеиімен онымен,

Жоғарыдағы үлгіден, басқа есімдерге қарағанда, жіктеу есім- 
діктерінің ерекшелеу септелетіиін көреміз. Бірақ бұл ерекшелік 
олардың көпше түрлерінде және сіз деген есімдікте кездеспейді, 
соңғылар (сіз, біз, сепдер, сіздер, олар) септеу жағынан басқа 
есімдерге ұқсас келеді. Мысалы:

сендер 
сендердің 
сендерге 
сендерді 
сендерде

сіздер
сіздердің
сіздерге
сіздерді
сіздерде
сіздерден
сіздермен

олар
олардың
оларға
оларды
оларда
олардан
олармен.

Атау сіз, біз (дер)
Ілік сіздің, біз(дер)дің,
Барыс сізге, біз(дер)ге 
Табыс сізді, б із(дер)ді 
Жатыс сізде, б із(дер)де  
Шығыс сізден, б із(дер)ден  сендерден 
Көмектес сізбен, біз (дер) мен сендермен

Кейбір тюркологтер, сол сыяқты кейбір қазақ тілі мамандары ■ 
да, есімдіктердің жоғарыдағы сыяқты септеу ерекшелігінен «қо- 
парылмалылықтың» нышанасын іздемек болған еді. Дүрысында, 
бүл ерекшелік қопарылмалылықпен байланысты емес, осы есімдік- 
тердің тарихи төркінімен байланысты сыяқты. Ал, олардың тарихи 
шығу төркінін сез еткенде, жоғарыдағы ерекшелікті сол есімдік- 
тердің бойында сақталынған көне қалдықтармеп байланыстыру қа- 
жет сыяқты.

Кәзіргі тюрік тілдеріиде жіктеу есімдіктеріиің бірінші жағының 
түрлі-түрлі (мен, мән, ман, мин, бен, бән, бин, бан) болуы, соиы- 
мен қатар, олардың септелуінде де алалыктың болуы (мысалы, 
барыс септігінде мынадай түрлер кездеседі: маған, манға, маға, 
маңа, маа, миңа, мәңә, мәнге, мсщар, мағар, миехе т. б.) сол бірін- 
ші жактың бастапқы түбірі (төркіні) осы күнгідей мен, я бен бол- 
май, тіптеіі басқаша болғандығын көрсетеді. Мүиың үстіне барыс 
септіктің жалғауы ертеректегі тюрік тілдерімде ңар, ғар, кер, гер 
болғанын еске алсак, осы кунгі «қопарылмалылықтың нышапасы» 
делініп жобаланып жүрген есімдіктердің барыс септігінің қосым- 
ш а л а р ы ^ а  4- ға +  н, с а - \-ға - \-н , о -]-ға -\-н )  ешқандаіі да қопа-
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рылмалылықтың белгісі емес, нағыз ескі (көие) қосымшаның және 
есімдіктің ерте кездегі көне түрлерінің қалдығы болуға тиіс. Оғаи 
жоғарыда келтірілген бірінші жақтың барыс жалғауының түрі ға- 
на емес, екінші және үшінші жақтардың барыс септіктегі түрлері 
де толық айғақ болатын сыяқты, мысалы, тюрік тілдерінде екінші 
жақтың барыс септіктегі формалары1 саған, саңа, саа, сее, сәңд, 
саға, сеңэ, сиңға, сәнгә, сеніңға, саңар, сәгә болып кездессе, үшін- 
ші жақтың барыс септіктегі формалары оңа, аа, аға, аңар, оған, 
аар, оға, оғар, оо, аңға, еніңға, сыяқты түрлі-түрлі болып кездеседі.

Ал біз деген есімдіктің бастапқы төркіндері бі (басқа кейбір 
тюрік тілдерінде ба я бә т. б.), сіз дегеннің төркіні сі (немесе се я . 
һи т. б.) түрінде кездеседі. Солай болса, бұлар бі және з, сі және 
з бөлшектерінен қүралған да, жекешедегі мен (кейбір тюрік тілде-
рінде: бен, я бән, я мән, я ман т. б.), сен (кейбір тюрік тілдерінде: 
сән, я син, я һин т. б.) деген жіктеу есімдіктермен ертеде түбірлес 
болған. Демек, мен, сен дердегі н бөлшегі кейіннен қосылып, көне- 
леніп қалыптасқан басқа қосымша болған сыяқты да, олардың 
бастапқы түбірлері ме, се болғаи тәрізді. Осыған сәйкес, бұлар (ме 
және се), біз, сіз дегендердегі бі, сі бөлшектерімен бір түбірлес бол- 
ған, сонда соңғылардағы з бөлшегі ескі тюрік тілдеріндегі көптік . 
жалғаудың қосымшасы болған, бірақ алдыңғылардағы (ме -|- н, 
се 4- н.) н бөлшегінің әзірше қайдан шыққаңдығы белгісіз.2

Сөйтіп, жіктеу есімдіктерінің септелуіндегі ерекшелік қопарыл- 
малылықтың белгісі емес,3 жалпы есімдіктер категориясының көне- 
лігінеи сақталған ерекшелік деп есептеуіміз керек.

Ал, есімдіктердің грамматикалық кейбір басқа категориялар- 
дың саралануына дәнекер болғанын, эрі көнелікті өз бойына көп 
сақтаған категория екендігін есте ұстаумен қатар, кәзіргі тіліміз- 
дегі тәуелдік, жіктік жалғауларының қосымшалары да сол есімдік- 
терден шыккандығын есте ұстау керек.4

Жіктеу есімдіктері үнемі жақтық үғыммен байланысты келеді. 
Оның ішінде бірінші, екінші жақтық есімдіктер тек адам туралы 
айтылатып болса, үшінші жақтық есімдік адамды да және адамнан 
басқа затты (заттық үғымды) да білдіре береді. Сондыктаи I, II-

1 Жоғарыдағы және бүдаи былайғы салыстырма материалдар профессор 
К а т а н о в т ы ң  «опыт исследования урянхайіского языка» деген кітабының 
соңындағы кестеден (таблицадан), Н. К. Дмитриевтің «Грамматика башкир- 
ского языка», «Грамматика кумыкского языка» деген кітаптарының, А. Н. К о- 

■ н о н о в т ы ң  «Грамматика турецского языка», «Грамматика узбекского языка»,
Н. П. Дыренковаиың «Грамматика шорского языка», «Грамматика ойротского 
языка» деген кітабынан, Н. А. Б а с к а к о в т ы ң  «Ногайский язык и его диа- 
лекты» деген кітабынан алынды.

2 Н. К. Д м и т р и е ® .  Грамматика батпкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 97. 
А. Н. К о н о н о в. Грамматика узбекского языка, Ташкент, 1948. стр. І25.

3 Монгол тілдеріндегі есімдіктер басқа есімдерше септелетінін және апарға 
іжалғанатын косымшаларда ешкандай айырмашылык жок екендігін айта кет- 
кіміз келеді.

_ 4 Бүл косымшялардың есімдіктерден шықкандығы туралы осы кітаптыи 
жіктік. эісалғау, тэуелдік жалғау деген такырыптарын караңыз.
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жақтарға тек кім? деген сұрақ койылса, үшінші жаққа кім? деп 
те, не? деп те сұрақ қоюға болады.

Жіктеу ееімдігініқ ІІІ-жағы көп тілдерде, солардыц ішінде тю- 
рік тілдерінде, әдетте сілтеу есімдігімен ортақ болып келеді. Қазақ 
тіліндегі жіктеу есімдігінің ІІІ-жағы делініп есептелетін ол деген 
сөз де екі түрлі қызмет атқарады: кейде ол жіктеу есімдігінің
III жағы ретінде жұмсаладьі (мысалы: ол айтты, ол келді, ол —
студент), кейде сілтеу есімдігі ретінде жұмсалады (мысалы: ол
кезде, ол кісі, ол кітапта... т. б.).

Жіктеу есімдіктерінің жіктелуінде де едәуір ерекшелік бар. 
Олардың әрқайсысына жіктік жалғауының барлық жақтарыныц 
қосымшалары қосыла берілмейді.1 Жіктеу есімдіктеріне жалғана- 
тын жақ жалғаулары есімдіктерден болғаи баяидауыштың плео- 
настикалық, демек, қос-қабаттасып келген көрінісі болады. Өйтке- 
ні баяидауыштық (жіктік) жалғау, жіктеу есімдіктері баяидауыш 
қызметінде жұмсалғаида, бастауыштың жақтық мағнасына қара- 
мастан, баяндауыштың жақтық мағнасына қарай жалгаиады. Мы- 
салы, ощушы менмін, тыңдаушы сенсіқ дегеиде, ’ грамматикалык 
бастауыштар ІІІ-жақта да, мен, сен деген баяидауыштар мен 4- 
мін, сен -+- сің болып I, ІІ-жақта айтылған. I, ІІ-жақтық жіктеу 
■есімдіктері, ерекше бір жағдайда болмаса, тәуелдепбейді, тек III- 
жақтық есімдік ғана тәуелденеді (мысалы: ол — оны, оның, оны- 
ңыз, онысы).

§ 41. Сілтеу есімдіктері
Сілтеу есімдіктеріие бұл, осы, ол, сол, анау, мынау, сонау, осы- 

нау, ана., мына, сона, әні, міне деген сөздер жатады.
Бұл есімдіктердіц барлыгы мағпа жағынан бірдей емес. Соған 

сәйкес, олардың сөйлемде аткаратын қызметтері де бір-біріне тең 
■емес, өзара айырмашылықтары мен ерекшеліктері бар.

Негізінен алғанда, бұл есімдіктердің барлығы дерлік мағна жа- 
ғынан сілтеу, көрсету, нұсқау сыяқты ишараттарды білдіреді де, 
қай? деген сұрауға жауап беріп, сөіілемде көбінесе аиықтауыш мү- 
ше болып қызмет атқарады. Олардың ішінен анықтауыш қызметін- 
де жұмсалмайтыи сілтеу ес.імдіктері — әне, міне дегендер ғаиа, 
Бұлар сөйлемге мүше болмай, окшауланып тұрады, осы себептен 
бұл сөздер жазуда үтір арқылы бөлініп отырады (әне, келе жа- 
ш р ) .

Сілтеу есімдіктерінің мағна жағынан бір-бірінеи ерекшеліктері 
барлығын мынадай сөйлемдерді салыстыру арқылы аңғаруға бо- 
лады:

Бүл кісіні мен танымаймын. Осы кісіні бір көрген сыяңтымын 
дегендегі бұл, осы есімдіктерінің мағналары және ол кісіні мен та- 
нымаймын, сол кісіні бір көрген сыяңтымын дегендегі ол, сол есім- 
діктерінің мағналары бірдей емес. Алғашқы екі сөйлемдегі бұл, осы 
деген есімдіктер көз алдындағы, жакындағы кісіге нұсқағандықты 
білдірсе, соңғы екі сөйлемдегі ол, сол деген есімдіктер қашығы- 
рақтағьг, алысырақтағы кісіге сілтегендікті білдіреді. Солай бола

1 Бүл туралы осы кітаптың «зат есімнің жЬктелуі» атты тақырыбын к.аран,ыз.
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тұрса да, алғашқы екі сөйлемдегі есімдіктердіц де (бұл, осы), соц- 
ғы екі сөйлемдегі есімдіктердіц де(ол, сол) мағналары өзара бір- 
дей емес, бір-бірінен айырмашылығы бар. Мысалы: осы дегеннің 
мағнасы тым конкретті болса, бұл дегениіц мағнасы онан гөрі де 
жалпы болады. Сол, ол есімдіктерінің мағналары да осындай.

Сөйтіп, мағналық айырмашылықтарын саралағанда, сілтеу 
есімдіктері мыиадай екі түрлі жікке бөлінеді:

а) Осы, бұл, мына, мынау, осынау, міне есімдіктері жақындағы 
зат я құбылысқа қолданылады, ал, ол, сол, ана, мынау, сона, со- 
нау есімдіктері, сәл де болса, алысырақтағы заттар мен құбылыс- 
тарға байланысты қолданылады.

б) Сілтеу есімдіктері тіркестіріліп айтылатын зат-құбылыстыц 
бұрын белгілі я таныс болу, болмауына қарай да талғанып қолда-. 
нылады. Мысалы: сол кісі барды дегендегі сол бұрын (әцгіме бол- 
ған) белгілі адам жайында қолданылып түр да, осы кісі барды 
дегендегі осы бұрын айтылмаған, бірақ сөйлеушініц көз алдында 
тұрған кісі туралы айтылып тұр.

Шығу тарихы жағынап алғанда, жоғарыда көрсетілген сілтеу 
есімдікгерініц барлығы да бул және сол деген есімдіктен туған деп 
қарауға болады, бірақ олардыц этимологиясын тек кәзіргі тіліміз- 
дің фактісіне ғаиа сүйеніп ажырату тіпті мүмкін емес сыяқты. 
Ашығырақ айтсақ, міне, мына, мынау есімдіктері бұл есімдігінен, 
ал, ол, осы, әне, ана, анау, сона, сонау, осына, осынау есімдіктері сол 
есімдігімен байлаггысты деуге болады. Бірақ бұл және сол, деген 
есімдіктердің бастапқы түбірі де дәл осы жазылғандағыдай болған 
деп үзілді-кесілді түрде айту қыйын. Өйткені осы бұл, сол деген- 
дердіц, б і р і н ш і д е н, өздерінің де кейде соңғы дыбысы (мыса- 
лы: бұ кісі, со кісі), кейде баскы дыбысы (мысалы: сол кісі деу- 
дің орнына, ол кісі деушілік бар) түсіп қала беретіпіи, е к і н ш і -  
д е н, жоғарыдағы туыиды сілтеу есімдіктеріндегі алуаи түрлі ды- 
быстық өзгерістерді, ү ш і и ш і д е н, бұл, сол есімдіктерін септе- 
генде, туатын өзгерістерді (мысалы: бүл — бұның, бұған, бұны я 
мұны, бұнда я мұнда т. б.) еске алсақ, олардыц тым арғы кездегі 
бастапқы түбір болғанына үлкеи шек келтіруге болады.

Сілтеу есімдіктері «таза» анықтауыш болып тұрғамда, ешуақыт- 
та да септелмейді, көпшеленбейді және тәуелденбейді. Олар зат- 
тық ұғым беріп субстантивтенгенде ғана, септік, тәуелдік және 
көптік жалғауларды қабылдайды. Бірақ бұлардыц септелуі жіктеұ 
есімдіктеріне ұк,сас болады, мысалы:

Атау бүл сол
Ілік бүныц (мұныц) соның
Бярыс бүған соған
Табыс бүны (мүны) соны
Жатыс бүнда сондц
Шығыс бүдан сонан
Көмектгс мүнымен сонымен т. т.

Бұл, сол, ол етістіктеріне көптік жалғау жалғанғанда, соцғы л  
дыбысы түсіп қалады, мысалы: бұл — бұлар, сол — солар, ол — 
олар.



Осы үш есімдікке тәуелдік жалғауы жалғанғанда, түбірдегі л  
дыбысы н болып алмасады (бұл — бұным, бұньщ, бұныцыз, бұны- 
сы т. б.).

Сілтеу есімдіктеріые септік, тәуелдік, көптік жалғаулары 
жалғаығанда, субстантивтенетіндіктен, олар сөйлемде анықтауыш- 
тан басқа да мүше болып қолданыла беріледі. Олар сөйлемде ал- 
ған орныиа қарай баяндауыш та болады.

Сілтеу есімдіктерінің ішінен анау, мынау, осынау деген түрлері 
септелмейді, бірақ тәуелденеді. Бүларға көптік жалғауы да жал- 
ғанбайды.

Мына, ана, сона, осына деген сілтеу есімдіктері тікелей тәуел- 
денбейді, жіктелмейді, бірақ оларға көптік, септік жалғаулары 
жалғанадьт, мысалы: мынаған, мынаны, мыналар, аналар т. б. Әнв. 
міне деген есімдіктер ешқандай өзгеріске үшырамайды, сөйлемніқ 
басқа мүшелерімеи грамматикалық байланысқа түспейді, бірақ 
сөйлемде қыстырма сөз ретінде қолданылады, соған сәйкес үтір 
арқылы бөлініп отырады. Мысалы: міне, олар да келді; олар да 
келді, міне, т. б.

Сілтеу есімдіктерініқ негіздерінен — дай, — дей жүрнағы арқы- 
лы мындай, сондай, осындай, мынадай, анадай, ондай сыяқты сөз- 
дер жасалады.

Сілтеу есімдіктерініқ негіздерінен көнеленіп қалыптасқан жа- 
лаң және қүранды қосымшалар арқылы мынадай үстеулер туған:

а) Қүранды — ла +  й,— ле -Қй жүрнағы арқылы: былай, со- 
лай, осылай, олай;

б) — ша,— ше жүрнағы арқылы: мұнша, сонша, осынша, онша;
в) Қүранды — лай +  ша жүрнағы арқылы: былайіиа, солайша, 

ссылайша, олайша;
г) Қүранды — ша Ц- лық жүрнағы арқылы: мұншалыц, сонша- 

льщ , осыншалық, ониіальщ;
д) Қүранды — ша +  лық +  ты жүрнағы арқылы: мұншалықты, 

■соншальщты, осыниіалъщты, оншальщты;
е) Қүранды — ша +  ма жүрнағы арқылы: мұншама, соншама. 

■оншама;
ж) Қүранды — д ай -Қ д а  косымшасы аркылы: анадайда, осын- 

'дайда, мұндайда т. б.;'
з) Жатыс септіктіц косымшасы (жалғауы) көнеленіп калыпта- 

су арқылы мұнда, сонда, осында, онда деген үстеулер туған.
Е с к е р т у :  I. Бұл үстеулердін, кейбіреулері мезгілдік магнаны да, мекеидік

мағнаны (сонда), немесе әрі бағытты, .әрі мекенді (орынды) 
білдіреді, демек, көп мағналы болып келеді.

II. Есім.діктердеи туған жоғарыдагы кейбір устеулер косарланып 
та колданылады, бірақ үстеулік касиеттерін жогалтпайды (он-  
да-мүнда, оншама-мұншама, олай-былай, т. б.).

Сілтеу есімдіктерінің кейбір негіздері өзге сөздермен бірігіп 
үстеу, жалғаулық сыяқтьт басқа категорияларға айналған. Мыса- 
лы: бүгін, быйыл, әнеугүиі, түнеугүні, анағұрлым,, соғұрлы(м), өй- 
тіп, сөйтіп, бұйтіп, өйтпе, сөйтерсің т. б
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§ 42. Сұрау есімдіктері

Сұрау мағпасын тудыратын негізгі есімдіктер мыналар: кім? 
не? неиіе? қай? қандай? қанша? қалай? қашан?

Бұлардан басқа да бірнеше сұрау есімдіктері бар, бірақ олар— 
белгілі жолдармен жоғарыда көрсетілген негізгі сұрау есімдіктері- 
нен жасалған я туған есімдіктер. Мысалы: нешеу? нешінші? деген 
сұрау есімдіктері сан есімдердің морфологиялық (тұлғалық) форма- 
ларына сәйкестеніп, демеқ, сан есімнің қосымшалары арқыльі 
неше? деген негізгі сұрау есімдігінен жасалғаи (нешеу? — төртеу; 
нешінші? — төртінші).

Қайсы? қайдан? қайда? сыяқтылар қай? деген негізгі сұрау 
есімдігінен (қай баласың) туған. Оның біріпшісінің аяғындағы — 
сы қосымшасы тәуелдік жалғаудың ІІІ-жағының қосымшасы болу- 
ға тиіс; бірақ ол қосымша кәзіргі кезде тәуелдік жалғауға тән 
мағнадан алшақтап кеткен, өйткені сол қосымшаның үстіне (қай- 
сы) кәзіргі тілімізде тәуелдіктің үш жағыпың қосымшасы екінші 
рет жалғана береді (қайсы -)- м, қайсы +  ң(ы з), қайсысы).

Ал, қайдан? қайда? дегендердегі қосымшалар — шығыс (қай- 
дан?), жатыс (қайда?) септіктердің қосымшалары. Бұл қосымша- 
лар сол негізгі түбірге көнеленіп, қалыптасып кеткен. Қазақ тіліи- 
де қай дегеи түбірге басқа септіктердің қосымшалары косылмай- 
ды да, тюрік тілдерінің кейбіреулерінде олар (жалғаулар) жалға- 
иа береді (мысалы, кәзіргі өзбек тілінде қайгә? делініп те, қайләр- 
гә? делініп те айтыла береді).

Қандай?, қаниіа? деген сұрау есімдіктері де — туынды есімдік- 
тер, өйткені олардың соңындағы қосымшалар (біріншідегі — дай, 
екіншідегі — ша) кәзіргі қазақ тілінде аса өнімді делініп есептеле- 
тін жұрнақтармен (мысалы, сон -)- дай, сонша, баладай, балаша 
т. б.) тікелей байланысты. Сөйтіп, бұл екі сурау есімдігінің бастап- 
кы түбірі қан дегем сөз болуға тиіс. Ал, бұл қан деген түбір мен 
қай дегеи түбір бастапкы кезде бір-ақ түбір болған сыяқты, өйт- 
кеиі кәзіргі якут тіліиде қаидан? дегегшің орпына хантан?, қайда 
дегеннің орнына хантах? (немесе: ханның) деген түрлері колданы- 
лады. Демек, бұдан, біріншіден қай мен қан дегендердің бастапқы 
түбірі бір екендігін көрсек, екінпііден, осы екі түбірдің өзі «таза» 
түбір емес туыиды түбірлер екенін қалай? дегеи сұрау есімдігімен, 
яғни оның түбірімеи (қа) салыстырып байкауға болады.

Қалай? есімдігіндегі — лай  косымшасы осылай, солай, пісілей, 
шикілей дегендердегі қосымшамен байлаиысты екені даусыз, солай 
болса, бұл сездің түбірі қа болып шығады. Ендеше қай, қан, қа 
морфемалары (түбірлері) — төркіндес сөздер.

Ал, қазақ тіліндегі қашан? деген сұрау есімдігі кәзіргі якут ті- 
лінде хас түрінде кездеседі. Бұған қарағанда қашан? дегеп есім- 
дікті де ол баста «таза» түбір сөз емес, белгілі бір формада қа- 
лыптасып көнеленгеи сөз деп ұйғаруға болады.

Соиымен, қорыта келгенде, қай, қайсы, қайда, қайдан, қайда- 
ғы, қандай, қанша, қалай, қашан, қашаннан, қашанғы деген есім-



діктер қай — қан — қаш — қа деген бір төркіннен туып, көнеленігғ 
қалыптасқан сөздер деп жорамалдауға болады.

Морфологиялық жағынан сыпаттағанда, жоғарыдағы сұрау 
есімдіктерінің ішінен кім, не, қайсьі, неиіе, нешеу сыяқтылар септе- 
ліп те, тәуелденіп те, көптеліп те, жіктеліп те қолданыла беріледі. 
Мысалы, үлгі үшін кейбір есімдіктерді септеп, тәуелдеп, көптеп; 
жіктеп, өзгертіп қарайық:

С ү р а у  есімдіктерімің  с е п т е л у  үл г іс і

Атау кім не қашан қалай қай
Ілік кімнің ненің ------------ ------- -------

Бәпыс кімге неге қашанға ------ -------

Табые кімді иені ------- ----------- —

Жатыс кімде неде ----------- ----------- қайда
Шығі> с кімнен неден қашаннан — қайдань
Көмектес кіммен немен ----------- ----------- ■

С үр ау  ес ім д іктер ін ің  т ә у е л д е н у  үлгіс і

І-жақ кімім нем қайсым нешеуім
ІІ-жақ кімің нең қайсың нешеуің

кіміңіз неңіз қайсыңыз нешеуіңіз'
ІІІ-жақ кімі несі қайсысы нешеуі.

Басқа сүрау есімдіктері тәуелденбейді. Сүрау есімдіктерініқ бә» 
рі көпше түрде өзгермейді, тек кім? не? неіие? дегендер ғана көпте- 
леді, мысалы: кім-кімдер, не-нелер, неше-нешелер.

. Сол сыяқты, сүрау есімдіктерінің барлығы да жіктеле бермейді, 
кім, не, ңандай, цанша, ңалай, нешінші дегендер жіктеледі. Мы- 
салы:

мен кіммін; біз кімбіз (біздер кімдерміз), 
сеи кімсің; сеидер кім дер -ф- сіңдер 
сіз кімсіз; сіздер кім +  дер +  сіздер
ол — кім; олар — кімдер т. б.

*  '  •

Ал, кейбіреулерін өзгертіп айтуға көнсе, кейбіреулері көнбейді. 
Есімдіктердің өзара жіктелуі (саралануы) кейіыгі кезде пайда: 
болған нәрсе екендігіне бүлар анық айғақ.

Жоғарыдағыдай, бүтіндей я жартылай, езгеретін сүрау есімдік- 
тері сөйлемде негізіиде сүрау мағмасын тудырады, мысалы: кімнің 
баласысың? кімдер келді? кімсің? бұл сенің кімің? т. б.

Орын жағынан сүрау есімдіктері тікелей баяидауышқа тете тү- 
рады, өйткені білуді мақсат етіп, сүрау қойған кісі сүраулы сөзге 
жауап беруші адамның назарын аудара айтады. Осылай септеліп
те, тәуелденіп те, жіктеліп те қолданылатын болғандықтан, сүрау 
есімдігі сөйлемнің барлық мүшелері ретінде де кызмет атқара бе- 
реді. Мысалы: кім келді? сен кімсің? сен кімді көрдің? Бұл кімнің 
кітабы? Жұмысты кімше (қалай, қалайша) істейсің? деген сәйлем-

271



дерде кім — бастауыш, кімсіц — баяндауыш, кімді — толықтауыш, 
кімнің — анықтауыш, кімше — -пысықтауыш.

Сұрау есімдіктершің кейбіреулері қосарланып та қолданылады, 
ондайда есімдіктер саралау, жекелеу мағнасын білдіреді, мысалы: 
Сіздің уйге кім келді? деп те, Сіздің үйге кім-кім келді? деп те, 
Кімде-кім отанның болашағын ойласа, ңаоісымай адал еңбек істеуі 
керек деп те айтылады. Сол сыяқты, ңайсың келдің? және ңай-ңай- 
сың келдің? дегендегі қосарланған есімдіктерді салыстырыңыздар.

Сөйлемнің жалпы мағналық ерекшелігіне және қолданылу өз- 
гешелігіне қарай сұрау есімдіктері үнемі сұрау мағнасын бере бер- 
мейді. Мысалы: Бұл ңандай ңарындаш? және мына балалар ңан- 
дай тамаіиа балалар еді дегендердегі ңандай алғашқы сөйлемде 
тікелей сұрау мағнасында қолданылса, екінші сөйлемде адамның 
көңіл күйіне қарай экспрессивтік мағна беріп тұр.

Ал, шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдерде сұ- 
рау есімдіктері қ а т ы с т ы қ  м а ғ н а береді, демек, бағыныңқы 
сөйлемде сұрау есімдігі қолдаиылса, басыңқы сөйлемде с.ілтеу 
есімдігі қолданылады және бағыныңқыдағы сұрау есімдігі қай тұл- 
ғада тұрса, басыңқыдағы сілтеу есімдігі сол тұлғада тұрады. Бү- 
ған қарағанда, сұрау есімдіктері өздерінің сұраулық мағналарынан 
айрылып, қатыстық есімдіктер категориясына көшкендігі байқала- 
ды, мысалы: і

Не нәрсе көп болса, сол нәрсені әкел; кім еңбекті көп істесе, 
сол адам үлесті де көп алады (мақал); кімнің еңбегі көп болса, 
соның табысы да көп (мақал), кімнен үлгі алсаң, сонан сабақ ал 
(мақал); ұяда нені көрсец, үшқанда соиы ілерсің (мақал); сіздің 
уйдегі Сәду ағай маған қандай жақын болса, Келдібай да сондай 
бауырым еді (Ғ. Сл.). Бөлекбастың өзі кандай паң болса, жүрісі 
де сондай маң (Ә. Әб.) т. б.

Осы с.ыяқты, сұрау есімдіктерінің белгілібір формада көнелеи- 
ген түрлері сұрау есімдігі категориясьтнан шығып, қатыстық үстеу- 
лердің категориясына ауыскандығът байқалады. Бүлардың қолда- 
нылулары да қатыстық есімдіктердікі сыяқты. Мысалы: Еңбекті 
ңаниш істесең, табысты сонша аласың (макал); кісі ңалай журсе, 
көлеңке солай оісуреді (мақал) т. б.

Не, сол, ңалай, ңандай, ңайда, ңашан, кім, неше сыякты сұрау 
есімдіктері меи біріккен кейбір баска сөздер (ңурлым, әлде, әр, еш 
т. б.) өзге категорияға ауысады, мысалы: неғурлы (м ), соғұрлы(м). 
әлдеңалай, әлдеңандай, әлдеңайда, өлдеңашан, әлдекім, әлдене, 
әлденеше, әрңалай, әрңашан, әркім, сшңандай, ешкім, еиітеңе (еиі- 
неме), еіикім, ешңашан, ешңайда т. б.

§ 43. Өздік есімдік
Қазақ тілінде өздік есімдікке жататыи жалғыз ғана сөз бар: 

ол — өз сөзі.1 Бүл есімдік көбінесе тәуелдеулі түрде де қолданы- 
лады.

1 Бүл 'С°.здің тупкі төркіні ө.іек дстсн зат есіммси блйланыстьт деген жора- 
мал бар (Н. К. Д м и т р и е в .  Грамматшса башкирского языка, 105-бетті қа- 
раңы з).
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Өздік есімдік зат есімнің алдында (бұрын) тұрып айтылғанда, 
ілік жалғаулары түсіріліп қолданылып, үнемі анықтауыштық қыз- 
мет атқарады. Мысалы: өз (өзімніқ) кітабым, өз (өзіңнің) кіта- 
бың, өз (өзіңіздің) кітабыңыз, өз (өзінің) кітабы, т. б.

Өздік есімдік оңаша түрде де, ортақ түрде де тәуелденеді. 
Мысалы: өзім, өзің, өзіңіз, өзі, өзіміз, өздеріңіз, т. б.

Тәуелдеулі формада қолданылатын өздік есімдіктің қолданы- 
луында мынадай екі түрлі ерекшелік бар:

1. Жіктеу есімдіктері қабаттасып та (тіркесіп те), қабаттаспай 
да қолданылады. Оның бер жағында ездік есімдік тәуелдіктің қай 
жағында тұрса, қабаттасатын жіктеу есімдігі де сол жақта қолда- 
нылады, мысалы:

өзім — мен өзім 
өзің — сен өзің 
өзіңіз — сіз өзіңіз 
өзі — ол өзі
өзіміз — біз өзіміз (өздеріміз — біздер өздеріміз) 
өздерің — сендер өздерің 
өздеріңіз — сіздер өздеріңіз 
өздері — олар өздері.

2. Тәуелдеулі өздік есімдік бастауыш болса, тәуелдеулі зат 
есім сыяқты емес, жақ жағынаи жіктік жалғауды тікелей өзіне 
бағындырады (қыйыстырады, я жақтастырады), демек, бастауыш 
болатын өздік есімдік тәуелдіктің қай жағында түрса, баяндауыш 
та жіктіктің сол жағында түрады, ал, тәуелдеулі зат есімдерде 
ондай қасиет жок, мысалы:
Өзім келдім (жақтасады)—жолдасым келді (жақтаспайды)
Өзің келдің „ —жолдасың келді
Өзіңіз келдіңіз „ — жолдасыңыз келді
Өзіміз келдік „ —жолдасымыз келді
Өзі келді „ —жолдасы келді
Өздерің келдіндер „ —жолдастарың келді
Өздеріңіз келдіңіздер „ —жолдастарыңыз келді „

Тәуелдеулі өздік есімдік тәуелдеулі зат есімше септеледі, мы- 
салы:

Атау септ. өзім — әкем 
Ілік септ. өзімнің — әкемнің 
Барыс септ. өзіме — әкеме 
Табыс септ. өзімді — әкемді 
Жатыс септ. өзімде — әкемде 
Шығыс септ. өзімнен — әкемненЩ  - /  •  л \  • ,х * у  * 1

Кәмектес әзіммен — әкеммен.

Өздік есімдіктің тәуелдеулі түрі сөйлемнің барлық мүшесі де 
бола алады. Бірақ бастауыш есімшеден болса (жіктеу есімдігі
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сыяқты), өздік есімдіктен болған баяндауыш бастауыш пен жак- 
таспайды, алдындағы жіктеу есімдігіиен болған қосалқы аиық- 
тауышымен қыйысады, мысалы:

Бұл жұмысты істеген кісі мен өзіммін (менмін)
» » кісі сен өзіңсің (сенсің)
» » кісі ол өзі (ол) т. б.

Өздік есімдіктің көнеленген кейбір жалаң түрі және кейбір қо- 
сарланған түрі басқа категорияға кәшкен, мысалы, өзге (барые 
септіктегі түрі), өзгеиіе дегендер сыи есім категориясына ауысқан 
сыяқты, өйткені олар үнемі аиықтауыш болың қызмет атқарады 
да, формальдық жағынан шырай жұрнақтарын да қабылдайды 
(өзге адам — өзгелеу, өзгерек; өзгеше адам — өзгешелеу, өзгеиге•• 
рек); сол сыяқты, өзді-өзі, өзінен-өзі, өз-өзінен, өзгешеден-өзгеше, 
өзгеден-өзге деген қосарланған түрлері, өзімше, езіңізше, әзіңше, 
өзініие, әздерінше, өздігінен сыяқты көнеленген жалаң түрлері жә- 
ие өзалдына, өзбетімен (осыдан өзбетінше), өзара сыяқтаиған бі- 
ріккен түрлері үстеу категориясына көшкен.
Е с к е р т у: Өзге адам  деудің орньша өңге адам  деп те айтамыз. Бірак өңге

формасының этимологиясы белгісіз.

§ 44. Белгісіздік есімдіктер

Белгісіз есімдіктердің жасалуына бір, әр, әлде деген үш сөз үя 
(ұйтқы) ретінде (болып) қызмет атқарады. Олай дейтін себебіміз: 
белгісіздік есімдіктер осы сөздердің кейбір басқа есімдіктермен бі- 
рігуі аркылы жасалады. Мысалы:

1) Біреу, кейбіреу, кейбір, кайсыбір, қайбір, әрбір, бірнеше, бір- 
деме (бірнеме);

2) Әркім, әрне, әрқайсы, әрқалай;
3) Әлдекім, әлдене, әлдеқайдан, әлденеше, әлдеқалай, әлде- 

қашан.
Бүл есімдіктер заттық үғымды білдіреді де, зат есімше өзгереді 

(мысалы: әркім, әрне, әрқайсы, әлдекім, әлденеше, біреу, кейбіреу, 
бірдеме) де, сөйлемде субстанциялық (бастауыш, толықтауыш) 
кызмет атқара алады. Ал, кейбіреулері затты анықтайды (кейбір, 
қайбір, ңайсыбір, бірнеше), енді біреулері пысықтауыш мүше бо- 
лып қызмет атқарады (әлдеқалай, әлдеңашан).

§ 45. Болымсыздық есімдійтер

Болымсыздық есімдіктер де еш деген сөз беи кейбір есімдіктер- 
дің бірігуі арқылы жасалады. Мысалы: бүларға ешкім, ешбір, еш- 
теме, ешңандай, ешқашан, ешқайсы деген сөздер жатады. Болым- 
сыздық есімдіктер сөйлемде болымсыздык мағна білдіретін емес, 
жоқ дегеи сөздермен және етістіктің болымсыз түрімен байланыс- 
ты қолданылады (ешкім айтқан емес; ешкім айтқан жоқ; ешкім 
айтпады т. т.).
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Бүлардың ішінен заттық (субстанциялық) үғым білдіретіндері 
еиікім, ештеме (ештеңе), ешңайсысы дегеидер. Олар септеледі де. 
тәуелденеді де, сол себептен сөйлемде көбінесе бастауыш және то- 
лықтауыш болып қызмет атқарады. Ешбір, ешқандай дегендер не- 
гізінде анықтауыш болады. Ал, ешқашан деген есімдік үстеуге 
ауысқан.

§ 46. Жалпылау есімдіктері

Жалпылау есімдіктеріне бәрі, барлық, барша, бар (бар адам ), 
күллі, бүкіл, бүтін, түгел деген сездер ғана жатады. Бүлардың іші- 
нен бері деген ғана субстанциялық (заттық) үғымды білдіреді де, 
қалғандары атрибуттық (анықтау) үғымдарды білдіреді. Бірақ 
олар тәуелденсе, заттық үғымды береді де, бастауыш және толык- 
тауыш бола алады.



VIII. ЕТІСТІК

§  47. Етістік туралы ж алпы  түсін ік . §  48. Е т іст іктердің  ж асалуы .
§  49. 'Гүбір ет іст ік тер .  §  50. І  уынды ет іст ік тер . §  51. К үрделі ет істіктер .  

§  52. Е т іст іктердің  болы м ды , болы м сы з тү р л ер і .  §  53. Сабакты ж ә н е  салт  
ет іст ік тер .  §  54. Етіс категориясы  §  55. Е тістіктердің  ж іктелуі.

§  56. Жіктік ж ал ғаул ар . §  57. Рай категориясы. §  58. Өткен шак.
§  59. Осы шак. §  60. К елер  шак. §  61. К өсем ш елер . §  62. Е сім ш елер.

§ 47. Етістік туралы жалпы түсінік

Морфологиялық (жасалуы, семантикалық, грамматикалық қү- 
былуы) жагынан да, сөйлемдегі қызметі жағынан да сүрыпталып 
қалыптасқан негізгі сөз табының бірі — етістік. Егерде кеіібір сәз 
таптары басқа сөз таптарымен ұштасып жатса, етістіктер өзінін; 
таза етістік түрінде басқа сөз таптарымен үласпайды. Мысалы: 
сор, кір рр  деген сөздер бір жағынан зат есім болса, екінші жағы- 
нан сын есім болып та үғынылады. Ал етістіктердіқ бір өзгеше- 
лігі — бүлар өзінің етістік қалпында, яғни бұнрык райдың екінші 
ж ақ түріиде басқа сөз таптарымен үштаспайды. Әрине, кейбір 
омоігим сөздердің зат есім — етістік, я сыи есім —етістік мағнала- 
ры етістіктердің, баска сөз таптарымеи үласатындығына дәлел бо- 
ла алмайды. Мүидай омонимдер есім мағнасыида септеліп, тәуел- 
деніп, көпшелепіп құбылады да, сол есім мағнасымда үғынылады. 
Ал етістік мағнасында сол етістікке тән категория бойынша қүбы- 
лады. Мысалы:

1. Үйге, үйден, үйім, үйің, үйлері (зат есім).
2. Үйілді, үйілген, үйіліһ, үйдім, үйсін (етістік).
Сөйтіп, етістіктердің ец айкын белгісінің бірі — олардың басқа 

сөз таптарыпан ерекшеленіп қалыптаскаидығы.
Етістіктерді есім сөздерге аититеза етіп қарау жалпы лингвис- 

тнка тарихында ежелдеп келе жатқан дағды. Көне заманғы фило- 
логияда, лингвистикада (мысалы, Платон, Аристотель, Донат және 
басқалар) етістік, есім — бір-біріне қарама-қарсы дара, дербес екі 
түрлі сөз табы деп түсіндірілген. Бүл қағида кейінгі жаңа дәуірде 
де колданылып келді, XVIII ғасырдагі бастап орыс лингвистикасыи- 
да да колданылады. Осы антитеза теориясы негізінде етістіктерді 
морфология тұрғысынан қарамай, синтаксистік категория деп қа- 
райгыи көзқарастар да болды. Етістік туралы мүндай көзқарас- 
тар — кездейеоқ нәрсе емес. Шындығында күрылысы, даму дәре- 
жесі әртүрлі болып келетін дүниедегі тілдердің көпшілігінде жігі 
ашық, ерекшеленген сөз табы — етістік болып саналады. Академик
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В. В. Виноградов: «Антитеза имени и глагола, как структурная осо- 
бениость многих языков, была осознана еще в античной филосо- 
фии и лингвистике»1— дейді. Осы айтылғандай етістіктердің есім- 
дерден өзгешелігі казақ тілінін; де структуралық (тұрпаттық) ерек- 
шелігі болып саиалады.

Етістіктер лексикалық мағиалары жағынан ең әуелі іс, қыймыл. 
әрекет, процесс, я белгілі күй, хал туралы адам ойында анықтал- 
ған ұғымдарды білдіреді. Бұл ұғымдар әрқашан мезгілге, уақытқа 
байланысты болымды, болымсыз түрде ұғынылады. Мысалы, ке- 
седі, кеспейді, қаз, қазба, ашылды, ашылмайды, отыр, отырма.

Етістіктердің лексикалық жағыиан ерекшелігі, оларды әсіресе 
есім сөздермем салғастырғанда айқын сезіледі: ағаш, тсіс, су, етік, 
балта, қалта, масақ, оісол, сай, теңіз, сыйыр, нан, астық, малта, 
ірімшік, стакан, поезд дегеи сөздерді өсір, уат, тасы, ки, шап, пі- 
сір, бастыр, ез, қайнат, құй, мін, оісаз деген сөздермен салғастыр- 
сақ, алдыңғы сөздер заттық ұғымдарды білдіреді, соңғылар сол 
заттармен байланысты болатын істі, қыймылды, әрекетті білдіреді, 
мысалы: ағаш өсір, тас уат, су ағады, етік(ті) ки, балтамен шап, 
қалтсща сал, бүлдірген тер, оісол түзе, саймен оісүр, теңіз толңыды, 
сыйыр мөңіреді, нан пісті, астың оісый, ірімшік қайнат, стаканмен 
(шай) іш, поезға мін. /

Академик В. В. Виноградов орыс тіліндегі етістіктер туралы бы- 
лай дейді: «Глагол — самая сложная и самая емкая семантическая 
категория современиого русского языка».2 Орыс тіліндегі етістіктер 
туралы автордың бұл пікірі қазақ тіліндегі етістік категориясына 
да лайықты. Қазақ тіліндегі етістік категориясы да — семаитика- 
лық жағынан мейлінше өрісі кең категория. Етістіктерге мынан- 
дай грамматикалық категориялар тәи: рай, салттылық, сабақты- 
лық, етіс, шақ, жақ, болымдылық, болымсыздьіқ т. б. Ал есімдер- 
ге септелу, тәуелдепу, көпшелену, кейбіреулеріие белгілі жағдайда 
(баяндауыш болғанда) жіктелу категориялары тән. Етістіктер рай 
жүйесімен (бұйырық рай — өс, өссін ашық рай — аламын, аласың; 
тұйық рай — өсу, ену, алу; шартты рай — өссе, алса, қалау рай — 
алғаймын, алса игі еді) түрленеді, өздік етіс (киін, оісуын, таран, 
қамдан), өзгелік етіс (алғыр, таптыр, айтқыз, қаздыр), ырықсыз 
етіс (жабыл, салын, алын), ортак етіс (тебіс, себіс, айдас) болып 
етіс жүйесімен түрленеді. Сол сыяқты етістіктер беріппін, беріпсің, 
беріпті, оқып оісатырмын,> оқып оісатырсың, оқып оісатыр, оқырмын, 
оқырсын сыяқты шакка, жаққа қарай түрленеді; болымды (оқы- 
ды), болымсыз (оқымады) болып та құбылады.

Сөйтіп, етістіктердің осындай грамматикалык құбылыстары 
олардың баска сез таптарынан ерекше белгісі болып саналады.

Етістіктердің семантикалық өрісі есім сөздердің семантикалык 
ерісіне қарағанда, сан жағынан көп, әралуан, сапа жағынан мүл- 
дем өзгеше- Ол сапалық өзгешелік әсіресе мынандай кұбылыстан 
айкып байқалады. Етістіктер сөйлемде есім сөздерді меңгереді де,

і ТЗ. В. В и ш о г р а д о в .  Современный русский язык, вып. II, 1938 г., 
стр. 331.

з Ж оғарыда аталған ецбек, 331-бет.
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сөйлемнің жалпы құрылысына әсер етеді. Мысалы, тапты — са- 
бақты етістік, сондықтан оған байланысты есім табыс септеуде ту- 
рады (Мұрат іздеген кітабын тапты); о/сетті — салт етістік, оған 
байланысты есім_ барыс. септеупе -түряды (Мүрат мақсатына жет- 
ті); танысты — ортақ етіс, ол өзіме байланысты есімнің көмектес 
септеуде тұруын керек етеді (Мұрат бригадирмен танысты); оюуыл- 
ды — ырыксыз етіс, сондыктан бұл етіс баяндауыш болған сөйлем- 
нің тіке бастауышы (субъектісі) болмайды да, толықтауышы кел- 
тІріндІ бастауыш болып ұғыиылады (орамал оюуылды). Ал, киінді 
формасы сөйлемде баяндауыш болып келсе, ондай сөйлемнің то- 
лықтауышы айтылмайды да, бастауышы айтылады (Мұрат киінді).

В. В. Виноградов етістіктердің есімдерге карама-қарсы қасиет- 
тері туралы көзқарастарға тоқтала келіп былай дейді: «На этой 
почве сложилось своеобразное учеиие о глаголе, как о синтети- 
ческой категории, усвоившей себе основные организационно-грам- 
матические формы м функции других категорий и создавшей свои 
особые «колонии» в сфере всех главных частей речи, кроме фор- 
мальных (т. е. кроме имен числительңых к местоимений) .г

Шындығында етістіктердің сөйлемдегі ролі баска сөз таптары- 
нан әлдеқайда басым. Ол баеымдылық әсіресе жалпы етістіктер- 
дің сөйлемді құрастырғыштық, ұйымдастырғыштық қасиетінен 
аиық көрінеді. Етістіктер өзіне қарасты есімдерді айналасына үйі- 
ріп, сейлемнің кұрамын түрлендіруге әсер етеді.

Етістіктердің бұл нақтылы ұйымдастырғыш қасиетіне байла- 
нысты олардың жалпы бір белгісі айқындалады. Ол — етістіктер- 
дің динамикалық белгісі. Академик В. В. Виноградов Потебняның 
етістік жөиіндегі көзкарасы туралы былай деп жазады: «Глагол, по 
Потебне, — это высшая, наиболее отвлеченная и прогрессируюіцая 
категория речи»2. Шыньтнда етістік катыспаған сөйлем, сөз өріс- 
сіз болып шығады. Етістік түрлері катысқан сөйлем өсіңкі, орам- 
ды болатыны белгілі. Бұдан есімдерден күралған сөйлемдердің 
барлығы бірдей орамсыз болады деген қортынды шықпайды. Бірақ 
сөйлемнің, сөздің, ондағы айтылатын ойдың орамдылығы, кеңдігі, 
өрістілігі және тереңділігі көбінесе етістікке байлаиысты.

Етістіктер сөйлемде көбінесе баяндауыш, көсемше тулғада пы- 
сықтауыш, есімтпе тұлғада аныктауыш қызметтерінде жұмсалады.

Сөйтіп, етістіктер дегеніміз — заттың іс, қыймыл процессін, күйін 
білдіретін, шаққа, жаққа, райға, етіске, болымды, болымсыз болып 
түрленіп, сәйлемді құрастыруда ерекше қызмет атқаратын сөз табы.

§ 48. Етістіктердің жасалуы

Етістік 'категорияларын айқындау үшін және осымен байланыс- 
ты етістіктердін түлғалық қүрамын білу үшін талданатын мәселе- 
нің бірі — етістіктердің жасалу тәсілі. Етістіктің грамматикалык

1 В. В. В и н о т р а  д .о в . Современиый русский язык, выпуск. II, 1938 г. 
стр. 333.
2 Сонда.
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мағналарының әртүрлілігіне қарай, оның түлғалық қүрамы да әрал- 
уан болады. Кұлақтандырылды, жегілді, табылмады, тіркестірі- 
яіпті, сатып алды, жете алмай қалды, оісүгіріп бара оісатыр еді де- 
ген етістіктер тұлға жағынан әртүрлі. Бұлардың қүрамы мағиалы 
бірнеше формалық бөлшектерден (элементтерден) құралған: Қү-
лақ -р тан т  дыр +  ыл +  ды, жег Ң- іл +  ді, таб +  ыл +  ма +  ды, 
тірке +  с +  тір іл +  іп +  ті, сат +  ып ал +  ды, жет +  е ал +  
+  ма +  й қал +  ды, жүгір +  іп бар +  а жатыр е +  ді. Мұндағы 
эрбір элемент бөлшек белгілі мағнаны білдіреді: табылмады деген- 
де, тап — түбір, негізгі ұғымды білдіреді, ыл — жұрнақ, ырықсыз- 
дықты білдіреді, ма — жұрнақ, болымсыздықты білдіреді, ды — 
жұрнақ, өткен шақты, әрі үшінші жақты білдіреді. Демек, етістік- 
тердің құрамы бірнеше мағналы формалық элементтерден құралады 
екеи, яғни етістіктің әралуан грамматикалық категориялары ар- 
наулы элементтер арқылы формаланады. Бірақ ондай ариаулы фор- 
малар, олардың тіркесі арқылы етістік кұрамыиың жасалуы, құ- 
былуы кездейсоқ, қалай болса, солай бола бермейді, тілде қалып- 
тасқан белгілі тәсіл бойынша болады. Етістіктер, оның семантика- 
лық категориялары, жалпы етістіктердің тұлғасы, қазақ тілінде 
баска тілдердегі сыяқты, сондай тәсілдер арқылы жасалады.

Қазақ тіліндегі етістіктер, басқа сөз таптары сыяқты, екі түрлі 
іәсілмен жасалады; 1) синтетикалық тәсіл; 2) аналитикалық тәсіл.

1. С . и н т е т и к а л ы қ  т ә с і л деп жаңа туынды етістіктердің, 
олардың нешеалуан семантикалық категорияларының түбірге, я не- 
гізге белгілі мағналы формалардың қосылуы, жалғануы аркылы 
жасалуын айтамыз. Мысалы: оісыйнастырылды —  ж ы й —түбір, на— 
жұрнақ, с — ортақ етіс жұрнағы, тыр — өзгелік етіс жұрнағы, 
ыл — ырықсыз етіс жұрнағы, ды — өткен шақ жұрнағы. Мүнда 
етістіктің негізгі мағнасына үстелетін семантикалық категориялар 
(етіс, шақ, жак) белгілі форманттардың негізгі түбірге қосылып 
жалғануы арқылы жасалған.

2. А н а л и т и қ а л ы қ  т ә с і л деп негізгі етістіктерге және 
есімдерге көмекші етістіктердің тіркесуі арқылы жаңа сәз жаса- 
луын айтамьіз. Мысалы: тура туру, дем алу, қайтып келу, таң ату, 
кетіп қалу, телефон соғу, дауыс беру, сөйлесіп оісүру, барса игі 
еді, қайтса игі еді. Мұпда әрбір тіркестегі жеке етістіктер, я есім 
мен етістіктер жеке-жеке дзра үғымды білдірмей, күрделі бір ұғым- 
ды білдірген: барса игі еді — бір етістік, бар — негізгі етістік, негізг? 
үғым осында; игі — қалауды, тілекті білдіреді; еді — негізгі етістік-
кешақтық, жақтық мағна береді.

Қазіргі қазақ тілінде бүл екі тәсілдің синтетикалық түрі ең 
негізгі. Басқа сөз таптарына қарағанда, етістіктің л<асалуында 
аналитикалық тәсіл де елеулі орын алады.

Қазақ тіліндегі жоғарыда айтылған екі түрлі сөз тудыру тәсілі 
екітүрлі бағытта қолданылады: бірінші таза лексикалық бағытта, 
•екінші семантикалық бағытта. Асылында лексикалық, семантика- 
лық деген ұғымдар арасы алшақ жатқан қарама-қарсы система 
•емес, бірі-біріне байланысты, бірінен-бірі жасалатын система. Етіс-
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тіктің лексикалық системасына етістіктерден, есімдерден және бас- 
қа сөз таптарынан дербес ұғымды білдіретін жаңа етістіктер де 
жатады. Мысалы: оісұл — жұлкұы, гүл — гүлден, арқа — арқала,
ойын — ойна, жәрдем — оісәрдемдес, ән — әндет, үн — үнде, газа—* 
тазала, баға — бағала, барып кел, алып кел, шығарып сал, щол 
қой, щсірсы ал, тоқтай түр, түра түр, ала кел. Бұлар — аналитика- 
лық және синтетикалық тәсілдермем жасалған т у ы н д ы, к ү р- 
д е л і етістіктер.

Осындай туыиды, күрделі етістіктер мен барлық түбір етістік- 
тердің жыйынтығы тілдегі етістіктердің лексикалық системасы бо- 
лып табылады.

С е м а н т и к а л ы қ  с и с т е м а  деп етіетіктердің негізгі мағ- 
насына үстелетін қосымша мағналардың жыйыитығын, олардың 
сапасын айтамыз1. Бұл үстеме қосымша мағналары да екі түрлі 
сөз тудыру тэсілімен жасалады, айтылады. Мысалы: шарықта — 
шарықтаған, ишрықтап, шарықтар, іиарықтамақ, дем алған, дем 
алып, дем алар, дем алсын, дем алдық, қол қойған, қол қойылып, 
қол қойылса, қол қойылмаған, сүйсін, сүйсіндір, сүйсіндірген, сүй- 
сіндірсе. Мұндағы етістіктердің әрбір формасында етістіктердің 
негізгі мағналарына қосымша, үстеме мағналар кәрсетілген. Ша- 
рықтаған дегенде — ған етістіктің әткен шақ есімшелік категория- 
сын білдірген. Қол қойылса дегенде — ыл ырықсыз етіс категория- 
сын көрсетсе, ал, —са шарт категориясын білдірген.

Сөйтіп, етістіктердің лексикалық жағынан төлдеиуі де, семан- 
тикалық жағынан күбылуы да сөз тудырудың екі түрлі тәсілі ар- 
қылы болады.

Лексикалық мағнасына қарай етістіктер мынандай тұлғаларға 
белінеді: 1) Түбір етістік; 2) Туынды етістік; 3) Күрделі етістік.

§ 49. Түбір етістіктер

Қазақ тілінде етістіктің бастапкы түрі бұйрық райдың 2-жақ 
жекеше түрі болып саналады (ал, бер, қал, жаз, байқа, сыпыр). 
Бұл қалыптағы етістіктер болатын істі, қыймылды, қозғалыс, эре- 
кетті білдіреді. Сонымен қатар бұлардан бұйрық мән де (импера- 
тив) байқалады, бірақ ол етістіктің лексикалық мағнасы емес, 
ондағы істің болмыска қатнасын, яғни істің кімге арналатынды- 
ғын көрсетеді. (Бүл туралы рай категориясын қараңыз).

Осындай, түбірге, жүрнаққа талданбай, болатын істі, қыймыл- 
ды, грекетті білдіретін етістік формалары түбір етістік деп атала- 
ды. Түбір етістіктер түлға жағынан біркелкі болмайды, олар бір 
буынды да, көп буынды да бола береді. Мыс.алы, кел, үқ, қон, өн, 
төн, түт дегендер бір буынды болс.а, сүра, қуан, оісатырқа, оісамыра, 
сырғала, сығала сыяктьт түбір етістіктер екі, үш буынды.

Қазак тілінде түбір етістіктер сан жағынан онша көп емес. 
Жалпы туынды, күрделі етістіктермен салыстырғанда, түбір етіс-

1 Семантикалық системаға септеу, жіктеу, тәуелдеу және көптік категория- 
'сы жатпайды, өйткеиі бұлар еөздін, мағяасы-н үстеменді. Сөз бен сөзді байла- 
ныстырады.
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тіктердің саны әлдеқайда аз. Бірақ олар аз болғанмен туынды етіс- 
тіктердің, күрделі етістіктердің, я тіптІ басқа сөз таптарының жа- 
салуына негіз болады. Мысалы, кір етістігінен — кіріс, кіріспе, кір- 
ме (зат есім) сөздері жасалған. Сол сыяқты, кіріп қайт (күрделі 
етістік) дегенде, кір күрделі етістікке ыегіз болған. ІІІөк етістігінен 
шөгер етістігі жасалған.

Түбір етістіктердіц тағы бір өзгешелігі — олар бастапқы түлға- 
сында айқын, түрақты үғымды білдіреді. Түбір етістіктердің бүл 
ерекшелігін әсіресе күрылысы басқа тілдермен салғастырғанда ай- 
қын білуге болады. Мысалы, орыс тілінде спать етістігі спа түрін- 
де, яғни ть жүрнағысыз түбір түрінде тыянақты айқын үғымды 
білдірмейді. Ол түбір тек тиісті жүрнақ жалғанғанда ғана белгілі 
ұғымға ғіе болады. Басқа тюрік тілдеріндегі сыяқты қазақ тілінде- 
гі түбір етістіктер сол түбір күйінде тыяиақты, айқын үғымды біл- 
діреді.

§ 50. Туынды етістіктер

Қазақ тіліндегі етістіктің көпшілігі туынды болып келеді. 
Туынды етістік деп түбір етістіктен, басқа сөз таптарыиан аналити- 
калық және синтетикалық тәсілдер арқылы жасалатын етістіктерді 
айтамыз. Туынды етістіктердің өздерінен де туынды етістіктер жа- 
сала береді. Сөйтсе де, түбір етістіктер туынды етістіктердің жаса- 
луына негізгі қор болып саналады.
• — Қар, — дір ( — тір, — тыр,) — ір, ( — ыр) жүрнақтары ар- 

қылы бас, өс етістіктеріиен басқар, бастыр, өсір етістіктері жасал- 
ған. Бастыр, әсір етістіктеріиің мағнасы бас, өс мағналарымен бір- 
дей емес. Бас пен (етістік) бастырдың, өс пен өсірдің түп төркіні 
бір болғанмен, олардағы істің, қыимылдың сапасы, түрі басқа- 
басқа.

Қазіргі қазақ тіліндегі туынды етістіктердің көпшілігі есімдер' 
ден жасалады. Шеге, таға, көз, уаң, сан, алыс, оісақын, ңысңа сөз- 
дері осьт қалпында заттық, сапалық үғымды білдіреді, соидықтан 
не? қандай? сүрақтарвша жауап береді. Белгілі жүрнақ арқылы 
бүлар, шегеле, тағала, көзде, уақта, майдала, сана, алыста, жа- 
ңында, ңысңар болып етістікке айналады. Жұрнақ арқылы жасал- 
ған мүндай етістіктердің түбір етістіктерден елеулі айырмашылы- 
ғы болады. Түбір етістіктер — болатын іс, қыймыл, әрекет, козға- 
лыстардың таза өзін ғана көрсетсе, шегеле, тағала сыяқты туынды 
етістіктер белгілі затқа, сапаға байланыстьт болатын күрделенген 
үғымды білдіреді. Сондықтаи бүлардьтң мағнасы түбір етістіктен 
көлемді, күрделі болады. Тағала, көзде, оісаңында дегенде, іс қана 
білінбейді, оған байлаиысты зат та үғыныладьт: тағала — таға са- 
лу, шегеле — иіеге қағу, көзде — кезбен дәлдеу, оісаңыпда — оісақыч 
келу т. б.

Сөйтіп, туынды етістіктердің мағналары түбір етістіктен гөрі 
көлемді, аумақты болады. Туыиды етістіктердің түбір етістіктерден 
тағы бір айырмашылығы — (5үлар түбірге және жүрнақка талда- 
нады. Мысалы: асыр, айщайла, оісеткіз, оісетіл, көбей, азай, толтыр^
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сырла, оісырла, тарат, оісарат деген етістіктер ас +  ыр, айқай +  ла, 
жет +  кіз, жет +  іл, көп(б) +  ей, аз +  ай, тол +  тыр, сыр -[-ла, 
жыр +  ла, оісара +  т болып талданады. Мұнда бірінші элемент не- 
гізгі ұғымның түп төркінін білдірген де, екінші элемент онық екін- 
ші жаңа жасанды түрін көрсеткен. Іс туралы ұғымның түп төркі- 
нін білдіретіи элемент түбір болады да, оның жаңа туынды түріи 
білдіретін элемент жұрнақ болып саналады. Н

Мағна жағынан күрделенген ұғымды білдіріп, тұлға жағынан 
түбірге, жұрнаққа талданатын етістікті туынды етістік. дейміз. '

Туынды етістіктер жасалу тегіне қарай екі түрге бөлінеді:
1) Етістік негізді туынды; 2) Есім негізді туынды. Етістік негізді т
туындылар етістік түбірден жасалады; қыз — қызар, күл — күлдір, 
кел — келтір, ки — кигіз, сөйле — сөйлет, көр — көрсет, оюый — 
жыйна, өш. — өшір, қаш  — қашыр, т. б. Есім негізді туынды етістік- 
тер есімдерден, үстеулерден, одағай, еліктеуіш сөздерден жасала- 
ды: қап — қапта, қол — қолда, орын — орында, оісаңа — оісаңала, 
оісогары — жоғарыла, тіс — тісте, тістен; тез — тезде, тездет; сыл- ,
дыр — сылдырла; із — ізде, дүбір — дүбірле; екеу — екеулеп, 
оісылт — жылтылда, т. б. Я

Е т і с. т і к н е г і з д і т у ы н д ы л а р д ы ң ж а с а л у ы. Етіс- 
тік негізді туындылар түбір етістікке, туынды етістікке мына жұр- 
нақтар жалғану арқылы жасалады: 1

— н (— ін, — ын): ки — киін, тара — таран, бу —• буын, жақ — жа-
ғын, жұл — жұлын, т е п — тебін, іл — ілін, мақта — 
мақтан т. б. Я

— л ( — ыл//—іл): аш — ашыл, бас — басыл, тес — тесіл, кес — 
кесіл, тап — табыл, жаз — жазыл, қыс — қысыл, жұм — жұмыл,
т. б. 1
— т: тара — тарат, қара — қарат, ж ара— жарат, тербе — тербет. 1
— тыр (— тір —дыр — д ір ): тарт — тарттыр, кеп — кептір, кес —

кестір, ен — ендір, қон — кендыр, түн — тұндыр, , 
сал — салдыр, без — бездір, біл — білдір. 1

— тыр — т, — дыр — т (дір — т), (тір — т): кеп — кептір, сок —
соқтырт, соқтыр, шал — шалдырт (ат шалдырту). 
күл — күлдірт, кем — кемдірт, тал — талдырт, оң — 
оңдырт, қон — қондырт, біл — білдірт. Д |

— ,қ ы з ( к і з ,  г і з ) : жат —  жатқыз, жет —  жеткіз, өт —  өткіз, көр —
көргіз, жый — жыйғыз, іш — ішкіз. Я

— ызII — із: там — тамыз, ем — еміз. I 1
Бұл жұрнақтар — иегізінде етіс жұрнақтары, яғни етістіктерден 

етіс категориясын тудыратын жүрнақтар (етіс туралы 290 — 296- 
беттерді қараңыз). Сонымен бірге, бұлар етістіктен туынды етістіх 
тудыру үшін де жұмсаладьі. Мысалы: шал, оісара, біл, әт, оісет, 
жұм, жар, қүй деген етістіктерден етіс жұрнақтары арқылы — 
шалдыр (ат шалдыр), оісарат (жұмсау), білдірт (хабарлау), өткіз 
(астық ©ткізу), жеткіз, оісұмыл, оісарыл, құйыл сыяқты туынды етіс- 
тіктер жасалады.
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Етіс жүрнақтарын жақа етістіктер тудыру үшін қолдануда бел- 
тілі заңдылық бар. Ол — етістіктердің грамматикалық категория- 
■сының, олардың ішінде етіс категориясының лексикалану процесі. 
Бұл продесс туынды етістіктер мағналарының түбір етістіктегідей 
тек іс, қыймыл, әрекет туралы жалаң бір ғана үғымды білдірмей, 
оның басқа категорияға қатынасынан туатыи үстеме ұғымдарды 
да білдіруіие байланысты, екінші сөзбен айтқанда, лексикалану — іс, 
қыймыл, әрекет туралы үстеме үғымдардың (әсіресе, етіс катего- 
риясының) етістіктің негізгі лексикалық мағнасымен үласуымеы 
байланысты. Өт дегенде бір ғана өту әрекеті туралы үғым айты- 
лады. Ал өткіз дегенде тек қана өту ғана емес, оған сол өтудің 
басқа бір затка қатынасы туралы үстеме үғым да қосылаДы. Мы- 
салы, кісіні судан өткізу.

Осымен байланысты етіс жүрнақтары аркылы бір етістіктен 
екінші етістік жасалғанда, екіиші туынды етістіктіқ мағнасы оған 
иегіз болған етістіктің мағнасынан кең болады, яғни туынды 
етістіктіқ мағнасы кеңейеді. Ал бүл мағналық кеңею түбірдегі, я 
негіздегі іс, қыймыл, әрекет туралы жалаң үғымдардың баска зат- 
қа қатыиасын көрсету арқылы болады: кеп — кептір (бірдемені 
кептіру), қал — қалдыр (бірдемені қалдыру), сал — салдыр (үй 
салдыру).

Сөйтіп, етіс жүрнақтары арқылы бір етістіктен екінші етістік- 
тің жасалуы етіс категориясының л е к с и к а л а н у ы н а байла- 
нысты болады. Ал етіс категориясының лексикалануы дегеніміз — 
іс, қыймыл, әрекет туралы жалаң ұғымдардың басқа заттарға қа- 
тынасынан туатын семантикалық категорияның лексикалық мағна-
ға айналуы деген сөз. Етіс категориясының лексикалану проңесін 
тағы мынадан байқауға болады: етіс жүрнақтары арқылы жасал- 
ған туынды етістіктерге етіс жүрмақтары кайтадап жалғанады, мы- 
салы: шалдыр — шалдырт, қондыр — қондырт, қондыртқыз, қа- 
сыт — қасыттыр, оісөнелт — жөнелттір. Етістіктің етіс категориясы
мен етістіктен етістік тудырудың тәсілі, амалы бірдей болу — осы 
етіс категориясының лексикалануынан. Бүл жағдай көпшілік тюрік 
тілдеріне бірдей. Соидықтан басқа тюрік тілдерінің грамматикасын 
жазған авторлар да етістіктеу етістік жасалу мәселесін ылғый 
етіепен байланыстырып қарайды1.

Қазіргі қазақ тілінде етіс жүрнактары әрқыйлы етістіктен етіс- 
тік тудыру тәсілі — ең өнімді тәсіл. Сондықтан хажеттілігіне қарай 
тиісті етістіктерден етіс жүрнактары арқылы туынды етістіктер жа- 
•сала береді: соқ — соғыс, қақ — қагыс, кер — керіс, әс — есір,
кет — кетір, ки — кигіз, сый — сыйғыз, қой — қойғыз, қойдыр, ой— 
ойыл (муз ойылды), оісар — оісарыл, іл — ілін, теп — тебін.

Етістіктен етіс тудыратын өнімсіз жүрнақтар да бар. Мысалы, 
— ар//—ер, —ыр//ір: шық — шығар, қайт — қайтар, кет — кетір, 
қаш — қашыр, түс — түсір, кеш — кеиіір, піс — пісір, қат — қатыр.

1 Н. К. Д  м и т р п е в. Грамматика баиисирского языка, 1948 г, стр. 179, 
А. Н. К о н о н о в .  Грамматика узбекского язьжа, 1948 г. стр. 138 —  139.

283



Е с і м н е г і з д  і т у ы н д ы е т і с т і к т е р д і ң ж а с а л у ы. 
Туынды етістіктердің көпшілігі есім сөздерден жасалады. Есім сөз 
табынан туыиды етістіктердіқ жасалуы етістік категориясынық сар- 
қылмас қоры болып саналады. Басқа сөз таптарымен салғастыр- 
ғанда, етістіктердің сан, сапа жағынан аумақты болуы — олардың 
әртүрлі сөз таптарынаы қорек алатындығынан. Әр сөз табыкан 
туынды етістіктердің жасалуы көлем жағынан бірдей емес. Туын- 
ды етістіктер әсіресе зат есім, сын есімнен, сол сыяқты одағай, 
еліктеуіш сөздерден көбірек жасалады. '

Есім негізді туыиды етістіктер есім сөздерге, одағай, еліктеуіш 
сөздерге белгілі жұрнақтар жалғануы арқылы жасалады. Мүндай 
жұрнақтардың саны, турі көп емес. Оның үстіне сол аз жұрнақ- 
тардың өнімділігі, туынды етістік жасау қабілеті бірдей емес, бі- 
реулері өте өнімді, біреулері өнімсіз, тек белгілі жағдайда ғана 
туынды етістіктер жасай алады. !

Барлык етістік жұрнақтарының ішіндегі өнімдійі — лаЦ—ле, 
—даЦ—де, —таЦ—те жұрнағы. Бұл жүрнақтың есімдерден туыиды 
етістік тудыру қабілеті барлық тюрік тілдеріне бірдей деуге бола- 
ды. Мысалы:

қазақша өзбекше

істе ишла
сөйле сүзла
түзда түзла
аула авла
даярла тайерла
жақсыла яхшила
нормала нормала

—аЦ—е, —арЦ—ер, — р жұрнақтары да туынды етістіктер жа- 
сауға қолданылады: сан — сана, сын — сына, жан — жана, тіс — 
тісе, тең — теңе, ңысңа — ңысңар, щ  — ағар, көк — көгер. Осы 
сыяқты, — ай//—ей, — ық//— ік, —  кер//—гер, — қар//—ғар жұрнақта- 
ры да туынды етістіктердің тұлғасында кездеседі: мол — молай,
аз — азай, көп — кәбей, күш — күиіей, оісол — жолың, кез — кезік, 
ес — ескер, аң — аңғар, тең — теңгер, бас — басңар, су — суғар 
(суар). Бұл жұрнақтар барлық есімдерге бірдей жалғана бермейді, 
сондықтан бұлар арқылы жасалғаи туындылардың саны көп емес.

Басқа негізді туынды етістіктер ылғый жрғарыда аталған жұр- 
нақтардың жадағай түрі арқылы ғана жасалмайды. Қейде олар 
(соның ішінде — ла жұрнағы да) басқа жүрнақтармен қабаттасу 
арқылы да туынды етістіктер жасайды: ар -{- ла  +  н, зар +  ла-\- н, 
ат -(- та -]- н, қам -]- да -|- н, көңіл +  де -{- н, әзір +  ле  +  н, ашу +  
+  ла  +  н, өрше +  ле  +  н; ара +  ла  +  с, оюаға +  ла  +  с, сыбыр +  
+  ла  +  с, төбе +  ле  +  с, оісақын +  да +  с, ақыл +  да +  с, әзіл +  
+  де +  с, көмек +  те +  с; майда +  ла  +  т, таға +  ла  +  т, жа- 
қын +  да +  т, төмен +  де +  г.

Етістік жүрпақтарының қабаттасуы етіс категориясының лекси- 
калану процесімен және сабақты етістіктің салт етістікке, салттың.
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— сабақты етістікке айналу процесімен байланысты. Осы себептен 
етіс жұрнақтары басқа сез таптарьшан — ла арқылы жасалатын 
туынды етістіктерге де жалғанады.

Етістік негізді туынды етістіктердегі етіс категориясының лекси- 
калануы сыяқты, есім негізді туынды етістіктер де лексикаланады,
— ла жұрнағының етіс жұрнақтарымеи қабаттасуының негізгі се- 
бебі осында.

Етіс жұрнақтары арқылы жасалатын етістік негізді туындылар- 
ға етіс жұрнақтарының қайта жалғанатыны сыяқты, басқа сөзтап- 
тарынан — лан, —лас, —лат жұрнақтары арқылы жасалған туын- 
дыларға да етіс жұрнақтары қайта жалғанады.

Етістік негізді туынды Есім негізді туынды
етістік: етістік:

шалдыр — шалдырт камдан — қамдандыр
кондыр — қондырт көңілден — квңілдендір
қондырткыз әзірлен — әзірлендір
қасыт — қасыттыр ашулан — ашуландьгр
жөнелт — жөнелттір сақтан — сақтандыр
тарат — тараттыр өршелен — өршелендір
сұрат — сұраттыр (—ңыз) аралас — араластыр 
жәнелт — жөнелттір сыбырлас — сыбырластыр
сұрас — сұрастыр ақылдас — ақылдастыр
сұрастырт майдалат — майдалаттыр
киін — киіндірт жағалат — жағалаттыр
жалын — жалындыр төмендет — төмендеткіз.

Қазақ тіліиде туынды етістіктер жасалуының етіс категория- 
сымен байланыс желісі мынандай: 1) етістіктен етіс жасалады; 
етістен туынды етістік жасалады; туынды етістіктен етіс жасала- 
ды; 2) есімдерден, одағайлардан, еліктеуіш сөздерден етістік жа- 
салады, туынды етістіктен етіс жасалады.

Сан есімнен жасалған туынды етістіктердің лексикалық мағна- 
сында, жасалуында белгілі өзгешелік бар. Олар етістіктің лексика- 
лық түрінен гөрі, көсемшеге,бейім болады, яғни үстеулік реңкте 
ұғынылады. Согідықтан, олар жалаң түрде ғана емес, көбінесе 
косақталып айтылады. Сол қосақталған қалпында басқа туынды 
етістіктер сыяқты жаққа, шаққа кұбылмай, көсемшеге, есімшеге 
айналып айтылады. Бір-бірле, екеу-екеуле, он-онда дегендерді бір- 
бірледім, екеуледік, он-ондадық дегеннен гөрі, бір-бірлеп, екеулеп, 
он-опдап деген дағдылы. Сол сыяқты, мүндай сан есімиеи жасал- 
ған туындылар кейде есімше калпында атрибут түрде де колда- 
нылады. Он-ондаған, огсүз-жүздеген, мың-мыңдаған (адам) сыяктьт.

Қазақ тіліндегі етістіктердің толып жатқан түрлері одағай. 
еліктеу сөздерден жасалады. Уһле, арсы -}- ыл — арсылда, күрсіл — 
күрсілде, иіың -}- ыр — шықырла, тақыл — тақылда, дүңкіл — дүң- 
кілде, ысыл — ысылда, қырқ +  ыл -}- да деген тәрізді. Есім сөздер 
сыяқты, мұндай еліктеуіш сөздер де, одағайлар да туынды етістік- 
тердің сарқылмас қоры болып есептеледі.
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Бірақ одағайлардан, еліктеуіш сөздерден етістіктіқ жасалуьг 
біркелкі емес, әртүрлі. Адамнық іінкі сезім күйімен байланысты’ 
одағайлардан етістік тікелей жасала береді, мыс, уһледі, а һ - \-л а - 
ды сыяқты. Айналадағы затпен байланысты еліктеуіш сөздер еқ 
әуелі зат есімге айналып барып, содан кейін етістікке айналады. 
Пыр, дүр, таң, арс деген еліктеу сөздерінен дүріл, тацыл, арсыл 
түрінде зат есім болып калыптанады да, содаи кейін —ла  жұрнағьі' 
жалғанады; пырылда, дүрілде, тацылда, арсылда, т. б.

§ 51. Күрделі етістіктер

Түбірге я негізге жұрнақ жалғану арқылы туынды етістіктер- 
дің жасалуы етістік категориясы дамуынық бірден-бір тәсілі ғана 
емес. Бұл сынтетикалық тәсілмен қатар, қазіргі тілде өріс алған. 
тағы бір тәсіл бар. Ол — аналитикалық тәсіл. Бұл тәсіл бойынша 
болатын іс, қыймыл, қозғалыс, әрекет бірнеше сөздердің тіркесуі- 
мен де жасалады: сатып ал, келе жатыр, айта бер, өлең айт, кө- 
ңіл көтер, айта бер, күліп окіберді, күліп оісібере оісаздады, сурет 
салдьі дегеидер — күрделі етістіктер. Бұлардық қайсысы болса да 
бір лексикалық ұғымды білдіреді. Сондықтан бір ғана сұраққа 
жауап береді, сөйлемде бір ғана мүше болады. Мұндай тіркестегі 
сөздердіқ арасына басқа сөз қосылмайды, қосылса және сөз ара- 
ласса, олар иегізгі бір ғана ұғымды білдірмейді.

БІрнеше етістіктердің, я етістік пен есім сөздердің іс туралы 
белгілі ұғымды білдіретін тұрақты тіркесін күрделі етістік дейміз.

К ү р д е л і  е т і с т і к т е р д і қ ж а с а л у ы. Қүрделі етістік- 
тер не етістіктерден құралады да, не есім сөз бен етістіктерден ара- 
лас кұралады: сатып ал, жүре бер, мәз бол, жауап бер, т. б. Күр- 
делі етістікке енген дара етістіктер бір-бірімен көсемшелер арқы- 
лы байланысады. Ең соқғы етістіктен басқа алдықғы етістіктердіқ 
барлығы көсемшеде тұрады. ЬІлғый етістіктен құралған күрделі 

, етістіктер көсемшесіз бір-бірімеп байланыспайды: ала бар, сала
4 сал, түра түр, цоя түр деген етістіктердегі көсемшені алып тастап, 

ал бер, сал сал, түр түр, ңой түр десек, күрделіге еиген дара етіс- 
тіктер өзара байлаиыспас еді.

Сөйтіп, ылғый етістіктердеи құралған күрделі етістіктер бір-бі- 
рімен көсемшелер аркылы байланысады, яғни негізгі етістік кө- 
семшеде тұрады да, соқғы көмекші етістік түбір күйінде не жік- 
тік жалғауларынық бірінде тұрады.

Күрделі етістікке енген дара етістіктердіқ мағна жағынап бар- 
лығы бірдей теқ болмайды. Бүлардың біреулері негізгі болады да, 
қалғаны көмекші болады. Айта бер етістігініқ мағнасы айту ту- 
ралы. Сондықтан мұндағы негізгі етістік — айт. Екінші бер етістігі 
негізгі ұғымға косымша амалды білдірген. Екінші сөзбен айтқан- 
да, алдықғы айт етістігі өзініқ дәл мағнасында айтылған, екінші 
бер етістігі өзіпің негізгі мағнасында емес, келтірінді мағнада 
айтылған. Күрделі етістіктегі негізгі ұғымды білдіретін етістік не- 
гізгі болады да, оның келтірінді мағнада айтылып тұрған соңғы
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сыңары көмекші болады. Негізгі етістік алда тұрып, көмекші етіс- 
тік одаы соң тұрады.

Есім сөздер мен етістіктен жасалған кұрама етістіктерде іс,. 
қыймыл туралы ұғым ондағы есім сөзде болмайды, соңғы көмекші 
етістікте болады: сурет салды, ұйқы цанды, ер жетті, ат қойды  
дегенде, істі, қыіімылды, әрекетті, олардың соңғы етістік сыңарла- 
ры білдірген. Мұндай аралас күрделідегі соңғы етістік өзіиің негізі 
жеке тұрғандағы мағнасында емес, көбіыесе келтірінді мағнада 
айтылады. Таң атты,мылтық атты дегеидегі — атты етістігінің мағ- 
насы бірдей емес. Мылтық атты дегенде, — атты өзінің негізгі төл 
мағнасында тұр да, таң атты дегеиде атты келтірінді көмекші мағ- 
нада. Сүйтсе де таң атты етістігіидегі келтірінді етістік бұл тіркес- 
те есім сөзге етістік (вербум) мағнасын беріп тұр.

Күрделі етістіктердің екі түрінде де жалғау, жұрнақ ең соңғы 
етістікке жалғанады да, пегізгі етістік пен есім сөзөзгермей бір қа- 
лыпта тұрады: ала бердім, ала беріппін, ала береді, ала бермекпін, 
ала бересін, ала берген еді т. б.

К ү р д е л і  е т і с т і к т е р д і ң  т ү р л е р і .  Күрделі етістіктер 
өзіне еиген сөздердің санына қарай әр түрлі болады; олар көбіне- 
се екі, үш етістіктен (бере бер, бара эісатыр, айта сал, айтып кел , 
айтып жібер, отыра тұр, аңьіл айт, телефон соң; айта бастап еді, 
сатып алғалы отыр, күте түрғысы келеді, кетіп бара эісатьір, айта 
алмай ңалды, иіыдай алмай отыр), кейде төрт етістіктен құралады: 
шыдай алмай отыр еді, алып бара эісатыр еді, айтып бере алмай 
ңалды, эісеңіп шыға алатындай болды.

Үш, төрт құрамды күрделілерде де иегізгі үғымды ең бірінші 
орында тұрған етістік білдіреді. Қалғандарының барлығы көмекші 
мәнде болады да, негізгі етістіктерге әртүрлі мағна қосады.

Күрделі етістіктердің жасалуында көмекші етістіктер өте маңыз- 
ды қызмет атқарады. Сондыктан көмекші етістіктердің мағнасын 
талдау керек болады. Қазак тіліидегі көмекші етістіктер екі түрде 
кездеседі: арнаулы нағыз көмекшілер, 2) ауыспалы шала кө-
мекшілер. ттрнаулы көмекшілерге е, де, ет сыяқты көмекшілер жа- 
тады. Бұлар жеке колданылмайды, себебі мағналары өте белгісіз. 
Нағыз көмекшілер баска етістіктердің шылауыида айтылады да, 
олардың белгілі бір амалыи көрсетеді, болмаса күрделідегі есім 
сөзге етістік мәнін береді: айтар едім, айтар едің, ғапу ет, жәр-
дем ет.

Ауыспалы көмекшілер деп жеке тұрғанда белгілі мағнасы 
бар, бірак, кейде негізгі, кейде көмекші қызметте қолданылатык 
етістіктерді айтамыз. Олар бол, ал, ңал, сал, бер, ңой, эісібер, кел, 
ңара, көр, түр, отыр, жатыр, жүр, баста, таста сыякты етістіктер: 
аман бол, көрцге болады, эісаза алады, айтып жіберді, айта сал  ̂ ән 
сал, эісазып тас.та, көріп кел. Кілен етістіктен күралған күрделіде- 
гі көмекшілер негізгі етістіктегі істің созаланқылығын, тездігін, тұ- 
жырымдыльтғын, басталуын, бітуін көрсетеді.

Таста, ңал, қой. жібер, сал көмекшілері тужырымдыльткты біл- 
діреді: айтып ңалды, келіп ңалды, беріп ңойды, көрі.п ңойды, ай- 
тып салды, айтып жіберді, жсізып тастады. Бүлардын, кейбіреулері



үнемсіз көсемшедегі етістікпен тіркесіп келгенде, тездікті де білді- 
реді: келе қалды, отыра щалды, тастай салды, бере қойды, т. б.

Ал көмекшісі негізгі етістіктегі істіқ болу я болмау мүмкінші- 
лігін көрсетеді. Ж үре алады, оқый алады, сөйлесе алады, жүре ал- 
майды, оқый алмайды, сөйлей алмайды.

Қара, көр көмекшілері негізгі етістіктегі істіқ созалаққылығын, 
аяқталмағандығын көрсетеді. Айтып көр, айтып қара, оқып көр, 
байқап көр, байқап ңара, сынап көр, сынап цара.

Бол көмекшісі негізгі етістіктегі істіқ аяқталғандығын, я аяқ- 
талатынын білдіреді: айтып бол, оқып бол, беріп бол. Бол етістігі 
есім сөзбен тіркескеиде, белгілі заттық, сапанық басқа біреуге то- 
ғысатындығын көрсетеді. Батыр бол, бащытты бол, шешен бол, үл- 
кен бол.

Жатыр, оісүр, отыр, тұр көмекшілері иегізгі етістіктегі істіқ мез- 
гілге байланысты халін, күйін білдіреді. Оқып отыр, жазып тұр, 
айтып жатьір, тындап отыр.

Кел, бар, бер көмекшілері негізгі етістіктегі істіқ бағытын, бо- 
лу процесін білдіреді. Алып бер (ал да бер), алып кел (ал да 
кел), алып бар (ал да бар).

Қазак тіліидегі көмекші етістіктердің саны, олардың білдіретін 
амалдық мәні бұл айтылғандармен бітпейді.

§ 52. Етістіктердің болымды, болымсыз түрлері
Етістіктердіқ баска сөз таптарынан үлкеи айырмашылығынық 

бірі — оларда болымды, болымсыз категориясының болуы.
Етістік категориясыпдағы болымдылық пен болымсыздық істіқ, 

қыймылдық, әрекеттің болу, болмауымен байланьісты болады. Ал- 
дым — алмадым дегеиде, ал ісіиіқ бірде реальдығы айтылса, бірде 
болмайтыпдығы аңтылады. Етістік реальды қалпыида істіқ болға- 
нын, я болатыныи, я болып жатқанын білдіреді, кері қалыпта 
оның болмағаныц, я болмайтынын көрсетеді. Неніқ болғанын, бо- 
латыиып, я болып жатқанын көрсететіи қалып б о л ы м д ы, р е- 
а л ь д ы қ  қалып болады, ал, керісінше, істіқ болмағанын я болмай- 
тынын білдіретін қалып, б с л ы м с ы з ,  р е а л ь с ы з  қалып бола- 
ды. Реальдық і-галыпты етістіктіқ болымды түрі деп, реальсыз кал- 
пыіг болымсыз калып деп атайды. Болымдылык та, болымсьгздык 
та етістіктіқ лексикалык сапасына жатады. Етістіктің болымсыз 
түрі болымдьт түрден жасалады.

Қазақ тілінде етістіктің болымсыз түрі екі түрлі жолмен жаса- 
лады: 1) С и н т е т и к а л ы қ ж о л; 2) А н а л и т и к а л ы к  ж.о л- 
м е н. Сиитетикалык жол деп етістіктің болымсыз түрініқ болым- 
ды түрден жүрнақ жалғану аркьтлы жасалуын айтамыз. Болымды 
етістікті болымсызға анналдыратын журнак — ма// ме, — па// — пе, 
— ба II — бе. Бүлар етістіктіқ 2-жақтық бүйрык рай түлғасынан 
кейін, сол сөздіқ соқғы буыиы меи соқғы дыбысына бейімделө, үн- 
десе жалғанады:

бар — барма тарт — тартпа
сал — салма кет — кетпе
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кел — келме 
суыр — суырма 
құтқар — құтқарма 
тапта — таптама

қаз — қазба 
без — безбе 
хабарла — хабарлама 
толтыр — толтырма.

Бтістіктің сұраулы түрі де нақ (дақ) осылай жасалады. 
Қеле ме, бара м<і, бола ма, болмай ма? Екеуіиің айырмашылығы 
олардың мағпасыида жәтіе екпіпіпде болады. Болымсыз түрде ма 
етістіктіц бастапқы түріпе жаДғапады да бұйрық (имцератив) тү- 
рінде айтылады. Бұл жағдайда ма жұрнағы екпінсіз айтылады 
(айтпа, кетпе, көрме т. б.). Ал сұраулық мағпада ма етістіктің 
грамматикалық формаларымеи тіркесе береді. Бұл жағдайда ма 
шылауына екпіп түседі де, бөлек жазылады. Айта ма, кете ме.
«айтып па, кетті ме т. б. сыяқты.

Синтетикалық жолмен жасалған болымсыз түр, болымды түр 
Сыяқты, етістіктіц бастапқы түрінеп жасалады. Сондықтан етістік 
болымды түрде қалай құбылса, болымсыз түрде де солай қүбыла- 
ды: ордым — ормадым, орамып — ормаймын; сондай-ак, болымсыз 
түр етістіктіц етістік қалпынан да, етіс қалпынан да жасала бере- 
ді: оқы ды — ощымады, оқылды — ощылмады, оқытты — оқытпады, 
т. б.

Болымсыздық категориясының аналитикалық жолы деп болым- 
ды қалыптап жасалғаи өткен шақ есімшеге оісоқ я емес сөздерінің 
тіркесуі арқылы жасалуын айтамыз. Мұндайда жіктеу жалғауы 
оісоқ, емес сөздеріне жалғайады. Мысалы, алган оюоқпын, алған 
емеспін, алған о і с о қ с ы ң ,  алған оюоқпыз, алған емеспіз, алған оісоқ- 
сыңдар, кейде бірінші жақта есімшеге тәуелдеу жалғауы жалға- 
иып та айтылады: алғаным жоқ, көргенім оісоқ, білгенім оісоқ, есті- 
генім оісоқ. Мұныц өзі де қысқарып — алғам жоқ, көргем жоқ, айт- 
■Қам оюоқ болып та айтылады.

Етістіктер істі, кыймылды, халды, жалпы процестерді білдіру 
жағынан желісі біркелкі болғанымен, олардың іигкі леқсикалық, 
семантикалық сапасында көриекті ерекшеліктер болады. Мұндай 
мағналық ерекшеліктер әрқашан етістіктердің сыртқы формалық 
құбылуы арқылы көріне бермейді, сол етістіктің ішкі лексикалык 
мағнасымен ұласып тұрады да, ерекше формалар арқылы көрінетін 
категориялармен амалдас (корреляциялы) болады. Етістіктердің 
осындай мағналық ерекшеліктеріне салт етістік, сабақты етістік 
■категориясы жатады. Мына екі топ етістіктердің мағнасын сал- 
ғастырып байқайық:

§ 53. Сабақты және салт етістіктер

I. жүр, отыр, қозгал, 
кел, қапна, жайна, 
жаркыра, сарқыра, 
сайра, күркіре,

II. жаз, оқы, тоқы, 
жібер, шақыр, ал, 
бар, аудар, жақ, 
жыйна, баста,

дүрілде, жүгін, л(умыл, 
от, кет, оз, қал, жет,

орында, мойында, 
тәрбиеле, көшір,
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2) —л (ыл, іл), — н (ы«,ін) жұрнақтары ■ арқылы сабакты етіе- 
тік салт етістікке айналады. Орында. — тапсырма орындалды, ау- 
дар — кітап аударылды, тазала — киім тазаланды, көр — мал кө- 
рінді, жібер — кісі жіберілді, от оюағылды, туқым себілді.

Есім негізді туынды етістіктер де етістік негізді туындылар 
сыяқты сабақты түрден салт түрге, я керісінше, ауысып отырады. 
Бұл —ла жұрнағына осы жоғарғы етіс жұрнақтарының қосылуы 
арқылы айналып отырады.

Алатау шьтккан күнмен мұнарланып,
Нүрлана, сэулелене тұрды жанып,
Күмістей жүлдыз кекте, алма бақта 
Үн шашты радио толқынданып (Ж.)

Мұнарлан, нүрлан, сәулелен, толқындан деген етістіктер 
есім негізді туындылардың н жүрнағы арқылы салт етістікке 
айналған түрі. Егерде — н жүрнағысьтз нүрла, сәулеле, толқында 
түрінде айтылса, сабакты болар еді.

—ла жұрнағы арқылы жасалатын есім негізді туынды етістік 
көпшілік жағдайда сабакты болады. Мысалы: жырла, істі жора- 
малда, есікті щулыпта, кемшілікті сына, зісолды тазала, қарындаш- 
ты ушта, жумысты баста сыяқты.

Сөйтіп, етістіктердің салттык, дабақтылық категориясы біліну, 
көріну жүйесіне сәйкес лексикалық-семантикалык категория екен- 
дігі айқыидалады. Лексикадык катёгория екендігі етістіктердің 
мағнасы өзінің бастапқы қалпында салт, сабақты болатындығынан 
білінеді, я ғ і і и  салттық, сабақтылык ең әуелі етістіктің лексикалык 
сапасы болып келеді. Ал _ семантикалық категория екендігі салттык 
пен сабақтылық етіс категориясымен араласып, сол етіс жұрнақ- 
тары өзгеретіидігінеи, бірі-біріне ауысатындығынан айқындалады. 
Салт және сабақтылық категорияларының етіспен үштасып «ара- 
ласып» жататынын академик В. В. Виноградов және басқа автор- 
лар да байқаған1.

Шындығында салт, сабақтылық категориясы етістіктердің ең 
негізгі лексика-семантикалық қасиеті болып саналады. Сондықтан 
салттылық, сабақтылық тіпті грамматикалық категориялармен 
араласып жатады. Осымен байланысты салт және сабақтылық 
категориясы өрісі?кен, аумақты категория болып есептелінеді. Бү- 
лардың барлық көрінісі, қүбылыстары басқа категориялармен бай- 
ланысты тексергенде толық айқындалады.

§ 54. Етіс категориясы

Етістіктердің ерекше грамматикалық категориясының бірі — 
е т і с .  Зерттелінген тілдердегі етістің сапасы, саны, көріну форма- 
сы әртүрлі болғаымен, олардың жаратылысында жалпы зандылык

* В. В. В и н о г р а д о в .  Современішй русский язык, ч. II, 1938 г. 
ст.р. 486, 488.
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2) —л (ыл, іл), — н (ын,ін) жұрнақтары арқылы сабақты етіс- 
тік салт етістікке айналады. Орында — тапсырма орындалды, ау- 
дар — кітап аударылды, тазала — киім тазаланды, көр — мал кө- 
рінді, жібер — кісі жіберілді, от жағьілды, тұқым себілді.

Есім негізді туынды етістіктер де етістік иегізді туындылар 
сыяқты сабақты түрден салт түрге, я керісінше, ауысып отырады. 
Б ұ л —ла жұрнағына осыжоғарғы етіс жүрнақтарыньщ қосылуы 
арқылы айналып отырады. • !

Алатау шыққан күимен щ нарлаяы п,
Нүрлана, сзулелене  түрды жаиып,
Күмістей жүлдыз көкте, алма бақта 
Үн шашты радио толк,ынданып (Ж  )

Мұнарлан, нұрлан, сәулелен, толқындан дегеи етістіктер 
есім негізді туындылардың н жұрнағы арқылы салт етістікке 
айналған түрі. Егерде — н жүрнағысыз нүрла, сәулеле, толқында 
түрінде айтылса, сабақты болар еді.

—ла жүрнағы арқылы жасалатын есім негізді туынды етістік 
көпшілік жағдайда сабақты болады. Мысалы: жырла, істі оісора- 
малда, есікті қүлыпта, кемшілікті сына, оісолды тазала, қарындаш- 
ты үшта, оісүмысты баста сыяқты.

Сөйтіп, етістіктердің оалттық, сабақтылық категориясы біліну, 
көріну жүйесіне сәйкес лексикалық-семантикалық категория екен- 
дігі айқындалады. Лексика.д*ік катёгория екендігі етістіктердін 
мағнасы өзінін бастапқы қалпында салт, сабақты болатындығынан 
білінеді, яғни салттық, сабакдылық ен әуелі етістіктің лексикалык 
сапасы болып келеді. Ал^семаптикалық категория екендігі салттық 
пен сабақтылық етіс категориясымеғі араласып, сол етіс жұрнақ- 
тары өзгеретіндігінен, бірі-біріне ауысатындығынан айқындалады. 
Салт және сабактылық категорияларының етіспен ұштасып «ара- 
ласып» жататыныи академик В. В. Виноградов және басқа автор- 
лар да байқаған1.

Шындығында салт, сабақтылық категориясы етістіктердің ең 
негізгі лексика-семантикалық қасиеті болып саналады. Сондықтан 
салттылық, сабақтыльтқ тіпті грамматикалық категориялармен 
араласып жатады. Осымен байланысты салт және сабақтылық 
категориясы өрісі кең, аумақты категория болып есептеліиеді. Бү- 
лардың барлық көрінісі, күбылыстары басқа категориялармеи бай- 
лаиысты тексергенде толық айқындалады.

§ 54.1 Етіс категориясы

Етістіктердің ерекше грамматикалық категориясының бірі — 
е т і с .  Зерттелінген тілдердегі етістің сапасы, саны, көріну форма- 
сы әртүрлі болғанмен, олардың жаратылысында жалпы заңдылық

1 В. В. В и н о г р а д о в .  Совремешіый русский язык, ч. II, 1938 г. 
стр. 486, 488.
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бар. Өте көп, өте тереқ зерттелген орыс тілініқ етіс категорияеын 
«істің объектіге және субъектіге (істі істеушіге) қатынасының кө- 
рінісі» деп аныктайды1. Мұпдай козқарас жаңа көзқарас емес, 
орыс лннгвистикасында бұрыннан орпыққан көзқарас. Бұл мәселе- 
нің тарихы академик В. В. Виноградовтың «Современный русский 
язык» атты еңбегінің екінші бөліміиде толық антылған (469 — 
481-беггер). ,'-і і

Қазақ тіліпдегі етіс категориясы да іске субъекті мем объекті- 
нің қатыиасынан пайда болатып семантикалық категория: тая —
таян, ізде — ізден, күй — күйін, бу — буын, бу — буыл, оісап — 
жабыл, окасыр — эісасырын, сыз — сызылды, қаз — қазылды, біл- 
дір — білдірт, сұра — сүрат, тарсіт — тараттыр, қу — қуғыз, тап — 
таптыр, таптырщыз, отыр — отырт, жыйна — оюыйнас (егіп). Мұнда 
түбір, туыпды, салт, сабақты етістіктердіц белгілі жұрнақтар арқы- 
лы ішкі мағналық жағыиан да құбылып түрғандығы байқалады. 
Істеушінің іске қатынасы әртүрлі болуы етістіктің мағнасын түр- 
лендіріп түр. Белгілі істі субъектінід өзі тікелей істеуі мүмкін; мы- 
салы: Айдар егін айдады, Айдар библиотекадан кітап алды, Айдар 
аулына хат оюазды. Мұпда — айдады, алды, оюазды іетерінің істеу- 
шісі (субъектісі) — Айдар. Егер айдау, алу, оюазу етістерін Айдар- 
дыц езі тіке істемей, басқа біреуге істетсе, я басқа біреу аркылы 
істесе, баяндауыш болып тұрған етістіктердің мағиасына, түлғасы- 
на формалдық өзгеріс кіреді. Айдар егін айдатты, Айдар кітап ал- 
дырды, Айдар үйге хат оюаздырды. Мүнда грамматикалық жағы-' 
нан — айдатты, алдырды, оюаздырды етістіктері Айдар сөзімен 
«субъект — предикаттық» қатыиаста тұрғанымен, істі істеген екіи- 
ші субъект. Мұнда іс өз субъектісі арқылы істелмей, өзге субъекгі 
арқылы істелетіндігі көрінеді. Бұл өзгегае қатынас етістікке өзге- 
лік мән берген, ал ол өзгелік мән ерекше жұрнақ арқылы (дыр, т) 
беріліп, етістіктің формасына өзгеріс енгізіп тұр. Егерде іс бір 
ғана субъект (мейлі өз субъектісі, мейлі өзге субъект) арқылы 
істелмей, ортақ субъект тарапынан істелсе, онда етістікке баска 
мән қосылады, мысалы: Айдар егіп айдасты, Айдар асгық оюый- 
насты. ‘ . I

Сөйтіп, етістіктердің жоғарыдағы сыяқты мағналық күбылуы 
мен формалық түрлепуі Істіц, әрекеттің, қыймылдың істеушіге ка- 
тынасынан туып отыр. Егерде істі субъектінің (істеушінің) өзі ті- 
келей істесе, ол етістік өздік мағналы болады; егерде іс басқа бі- 
реу аркылы істелсе, ол етістік өзгелік мағналы болады. Ал іс бір- 
неше субъектініқ тед қатынасуы арқылы істелсе, етістік ортақ мағ- 
налы болады.

I. Мен ғасырдың айғағы жүзге келдім,
Ел бірлігін, бакытып іздеп едім. '

Айды сіялап, күн қүиітым. иүр жамылдым,
Кездесіп  жетпіе үште іздегенім. (Ж.).

і С. Д . Н и к и ф о р о в .  Глагол..., 1952, стр. 13



Мұндағы келдім, іздеп (едім), аялап, қүиітым, оісамылдым, кезде- 
сіп деген етістіктер өздік мағиалы етістіктер.

II. Кірпігіцді каққанша,
Бір көш бойы баргызар.
Ескен желді артыңнан 
Қарсы алдыішан түрғызар.
Зауылдаған екпіні
Демінді зорга алғызар. (Ж ).

Мұидағы барғызар, тұрғызар, алғызар етістіктері өзгелік мағналы.
III. Қырмандағылар аетык тиесті, бригада мүшелері 

ацылдасты, нгілікті іске ат салысты, шарт 
оісасасты, қол қойысты.
Мүндағы тиісті, акылдасты, салысты, жасасты 
етістіктері —  ортақ мағналы етістіктер.

Өздік, өзгелік және ортақ мағналы етістіктер ылғый сабакты 
болады.

Жоғарыда, етістіктер сабақты түрден салт түріне ауысады де- 
лінді. Мұндайда етістіктердіц мағиасына өзгеріс енеді, тұлғасы 
кұбылады. Мысалы: бөл — бөлін, тәк — төгіл, үз — үзіл, сүз —- 
сүзіл, сал — салын, ал — алын, көр — көрін, жаны — оісаныл.

Сабақты етістіктердің салт етістікке айцалуы табыс септеудегі 
тура толықтауыштыц бастауышқа айиалуына байланьісты:

С а б а қ т ы т ү р і С а л т т ү р і

суды төк су төгілді с
арқаиды үзді арқан үзілді
жол сал жол салынды
даланы көр дала көрімді
егін ек еғін егілді
жұртты жый жұрт жыйылды.

Сабакты етістік салт етістікке айналғаи түрінде, іс субъектісіз, 
өзінен өзі істелген болып ұғынылады, яғни іс істеуші болмайды 
(субъектісіздеиеді).

Сөйтіп, етістіқтіц субъектіге және объектіге қатнасына байла- 
иысты семантикалық жэне формалдық қүбылуыи етіс деп атаймыз.

Қазақ тіліидегі етістер мынандай:
1. Өздік етіс; 2. Өзгелік етіс; 3. Ортақ етіс; 4. Өзіндік етіс;

5. Ырықсыз етіс.
Ө з д і к  е т і с .  Өзіне тән істі негізгі субъектінің өзі істейтіндігі 

көрсетілое, етістік өзінің алғашқы мәнінде, яғни бастапкы салт, 
сабақты етіс мағнасында айтьілады. Бораш үйіне хат оісазды, Мүса 
демалысқа келді дегенде оісазу, келу  істерін субъектініц өзі істеген 
болып ұғынылады. Мұнда басканың ешбір қатнасы жоқ. Сондық- 
тан етістік мән жағынан кұбылмай, алғашқы салт, сабақты қал- 
пында айтылған. Өздік етіс өзгелік етіспен салғастырғанда айқын 
сезіледі. Бораш үйіне хат оісаздырды десек, Бораш  грамматикалық 
бастауыш болғанмен, жазу ісін істеуші болып шыкпайды. Бүл 
арада бастауыш — Бораш  жазу ісі мен оны істеушінің арасында- 
ғы бәсең субъект болады, өйткені оісазу ісін Бораш басқа біреу ар- 
кылы істеген болады.
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Өзіне тән істі, қыймылды субъектінің басқа біреу арқылы істе- 
мей, тіке өзі істейтіндігін, я өзі істегендігін білдіретін етістіктің 
алғашқы турі өздік етіс деп аталады.

Өздік етістіқ өзіне арнаулы ерекше формасы жоқ. Түбір, туьгн- 
ды етістіктер салт, сабақты қалпьгнда өздік етіс болады, Мые.: 
Берекетова жолдастың бригадасы өзіне тапсырылған жосиарды 
абропмен орындады. Біздің коллектив депутат етіп Берекетова 
жолдасты ұсынды. Мен біздің заводтың коллективі атынан барлық 
сайлаушыларды сайлау күиі Берекетова жолдас үшін дауыс беруте 
шақырамын. Сайлау барлық жерде еңбектегі ұйымшылдықтың 
жаңа толқынын, творчестволық жігердің жаңа күшін, жаңа куа- 
ты.н туғызды.

Ө з г е л і к  е т і с .  Болмысты іс, қыймыл, жал:пы әрекет тіке өз 
субъектісі арқылы ғана істелмейді. Істің, қыймылдың негізгі иесі 
езіне т ә н ,  я р н и  өзі істейтін істі тіке өзі істемей, екінші біреу ар- 
қылы істетеді. Мүғалім библиотекадаы кітап алу керек болса, сол 
алу ісі екі түрлі жолмея істеледі; не мүғалімнің өзі барып алады 
да, не мүғалім басқа біреуді жіберіп алдырады. Егерде өзі барыи 
алса: мұғалім кітапханадан кітап алды болады. Егерде мүғалім 
басқа біреуді жіберіп алдырса: мүғалім кітапханадан кітап ал- 
дырды болады.

Істің тіке субъектісі арқылы істелмей, екінші субъекті арқылы 
істелгендігін, я істелетіндігін білдіретін етістіктің түрі өзгелік етіс
деп аталады.

Өзгелік етіс өздік етістікке: —т (ыт, іт ) ,—дыр (дір, тыр, т ір ) ,— 
қыз (кіз, ғыз) жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады; суғар 
— суғарт, суғартқыз, аш — аштыр, аштырт, көн — кәндір, таныс — 
таныстыр, күл — күлдір, өн — өндір, қал — қалдыр, қалдырт, 
сана — санат, іиақыр — ыіақырт, шақыртқыз, үлес — үлестір, үлес- 
тірт, тол — толтыр, толтырт, азай — азайт, азайттыр, қүра — қү- 
растыр, оісайға — жайғат, жайғаттыр, өңде — өңдет, өңдеттір, оюый- 
на — жыйнат, оюыйнаттыр, жыйнатқыз, аштыртқыз, иіақыр — иіа- 
қырт, іиақырттыр, ишқыртқыз т. б. сыяқты.

Тілдің тарихи өзгеріп дамуымен байланысты өзгелік етістердің 
көпшілігі лексикаланып туынды етістікке айналып кеткс.н. Тарат, 
оюарыстыр, кептір, өткіз дегендер өзгелік етіс қалпында түрғанмен, 
етіс магнада емес, сабақты етістік. Сопдықтан бүлардың үс.тіне өз- 
гелік жүрнақтары қабаттасып қайта жалғанады; тсіраттыр, тарат- 
қыз, жарыстырт, кептірт, өткіздір, өткіздірт болып, туынды етістік- 
ке айналады. Өзгелік етіс әсіресе түбір етістіктен, сол сыяқты бас- 
ка сөз таптарынан пайда болған туыиды етістіктен жасалғанда, 
айқын сезіледі. Сендір, сендірт, сендірткіз, қаптат, қаптаттыр, қап- 
таттырт сыяқты.

Өзгеліқ етіс жүрнақтары кабаттасып жалғанғанда, етіс мағна- 
сы ең соңғы жүрнактан білінеді. Ал алдыңғылары не сабақтылық- 
ты көрсетеді, я болмаса туынды етістікті жасаушы болады. Мүның 
өзі қазақ тіліидегі жалғамалылық қас.иеттің күшті екендігін бай- 
қатады.

О р т а қ  е т і с .  Жоғарыда іс бір ғана субъект тарапынан істел-
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мей, бірмеше субъект арқылы істелуі мүмкін делінді. Тілімізде 
жылқы тебісті, сыйыр сүзісті, Әбііи Борашпен сөйлесті дегендер 
дағдылы құбылыс. Тебісу, сүзісу, сөйлесу қыймылдары екі жақтан 
бірдей болғаидықты көрсетеді, сондықтан мұидағы қыймылдар 
бір ғана субъектінің жеке қыймылы емес, бірнеше субъектіге тән 
ортақ кыймыл.

Бір ғана субъекті тарапынан іетслмей, бірнеше субъект арқылы 
ортақ істелетін, я болатын, іс туралы ұғымды білдіретін етістіктің 
семантикалық құбылуы ортақ етіс деп аталады. Ортақ етіс түбір 
етістікке және есім негізді, кейде етістік негізді туынды етістіктер- 
г е —с (— ыс, — іс) жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. 
Көр — көріс, өр — өріс, таны, — таныс, сүй — сүйіс, сұра — сұрас, 
сана — санас, оісыйна — жьійнас, ойла — ойлас, топта — топтас, 
теңе — теңес, оісайла — жайлас, орында — орындас, шығар — шы- 
ғарыс, қолда — қолдас, арқала — арқалас т. б.

Етіс категориясының лексикалануы әсіресе ортақ етіс қалпын- 
дағы етістіктердің бір жағынан етістік негізді туынды етіс болып, 
екінші жағынан етіс болып, үшінщі жағынан есім болып үғыны- 
луыиан айқын сезіледі. Ортақ етіс формасындағы сөздердің туын- 
ды етістік, етіс, я есім мағпалары срекше формалармен саралан- 
байды, айтылмайды, олардың грамматикалық қүбылуынан (жікте- 
луінен, септелуіиен т. б.) айқындалады. Бөліс, себіс, оюарыс, егіс, 
йлыс .дегендер етістік, етіс мағнасында жіктеледі де, шаққа, райға 
түрленеді. Ал есім мағнасында бүлар септеледі, тәуелденеді. Мына 
мысалдарды қараңыз:

Е т і с т і к, е т і с Е с і м

1. жарыстым, жарыстық, жарысқа түсті,
жарыстың, жарыстындар, жарысқа қатынасты,
жарысты; жарыс басталды,

2. жарысады, жарысыпты, жарысты бастады,
жарысқан, жарысып келеді, жарыстың нәтижесі,
жарысты т. б. жарыстан қалмайды,

Ортақ етіс формасындағы сөздердің кейбіреулері көбінесе, есім 
болып қалыптасып кеткен. Мысалы: сөгіс, туыс, жыйналыс, жый- 
ылыс, көрініс, сайыс, қоныс, оісұріс, ағыс (замананың ағысы), о/селіс 
(аттың желісі), отырыс (мәжіліс) т. б. Талдаудан мынандай қүбы- 

-дыс байқалады: — с жұрнағы көбінесс салт етістікке тікелей жал- 
ғанғаінда, олар есімге айналғыш келеді.

Ө з і н д і к  е т і с .  Жоғарыда айтылган үш етіс. істелетін істің 
субъектімен байламысынан, қатнасынан пайда болатындығы ай- 
қындалды. Кейде іс, қыймыл субъектінің өзіне жүмсалады. Киін, 
қырын, буын, қымтан, таран, оюуын, оран, қамдан дегенде кию, 
қырыну, буыну, қымтану, оюуу, орану, камдану істері осы істерді 
істеушінің өзіне арналған. Сондықтан істі істеуші біріншіден субъ- 
ект болса, оның ү.стіне ол субъект өз ісінің жұмсалатын объектісі
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болып тұр, өйткені кшо, тарау, жуу істері басқа бір затқа жумсал- 
. май, субъектіиің өзіие жұмсалады.

Осындай істің, әрекеттіц өз субъектісіне жүмсалуын корсететін 
. етістіктің түрін өзіндік етіс деп атайды.

Өзіттдік етістіктегі іс ез субъектісіне жүмсалғанмен, онық тіке 
объектісі болады, бірақ ол кейде айтылмапды. Сен киіміңді ки, 
мен киімімді кидім дегенде ки етістігі өздік етіс түрінде тұр, 
соидықтан бастауыш, толықтауыштары өз калпында дағдылы түр- 
де айтылған. Егерде ки етістігі өзіпдік етіс түрінде түрса, онда то- 
лықтауыштың айтылуы шарт болмайды. Мен тарандым, мен оісуын- 
дым, ол оранды, ол қамданды. Сүіітсе де мүндай өзіндік етістің 
кейбіреулері кейде тіке толықтауьгшпен бірге айтылады. Киіміцді 
киін, белбеуіңді буын сыяқты өзіндік етістің өрісі тар, барлық 
етістіктерден бірдей өзіндік етіс жасала бермейді. Бүлар тек адам- 
ның өзіпе жүмсалатьтгі істер төңерегінде ғана болады.

Өзіпдік етістік форма жағынан кейбір туынды етістікпен жәие 
ырықсыз етіспен үксас келеді. Бірақ буларды бір-бірінен ажыра- 
туға болады. (Бүл жөніиде ырықсыз етісті қараңыз).

ЬІ р ы қ с ы з е т і с. Қазақ тіліндегі етістердің өзгеше бір тү- 
рі — ырыксыз етіс. Басқа етістер істің тек субъектіге түрліше қа- 
тыпасынан туса, ырыксыз етіс істің ссбъекті мен объекті катына- 
сынан пайда болады. Қазіргі сөзбен ойлау түрғысынан карағанда 
етістіктер әрқашан белгілі субъектінің ғана ісі болып келе бермей- 
ді^олардың тура объектіге қатыпасы да көрсетіледі. Асан кітап 
түптеді дегенде, түптеу Асанның ісі болып түр, сондықтан Асап — 
мүнда түптеу ісінің субъектісі. Бүл жағынан түптеү ісі иелі іс (я 
сүбъектілі іс) сыяқты да кітап сөзі — сол түптеу ісінін объектісі. 
Егерде сабақты етістік салт етістікке айналса. ол етістік субъекті- 
сіз боладьт, яғйи субъектісітген мүлдем ажырайды. Асан кітап 
түптсді дегенді кітап түптелді деп айтсак, түптеу ісі субъектідеи 
мүлдем ажыпайды да, тек өзінің тітсе объектісігіе тәиденеді. Осы- 
ның нәтижесігіде бүрынғы объект өзінің таза объект мәнінен ажы- 
райды да. бәсен субъектіге айналады, яғни сабакты 1 етістіктің 
салт етістікке айиалұ процесінде іс субъектісізденіп, бүрынғьі объ- 
ект бәсең (келтірінді) смбъект боладьт.

Сабақты етістіктің салт етістікке айналуьшан істің субъектіден 
(істеушіден) ажырап, өзінің тура объектісіне тәиденген түрі ырық- 
сыз етіс деп аталады.

Ырьтксызда кімнің істегендігі көрсетілмейді, не істелгендігі 
көрсетіледі. Колхозшылар егігт салды — егін салынды, колхозшы- 
лар егін айтады —- егін айдалды. Асан ауылға хат жаздьт — хаі 
оюазылды. Вожатьтй пиоперлерді жыйнады — пиоиерлер оюыйчал- 
ды. Асан хатка жауап кайтарды — оюауап қайтарылды. Жьтлкышы 
жылкыоыи с.анады — оюылқы саналды. Колхозшы үн тартты — ун  
тартылды. Окушьт киіміи ілді — киім ілінді.

Ырықсыз етіс түбір, түынды сабақты етістіктерге — л (—ыл,, 
—іл), —н (—ын, — ін) жүонактапьтнын жалғанүы апкылы жаса- 
лады. Сал — салын, іл — ілін, айда — айдал, бөге — бөгел, төк — 
— төгіл, оюек — жегіл, қайтар — қайтарыл, сана — санал: біл —
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— білін, тіл — тілін (ді), тура — турал, қа.растыр — қарастырыл. 
оісыйнастыр — жыйнастырыл.

—н журнағы — негізінде өздік етіс жұрнағы. Бірақ ол түбір- 
д е — л дыбысы бар етістікке жалғанып ырықсыз етісті де жасайды, 
үйткені — л қазақ тілінде қатар келмейді. Бірақ — н жұрнағыиын 
езіндік мағнасы бір басқа да, ырықсыз мағнасы басқа. — н арқы- 
лы жасалған етіс өзіндік болса, оныц өзіне тән субъектісі боладьі 
және ол айтылады. Мен оқуға алындым, сеы тарандың. Егерде— к 
жалғанған етіс ырықсыз мәнде болса, оныц субъектісі болмайды. 
егін салынды (мұның негізі — колхозшы егін салды).

§ 55. Етістіктердің жіктелуі

Етістіктер іс, қыймыл, әрекет, қозғалыс туралы ұғымды білді- 
руінен олардың екіпші бір ерекше қасиеті келіп ' шығады. Ол — 
етістіктердегі істіқ, қыймылдың, әрекеттің, қозғальтстың істеушісі, 
субъектісі болатыпдығы, яғни субъектіге байлаиыстылығы; үиіа- 
ды, ойнайды, көгереді, гүлденеді, Щанады дегенде осы етістіктер- 
дегі істерді белгілі субъект істейтіпдігі сезіледі: қүс ұшады, само- 
лет уіиады, колхозиш иіөп шабады, балалар ойнайды, оісер көгере- 

ч ді, дала гүлденеді, халық қуанады сыяқты.
Етістіктердің субъектіге байланыстылық қасиетіи А. А. Потебня 

біркелкі дұрыс көрсеткен. Ол кісі зат сөйлем ішінде грамматика- 
лық түрде етістіктегі істі істеуші «іс иесі» болып көрінеді деген 
пікірді айтады.1 Әрекетті «іс иесі» істер (деятель) деп отырганы 
бастауыш, бірақ ол логикалық субъект емес, грамматикалык бас- 
тауыш. Мысалы: кұс ұшты, самолет аспанға көтерілді, мен бір қы- 
зық кітап оқыдым. Бастауыштың іс иесі екендігі оныіі өзінен кө- 
рінбейді, оған тәнденіп тұрған етіетіктің грамматикалық формасы- 
нап білінеді, екіиші сөзбен айтканда, бастауыштың іс иесі екендігі 
белгілі грамматикалық бастауышқа тәнденіп тұрған баяндауыш 
етістіктегі жіктеу жалғауларынан көріиеді. Сондықтан А. А. Потеб- 
ня бастауыштың «іскерлік» қызметі етістіктеи көрінеді — дейді. Бүл 
дұрыс.

Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын кере-тұра тексермедім.

Мен жазбаймын еленді ермек үшін,
Жоқ-барды, 'ертегіні термек үшін.

Талаптың мініп тұлпарын,
Тас қыяға өрледіц,
Бір ғылым еді •іңкәрің,
Әр қыйынға сермедің (Абай).

Сен кеше қайда болдың? Оеидер алғаы міндеттемелерінді тез орын 
дадыңдар! Оқытушылар біздің жақсы оқуымызды, тәртіпті болуы- 
мызды талап етеді. Сережа темір баспалдакты басып жоғары ке- 
теріліп бара жатты. Ана сендерді шексіз сүйеді.

і А. А. П о т е б и я .  Из записок по русской грамматнке, т. I, стр. 84.
ч
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Ескермсдім, тексермедім, о/сазбаймын деген етістіктерге І-жақ 
жіктеу жалғауы жалғанғаи, онық себебі ол етістіктердің бастауы- 
шы — мен бірінші ж ақ  жіктеу есімдігі. Яғни І-жақ есімдігі.

Өрледің, сермедің, болдың етістіктеріие ІІ-жақ жіктеу жал- 
ғауы жалғанған, онық себебі бұлардық бастауышы — сен, екінші 
жақ жекеше жіктеу есімдігі.

Орындадыңдсір етістігіне ІІ-жақ жіктеу жалғауынық көпше түрі 
жалганған, онық себебі ол етістіктіқ бастауышы — сеидер. Ал, та- 
лап етеді, бара оісатты, сүйеді етістіктеріне ІІІ-жақ жіктеу жалғауы 
жалғанған, ейткені олардың бастауыштары оңытушылар, Сереоіса. 
ана үшінші жақта түр.

і

Сөйтіп, баяндауыш етістіктегі жіктеу жалғауларынық жараты- 
лысы етістіктегі істіқ істеушісіне байланысты болатындығы айқын- 
далады. Бірақ грамматикалық бастауыш пен баяндауыштық байла- 
нысын реальдық болмыстағы байланыстық дәл көшірмесі деп түсі- 
нуге болмайды. И. В. Сталин грамматика туралы айтқан даныш- 
пандық қагыйдасында тілдегі бүл құбылысты ашық түсіндірді. 
Грамматикалық бастауыш, грамматикалық баяндауыш, сол сыяқты, 
олардық байланысы дегенде, олардың адам санасында абстракқия- 
ланыгі грамматикалық ережегр айналған түрін айтады.

Бастауыш пен баяндауыштық арасындағы байлаиысты көрсете- 
тін жіктеу категориясыи осы түрғыдаи қарасақ, жіктеу категория- 
сы тек белгілі бастауыштық белгілі баяндауыш етістікке байланы- 
сының көрінісі ғана емес, тілдегі жалпы бастауыш біткенніқ жал- 
пы баяндауыштарымен грамматикалық байланысу зақы болады. 
Шынында, қандай бастауыш болсын, кандай баяндауыш болсын, 
олар баяндауыштың жіктелуі арқылы бастауышпен байланысады. 
Бұл — жалпы грамматикалық зақ. Тіпті етістік қана емес, есім 
сөздер де баяндауыш болғанда, жіктелетіндігі жалғыз қазақ тіліне 
емес, барлық тюрік тілдеріие бірдей заң. Мүның өзі жіктеу кате- 
гориясынық бастауыш пен баяндауыштардық арасындағы қатынас- 
ты көрсететін жалпы грамматикалық зақ екендігін айқындайды. 
Керісінше, бүл жалпы грамматикалық зақнық негізі — бастауыш 
пен баяндауыштың арасындағы қатынас, байланыс.

Осымен байланысты тағы бір мәселені ашу керек болады. Ол — 
жіктеу категориясы мен етіс категориясыиық субъектімен қатына- 
сы, байланысы туралы мәселе. Жоғарыда (етіс категориясы тура- 
лы айтылған бөлімде) етіс категориясы істіқ субъектіге қатынасы- 
нан пайда болады делінді. Ал бүл арада етістіктердіқ жіктеу кате- 
гориясы да субъектімен байланысты делініп отыр. Осымен байла- 
нысты осы екі категориянық айырмашылығын ашу қажет.

Шынында, етіс категориясы да, жіктеу категориясы да субъектіге 
(істеушіге) байланысты екендігі рас. Бірақ, бүл екеуі бір катего- 

рия емес, екеуі екі дербес категория. Етіс категориясы етістіктіқ 
ішкі семантикалық категориясы; ол етістіктіқ лексикалық мағна- 
сымен тығыз байланысты. Сол лексикалық мағнаға үстеме кате- 
гория болып саналады. Ал жіктеу категориясы — грамматикалық 
категория, яғни грамматикалық бастауыш пен грамматикалық
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'баяндауыштың грамматикалық байланысын көрсететін формальді— 
грамматикалық категория.

Етістіктің жіктеу категориясы жалпы, тюрік тілдеріндегі сыяқ- 
ты, б а я н д а у ы ш т ы  ң категбриясымен (аффикс сказуемости) 
байланысты. Грамматикалық бастауыш пен грамматикалық баян- 
дауыштың логикалық субъект пен логикалық предикаттан ажырай- 
тын жері — осы ж і к т е у. Логикалық субъекті мен логикалық ире- 
дикаттың өзіне> арнаулы грамматикалық көріпісі жоқ. Ал грамма- 
тикалық бастауыш пен грамматикалық баяндауыштың формальдық 
кәрінісі — ж і к т е у. Мысалы: мен театрға бардым дегеиде бар- 
дым етістігіндегі —ым жалгауы ол баяидауышты мен есімдігімен, бі- 
ріншіден, қыйыстырып, тұрса, екіншіден, оның баяндауышы тек сол 
бірінші жақ жіктеу есімдігінің жекеше турі ғана екендігін көрсетіп 
тұр, яғни бардым формасыида оның бастауышы екінші жақ жік- 
теу есімдігі, я атау түрімдегі зат есім болуы мүмкін емес. Жіктеу 
категориясының тек б а я н д а у ы ш т ы қ қ а ғ а н а (сказуемости) 
тән екендігі жіктеу жалғауларынық универсальдығынаи айқын кө- 
рінеді. Қазақ тіліндегі жіктеу категориясы орыс тіліндегідей тек 
етістікке ғана тән нәрсе емес, жалпы баяндауыш категориясына 
тән иәрсе. Баяндауыш болып тұрған есім сөздер де жіктеледі 
(мен жазушымын, сен жазуиіысың, ол — жазушы, т. б. сыяқты).

Жіктеу категориясы универсальдық болғанмен, ол негізінде 
етістікке тән категория. Етістіктердің барлық формасында дерлік 
баяндауыш болатындығы, сол сыяқты, олардың істі, қыймылды, 
әрекетті білдіретіндігі жіктеу категориясътн негізінде етістікке тән 
етеді. Жалпы етістіктердің есімдерден айырмашылыгының бірі — 
олардың баяндауыштық қызметі, яғни етістіктердің көбінесе 
баяндауыш болатындығы. Тіпті жіктеу категориясының көрінісі 
ж  а қ  болса, сол жақтың өзі баяндауышсыз болмайды. Мұны тюрік 
тілдерін зерттеушілердің барлығы мойындайды. «Өзбек тілі грам- 
матикасының» авторы А. Н. Кононов баяндауыш категориясы өз- 
бек тілінде ерекше аффикс (аффикс сказуемости) арқылы кәріне- 
діі ол баяндауыш аффикстері жақка қарап түрленеді, сондыктан 
баяндауыш категорияс.ы (категория сказуемости) жақ категория- 
сынан ажыратылмайды деген пікірді айтады1.

Қай жағынан қарағанда да, есім сөздерге баяндауыштық жақ 
табиғи тән емес. Зат есімнің тәуелденгендегі жақтарының баян- 
дауыштык қызметпен ешбір катысы жоқ. Сол сыяқты, есімдер тек 
баяндауыш болғанда ғана жіктеледі. Барлық есім баяндауыш бола 
бермейді, тек белгілі дүрлері ғана. Сондықтап жіктеу жалғауы 
да тек белгілі есімдерге жалғанады. Бұл айтылғандардан шыға- 
тын қортынды — жіктеу категориясы, жіктеу жалғаулары негізін- 
де етістікке тән екендігі айқындалады.

§ 56. Жіктік жалғаулар
Істің белгілі істеушіге тэндігін көрсетуді жақ деп атаймыз.
Етістіктер үш жаққа жіктеледі. 1. Ж ақ  — сөйлеуші жақ, 2. Ж ақ

і А. Н. К о н о н о в .  Грамматика узбекского языка, 1948. стр. 157.
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— тындаушы жақ, 3. Ж ақ  — бөгде жақ. (Мен жыйнаймын; Сен 
жыйнайсың; Ол (Мұрат) оісыйнайды.

Іс иесі (субъект) не бір ғана тындаушы, не бір ғаиа сөйлеуші- 
иің өзі, я бірнеше бөгде зат болман, олардың тобы болуы мүмкін. 
Біз университетті бітірдік, сендер уииверситетті бітірдіндер, олар 
университетті бітірді дегенде бітірдік бір ғана айтушыға тәнденіп
түрған жоқ, айтушылар тобына тэнденіп тұр. Сол сыяқты, 
бітіріңдер бір ғана тындаушыларга тәиденген емес, тыңдаушылар 
тобына тән сөз. Екінші сөзбен айтқанда, оқу бітіргендер біреуемес, 
бірнеше айтушылар тобы, бірнеше тыңдаушылар тобы.

Етістіктегі істің бір субъектіге емес, бірнеше субъектіге тәндігін 
керсетуді сандылық деп атаймыз. Сандылық екі түрлі болады: 
жеке сандылық, топ сандылық.

Жеке сандылық Топ сандылық

1. Мен жыйнаймын, 1. Біз жыйнаймыз,
2. Сен жыйнайсың, 2. Сендер жыйнайсыңдар,
2. Сіз жыйнайсыз, 2. Сіздер жыйнайсыздар,
3. Ол жыйиайды, 3. Олар жыйнанды.

Сейтіп, жіктеу категориясының формальдық көоінісі — жақ және 
сандылық болып табылады. Ал жақты, сандылықты (жекешеу 
көпше) көрсету үшін етістікке жалғакатыи формакы жіктеу, жақ- 
тық жалғауы деп атайды.

Жіктеу жалғауларының жалпы қызметі бір болғанмен, форма- 
лары түрлі-түрлі. Бүл әртүрлілік екі түрлі жағдайға байланысты. 
Біріпші, жіктік жалғауларыиың формасы дыбыс заңының әсеріпеп
түрленеді. — М ы н— мін (барамын, келемін), я болмаса — пын — 
пін (барыппын — келіппін) жалғауларының формасы басқа-басқа 
болғаимен, мағнасы, қызметі бірдей — жіктеудің бірінші жақ же- 
кеше түрі.

Дыбыс заңдарының әсерінен жіктік жалғаулары жуаи, жіңішке, 
қатаң, үяң болып түрленеді. Мысалы: оісарамын — жуан, көрёмін — 
жіңішке; барыппын — қатаң, жуан, беріппін — қатаң, жіңішке. Ба-
рады — жуан, үяң. Бүлар жіктік жалғауларыпың дыбыс заңдары- 
ның әсеріне байланысты саидық күбылысы. Жіктік жалғауының 
жуан, жіңішке, қатаң үяң болуы жіктік жалғауларының мағнасын,
кызметін ешбір өзгертпейді, құбылтпайды. Сондықтан жіктік жал- 
ғауларының мұндай дыбыстық күбылуын — сандың ңұбылыс деп 
атаған жөн.

Жіктік, жақтық жалғауларының екінші түрде қүбылуы бар. 
Жіктік, жақтык жалғаулары етістіктің тек белгілі бір ғана форма- 
сына жалғанбай, тиісінше, барлық формасыиа да жалғанады. Бү- 
лардың бәріне жіктік жалғаулары біркелкі, бір түрде жалғаибай, 
етістіктің семантикалық мағнасына, түлғасына байланысты әрал- 
уан жалғанады.
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Қ а з а қ  т іл ін д е г і  ж ік т ік  (ж а қ т ы к )  ж а л ғ а у л а р ь и зы ң  т ү р л е р і  м ы н а д а й
•

со
.-V

^ ■<
Бірініиі ж ак Екінші жак Үшінші ж ак

о о 
* -  ъ

жекеш е көпш е жекеш е көпше ж екеш е көпш е

м ы н - М І II
1

М ЬІ 3 - м і 3 с ы ц - с і ц, 
сыз-сіз

с ы ц д а р - 
с і ц д е  р

Д ЬІ - д  і Д ы - д  і

аламыи,
беремін

аламыз,
береміз

аласыц,
аласыз,
бересіз
бересің,

сыздар, сіздер 
аласыцдар, бе- 
ресіңдер ала- 
сыздар, бере- 
сіздер

алады,
береді

алады,
береді

І-ал гаимын, 
бергеммін, 
алғамыи, 
бергеміи 
(алғам, 
бергем)

алганбыз,
бергенбіз,
алі-амыз,
бергеміз

алгансың
бергенсіц,
ал гасыц,
бергесіц,
алғансыз,
бергеисіз

алгансыңдар,
бергеиснщер,
алғансыздар,
бергенсіздер

алған,
берген

алғам,
бергем

алармыц,
берермін

алармыз,
берерміз

аларсың,
берерсіц,
аларсыз,
берерсіз

алғасыздар,
бергесіздер,
алғасыцдар,
бергесівдер

алар
берер

алар,
берер

п ы  II -  П І II п ы 3 - П 1 3 с ы ц - с і ц т ЬІ - т і т ЬІ - т  і

алыппын алыппыз сыз, сіз
альщсыц,
беріпсің

сыцдар, сікдер 
сыздар, сіздер

ллыпты,
беріиті

алыпты,
беріпті

ІІ-беріппім
алмакпын
бермекпіп

беріппіз
алмакпыз,
бермекпіз

алыпсыз,
беріпсіз
алмаксыц,
бермексін

алыпсындар,
беріпсііиер,
алыпсыздар,
беріпсіздер,
алмаксыцдар,
бермексіцдер

алмақ,
бермек

алмақ,
бермек

м к -  к н Д ы - д  і д ы - д  і

алдым,
бердім

ІІІ-алсам
берсем

алдык, бер- 
дік ак -ек

алсак,
берсек

алдың,
келдін

алсаң,
келсен

ңдар, ңдер ал- 
дыадар, кел- 
діцдер

алсаңдар,
келсевдер

алды,
берді

алса,
берсе

алды,
берді

алса,
берсе

Егерде жіктік жалғауының І-жақ түрі көсемшенің үнемсіз 
(а, е) түріне, өткен шақ есімшеге, болжалды келер шақ түріне 
жалгаиса, жуан буыинан кейін — мын, жіңішке буыннан кейін — 
мін, көпшесінде — мыз, міз, быз, біз болып жалғанады.

Жекеше
1. мен барамын, 

мен беремін, 
м>ен алғанмын, 

■ мен бергенмін,

Көпше
1. біз аламыз,

— береміз,
— алғанбыз,
— бергенбіз,
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мен алармын, — алармыз,
мен берермін, — берерміз,

Егерде жіктік жалғауының І-жақ түрі көсемшенің үнемді (п, 
ып, іп) түріне, мақсатты келер шақ түріие жалғанса, жуан буын- 
нан қейін жекеше — пын, көпше — пыз, жіңішке буында — піз, 
жуан буында пыз болыті жалғанады.

1. мен барыппын, біз барыппыз,
мен келіппін, біз келіппіз,
мен бармақпын, біз бармақпыз,
мен бермекпін, біз бермеішіз.

Екінші жақ жіктік жалғаулары да оеы бірінші жақ сыяқты 
дауысты дыбыстан соң, немесе н, р дыбыстарыиан кейін жуан 
буыннан соң — сың, сыңдар, сыз, сыздар, жіңішке буыннан кейін 
сің, сіндер, сіз, сіздер болып жалғанады.

Анайы
1. сен барасың, оендер барасыңдар,

сен келесің, сендер бересіңдер,
сеи барғансың, сендер алғаисыңдар,
сен бергенсің, сендер бергенсіңдер,
сен барасың, сендер барасыңдар,
сен келерсің, сендер бересіңдер.

_ . Сыпайы

(жекеше және көпше)

2. сіз барасыз, сіздер барарсыздар,
сіз келесіз, сіздер берерсіздер,
сіз 'барғансыз, — барғансыздар,
сіз бергенсіз, — бергенсіздер,
сіз барарсыз, — барғансыздар
сіз берерсіз, — берерсіздер.

Жіктік жалғауларының 1, 2-жақ түрінің өткен шақ есімшеге 
жалғануында екі түрлі ерекшелігі бар: бірде 1, 2-жақ жіктік жал- 
ғауының жекеше, көпше түрі өткеи шақ есімшенің қысқарған тү- 
ріне жалғанады. Мысалы: барғамын, барғамыз, бергемін, бергесін- 
дер, бергесіздер. Мүнда өткен шақ есімше жұрнағындағы н дыбы- 
сы түсіп қалады. Бірақ бүл жіктік жалғауының мағнасына да, түл- 
ғасына да ешбір әсер етпейді. Екінші ерекшелік — жіктік жал- 
ғауының бірінші жақ жекеше түрі өткеи шақ есімшенің қысқарған 
түріне өзі қыскарып жалғанады. Мысалы: барғанмын, бергенмін 
дегеннің орнына барғам, бергем болып та айтылады. Бүл әдеби 
тілге емес, сөйлеу тілге тән нәрсе. Жіктік жалғауының үшінші жа- 
ғы 1, 2-жақтармен салыстырғанда өте ерекше. Біріншіден, үшінші 
жақтың кепше түрі болмайды, анық айтқанда, үшінші жақтың же-
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кеше, көпше түрі бірдеы ортақ болады. Ол барады, олар барады. 
Екіншіден, бұл үшінші ортақ ж ақтек  көсемшенің үнемді, үнемсіз тү- 
ріне ғана жалғанады. Үнемсіз (а, е) көсемшеге жалғанғанда жуаи 
буыннан соң — ды, жіңішке буыннан соң — ді болады. (Барады , 
береді). Үнемді (п, ып, іп) көсемшеге жалғанса, жуан буынында 
— ты, жіңішке буынында — ті болады (барыпты, беріпті).

Ал өткен шақ есімшеге, келер шақтарға үшінші жақ жіктік 
жалғауы мүлдем жалғанбайды. Ол алған, олар алған ,— ол барар, 
олар барар, — ол ба.рмащ, олар бармақ.

Жоғарыда жіктеу жалғауьгның негізгі түрі айтылды. Жіктеу 
жалғауының екінші түрі бар. Ол жіктеу жалғауының тек жақ түрі- 
Мысалы:

1. мен бардым, 1. біз бардық,
мен бердім, біз бердік,
мен барсам, біз барсақ,
меи берсем' біз берсек,

2. сен бардың, 2. оендер бардыңдар,
сен бердің, оендер бердіңдер,
сіз бардыңыз, сіздер бардыңыздар,
сіз бердіңіз, сіздер бердіңіздер,
сен барсаң, сендер барсаңдар,
сен берсең, сендер берсеңдер, с
сіз барсаңыз, сіздер барсаңыздар,
сіз берсеңіз, сіздер берсеңіздер.

Мұнда бірінші жақ жекеше— м, көпше—қ,—к, екінші ж а қ —ң, 
ндар, вдер, ңыз, ңіз, ңыздар, ңіздер. Біріншіден, 1, 2-жақтық жеке- 
ше түрлері форма жағынан тәуелдеу жалғауына ұқсас. Мен ал- 
дым, сен алдың, меи алсам, сен алсаң дегендегі ы, ң жақ жалғау- 
ларының: менің анам, сенің анаң дегендегі м, ң — тәуелдеу жал- 
ғауларынан тұлғалық ешбір айырмасы жоқ. Сондықтан етістіктің 
жедел өткен шақ түрі меи шартты райына жалғанатыи м, ң жал- 
ғауларын етістіктің жақ жалғауы деп атау керек. Етістіктегі ж  а к 
ж а л ғ а у ы жіктеу жалғауыиан мағна жағынан да ©згеше. Жік- 
тік жалғаулары, жоғарыда айтылғандай, өзі жалғанған сөзге пре- 
дикаттық, баяндауыштық мән береді. Ал жедел өткен шақ пен 
шартты райдағы ж ақ .жалғауында предикаттық, баяндауыштык 
мән жоқ, олар тек қана ж а қ т ы  к ө р с е т е д і. Мен барамын, 
сен барасың дегендегі мын, сың жіктік жалгауларын мен барсам, 
сен барсаң дегендегі м, ң жалғауымен салғас.тырсак|, жіктік жал- 
ғауларының баяндауыштық мәні, жақ жалғауыыда ол баяидауыш- 
тык мәннің жоқтығы айқын сезіледі.

Жедел өткен шақ пен шартты райдың баяндауыштық қьтзмеіі 
ондағы жақ жалғауынан көрінбейді, етістіктің мағнасынан көріне- 
ді. Мұндағы жақ жалғауы баяндауышты бастауышпен жақтасты- 
рып қана тұрады.

Нағыз ж ікт ік  жалғауы мен жақ жалғауының тағы бір айқын 
айырмашылығы бар. Жіктік жалғаулары баяндауыш болған есім
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зөздерге де жалғанады (студентпін, студентсіқ, жеңілмін, оісеңілсік, 
бесеуміз, көпсіңдер, көпсіздер). Ж ақ  жалғаулары баяндауыш есім- 
дерге жалғанбайды. Бұдан жақ жалғауыныц өрісі тар, шенеулі 
әскендігі айқындалады, яғни жақ жалғауы тек жедел өткен шак 
пен шарДты райға ғана жалғанады.

Ж ақ жалғауыныц 1, 2-жак жекеше түрі тәуелдік жалғауынын 
3, 2-жақ жекеше түріпе ұқсастығы айтылды. Ал жақ жалғауының 
1, 2-жак көпше түрі тәуелдіктіц 1,2-жақ көпшесіиен мүлдем басқа.

Тәуелдеу Ж ақ жалғауы

1. мыз, міз, ымыз, іміз: 1. — қ, —к: алдық, келдік,
баламыз, еліміз, басымыз, алсак, келсек.
ініміз.

2. ңыз, ңіз, ың, іңіз: 2. ңдар, ңдер, алдыңдар:
балаңыз, еліңіз, беріңдер, алсаңдар,
басыңыз, ініңіз, берсеңдер.

Сөйтіп, жедел өткен шаққа, шартты райға жалғанатыи жақ 
жалғауыныц көпше түрі: І-жақта жуан буыннан кейіи —қ, жіціш- 
ке буыпнан кейін —к; ІІ-жақта жуан буыннаи кейін — ңдар, жіціш- 
ке буыннан кейін — ңдер болады. Екінші жақ көпше қосымшасы екі 
эле.менттеи құралады, екінші жақтыц жекеше түрі —ң жұрнағына 
көптік—лар жалғауы жалғанады.

Жедел өткен шақ пен шартты райдыц үшінші жағына жақ жал- 
ғауы жалғанбайды, жекеше, көпше болып тұрленбейді. Жедел ет- 
кен шақ пеи шартты рай түрі сол өз қалпында үшінші жақ боп 
•есептеледі. Мысалы: ол барды,— олар барды, ол барса, олар бар- 
са сыяқты. Жедел өткен шақтағы—ды(ді) жалғауы бұл арада жак- 
тьіқ жалғау емес, шақтық көрсеткіш болып табылады.

♦
§ 57. Рай категориясы

Етістіктің с.емантикалық-грамматикалық құбылысыныц ец тар- 
•мақты, ең аумақты түрі — рай категориясы. Рай категориясының 
негізі — етістіктегі істің болмысқа, шындыққа қатынасы туралы 
сөйлеушініц тусіиігі. Іс пен болмыстыц арасындағы қатынастыц 
әртүрлі жағы бар. Істіц мезгілге, істеушіге байланыстылығы, істіц 
болу, болмау мүмкіншілігі, істіц шарты, белгілі істеушіге арнаулы- 
лығы. Әрине, райдыц түрлері істіц шындыққа, болмысқа қатынасы- 
ныц сандық, сапалық таза көшірмесі емес, сол қатынастардыц адам 
санасында абстракциялану әрекетініц нәтижесінде қалыптасқан, 
модальденген системасы. Бұл система логикалық, д  үғымдық сис- 
тема емес, тілде формаланған, грамматикалық система. Сондык- 
тан рай категориясы ец әуелі сөйлеушініц іс пен болмыс арасын- 
дағы қатынасы туралы түсінігіи көрсететін модальды грамматика- 
лық категория болып саналады.

Рай категориясының болмыспен байланыстылығы тілдегі жалпы 
заңдылық. Ал оның тілдегі көрінісі, модальдануы түрліше. Мыса-
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лы: қазақша жүр, жүрсін, жүремін, жүрсем сыяқты рай түрлерінін 
мәнісі орыс тіліндегі иди, пусть идет, иду, шел сыяқты рай түрлері- 
нің мәнісімен негіздес. Бірақ бүл жалпы заңдылықтың тілдегі кө- 
рінісі, формасы әртүрлі болуы мүмкін. Бүл заңдылықтың өзі, яғни 
істің болмысқа қатынасы — «адам еркінен тыс болып түратым 
объективтік процестің кәрінісі»1.

Тілдің реальдік сана екендігі, әсіресе грамматикалық категория- 
лардан, соның ішінде рай категориясынан білінеді. Мысалы: бол-
мыстағы іс, әрекет, процесстердің ақыйкаттығы етістіктегі мезгіл- 
ден, жақтан, шарттан айқындалады. Жүріс, тыным, оқу сөздерінің 
түбірі етістік болғанмен, олар бұл қалпында іс-әрекет, кыймыл бо- 
лып ұғылмайды, істің аты ғана болып ұғынылады. Сондықтан олар- 
ға не деп сұрау қойылады. Егерде оісүр, тын, оқы, оңыймыз, тын- 
са, жүрсе игі еді болып айтылса, олар істің аты мағнасыида емес, 
іс, қыймыл, әрекет процесс болу мағнасында ұғынылады. Өйткені, 
олар істің істелу мезгіліне, шартына, істеуші иесіне байланысты бо- 
лып тұр. Жүремін, оісүресің, оісүреді дегенде істеуші иесі көрсетіл- 
ген; тексердім, тексердің, тексергенмін, тексерерсің, тексеріп жүр. 
Тексеремін дегенде істің болу мезгілі көрсетілген. Мұндағы жактык. 
шақтық мәндер етістіктер мағнасының болмыспен байланысын 
көрсетіп түр. Сөйтіп, рай категориясы, біріншіден, етістіктің істік. 
қыймылдық белгісін көрсететіп болса, екіншіден, оны баска есім 
сәздерден ажыратып ерекшелейді.

Етістіктердің субъектімен, мезгілмен жэне басқа ж а ғ д а й м е г і  
байланысты ж а қ қ а ,  шаққа, шартқа байланысты түрленіп құбылуь* 
рай болады.

Қазақ тілінде етістіктердің 5 түрлі райы бар: 1. Бүйрық рай,
2. Ашық рай, 3. Шартты рай, 4. Тұйық рай, 5. Қалау рай.

Б ү й р ы қ р а й. Сөйлеуші істелуге тиісті істі тыңдаушыға, бас- 
ка біреуге арнап, я болмаса бірдемеге бағыттап арнап айтады. 
Себу, төгу, тасу, кию, кіру, шығу туралы үғымдар кыймыл, әрекет, 
іс мағнасында айтылса, оларды сеп, төк, ки, кір, шың, шыңсын, 
кисін, сепсін, я болмаса, септір, төктір, кигіз, киін, іиығарт, шы- 
ғартсын болып айтылады. Бүл қалыпта тек іс туралы ұғым ғана 
айтылып түрған жок, сол істеушіге қаратылғандығынан оның тек 
іс туралы атау болмай, іс, жүмыс, әрекет екендігі айқындалады. 
Қейде іс тыңдаушыта, я баска біреуге, бірдемеге ариалмай, тын- 
даушының өзіне арналып, өзіне қаратылып айтылады, яғтти сөй- 
леуші істі істеуге өзін мәжбүр етеді. Мысалы. ки дегенде, кию ісі 
көз алдындағы тындаутпыға каратыльтп, я оныц істеушісі — тың- 
даушыға қаратылтан болады; кисін — дегенде кию ісін істеуші тың- 
даушыдан басқа біреу. Ал киейін дегенде, кшо ісін сөйлеуші өзіне 
каратып айтады, сөйлеуші іске ө з і і і  мәжбүр етеді. Мүида кию ісін 
істеуші — сөйлеушінің өзі.

Етістіктің мүндай бастапқы түрінің істеуші біреуге қаратылътп 
айтылуы — бүйрық, я сүрау, өтініш турде болады. Сондыктан етіс- 
тіктердің белгілі жакка арналуы — бүйрық рай деп аталады.

1 И. В. С т а л и н .  «ССР Одағында социализмнін экономиялык нроблема- 
лаоы».
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Бұйрық үш жаққа арыалып айтылады.
1. Айтушы жақ, (мен) табайын, келейін, айтайын, таратайын, 

гексерейін.1
2. Тықдаушы жақ, (сеи) кел, айт, тап, тарат, тексер.
3. Бөгде жак, (ол) тапсын, келсін, айтсын, таратсын, тексерсін.
Бұйрық райды жаққа бөліп қарау, тосыннан жат көрінуі мүм-

кім. Өйгкені кейінгі уақытқа дейінгі грамматика жазу салтында 
жақ категориясын тек жіктеу, тәуелдеу категорияларына тән деп 
есептеп келген. Шындығында жақ категориясы бұйрық райға да 
тән. Бірақ бұйрық райдың жақтары мен жіктеу, тәуелдеу жақта- 
рының мәнісі бірдей емес.

Етістіктің жіктеу категориясы, есімдердің тәуелдеу жақ түрі 
бұйрық райдың жақ түрінен мүлдем басқаша. Жіктеудегі, тәуел- 
деудегі жақта істің істелгендігі, не істеліп жатқандыгы және істеу- 
шісі көрсетіліп айтылады. Ал бұйрық райдың жағында әлі болма- 
ған, басталмаған істің тек біреуге арналғандығы ғана көрсетіледі. 
Сондықтан бұйрық райда жіктеудегі сыяқты істің қашан болған- 
дығы, болып жатқандығы, я қашан болатындығы ескерілмейді, тек 
оның кімге арналғандығы ғана көрсетіледі. Бүйрық райда істің, 
әрекеттің кімге арналатындығы етістіктердің ерекше формаларынан 
білінеді де, олардың жіктеу ееімдігімен жақтасатындығынаи ай- 
кындалады, яғни бұйрык райдың әрбір жағы белгілі жіктеу есім- 
дігін керек етеді.

Жалпы тюрік тілдеріндегі сыяқты, бүйрық райдың екіиші жағы 
жалпы етістіктердің бастапқы түрі болып саналады. Мысалы: күт. 
гер, шақыр, қала, үйьщта, тап, кетір, таныс, үйрен, біл, айт, кел, 
бол, үлестір т. б. Екімші жақ бүйрық райдың көрінісі — етістіктің 
бастапкы түрінің тыңдаушы жаққа арналып, екінші жақ жіктеу 
есімдігін керек ететіндігі. Жоғарыдағы етістіктер жіктеу есімдігі- 
нің екінші жақ жекеше түрін керек етеді: сен күт, сен біл, сен
үйрен, сен кел, сен бол, т. б.

Екінші жақ бүйрық райдың көпше түрі және анайы, сыпайы 
түрі болады. Көпше түрі жекеше түрге —ң — дар, —ң —дер, —ың 
—дар, —ің —дер қосымшалары жалғатту аркылы жасалады: 
бар — барыңдар, кел — келіңдер, ойла — ойлаңдар, төле—төлеңдер■

Егерде етісгіктегі іс тыңдаушыға, я тыңдаушыларға тіке бұйы- 
ру түрінде айтылса, ол екінші ж ақ бұйрық райдтың анайы түрі бо- 
лады. Сен түсін, сендер түсініңдер, сен көтер, , с.ендер кәтеріңдер, 
сен алға бас, сендер алға басыңдар, сен ақылдас, сендер ақылда- 
сыңдар, сен үйрен, сендер үйреніңдер.

Егерде іс екінші. тыңдаушы жаққа бүйыру түрінде емес, өтініш 
түрінде сыпайылыкпен айтылса, ол екінші жак бүйрық райдың сы- 
пайы түрі болады. Сіз түсініңіз, сіздер түсініңіздер, сіз көтеріңіз, 
сіздер көтеріңіздеп. сіз алға басыңыз, сіздер алға басыныздар, сһ  
ақылдасыңыз, сіздер ақылдасыңыздар, сіз үйреніңіз, сіздер үйрені- 
ңіздер.

1 Автордың бул сыякты етістіктерді буйпық райпын І-жагынп жаткызуын 
редактоо колдамайды, ондай тулғадағы етістіктерді қ ал ау  райдың І-жағы 
деп таныйды.
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деқабыл, тез істелу кажеттілігін білдіреді. Сен цьізметіқе баршы. 
Сендер жұмысқа кірісіңдсрші. Сен осы бос сөзді ңойшы, сендер 
бос сөздеріңді ңойыңдаршы. Сен оісоқ нәрсені іздемеші, сендер оісок 
нәрсені іздемеңдерий. Олар ңызметіне кіріссінші, олар тапсырыл- 
ған міндетті орындасыншы. Біз сөйлесейікші. Біз түсінісейікші. 
Мен мұны ойлайыншы, біз мұны байңайыңшы.

Бұйрық райдық жақ формаларынық кестесі мынандай:

'•̂
11 жақ III жақ жақ

жекеш е көпше жекеше көпше жекеш е кепше

ұмтыл ұмтылыңдар ұмтылсыи ұмтылайын ұмтылайық
шығар шығарыңдар шығарсын — шығараиын шыгараиық
ізде іздеңдер іздесім — іздейін іздейік
ізден ізденіңіздер ізденсін ізденейік
үмтылыңыз ұмтылыңыздар үмтылайымшы ұмтылаиықшы
шығарыңыз шығарыңыздар — — шығарайыишы шы гарайықшы
іздеңіз іздеңіздер — — іздейінші іздейікші
іздешңіз ізденіңіздер — іздеші іздеиейікші

А ш ы қ р а й. Етістіктердіқ еқ өнімді, көлем жағынан аумақты 
категориясы — ашық рай. Етістік семантикалық және грамматика- 
лық белгілері осы ашық райдан айқын көрінеді. Етістіктерге тән 
ш а қ, ж а қ, с а н д ы л ы қ категориялары — өзінше бөлек, ерекше 
құбылыс емес, осы ашық райдың көрінісі, формасы.

Ашық райдан етістіктегі іс туралы ұғымның болмысқа, шын- 
дыққа қатынасы көрінеді, яғни істіқ болу мезгілі, онық істеушісі, 
істелуі сыяқты қатынастар.

Ашық райды анықтау үшін бірнеше мысалдар келтірейік. Қо- 
лымды мезгілінен кеш сермедім, қартайдық, қайғы ойладың, ұл- 
ғайды арман (Абай); сөзіме меніқ айтқан көнемісіз; жағдайдьі 
өзің кәріп тұрсың; қоянды камыс өлтірер\ Әлі келген алып та 
огсығады, шалып та оюығады; Берсеқ аларсың, ексең орарсың. Мүн- 
дағы етістіктер әртүрлі формада айтылып түр. Ол формаларда іс- 
тің шағы, істеуші жағы, сандылық түрі көрінеді. Мысалы, ңартай- 
дың етістігіндегі дық, формасынық — ды бөлшегі, істіқ жақын 
уақытта болғандығын, — қ  бөлшегі ол істіқ айтушыға тән екенді- 
гін, жоне істеушінің біреу емес, бірнешеу екендігін көрсеткен.

Сөйтіп, етістіктердің жіктеліп жақты, сандылықты және шақ- 
тьі білдіріп қүбылуы ашық рай деп аталады.

Жіктік категориясымен байланысты жақ және сандылық тура- 
лы алдыңғы тарауда айтылды. Мүнда көбінесе ашық райдық жік- 
телуімен байланысты шақ категориясы баяидалады.

Ашық райдың шақ түрлері. Қазақ тілінің етістіктеріндегі үлкен 
өзгешеліктердің бірі — оларда түрлі формалар арқылы (ашык 
рай түрінде) істіқ болу мезгілін дәлдеп көрсететіндігі. Іс қазір ға- 
па болып өтуі мүмкін, сол сыяқты, ай бүрын, жыл бұрын, я бірне-
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ше жылдар бұрын істелуі мүмкін. Осындай істіқ әртүрлі уақытта 
істелгенін, я істслетіндігі, я істеліп түратындығы тілде формамен 
ажыратылады. Бүл құбылыс — етістіктің шақ түрлерінің кеп са- 
лалы болуына негіз болады. Етістіктегі істің дәл мезгілдері қазақ 
тілінде ерөкше формалар, тәсілдер арқылы жүйеленеді. Осымен 
байланысты етістіктердің шақ түрлері қазақ тілінде неше алуан. 
Сөйтсе де, олар иегізгі үш шаққа топталады: 1. Өткеп шак,
2. Осы шақ, 3. Келер шақ.

§ 58. Өткен шақ

А ш ы қ  р а й д ы ң  ө т к е н  ш а қ  т ү р і .  Ашық райдың өткен 
шақ түрінде істің, қыймылдың, қозғалыстың бүрынды-соңды болып * 
әткендігі көрсетіледі. Мен Досанға жолықтым. Оның жұмысы бі- 
тіпті, ойлаған мақсаты орындалған, мен сонымен талай ретсөйлес- 
кемін, мен онымеи кетерде де сөйлескен едім. Мүндағы жолықтым, 
бітіпті, орындалған, сөйлескемін, сөйлескен едім деген етістіктердің
қайсысында да істің болып еткендігі көрсетілген. Бірақ ондағы өт- 
кен шақ туралы түсінік біркелкі емес. Бірінде істің жақын уақыт- 
та болғаны, екіншісінде өте бүрын болғаны көрсетіледі. Істіқ бо- 
лып өту мезгілінің сөйлеу уақытына алыс-жақындығына қарай 
өткен шақтың бірнеше түрлері болады.

а) Е ж е л г і ө т к е н ш а қ. Ашық райдың ежелгі өткен шақ 
түрі үнемді көсемшеге жіктеу жалғаулары жалғану арқылы жаса- 
лады: алып -}- пын, алыл +  сың, алып +  ты, алып +  пыз, алып +  
еыңдар, т. б.

Көсемшенің үиемді (п) түріне жіктік жалғауы пын-пін, пыз-піз, 
сың-сің, сыз-сіз, сыңдар-сіңдер, ты-ті болып жалғанады.І — ІІ-жақ-
тары істің өте ескі уақытта болып өткендігін көрсетеді. Сонымен 
бірге I, ІІ-жақта істің ақыйқат болған, болмағандығы кейде айқын 
емес, күңгірт үғынылады. Сен менен бірдеме сүрапсың, мен бео-
меппін, сен өкпелепсің дегенде, істің өте бүрын болғаны байқал- 
ғанмеи, олардың болғаны айқын емес, бүлардың болғапын айтушы
өзі аиық білмейтін сыяқтанады. Сондықтан бүл шақтағы іс болу- 
болмау жағынан тұжырымсыз, баяндау түрінде үғынылады.

Ежелгі ©ткен шақтың,үшінші жағы I, ІІ-жаққа қарағанда істің 
жақын арада болғанын көрсетеді. Сөйтсе де ол істің болған-бол-
мағаны ақыйқат емес. Түжырымсыздық, баяндаушылық ежелгі 
өткен шақтың үшінші жағында да болады: Сәуле демалыстан ке-
ліпті, Мүқаш оқуын бітіріпті дегенде, Сәуленің келуі, Мұңаштыч 
бітіруі ақыйқат болмай, күманды хабар сыяқты болып үғыны- 
лады.

б) /Қ е д е л © т к е н ш а қ. Жедел ©ткен шақ етістіктің бастап- 
қы қалпына (бұйрық райдың ІІ-жақ жекеше түріне) және етістік- 
тің етіс түріне — ды/ді, — ты/ті жүриағы жалғану арқылы жаса- 
лады. Мысалы: қонақты сыйлады, сәз сөйледі, өлең айтты, ағаш 
кесті, жер көктеді; кір жуылды, мүз ойылды, егін алынды, жоспар
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орьт д а л ды, шай қайнады, шай қайнатты, шай қайнатылды; екі ж ақ  
бірі-бірімен түсіністі; шартқа қол қойылды сыяқты. Жедел өткен 
шақтың жасалуы мүнымен аяқталмайды. Жоғарыда көрсетілген 
тү р і— теқ үшінші жақ. Бүл шақтың 1, ІІ-жақ түрлері үшінші жақ- 
ка жақ жалғауларының жалғануы арқылы жасалады, яғни: бі-
рінші жақтың жекешесінде —ды, —ді, —ты, —ті, көпшесінде
—қ, —к, екінші жақтың: анайы жекешесінде —ң, сытіайы жекеше- 
сінде — ңыз, ңіз; анайы көпшесінде—ңдар, ңдер, сыпайы көпше- 
сшде — ңыздар, ңіздер жалғаулары жалғануы арқылы жасалады. 
Ал үшінші жақтың жекешесінде де, көпшесінде де арнаулы жіктеу 
жалғауы болмайды. Жедел еткен шақтың көрсеткіші — ды/ді, 
ты/ті (есім сөздің, я есімшенің жіктеуіндегі ІІІ-жақ сыяқты) бо- 
лып саналады.

Ж ед ел  өткен шақтың к е ст ес і

I жак II жақ III жақ

жекеш е . көпше жекеше көпше жекеш е көпше

орыидадым орыңдадык орындадыц орындадындар орыидады -

орындады- орындадыңыз- орыидалды —

ңыз дар
түсіндім түсіндік түсіндің түсіндіңдер алынды —

ойладым ойладык түсіидіңіз түсіндініздер түсіністі —

ойластым ойластык ойладың ойладыңдар түсінді —

ойладыңыз ойландыңыз- ойланды —

дар ойласты —

кайиатты —

кайнаттырды

Ғ с к е р т у :  барады, келеді дегендегі —  ды  мен ді жалғауын жедел өткек 
шақтың керсеткіші — ды я — / ді мен шатастырмау керек. Бүл 
қосымшалардың түрі бірдей болғанмен, қызметтері, мағнасы 
баска-басқа. Жедел өткен шақтағы — ды жіктік жалғау емес,
шақтық керсеткіш, сондықтан ол — жүрнақ. Ал жіктеудегі —  
ды — ол үшінші жақ жіктік жалғауы. Ж едел еткен шақта істің 
не жақьтн арада я сөйлсп тұрған мезгілде болып өткендігі көр-
сетіледі. Мен оган айттым, сен таптың дегенде, айту ісінің сей- 
леп тұрған мезгілден сәл бұрыи болғандығы, табу кісінің сей- 
леп тұрған мезгілде болғандығы ұғынылады. Етістіктің ескі өт- 
кен шақтарымың баска түрінде (айтыппын, айтыпсын, айтыпты) 
істің бұрын болғандығы көрсетілгеннен, олардың кәміл болғаи,
болмағандығы айқын болмай, күңгірт ұғынылса, бұл ж едел өт- 
кен шакта істің болғаны, я болмағаны тұжырымды түрде көр- 
сетілді. Мына мысалдарды салғастырып байқаңыз:

коиыппын, қонбаппын — кондым, қонбадым 
кокыпсың, қонбапсын — қондың, Қонбадың 
коныпты, қонбапты — конды, қонбады 
қоныппыз, конбаппыз — қолдық, қонбадық 
қонбапсыздар — кондыңдар, қонбадыңдар

— қондыңыздар, конбадыңыздзр.
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в) Б ұ р ы н ө т к е н ш а қ. Бұл шақ есімшенің өткен шақ түрі- 
не жіктік жалғауы жалғануы арқылы жасалады. Мысалы:

1. Барғачнмын барғанбыз
2. Барғансың барғансыңдар
2. Барғансыз барғансыздар
3. Барған барған.

Үшінші жақта жіктік жалғауы жалғанбайды. Өткен шақ есім- 
шеге жіктік жалғауы жалғапғанда, ол есімше болып ұғынылмай, 
етістіктің өткен шақ түрі болып ұғынылады. Есімше жіктеусіз атау 
түрінде сын есім мен етістік аралығындағы сапалық категорияны 
білдіреді. (Бұл туралы есімшені қараңыз). Ал жіктік жалғауы 
жалғанғанда, есімшелер өзінің бұл сапалық қасиетінен алыстаи 
етістіктің шақ категориясына айналады. Өткен шақ жіктеледі. 
Мұның негізгі себебі — есімшенің жіктеу түрінде баяндауыш бола- 
тындығында. Есімшенің бұл ерекшетігі— көсемшелердің (үнемді, 
үнемсіз) жіктеу жалғауларын жалғап шақтық түр жасайтындығы 
сыяқты ерекшелік.

Бұрын өткен шақта істің жедел өткен шақтағыдан бұрын, яғ- 
ни сөйлеу уақьггынан әлдеқайда бұрын болғандығы, я болмағанды- 
ғы көрсетіледі. 1) Мен саған мұны бұрын айщанмын. Оны сен 
үмыщансың. 2) Біз университетті жақсы бітіргенбіз. 3) Бүл тақы- 
рыпта сендер лекция тыңдағансықдар. 4) Балалар мектепке жый- 
налган. Мектеп іші әсем өңделген. Бұрын өткен шақтың ескі өткен 
шақтап айырмашылығы оның формасында, көріну тәсілінде ғана 
емес, оның мәнісінде. Ескі өткен шақта істің бұрыи болғандығы, 
я болмағандығы күңгірт болыгі ұғынылады делінді. Ал бұрын өт- 
кен шақта істің бұрын болу, болмауы өте айқын ұғымылады. Мы- 
на мысалдарды салғастырыңыз:
Мен Айдарбекке жолығыппыи. Мен Айдарбекке жолыққанмын.
Сен Айдарбекке жолығыпсың. Сен Айдарбекке жолыққансың.
Сіз Айдарбекке жолығыпсыз. Сіздер Айдарбекке жолығыпсыздар.

г) Т ы я н а қ с ы з ө т к е н ш а қ (и м п е р ф е к т ) . Тыянақсыз 
өткен шақ етістіктің өткен шақ есімше және үнемді көсемше түріне 
көмекші еді етістігінің тіркесуі арқылы жасалады. Мұндайда ал- 
дыңғы есімшеде тұрған етістік күрделі етістіктегі сыяқты айнымай 
бірқалыпта калады да, жіктік жалғауы соңғы еді етістігіне жал- 
ғанады. Байлаған едім, байлаған едік, байлаған едің, байлаған 
едіңдер, байлаған еді. Байлап едім, байлап едік, байлап едің, бай- 
лап едіңдер, байлап еді. Тыяпаксыз өткен шакта бұрып болып өт- 
кен істің қазіргі уақытпен байланыстылығы көрсетіледі. Ол бүл 
жұмысты маған тапсырып еді, я тапсырған еді дегепде, тапсыру 
ісі бұрын болса да, ол казіргі сөйлеп тұрған мезгілдегі іспен ұш- 
тасып тұрғаидығы сезіледі. Мүндай өткен шақтың осы шақпен ұш- 
тасуы басқа тюрік тілдерінде де бар.1

Тыянақсыз еткен шақтың екі түрі бар. Бірінші, бүрын болып 
өткен істің осы уақыттагы іспен ұштасуы, екінші, жақында болған,

1 А. Н. К о н о н о в .  Грамматіжа турецкого языка, 1941, Ленинград, стр. 137.
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я болып жатқан істіқ осы уақыттағы басқа бір іспен ұштасуы. Бұл 
екі бағыт тыянақсыз өткеи шақтың екі түрлі иегізден жасалуынан 
көрінеді. Танысқан едім, танысқан едің, танысңан еді дегенде, бұ- 
рын болып өткен іс (танысу) қазіргі уақытпен ұштасқан (ассоциа- 
қияланған). Сондықтан мұның негізі өткеи шак есімше болып тұр. 
Танысып едім, танысып едің, танысып еді дегенде, осы 
жақыи уақытта болған істің осы шақпеи ұштасқандығы көрсетіле- 
ді. Ал мұның негізі көсемшенің үнемді түрінен болып тұр. Осымен 
байланысты тыянақсыз өткен шақтың жасалуы туралы мынандай 
ережені айтуға болады. Егерде өткен шақтағы іс осы шакпен (сөй- 
леп тұрган мезгілмен) ұштасса, онда тыянақсыз өткен шақ есім- 
шеге еді көмекшісі тіркесуі арқылы жасалады: оісолыщан едім,
жолыққан едің, ж олыщан еді. Ал егерде, жақында болып өткен іс 
осы уақытпен ұштасса, онда тыяиақсыз өткен шақ көсемшенің 
үнемді түрінің еді көмекшісімен тіркесуі арқылы жасалады: меч 
жолығып едім, оісолығып едің, жолығып еді. і

Ашық райдың осы шақ түрлері етістіктегі істің дағдылы түрде 
болып тұратынын, не болып, істеліп жатқанын білдіреді. Құс ұша- 
ды, су ағадьі, от оісанады, адам ңартаяды, мал төлдейді, жел соға- 
ды, кун ысыйды дегенде, мұндағы етістіктер істің, процестің, құбы- 
лыстың жаратылыста үзілмей дағдылы түрде болып тұратыныи 
білдірген. Сыйыр мөңрейді, қой маңрайды, түйе боздайды, жылқы 
кісінейді, құс сайрайды, адам сөйлейді, қоғам дамыйды дегенде, 
мұндағы етістіктерде белгілі затқа тән құбылыстың болып тұра- 
тындығы көрсетіледі. Оқып отыр, келе оісатыр, сөйлеп тұр, сәйлесіп 
тұр, оңып жұр, барып жүр дегенде оңу, келу, сөйлеу, бару етіс- 
гіктеріндегі іс, қозғалыстардың қазір сөйлеу мезгілінде болып, жү- 
ріп жатқандығын білдіреді.

Жаратылыста белгілі затқа тән іс, қыймыл, құбылыстардың 
дағдылы түрде болып тұруы, я болмаса істің, қыймылдың, қозға- 
лыстың сөйлеу мезгілінде "болып түруы осы шақ болады, Қазақ ті- 
дінде осы шақтың екі түрі бар. Бірі — ауыспалы осы шақ; екінші- 
сі — нақтылы осы шақ. Осы шақтың бұл екі түрі де көсемшенің 
үнемді, үнемсіз түрінен жасалады. Біріиде синтетикалық тәсілмен, 
екіншісінде аналитикалық тәсілмен жасалады. 1. Ауыспалы осы шақ 
етістіктің үнемсіз көсемше түрінде жіктік жалғаулар жалғану ар- 
қылы жасалады. Мысалы: ,

§ 59. Осы шақ

2. Сен аша — сың 
еен өсе — сің 
сен ойлай — сың

1. Мен аша — мын 
мен өсе — мін

2. сіз аша — сыз

мен оилаи — мын

біз аша — мыз 
біз өсе — міз 
біз ойлай — мыз. 
сендер аша — сыңдар 
сендер өсе — сіңдер 
сендер ойлай — сыңдар 
сіздер аша — сыздар

сіз өсе — сіз сіздер өсе — сіздер
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сіз ойлай — сыз сіздер ойлай — сыздар
3. Ол аша — ды олар аша — ды

ол есе — ді олар өсе — ді
ол ойлай — ды олар ойлай — ды.

Ауыспалы осы шақ етістіктің болымсыз түрінен тек«й» жұрнағы 
арқылы ғана жасалады. Мұидайда жіктік жалғаулары болымды 
түрдегі сыяқты жалғанады. Мен ашпай — мын, біз ашпай — мыз, 
сен ашпай — сың, ашпай — сыңдар, ашпайсыз, ашпайсыздар, ол 
ашпай — ды сыяқты. Ауыспалы осы шақтың мәнісінде екі түрлі 
өзгешелік бар. Бірінші: ауыспалы осы шақта істің дағдылы түрде 
болыл түратындығы көрсетіледі, мыс: қар ериді, су тасыйды, егін 
піседі, жер көгереді, көмір жанады, нажағай жарңылдайды. Мұнда 
жоғярыда айтылғандай белгілі затқа тән, құбылыстың процестің 
дағдылы түрде болып тұратындығы көрсетіледі, басталған іс аяқ- 
талмай, ілгеріде болып тұратындығы көрінеді. Екінші ауыспалы 
осы шақ формасы кейде істің келешекте істелетіндігіи де білдіреді. 
Мен ашамын, сен ашасың, ол ашады, я болмаса, мен өсемін, сен 
өсесің, ол өседі дегенде, ашу, өсу, іс, құбылыстары әлі басталма- 
ған., ілгеріде басталуы мүмкін. Ауыспалы осы шақ формасы кейде 
болып өткен оқыйғаның осы уақытқа дағды болғандығын да көр- 
«сетеді:

Шын өмір басталады Октябрьден,
Қайнайды күн-көмекей Октябрьден.

Басталады бұл жерде келешекте болатын іс емес, болған істің 
қазіргі дағды болғандығын білдіреді.

Сөйтіп, етістіктің болымды, болымсыз түрінен жасалған үнемсіз 
хөсемшеге жіктік жалғаулары жалғанып, етістіктегі істің, құбы- 
лыстыц не дағдылы түрде болып тұратындығын, ие ілгеріде бола- 
тындығын көрсететін форма ауыспалы осы шаң деп аталады.

2. Ы а қ т ы л ы о с ы ш а к. Бұл шақ аналитикалық түрде жаса- 
лады; яғни ікөсемшенің үнемді түріне жүр, жатыр, тұр, отыр, 
көмекші етістіктерінің тіркесуі арқылы жасалады. Алып жатыр, 
жазып отыр, беріп жатыр, келіп тұр\ айтып отыр, оңып жүр, сүрап 
отыр, сөйлеп жүр, тыңдап отыр.

Нақтылы осы шақта негізгі етістік үнемді көсемшеде тұрады 
да, өзгермейді, ал көмекші етістіктер (жатыр, тұр, отыр, жүр) 
негізгі етістіктің соңында тұрады да, жіктеледі, оларға жіктік жал- 
ғауы тіке жалғанады. Бүл.төрт етістік — өзінің жаратылысында 
күйді, халды білдіретін етістіктер. Үнемді көсемшедегі етістіктер 
негізгі істі, қыймылды білдіреді, ал төрт көмекші етістік сол негізгі 
істің қазіргі уақытта істеліп жатқан халын, күйін көрсетеді.

Сөйтіп, негізгі етістіктің үнемді көсемшеде тұрып, оның отыр,. 
жүр, жатыр, тұр көмекші етістіктермен тіркелу арқылы жасалып 
істің, қыймылдың, процесстің осы уақытта болып жатқандығын 
білдіретін түрін нақтылы осы шақ деп атайды.

Көмекші терт етістіктің мағнасына байланысты нақтылы осы 
шақтың да өзара нәзік ерекшеліктері бар. Түр етістігі үнемді кө- 
семшеде тұрған негізгі етістіктегі істің токталып қалмай, оқта-тек-
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те істеліп тұрғандығын көрсетеді. Жолығьіп түрмын, жолығып тұр- 
сың, жолығьиг түр дегенде жолығудың үздіксіз оқтын-оқтын болып 
тұрғандыгы көрсетіледі. Жатыр негізгі етістіктегі істің тоқтаусыз 
кәміл болыи жатқандығын білдіреді. Айтып оюатырмын, айтып оіса- 
тырсың, айтып жатыр. Мұнда істің созалаңқы екендігі көрсетіледі 
де процесстің бітетіндігі білінбейді. Отыр етістігі иегізгі істің қа- 
зір болып жатқандығын көрсетеді, мұида созалаңқылық жоқ. Ай- 
тып отырмын, айтып отырсьің, айтып отыр, оңып отыр, келіп 'отыр 
дегенде істің болып жатқандығы тұжырымды айтылады. Ж үр етіс- 
тігі негізгі етістіктегі негізгі істің оқта-текте, анда-саида істеліп 
қоятындығын көрсетеді. Мұнда іс түр етістігіндегіден де созалац- < 
қы, сирек болады. Жолығып түрмын дегенді оісолығым жүрміи де- 1 
генмен салғастырсақ, бұл айқыи сезіледі. Жолығып түрмын дэген- 
де, оісолығу ісі айқын оқта-теқте болса да үзбей болып тұрады. Ал 
околыгып оісүрмін дегенде, жолығудың жиі болмай, сирек болатын- 
дығы білінеді.

Ашық райдың келер шақ түрі істің (қыймылдың, қозғалыстың) 
әлі басталмағанып, тек келешекте болатындығын білдіреді. Мен 
барамын, сен келесің, ол барар, мен бармаңпын, сен келмексің, 
ол бармаң, мен барғалы оюатырмын, ол келгелі отыр, ол бергелі 
жатыр дегенде, істің ілгеріде болатындығы көрсетіледі.

Етістіктің келер шақ түрі істің ілгеріде болу, болмауының қа- 
зіргі уақытқа жақын-алыстығына қарай үш түрлі болады: а) шексіз 
келер шак, б) шекті келер шақ, в) мақсатты келер шак.

а) Ш е к с і з  к е л е р  ш а қ. Бұл шақта ілгеріде болатын істің 
болатындығына шек қойылмайтындығы көрсетіледі. Бұл жағынан 
шексіз келер шақ болжал есебінде ұғынылады. Барармын, барар- 
сың дегенде, бару ісінің келешекте болатынына шек қойылмай, бол- 
жал түрінде айтылады.

Шексіз келер шақ етістіктің негізгі түрінде р (ар, ер) жұрнак- 
тары қосылып, оған жіктік жалғаулары жалғану арқылы жасала- 
ды. Қара +  р +  мын, ңара +  р +  сың, ңара +  /;. Егерде етістіктің 
аягы дауысты дыбысқа бітсе, оида тек р жұрнагы ғана жалғанады. 
Сана — сана +  р +  мыз. Теңе — теңе +  р +  сіз, оңы — оңы +  р +  |
+  М Ы З .  ,  •

Егерде етістіктің аяғы дауыссыз дыбыстарга және шолақ у, й і 
дыбыстарына бітсе, онда жуан сөздер — ар, жіңішке сөздер — ер 
болып жалғанады. Бар +  ар +  мын, кел +  ер +  міз, көр +  ер +  
+  міз. Шексіз келер шақтың болымсызтүрі әзгеше жасалады. Етіс- 
тіктің болымсыз түріие — с жүрнағы жалғаныгі, оның үстіне 
1, ІІ-жақ жіктік жалғаулары жалғанады.

§ 60. Келер шақ

Б о л ы м д ы Б о л ы м с ы з

1. айтармын 
айтармыз

айтпас +  пын, айтпас +  пыз 
айгпас +  сың, айтпас +  сыңдар
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2. айтарсың айтпас -+- сыц, айтпас +  сыңдар, 
айтпас +  сыз, айтпас +  сыздар.оаитарсыңдар

аитарсыз
аитарсыңдар

3. айтар аитпас.

б) Ш е к т і к е л е р ш а қ. Шекті келер шақта істің басталуына 
шек қойылады. Мұнда істің жақын арада болуға тиісті екендігі 
көрсетіледі. Кеткелі. оісатыр, барғалы тұр, жүргелі оісатыр, иіығар- 
ғалы оісатыр дегенде, мұндагы істің жақында болатьтндығы көрсеті- 
леді. Шекті келер шақ көсемшенің мақсатты түріне жатыр, жүр, 
стыр, түр етістіктері тіркесу арқылы аналитикалық тәсілмен жаса-
лады. Негізгі етістік көсемшенің мақсатты түрінде тұрады да, кұ- 
былмайды, ал көмекші етістіктер негізгі етістіктіқ соңында тұрадьі 
да, жіктеу жалғауларын жалғайды. Мысалы: жазғалы отырмын, 
жазғалы отырсың, жазғалы отыр. Келгелі щатырмын, келгелі жа- 
тырсыздар, келгелі жатыр.

в) М а қ с а т т ы к е л е р ш а қ. Кейде болашақта істелуге тиіс- 
ті істің болатындығы тұжырымды, айқыи болмайды. Мұндайда 
болашақ іс мақсат түрінде ғана айтылады. Мен сөйлеспекпін, сгн 
сөйлеспексің, ол сәйлеспек дегенде, сөйлесу ісі акыйқат .емес, тек 
істелуге тиісті, болжал, мақсат түрінде айтылғаи.

Мақсатты келер шақ етістіктің 2-жақ бүйрық түрінің жекешесі- 
не маң (мек, пақ, пек, бақ, бек) жұрнақтары қосылу арқылы син- 
тетикалық тәсілмен жасалады. Мыс.: сана +  мақ, айт +  пақ, ңаз +  
+  бақ, кәзде +  мек, кет +  пек, кез +  бек, сәйле +  мек, сеп +
+  пек, үз +  бек сыяқты. Мақсатты келер шаққа жіктік жалғаула- 
рының I, ІІ-түрлері ғана жалғанады, үшінші жаққа жіктеу жал- 
ғауы жалғанбайды. Мақсатты келер шаққа кейде шы қосымшасы 
жалғаныд та айтылады. Мыс.: айтпақиіымын, айтпақшымыз (ба), 
айтпақшы. Бүл қосымша мақсатты келер шақтың негізгі мәнісін 
өзгертпейді, тек істің келешекте болатындығын кесіп, нақтап көр- 
сетеді.

Ш а р т т ы  р а й. Шартты рай етістіктің өте тұрақты морфоло- 
гиялық категориясы болып саналады. Басқа райлардан мұныц 
морфологиялық та, семаДтикалык та айьгрмашылықтары бар. 
Шартты райдың морфологиялық белгісі — са(се) жұрнағы. Бұл
жұрнақ бұйрық райдың екінші жақ жекеше түріне және етіс түр- 
леріне жалғанып етістіктің шартты рай түрін жасайды, мыс.: жый- 
налса, көрінсе, білінсе, тасыса, толқыса, бәлсе, бөлінсе, бәліссе, 
көнсе, көндірсе, көндіртсе, көгерсе, кегертсе, бояса, боятса, боятыл- 
са сыяқты. Шартты райға жіктеу жалғауы жалғанбай, жақ жал- 
ғаулары жалғаиады да, олар жекеше, көпше болып түрленеді. 
І-жақтың жекеше түрінде м, көпшесінде — қ, — к; ІІ-жақтың жеке- 
ше түрінде ң, ңыз (ңіз) жалғаулары жалғанады. Екінші жақтын 
көпше түрі жекеше түріне көптік жалғану арқылы жасалады. Ал 
үшінші жағында ешбір жалғау жалганбайды, шарттың негізгі
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формасы үшінші жақ болып есептелінеді. Бүл айтылғандарды мы 
ма кестемен көрсетуге болады:

Ж ақ Ж е к е ш е Көпш е

Бірінші тасысам
көрінсем
тасысац
көріисең

тасысак
көрінсек
тасысацдар,
көрінсеңдер
тасысацыздар,
көрінсеціздер
тасыса
көрінсе

Екінші

тасысаңыз
көрінсеціз

Ү шіпші тасыса
көріпсе

Шартты рай бір істіқ (қыймылдық, қозғалыстық) екінші іске 
шарт екенін білдіреді, яғни шартгы райда түрған етістік басқа 
бір істің шарты болады. Соидықтан шартты райдағы етістік тіпті 
жақ жалғаулары жалғанса да тыянақты болмайды, екінші бір іске 
іліктелініп тұрады. Мына мысалдарды қарақыз:

а) жекеше: оқысаң (білесіқ),
оқысам (білемін), 
оқыса (біледі);

б) көпше: оқысақ (білеміз),
оқысақыз (білесіз), 
оқысақдар (білесіңдер).

Мүида шартты райда түрған оңьі етістігі соқғы білу етістігі- 
нің шарты болып түр.

Шартты райдың жақ түрлеріне кейде шы, (ші) қосымшасы 
жалғанып айтылады. Мысалы: 1) Айтсамшы, берсемші, айтсақшы, 
берсекші; 2) Айтсаңшы, айтсаңызшы, айтсаңдаршы, берсеңдерші;
3) Айтсашы, берсеий. Шы(ші) қосымшасынық л<алғануынан шарт- 
ты райдың мағнасы өзгермейді, сақталады, бірақ ол шартты райғ-а 
қосымша экспрессивтік мән береді. 1, 3-жакта — шы шартты рай- 
дағы етістікке өкініштік мәи косады. Айтсамшы, айтсаңшы, айтса- 
шы дегенде өкініштік мән бар. Ал екінші жаққа жалғанғанда, 
бүйыруды, ©тінуді білдіреді. Мысалы: айтсаңиіы, айтсаңдаршы,
айтсаңызшы, айтсаңыздаршы. Бүл жағынаи бүйрық раймен үқсас 
шартты райлы бұйрық пен бүйрық райдық аркасында айырмашы- 
лық бар. Шартты райдағы бүйрық экспрессивтік стильдік белгі. 
Ал, бүйрық райдың мағнасы грамматикалық категория. Осы сыяқ- 
ты шартты райдық жақ түрлеріне екен, еді көмекші етістіктері жә- 
не ғой демеулігі тіркесіп те айтылады. Мысалы:

1. Қөрсем екен 
көрсем еді 
көрсем ғой

көрсек екен 
көрсек еді 
көрсек- қой

2. Қөрсеқ екен көрсеқдер екен 
көрсеңдер еді 
көрсеңдер ғой

көрсең еді 
көрсеқ ғой
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көрсеңіз екеи көрсеңіздер екен
көрсеңіз еді көрсеңіздер еді
көрсеңіз ғой көрсеңіздер ғой

3. Қөрсе екен —-
көрсе еді —
керсе ғой.

Екен, еді, ғой тіркескенде, шартты райдағы істің өтініш, тілек 
ретінде айтылғаны болады.

Шы(ші) сыяқты,оған тіркесетін екен, еді, ғой көмекшілері де 
шартты райға экспрессивтік мән береді.

Қ а л а у  р а й .  Қазақ тіліндегі етістіктердің рай категорияла- 
рындағы бір ерекше түр — қалау рай. Қалау райдың мағнасы д а ? 
жасалу тәсілі де өзгеше. Бұл райдың мағнасы адамның ниетіне, 
ықласына, ынтасына байланысты. Басқа райлармен салыстырған- 
да (мысалы: шартты, ашық райлармен), қалау райда эмоционал- 
ды-экспрессивтік қасиет басым. Мысалы: мен үйренгім келеді, ол 
үйренгісі келеді, сеніц театрға барғық келе ме? мен барғаймын, 
ол барғай. Мұнда үйрену, бару істерінің болуына адамның ниетті- 
лігі, соны тілейтіндігі білінеді. Қалау рай мағна ерекшелігіне және 
жасалу тәсіліне қарай екі түрлі болады:

а) Е р і к т і  қ а л а у  р а й. Ерікті қалау рай негізгі етістіктің 
ғы, (қы, кі) гі түріне тәуелдеу жалғаулары жалғануы арқылы жа- 
салады. Алғым, келгім, айтцым, алғық, келгіқ, айтқық, алғысы, 
келгісі, айтқысы сыяқты. Бірақ калау рай бұл түрде айтылмайды. 
Бұл түрге келеді етістігі тіркеліп: келгім келеді, айщ ық келеді, 
айщысы келеді болып колданылады. Кел етістігі мұндайда үшініш 
жақта ғана тұрады да, көпшесі болмайды. Ал істің қай жаққа тэн 
екендігі негізгі етістегі тәуелдік жалғауынан корінеді.

1. Алғым келеді, алғымыз келеді,
2. Алғың келеді, алғыларың келеді, 

алғыңыз келеді, алғыларыңыз келеді.
3. Алғысы келеді, алғылары келеді.

Ерікті қалау рай істеушінің бір істі істеуге ыкласы түскендігігц 
ынтасы ауғандығын, ниеттенгендігін білдіреді. Өлеқ айщым келеді 
дегенде, сөйлеушіиің өлең айту ісіне ықласы түскендігі білініп тұр. 
Бүл райдағы тәуелдік жалғаулары істеушіні (субъектіні) білдір- 
мейді, тек сол ықлас кім тарапынан екенін көрсетеді. Сөйтсе де 
тәуелдік жалғаулары іл]к жалғаудағы (менің, сенің, оның) жік- 
теу есімдіктерімеи іліктес, жақтас болғандықтан, соңғы кел етісті- 
гіне жіктік жалғаулары жалғанбайды.

б) Т і л е к т і қ а л а у р а й. Тілекті қалау рай екі түрлі жол- 
мен жасалады:

а) Негізгі етістікке ғай (гей, қай, кей) жұрнағы косылып, оның 
үстіне жіктік жалғаулары жалғану арқылы: 1) алғаймьін, алғай- 
мыз; 2) алғайсық, алғайсықдар, алғайсыз, алғайсыздар; 3) алғай.

Тілекті қалау райдың бұл түрінің үшінші жағына еді етістігі
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жалғанып та айтьглады, мысалы: көргей едім, көргей едің, көргей 
еді сыяқты.

б) Негізгі етістікке — «са», — «се» жұрнагы жалғанып, одан 
кейін игі сөзі мен еді етістігі тіркесіп айтылу аркылы да жасалады. 
1) алса игі едім, алса игі едік, 2) алса игі едің, алса игі едіңдер, 
алса игі едіңіз, алса игі едіңіздер, 3) алса игі еді.

Е с к е р т у :  тілекті қалау райдық соқғы түріндегі са(се) журнағы бүл ара- 
да иағыз шарттықты білдірмейді, тілекті білдіреді.

Тілекті қалау рай тиісті істің, оқыйғаның болуын біреуден ті- 
лейтіндігін көрсетеді.

'Г ұ й ы к р а й . Қазақ тілінде тұйық рай ётістіктід бастапқы тү- 
ріне (бұйрық райдың екінші ж ақ жекеше түрі) және етіс түрлеріне 
— у жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы: өсу, өсірілу, 
асығу, асыңтыру, табысу, табыстыру, ңайыру, сезу, сезілу, өзгеру, 
өзгерілу, даму, дамыту, иіақыру, ихақырту, уйымдасу, уйымдастыру, 
ұйымдастырылу, созу, созғылау сыяқты.

Тұйық рай етістік категориясыиа жатқанмен, ол айқын грам- 
матикалык, семаитикалық категория емес. Бұл мағна жағынан да 
жәпе қолданылу жағынан да етістіктің есімге айналған түрі. 
Тұйық райдың бұл лексикалық ерекшелігі оның граммати- 
калық құбылуынан айқыи көрінеді. Басқа райлар жікте- 
леді, шаққа түрленеді де, сол түрлену арқылы етістіктің басқа сөз- 
дерге қатнасын көрсетеді. Тұйық рай олай емес. Бұл зат есім 
сыяқты тәуелденеді, септеледі. Мыс.алы: өсудіқ (нәтижесінде), өсі- 
рілуге  (керек), асығуға (болмайды), асықтыруды (қой), табысу- 
мен (аяқталды), сезуге (болады), (менің) дамытуым, (сенің) да- 
мытуың, (оның) дамытуы; (біздің) келуіміз, (сендердің) дамыту- 
ларыңыз, (сіздің) дамытуыңыз, (сіздердің) дамытуларыңыз. Мұн- 
да тұйык рай тұлғасында тұрған сөздер етістік мағнасында емес, 
есім мағнасында септеліп, тәуелденеді.

Тұйық райдың жіктелмейтіндігі оның сөйлемдегі қызметіне бай- 
ланысты. Сөйлемде түйық рай зат есім сыяқты толықтауыш, пы- 
сықтауыш, бастауыш, кейде белгілі жағдайда ғана баяндауыш бо- 
лады. Толықтауыш, пысықтауыш және кейде анықтауыш болуы 
оның септелуіне байланысты. Қажет нәрсе — түйык райдьтң баян- 
дауыш болуын гана ашу керек.

Тұйық рай жіктеусіз, атау түрінде баяндауыш болады. Ендігі 
міндет — аянбай еңбек ету, еңбек әнімін арттыру, қоғамның өнді- 
рістік күиіін дамыту. Тұйык райдың жіктелмей баяндауыш болуы 
жалпы зат есімнің жіктелмей атау түрінде баяндауыш болуымен 
бірдей.

Тұйық райды баяпдауыштыққа, я предикаттыққа бейімдейтін 
біраз модаль сөздер бар.1 Ол — керек, керек емес, тиіс (тиісті). Тұй- 
ық рай бұлармен тіркескенде, шынында, предикаттанады, бірақ 
мұның өзіпде де нағьтз етістік емес. Предикаттану, әсіресе түйық 
райдың тәуелденіп белгілі субстантив жаққа тән екендігінен ай-

1 « М о д а л ь »  сөздер туралы Н. Қ. Дмитркевггін. «Грамматика башкирского 
языка» атты кітабының 131-бетін караныз.
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кын көрінеді. Мұндайда субстантив жақтағы сөз ілік септеуде тұ- 
рады. Мысалы:

1. Менің өсуім керек біздің өсуіміз керек
2. Сенің есуің керек сендердің өсулерің керек

Сіздердің өсуіңіз керек сіздердің өсулеріңіз керек
3. Ол есу (оның өсуі) керек олар (олардың) өсулері керек.

Тұйық рай тиіс сөзімен тіркескемдеі, субстантив жақ атау қал- 
лында тұрады.

1. Мен көруім тиіс біз көруіміз тиіс
2. Сен көруің тиіс сендер көруіңіз тиіс
2. Сіз көруіңіз тиіс. сіздер көруіңіз тиіс
3. Ол көруі тиіс олар көруі тиіс.

Кері мағнада керек, тиіс сәздеріне емес тіркес.іп айтылады. 
Тұйық райдың керек, тиіс сөздерімен тіркесуіндегі лредикаттану — 
оның сөйлемдегі сиитаксистік қызметіне байланысты. Тұйық райдың 
керек, тиіс сөздерімен тіркескен түрі міндеттілік категориясын көр- 
сетеді. Мысалы: мен шақыруым керек (тиіс), менің шаңырылуым 
керек (тиіс), сен шақыруың керек (тиіс), сенің шақырылуың керек 
(тиіс), ол шаңыру керек (тиіс), олардың шаңырылуы керек (тиіс). 

Мұнда белгілі субстантив жақтың тұйық райдагы істі, әрекетті, 
кыймылды істеуге міндетті екендігі көрсетіледі. Бұл категория 
басқа тюрік тілдерінде де бар. Бірақ зерттеушілер оны жеке рай 
деп санайды.1 ІІІындығында, бұл ерекше рай емес, тұйық райдың 
бір түрі (вариациясы), өйткені тұйық рай мен керек, тиіс сөздері- 
нің тіркесінде негізгі координат модаль сөздер емес, етістіктің 
тұйық рай түрі. модаль сөздер соғаи багыиышты. Кейде тұйық рай 
формасы қажет сөзімен де тіркесіп айтылады. Мысалы: менің ба- 
руым ңажет, сенің баруың қажет, оның баруы қажет.

Жоғарыда айтылғандарды былай деп қорытуға болады.
1. Тұйық рай дербес қалпында етістік есім болып ұғынылады 

да, есімдерше септеледі, тәуелденеді, көпшеленеді, сойлемде көбі- 
несе тұрлаусыз мүше болады.

2. Тұйық рай керек, тиіс, я керек емес сөздерімен тіркесіп пре- 
дикаттанады да, мағна жағынан міндеттілік категориясын білдіреді.

Тұйық райдың дербес калпында етістік есім қасиетіне байла- 
нысты бір кұбыльтс бар. Ол — көпшілік дербес тұйық райдың зат 
есімге айналып кететіндігі, яғни етістік болып үғынылмай, тек заг 
есім болып қолданылатындығы. Оқу, жазу, асу, бояу, қою, сабау, 
жабу, жайлау, сайлау, көктеу, қыстау, күздеу, түсау, егеу, күзеу 
сыяқты сөздердің формасы тұйык рай болғанмен, бұлар нақтылы 
зат есім. Сонымен бірге, бұлар түйык рай болып та ұтынылады. 
Асу дегенде екі түрлі ұгым бар. Бірінші белден, биіктен асып өту, 
екінші, сол асатын биж — асу. Басқалары да сонлай, бірі заттық 
мағнада да, екіншісі — етістік есім мағнасында. Мұнын өзі түйық

1 А. Н. К о н о н о в .  «Грамматлка узбекского языка», 1948, стр. 199.
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райдың етістік пен есімдердің арасындағы «көпір» сыяқты катего- 
рия екеидігін аңғартады.

§ 61. Қөсемшелер

Көсемшелер етістіктің амалдық жанама түріне жатады. Амал- 
дық түр деп е т  і с т  і ік т е г і і с т і ң  қ а й т і п  б о л у  а м а л ы н .  
т ә с і л і н  білдіретін форманы айтамыз. Асығып сөйледі, асыға сөй- 
леді десек, көсемшеде тұрған етістік соңғы сөйлеу етістігінің қалай 
болғандығын еыйпаттап түр. Қалай, қайтіп сейледі? — асығын 
сойледі, асыға сөйледі.

Көсемше басқа етістікті сыйпаттайтын болғандықтан, оның мағ- 
насы тыянақты болмай, жанама болады. Көсемшенің бұл қасиетін 
тюрік тілдерін зерттеушілердің бәрі де байқаған. Проф. П. М. М е- 
л и о р а н с к и й қазақ тіліндегі көсемшелердің орыс тіліндегі 
сыяқты, қазақ тіліиде де көсемшелер де ыегізгі сөйлемдегі айтыл- 
ған негізгі іске косарланып, жанап айтылатын істі білдіретінін ай- 
тады1. Автор көсемшенің негізгі сыпатын дұрыс байқаған.. Шынды- 
ғында, көоемшедегі етістік нетізгі етістікке жанасып, қосарланып 
айтылады.

Көсемшелердің жанамалық мағнасы, олардың етістікті сыйпат- 
тағыш қызметі көпшілік тюрік тілдерінде бірдей. Башқырт тілі 
грамматикасының авторы проф. Н. К. Д м и т р и е в  т е  көсемше- 
ні негізгі етістіктегі істі толықтыратын, құбылмайтын етістік фор- 
масы деп дұрыс сыйпаттаған.2 Бұдан көсемшелердің үстеуге бей- 
імділігі байқалады. Кейбір авторлар көсемшелерді тіпті «етістік 
үстеу» деп те атайды.3

Көсемшелердің жанамалық мағнасынан туатын үстеулік қызме- 
ті, олардың үстеуге айналып кеткендігінен де байқалады. Іле- 
иіала, түра-сала, (соған) бола, сөйтіп, ала-сала, (содан) бастап, 
(соған) қарай дегендер, тіпті, етістіктен гөрі, үстеуге бейім. Мыса- 
лы: іле-шала эісәнслді, тура-сала эісүмысқа кірісті, осығая бола 
қайғырды, сөйтіп істейді, ала-сала маған берді, содан бастап айт- 
қанын қоймады, соған қарай айтып отыр.

Мезгіл, амал, тәсіл, тыянақтылық, тыяңақсыздық, тұжырымды- 
лық, созалаңқылық — осылардың барлығы көбінесе етістікке тән 
категориялар. Бұл категориялар тілде қосымшалар аркылы да, 
дербес үстеу арқылы да беріледі. Ал көсемшелер ретіне карай осы 
категориялардың барлығын да көрсетеді. Жүгіріп келді (қалай 
келді?). Мұнда эісугіріп келу ісінің амальтн көрсетеді. Келе іске кі- 
рісті. Қашан кірісті? Мүпда келе іске «кірісудің» мезгілін көрсете- 
ді. Үйренгелі барды. Мұнда үйренгелі бару ісіиің мақсатын көр- 
сетеді.

Сөйтіп, көсемшелердің жанамалылық қасиеті олардың үстеулік 
қызметінен туады. Көсемшелер сөйлемдегі негізгі етістіктегі істің

1 П. М. М е л и о р а н с к и й. «Краткая граммаптка казах-киргизского язы- 
ка», 1894, стр. 35.

2 Н. Қ, Д  м и т р и е в. Грямматика башкирокого языка, 1948, стр. 185
' * Осы аталған едбек. 185-бет.
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амалын, мезгілін, мақсатын т. б. сыйпаттайтын болғандықтан жа- 
нама болады.

Жоғарыда айтылғандарға сүйеніп, көсемшелерді — сөйлемдегі 
иегізгі етістіктегі істіқ амалын, мезгілін, мақсатын т. б. сыйпаттай- 
тын үстеулік жанама категория деп анықтауға болады.

Көсеіуішелер әрқашан осы жанама үстеулік мағнада ғана кол- 
данылмайды. Олардық бүлардан басқа да қызметі бар. Ашық рай- 
да көрсетілгеидей көсемшелер етістіктіқ шақ түріи жасауға көр- 
некті қатнасы бар. Ашық райдық ескі өткен шақ, ауыспалы осы 
шак, шекті келер шақ түрлері осы көсемшелер арқылы жасалатын- 
дығы белгілі. Мысалы: мен аіиыппын, сен ашыпсың, ол ашыптьц 
мен ашамын, сен ашасың, ол ашады; мен аищалы отырмын, сен 
ашңалы отырсың, ол ашңальі отыр.

Сөйтіп, көсемшелік формалар әрқашан жанама, әрқашан үстеу- 
лік мағнада ғана қолданылмайды. Олар етістіктің шақ түрлерія 
жасауға қатысады. Осымен байланысты көсемшелерді екі түрғы- 
дан — бірінші мағналық, екінші — кызметтік жағынан,— қарау 
керек болады. Мағналық жақтан көсемшелер кегізгі етістіктегі істі 
сыйпаттайтын жанама үстеулік категория болып саналады. Олар тек 
осы мағнада ғана нағыз көсемше болады. Ал етістіктіқ, атап айт- 
канда ашық райідын, күрделі етістіктіқ қүрамындағы көсемшелік 
формалар көсемше мағнада емес, басқа мағнада болады. Ашық 
райда көсемшелік формалар шақты білдіреді (беріп +  пін, бере- 
адін, бергелі отыр). Күрделі етістікте көсемшелер негізгі етістікгі 
білдіреді, яғни күрделі етістікте негізгі етістік көсемшелерде тұ- 
рады (беріп кет, танып қой, бере кет, таный қойды). Бірақ, мүн- 
дағы (ікүрделідегі) көсемшелерде түрған етістіктер жанама, үстеу- 
лік мағнада емес, негізгі етістік мағнасында көсемшелердіқ бүл 
екі түрлі жағын ажыратудық белгілі жолы бар. Қөсемшелер нағыз 
көсемше мағнасында болса, қалай, қайтіп, қашан? сыяқты үстеу-
лік сұрауларға жауап береді. Қашап келдің? — таң ата келдім. 
Қалай келдің? — асығып келдім. Неге келдің? — сөйлескелі келдім. 
Ал көсемшелерде түратын күрделідегі негізгі етістіктер үстеулік 
сүрауға жауап бермейді, тек етістіктіқ негізгі сүрауларына жауап 
болып түседі. Шақырып келді, шақыра келді (не істеді?), бере сал- 
ды, беріп салды, қуанып кетті, қуана кетті, оісыйналып қалды, жый- 
нала қалды. (Не етті, неістеді, ые болды?).

Көсемше формаларды дара, жеке түрінде және күрделі етістік 
күрамыпда бөліп карау мынадан туады. Күрделі етістіктіқ қүра- 
мындағы негізгі етістікте түрлік мән болады. Мысалы: бере салды,
беріп салды, айтып салды, айта салды, қуанып кетті, қуана кетті 
дегенде негізгі етістіктегі іс көсемшелік түрге карай бірде түжы- 
рымды, бірде созылмалы түрде үғынылады. Сөйтіп, күрделі етіс- 
тіктегі көсемшелер, сол негізгі етістіктіқ түрлік реқкін де көрсетеді 
(бүл туралы төменде айтылады).

Көсемшелер қазақ тілінде мағнасына қарай, жасалу формасы- 
на карай үш түрлі болады: 1. Үнемді көсемше; 2. Үнемсіз кәсем- 
ше; 3. Максатты көсемше.
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Ү н е м д і  к ө с е м ш е .  Үнемді көсемше етістіктід бастапқы тү* 
ріне (бұйрық райдық екінші ж ақ жекеше түріне) және етіс түр 
леріне — п (ып,— іп) жұрнағының қосылуы арқылы жасалады. 
Мысалы: ойла — ойлап, ойлан — ойланып, ойлат — ойлатып; өл~ 
ше — өлшеп, өлшен — өлшеніп, өлшетіп, есті — естіп, естіліп, есіт- 
тіріп, о/сел — желіп, желдір — желдіріп, оіселдіртіп, талда — тал- 
дап, талдапып, талдасып сыяқты.

Бұл үнемді көсемшенің жұрнағы соңы п дыбысына біткен етіс- 
тікке жалғанса, ол түбірдегі п дыбысы у дыбысына айналады. Мы- 
салы: тап — тауып, оісап — жауып, щап — щауьіп, кеп — кеуіп, сеп — 
сеуіп, теп — теуіп, шап — шауып сыяқты. Бұл — қазақ тіліндегі 
үиемді көсемшенің жасалуындағы бір ерекшелік. Мысалы: өзбек
тілінде бұлай болмайды, п барлық етістікке бірдей жалғаиады. 
Мысалы: тапып, шап — шапып сыяқты.

Үнемді көсемше нағыз көсемше мағнасында амалды, себепті,
кейде мезгілді білдіреді, яғңи негізгі істің амалын, себебін білді-
реді. Мысалы: шеіиіліп сөйлеспеді; біраздан соқ Жақыпбек жүгі-
ріп далаға шықты. Содан соң тізімге қарап оқушылармен таныса
бастады. Бала бедірейіп, жауап ңатпады. (М. Йм.). Кешігіп ңалып
поезға үлгермеді. Тұттығып айта алмады; сабағын бітіріп үйіне ңа,йт->
ты. Осы көкала саулықтың оттамай, сырдаңдап жүргені маған жақ-
пады. Әлден соң көкала саулық бір оісатып, бір түрып, тыпыршый 
берді.

Үнемді көсемше күрделідегі негізгі етістіқтің тұжырымдылығын 
көрсетеді. Мысалы: алып ңайт, алып ал, сатып ал, жазып ңой, ңа- 
лып ңал, озып кет, айтып бер, беріп оісібер, тоңтатып ңой, үшып 
кет (ті), алып ңой (ды), айтып ңой, айтып оісібер, ңүтңарып оісібер, 
оюүріп кет (ті), алып барып таста, шығарып жібер. Көсемшеде тұр- 
ған негізгі етістік түжырымды, тыянақты түрде ұғынылады. Үнем- 
ді көсемшедегі түжырымдылық әсіресе үнемсіз түрмен салғастыр- 
ғаида айқын сезіледі. Оңып береді, оңый береді, келіп ңалады, ке- 
ле ңалады, салып ңояды, сала ңояды, айтып ңояды, айта ңоядьң. 
түрып ңалады, түра ңалады.

Ү н е м с і з к ө с е м ш е. Үнемсіз көсемше етістіктің бастапқы 
түріне жэне етіс түрлеріне а (е) й жұрнақтары жалғану аркылы 
жасалады. Мысалы: бол — бола, ер — ере, аңтар — аңтара, тек- 
сер — тексере, тексерте, айңайла — айңайлап, айңайлата, жабыс — 
оісабыса, оюабыстыра, үңіл — үңіле, өндір—өндіре, өндіріле, оісайыл— 
жайыла, оюайылма, үйрен — үйрене, үйрете, оюайна — оюайнай, жай- 
ната, сайра — сайрай, өтін — өтіне; Үиемсіз көсемше нағыз көсеМ- 
ше түрінде, яғни жалаң түрінде өзі карасты етістіктегі негізгі 
істің амалын, кейде мезгілін, шартын көрсетеді. Мысальт: жазғыра 
сәйледі, самаурынды ада ңылмай тынбайды; Жаңыпбёк келе сөзін 
бастады. Кеш бата поезд келді. Ер шекіспей бекіспейді. Суретке 
мойнын соза көз жіберді. Ол да бүдан көз алмай, ңадала ңарал 
ңалды. Карасидың толңындары сырттай тынып оюсітңан сыяңты 
(М. Им.). Тебінгі теріс тагынбай, Темір ңазың оюастанбай, ңу тола- 

ғай бастанбай, Ерлердің ісі бітер ме? (И. М ақ.). Күрделі етіст.іктін 
күрамында үнемсіз көсемше етістіктегі істің басталъіп аяқталма-
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ғандығын, тыяиақсыздығын көрсетеді. Қүрделі етістіктегі үиемсіз 
көсемшенің үнемсіздігін, тыянақсыздығын ондағы көмекші етістік- 
тің тыянақты формада тұруымен шатастыруға болмайды. Мысалы: 
стыра щалды, ойлана қалды, еске түсе қалды, айта салды, бере 
салды, келе қалды, табыла қалды, айта берді, көрмей қалды, ой- 
лай береді, ойнай берді, қона кетті, отыра кетті, қарай береді, 
байқамай қалды, естіле қалды.

Күрделі етістіктегі үнемсіз көсемшенің тыянақсыздық мәні әсі- 
ресе күрделідегі үнемді көсемшемен салғастырғаида анық байқала- 
ды. Мысалы: айта берді — айтып берді, отыра қалды  — отырып 
қалды, ойлана қалды  — ойланып қалды, келе қалды  — келіп қал- 
ды, естіле қалды  — естіліп қалды.

Үнемсіз көсемше қосарланып колданылады. Мысалы: оісүре-
оюүре (шаршадым), айта-айта (жағым талды), көре-көре (көсем 
болады), сөйлей-сөйлей (шешен болады), қарай-қарай (көзім тал- 
ды), күте-күте (зеріктім), сағына-сағьіна (зарықтым), оісүгіре-оісүгі- 
ре (шаршадым), бара-бара (не болар екен). Кейде үнемді көсемше 
де косарланып айтылады. Отырып-отырып (кетті), сейлеп-сөйлеп 
(койды), күтіп-күтіп (кетті), қақсап-қақсап (қойды), шашып-ша- 
шып (тастады), ойлап-ойлап (қортындыға келді). Үнемді көсемше* 
ден гөрі, үнемсіз көсемшенің косарланып айтылуы өте жиі. Көсем- 
шелердің қосарланған түрі қызметі жағынан етістіктен гөрі үстеу- 
ге жақын, сондыктаи бұл қосарланған көсемшелер сөйлемде тек 
пысыктауыш боладьі.

3. М а қ с а т т ы  к ө с е м ш е. Көсемшенің бұл түрі, етістіктің 
бастапқы түріне, етіс түрлеріне ғалы (гелі, қалы, келі) жүрнакта- 
ры жалғануы аркылы жасалады. Мысалы: үйренгелі, көргелі, істе- 
гелі, оқығалы, айтқалы, танысқалы, көрсеткелі, керіскелі, оқытқа- 
лы, айтқызғалы, таныстырғалы сыяқты. Баска көсемшелер сыяқ- 
ты, бүл көсемше де екі түрде колданылады. Біріпшіден, нағьтз кө- 
семше мағнасында, екіншіден, күрделі етістік (күрделі келер шак- 
та) күрамында. Нағыз көсемше түрінде бүл кәсемше негізгі етіс- 
тіктегі негізгі істің мақсатын көрсетеді. Сондыктан да бүл көсемше 
мақсатты көсемше деп аталады. Ат арытып алыстан айтысқалы 
келгенмін; Амандасқалы келдім; жұмыс істегелі келді; кітап алуға 
барды.; шөп іиапқалы кетті; шай ішкелі отыр\ жыйналысқа қатыс- 
қалы келді.

Максатты көсемшенің баска көсемшелерге қарағанда кызмет 
аясы тар; барлық етістікті бірдей сыйпаттай бермейді, сонымен бір- 
ге барлык етістерден жасала бермейді. Мақсатты көсемше өз мағ- 
насыида көбінесе кыймыл етістіктерін ғана сыйпаттайды. Тек осы 
жағдайда ғана көсемшелік мәнін сақтайды. Мысалы: келу, кету, 
бару, шығу, кіру, тоқтау. Тексергелі келді, орындағалы кетті, 
тыңдағалы барды, серуендегелі шықтық сыякты. Мүнымен катар 
мақсатты көсемше тек сабақты етістіктен жасалғанда ғаыа өзінің 
көсемше мағнасында айтылады.

Мақсатты көсемше салт етістіктен жасалғанда және ырыксыз 
етіс пен өзіндік етістен жасалғанда, ол көсемше болмай, күрделі 
етістіктегі негізгі етістік болып қолданылады. Келгелі жатыр, бар-
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ғалы отыр, барғалы жатыр, киінгелі жатыр, суғарылғалы жатыр, 
шабылғалы түр, орындағалы жүр, салынғалы жатыр, (су) төгіл- 
гелі түр, оюаратылғалы жатыр, ұйымдастырылғалы жатыр, шыщ а- 
лы  жатыр, бөлім аиіылғалы оісатыр. Бұл жағдайда мақсатты кө- 
оөмше отыр, жүр, тұр, жатыр етістіктерімен тіркеседі де, күрделі 
етістік жасалады. Ал бұл күйді білдіретін төрт етістік негізгі етіс- 
тік емес, көмекші етістік болады.

Сөйтіп, максатты көсемшеиің басқа үнемді, үнемсіз көсемшелер- 
ден белгілі айырмашылығы бар екендігі айқындалады. Мақсатты 
көсемше сабақты етістіктен жасалып қыймыл етістіктерін сыйпат- 
тайды. Ол осы жағдайда гана мақсатты көсемше болып, ©з мағна- 
сында колданылады. Ал салт етістіктен жәие ырықсыз, өзіндік 
етістерден жасалғанда, ол отыр, тұр, жүр, жатыр етістіктерімен 
тіркесіп, күрделі етістік жасауға катысады. Мұндайда мақсатты 
көсемшеде тұрған етістік негізгі етістік болып саналады.

Мақсатты көсемше құрмалас сөйлемдегі бағыиыққы сөйлемнің 
баяндауышы болып келгенде, мезгілді білдіреді. Біз сіздёрмен кө- 
ріспегелі көп жыл өтті. Оқу басталғалы Асан бір минут кешіккен 
емес. Мұндағы көріспегелі, басталғалы дегендер мақсатты көсем- 
ше формасында тұрғанмен, мақсатты білдіріп тұрған жақ, шақтык 
мағнада тұр.

§ 62. Ёсімшелер

Етістік категориясының ерекше бір түрі — есімше. Есімшенін 
ерекшелігі — оның екі жақтылығында, сонымен байланысты қыз- 
метінің әр жақтылығында. Есімше етістіктен жасалады да, есімге 
атрибут ретінде колданылады. Жалпы етістік категоркясының 
басқа түрлері есімге атрибут болмайды. Атрибуттық қызмет осы 
есімшедегі тәи нәрсе. Қазіргі қазақ тілінде салт етістіктердің, са- 
бақты етістіктердің есімшеге айналып өз субъектісіне атрибут бо- 
лып колданылуы, баска тюрік тілдеріндегі сыякты дағдылы күбы- 
лыс. Мысалы: халық өркендеді, м.әдениет дамыды, дала гүлденді, 
тілек орындалды, Отан гүлденді сыяқты етістіктер: өркендеген ха- 
лық, дамыған мәдениет, гүлденген дала, орындалған тілек, гүл- 
денген Отан болып қолданылады. Мұнда өркендеген, дамыған, гүл- 
денген орындалған дегеидердің негізі етіс.тік болғаимеи, кызметі 
жағынан етістік емес, зат есімнің сапасы, атрибуты, белгісі болыи 
тұр. .

Сөйтіп, есімшенің баска категориядан айрықша бір белгісі мұ- 
ның атрибуттығы. анығырақ айтканда, есімше мағналық жасалу 
жағынан етістік категориясы бола тұрып, зат есімге атрибут, сапа 
болатындығы. Есімше атрибут мағнасында сын есімге, кейде зат 
есімге де ұксас. Бүл уксастык тек кызмет жағынан ғана емес, 
морфологиялык жағынан да көрінеді. Есімше сын есім сыяқты сеп- 
теледі, тәуелденеді, көпшеленеді, жіктеледі. Мысалы: көргеннің,
көргенге, көргенді, көргенде, көргеннен, көргенм.ен\ көргенім, 
кәргенің, көргені, көргендер, көргенмін, көргенсің, көрген. 
Тіпті, етістікке тән жіктеудің өзінде етістіктерше жіктелмей, зат
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есім, сын есім тәрізді жіктеледі. Етістік жіктелгенде, үшінші жақ- 
та жекеше жіктеу жалғанса, есімше жіктелгенде үшінші жақта же- 
кешесінде де, көпшесінде де ешбір жалғау жалғанбайды.

Сонымен, есімшеніқ тағы бір белгісі — онық сын есім, зат есім- 
мен морфологиялык ұқсастығы, яғни есімдерше септелгендігі, тә- 
уелденетіндігі, көпшеленетіидігі және есімдерше жіктелетіндігі.

Есімшеніқ атрибуттық қызметінен және морфологиялық құбы- 
луынан, оньіқ сөйлемдегі қызметі де айқыпдалады. Сөйлемде есім- 
ше сын есім сьіяқты көбінесе анықтауыш болады, сол сын есім 
сыяқты ретіне карай толықтауыш та, баяндауыш та, көптік жал- 
ғау түрінде бастауыш та болады.

Қазіргі көпшілік тюрік тілдерінде есімшелердің сыры біркелкі. 
Башқыр тіліндегі есімше туралы проф. Н. К. Д  м и т р и е в т і қ 
оны «етістіктен болғап сыи есім»1 — деп анықтауы қазақ тілінде- 
гі есімшеиің де сырын дұрыс ашады. Бірақ кейбір авторлар есім- 
шенің етістіктен жасалатындығын асыра бағалап, оны тек «шартты 
түрде ғана есімше деуге болады» дегенді айтады.2 Бұл, әрине, дұ- 
рыс емес, өйткені бұл пікір кәпшілік тюрік тіліндегі, онық ішінде 
казақ, өзбек, башқыр тілдеріндегі есімшелердіқ жоғарыда аталған 
сырын қамтымайды.

Жоғарыда есімшеніқ ерекшелігі — оның екі жақтылығында де- 
лінді. Есімшеде алда айтылғандай, сын есімге тәи қасиёт болса, 
екіншіден, етістікке тән жағы да бар. Етістікке тән жағы негізінде 
мынандай. Бірінші есімше кандай кызмет атқармасын, морфоло- 
гиялық құбылу жағынан сын есімге ұқсас болмасын — ол өзініқ 
етістік тегінен таймайды, өзініқ етістік негізіи сақтайды. Екінші 
есімшеніқ шақтық мағнасы, шақтық түрлері бар. Міне осы белгі 
есімшені етістікке тәндейді.

Есімшелер салт етістіктен де, сабақты етістіктен де, сол сыяқты, 
етістіқ барлық түрінен де жасала береді. Бірақ мұндайда орыс 
тіліндегі сыяқты, етіске карай есімше «действительный», «страда- 
тельный» болып түрлеибейді, біркелкі болады. Оқыған кітап, оқыл- 
ған кітап, оқьштын кітап, оқылатын кІтап сыяқты.

Есімшеніқ атрибуттығы, есімдермен морфологиялық сырласты- 
ғы қанша басым болғанмеи, оны етістік үйірінен шығармайтын бір 
жағы бар. Ол — оның шақтық мағнасы, шаққа түрленетіндігі. 
Шақтық мағна есімшеніқ сын есімдік, атрибуттық қызметіне, я 
етістік негізіме байлапыстьі емес, жалпы семантикасына байланыс- 
ты категория. Қазақ тіліндегі есімшенің шак түрлері мынандай:

Е с і м ш е н і қ ө т к е и ш а қ т ү р л е р і. Есімшеніқ қазіргі қа- 
зақ тіліндегі өте өнімді, қолданғыш түрі — өткен шақ. Бұл шақ 
етістіктің бастапқы түріне, етістерге ған/ген, қан/кен жұрнағы жал- 
ғану арқылы жасалады. Кұраған, қүралған, қурастырылған, жара- 
ған, жаратылған, жасарған, жасартылған, өнген, өндірілген, өндіо- 
тілген, сенген, сендірген, сендірілген, терген, терілген, терісксн, ■ ек-

1 Н.  Қ.  Д м и т р и е в .  Грамматика баиж ирского языка, 1948, стр. 189.
2 А. Н. К о и о и о в .  Граімматика узбеісского языка, Ташкеит, 1948, стр. 204.



кен, егілген, егіскен, жеккен, жегілген, оюегіскен, келген, келіскен, 
келістірілген, жащан, оісағылған, окағыщан, көшкен, кәшірілген.

Қазіргі қазақ тілінде ған жұрнағы етістіктің иегізгі қалпына 
ғана жалғанады. Қейбір сөздерде бұл жұрнақ үнемсіз көсемшеге 
де жалғанатындығы байқалады. Мысалы: кет — кетеген; қаиі — 
— щ ш а  — қашаған; жүр — жүре — жүреген; бер — бере — бере- 
ген; ал — ала — алаған; щап — қаба — қабаған; көр — көре — кө- 
реген; теп — тебе — тебеген сыяқты. Бұл форма қазіргі қазақ ті- 
лінде өиімді форма емес, яғни барлық етістіктеи мұндай форма 
жасала бермейді. Үнемсіз көсемше формасына — ған жұрнағы қо- 
сылу арқылы жасалған есімше өте аз. Олар қазір есімшелік мағ- 
надан ажырап, таза сып есімге айналып кеткен де, белгілі зат 
есімге ғана тән атрибут болып калыптаскаи. Кетеген түйе, қаша- 
ған жылқы (сыйыр), оісүреген мал, қабаған ит, тебеген ат, оюата- 
ған қой, көреген көз, береген қолым — алаған.

Қазақ тіліне жақын, ұқсас қүмык тілінде бұл форма өнімді 
форма. Ол тілде үнемсіз көсемшеге— ған жұрнағы жалғанып, өт-

. . аган. ,кен шақ есшшешң осы шақ түрі жасалады. Есімшенің —- фор-
масын проф. Ы. Қ. Д м и т р и е в  өткен шақ есімшеиің осы шақ 
турі деп санайды1. Мысалы: кұмык тілінде: алаған, язаған, тура- 
ған, береген, гелеген, оқу — йған, башлайған, йүрйген.

Е с к е р т у: бір форманың ұксас тілдердің бірінде өнімді, бірінде өнімсіз 
болуы тарихи жағдайға байланысты болу керек. Ерте уақытта 
бұл форма тюрік тілдерінде болған сыяқты. Кеіібір дербес ха- 
лық тілдері калыптаса бастағанда, олардың бірінде дамып қа- 
лыптасып, кейбіреулерінде дамымай, тек «қалдық» ретінде сақ- 
талған болуы тиісті. 1

е көмекші етістігінің өткен шақ түрі — екен қазір казақ тілінде 
көмекші формаға айналған. Бұл форма өткен шақ есімшеге, ауыс- 
палы осы шаққа және болжалды келер шаққа тіркесіп, оларға 
«баямдау» мәнін береді. Мысалы: керген екен, көреді екен, барар 
екен, сөйлескен екен, сөйлеседі екен, сөйлесер екен, мал бсіққан 
екен, мал бағады екен, мал бағар екен.

Екен шақ түрлерінен басқа формалармен де тіркеседі. Барлық 
жағдайда да ол өзі тіркескен формаға баяндаулық мән береді.

де көмекшісінің өткеи шақ есімше түрі деген де қазір жалғау- 
лыққа айналған.

Деген қазір төл сөзді, я сол мағнадағы сәз тіркестерін басқа 
сөзбен байланыстыру үшін қолданылады, дәл айтқаңда, төл сөз, я 
сол мағнадағы сөз тіркестері басқа сөзге анықтауыш болып кел- 
генде, сол анықтауыш пеи анықталғыш мүшенің арасы осы деген 
аркылы жалғасады. Берсең аларсың, ексең орарсың деген мәтел 
бар. «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген үлгіні 
Абай айтқан.

Деген өзі жетектейтін сөз тіркестерінің басқа сөйлемге атқара- 
тын қызметіне қарай белгілі септеу жалғауы да жалғанады. Мы-

і Н. Қ. Д м и т р н е в .  Грамматика кумыкского языка, Ленинград, 1940, 
стр. 156.
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<<салы:... дегеннің, ...дегенді, ...дегенге, ...дегенде, ...дегеннен, ...деген- 
мен сыяқты (Бұл туралы құрмалас сөйлем тарауын қараңыз).

О с ы ш а қ е с і м ш е. Өткен шақ есімше тұйық райға — шы 
(ші) жұрнағы жалғаиу арқылы жасалады. Иеленуіиі, айтушы, тек- 
серуіиі, иелендіруші, үйретуші, үйренуші, үлестіруші, жүгіруші, 
жүгіртуші, байқаушы. Осы шақ есімшенің мәнісі осы уақыттағы 
істің, қыймылдың, процестің атрибутқа, сапаға айналуына байла- 
нысты. Музыка үйренуий бала, жұмысты тексеруші кісі дегенде 
баланың, кісінің ісі өздеріне атрнбут болып тұр.

Қәзіргі қазақ тілінде осы шақ есімшенің дамуында басқа тюрік 
тілдеріндегідей етістіктеы алыстап зат есім, сын есімге айналу, яғ- 
ни лексикалану бағыты бар.

Башқыр, өзбек тілдерін зерттеушілердің айтуы бойынша осы 
шақ есімше бұл тілдерде де етістік мәнінен ажырап, «бірте-бірте 
кәсіптік мәнді зат есімге айиалуда»1. Бұл проңесс қазақ тілінде де 
басым. Жазуіиы, оңытушы, оқушы, сатуиіы, бағуиіы (баш. языусы, 
уқыусы, уқытыусы, һатнусы) етістіктен зат есімге айналған. Тіпті 
осы шақ есімше дегеніміздің өзі бір жағынан есімше, бір жағынан 
зат есім болып ұғынылады.

Қ е л е р ш а к е с і м ш е. Келер шақ есімшенің қазақ тілінде 
біриеше түрлері бар: мыс: а — тыи, е — тін; р (ар, ер) түрлері:

а ) — атын (етін) жұрнағы тарихи түр етістігінің өткен шақесім- 
ше түрінің қысқаруынан пайда болған. Бұл жұрнақ 'кесемшенің 
унемсіз түріне жалғанып, есімшенің келер шақ түрін жасайды. 
Өтетін (товар), өсе +  тін (бала), шабылатын (иіөп), жөнделетін 
( машина), сатылатын (мал), басылатыя (мақала) сыяқты. Кейде 
келер шақ есімшенің бұл түрі өткен шақ мағнада да қолданыла- 
ды. Бұл тек белгілі синтаксистік жағдайда ғана болады. Баяғы  
бізбен бірге оқыйтын жігіт — осы. Ана жылы пионер отрядын үйым- 
дастыратын комсомолец — осы. Бұл арадағы үйымдастыратын, 
оқыйтын дегендер өткен шақ мағнасында. Бірақ ол өткен шақтық 
мағна оның әзіне тән семантикалық мағнасы емес, сөйлемдегі 
оқыйғаның өткен уакытта болғандығынан туып тұр.

б) Қелер шақ есімшенің екінші түрі — ар(ер)р жұрнағы арқы- 
лы жасалады. Жатар (орын), айтар (сөз), көрінер (зат), кірер 
(есік), киер (киім), мінер (ат), барар (жер), басар (тау), ішер 
(шай), берер (жауап), айтар (сәлем).

Бұл форманьің есімше мағнасында қолданылу шеңбері тар. 
Барлық жағдайда атрибуттық қызмет атқармайды. Белгілі тұрақ- 
ты тіркесте ғана есімше бола алады. Бүл фөрманың қазіргі қазақті- 
'Лінде есімшеліктен гөрі, ашық райдың келер шақтық мағнасы ба- 
сым. Ол есімге атрибут болудан гәрі, көбінесе баяндауыш бо- 
лады.

1 Н. Қ. Д м и т р и е в .  Жоғарыдағы ецбек, 190-бет. А. Н. К о н о н о в ,  Жо  
іғарыдағы екбек, 206-бет.



IV. ҮСТЕУ

§ 63. Ү с т е у  туралы  ж ал п ы  түсінік. §  64. Ү стеу л ер д ің  морфологиялық  
белгілері,  тү р л ер і  ж ә н е  ж а са л у  ж ол дар ы . §  6.>. Ү ст еу л ер д ің  мағналары.

§  66. Ү с т еу л е р д ің  сөй л ем дег і  ңызметі.

§ 63. Үстеу туралы жалпы түсінік

Басқа сөз таптары сыяқты үстеу сөздердід де өзіне тән ерек- 
шеліктері бар. Ол ерекшеліктер үстеулердің мағналарынан да, тұл- 
ғаларынан да, қызметтерінен де табылады.

Үстеу сөздер заттың қыймыл процесінің (етістіктің) түрлі сын- 
дық, бейнелік, мекендік, мезгілдік, шарттық, мелшерлік күй-жай- 
ларын және сынның белгісін білдіреді, екінші сөзбен айтқанда, 
олар баяндауыштың алуан түрлі белгілерін білдіреді. Ал, қыймыл- 
дың белгілері тек үстеулер аркылы ғана берілмейді, пысықтауығп 
мүше ретінде қолданылатын басқа есім сөздер мен етістіктер (мы- 
салы, көсемшелер) арқылы да білдіріледі. Бірақ белгілі жағдайда 
ғана пысықтауыш болып қызмет атқаратыи ондай есім сөздер мен 
етістіктер өздерінің бастапқы қасиеттерін жоймайды. Осы себеп- 
тен пысықтауыш мүше болған сөздердің барлығы бірдей үстеу 
болуы шарт емес. Ол осы үйде тұрады және ол осында түрады де- 
ген сөйлемдерді алсақ, бірінші сөйлемдегі пысык.тауыш үйде деген 
сөз болса, екінші сөйлемдегі пысықтауыш — осында дегеи сөз. Бі- 
рақ мағна жағынан бұл екі пысықтауыштың арасында елеулі 
айырмашылық бар. Ол айырмашылық мынау: жатыс септігінде
қолданылып пысықтауыш болып тұрған үйде деген зат есім түру- 
шының мекенін (орнын) айқын білдірсе, осында деген пысык,- 
тауыш тұрушының мекенін дәл білдірмей, жалпы түрде ғана ха- 
барлап тұр. Е к і н ш і д е н, үй деген зат есім жатыс септікте тұ- 
рып, жоғарғы сөйлемде ғана пысықтауыш болып тұр. Ол сөзді 
басқа жалғауларға қойып үйге, үйден, үйдіқ, үйді түлғасында 
толықтауыш, анықтауыш қызметтерінде де жұмсауға болады.

Ал, осында деген пысықтауыштың бастапкы түбірі осы деген 
есімдік болғанымен, — нда деген қосымша оның табиғи бөлшегі 
болып тұрақталып, калыптасып, көнелеиіп қалған. Сол қалпында 
ол тек пысықтауыш қызметінде жұмсалады.

Сол сыяқты, бірге бІрдІ қосса, екі болады және мен сізбен бір- 
ге барамын деген сәйлемдердегі бірге-ні салысгырсак, екеуінің түрі
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бірдей болғанымен, мағнасы мен қызметі бірдей емес — екі басқа^ 
Олардық түр жағынан бірдей болатын себебі: екеуініқ де бастап- 
қы түбірі — бір, екеуініқ де қосымшасы — барыс септік жалғауы 
— ге. Бірақ бұл сөз, қолданылу ерекшелігіне қарай, мағна жағы- 
нан екі жарылып сараланған. Алғашқы сөйлемдегі бірге ©зініқ ту- 
ра мағнасында қолданылыгі, толықтауыш болып түр. Ол барыс 
септіктің нешеге?, қаншаға? дегеқ негізгі сұрауларына жауап бе- 
реді. Ал, екінші сөйлемдегі бірге дегеи сөздіқ лексикалық мағнасы 
тіпті баска болғандықтан, пысықтауыш болып тұр. Бұл соқғы сөй- 
лемдегі бірге деген сөз өзініқ бастапқы мағнасынан алыстап кетіп, 
демек, объектік мәннен адвербиалдық мағнаға көшіп, қыймыл қа- 
лай жасалатындығын білдіреді. Ендеше, алғашқы сөйлемдегі бірге 

• деген сөз барыс септіктегі сан есім болса, екінші сөйлемдегі бірге 
деген сөз үстеу сөз болады.

Осылар тәрізді, бірден бірді кемітсе, ноль қалады  деген меи 
кітаптың мазмұны бірден есіме түспеді дегендегі бірден деген сөз 
алғашқы сөйлемде шығыс септіктегі зат есім (сөйлем мүшесі жа- 
ғынам қарасақ, ол — толықтауыш) болады да, екінші сәйлемде үс- 
теу сөз (сөйлем мүшесі жағынан қарасақ — пысықтауыш) бо- 
лады.

Сонымен, басқа сөз таптарыиа тән кейбір сөздер белгілі септік 
жалғауларында жиі колданылудың нәтижесінде өздерініқ бастап- 
кы объектік мағналарынан алшақтап, ауысуымен қатар, оларға 
жалғанғаи кейбір жалғаулардық косымшалары сол сөздердіи 
айырылмайтын бөлшегіне айналып әбден орнығып қалыптасады. 
Ондай қалыптасқан, орныққам формалар тіл ғылымында көнелен- 
ген формалар делініп аталады1.

Осылайша форма жағынан көнеленген, мағна жағынан әуелгі 
төркіндерінен алшақтаған сөздер өздерініқ бастапкьг топтарынан 
(мысалы: зат есімдердің, сын есімдердіқ, сан есімдердіқ, есімдік- 
тердің қатарларынан) бәлініп шығып, лексикалық мазмүны жағы- 
нан баска сөздер тобына айналады. Сонымен қатар, мұндай сөз- 
дер форма жағынан да не бүтіндей септелмейтін, не бірен-саранда- 
ғаи септіктердің ғана косымшаларын қабылдайтын, жарым-жарты- 
лап қана ©згеретін сөздерге айналады. Мысалы: арт, ал сыяқтаи- 
ған сөздерді алсак, тура түрде (күйде) тұрып, тек көлемдік мағна 
беретін барыс, жатыс, шығыс септіктерде ғана септеледі де (артңа, 
артта, арттан, алға, алда, алдан), баска септіктерде түрленбейді, 
ал, өзгерсе, өте сиреқ қана колданылады. Мұндай сөздер мағна 
жағынан қыймылдың алуан түрлі күй-жайларын білдіреді, оларда 
заттық мағна болмайды, сөйлемде кәбінесе пыс.ықтауыш болып 
кызмет аткарадьт. Ал сөз табы жағынан мұндай сөздер үстеуге жа- 
тады. Тіліміздегі бірге, бірде (кейде деген мағнадағы), бірден, ке- 
неттен, лажсыздан, кейде, гиалқасынан, жүресінен, зорға, жатқа, 
босқа, текке, қапыда, абайсызда, жөнімен, ертемен, алға, артқа, 
алда, артта, мүнда, сонда, осында сыяқтанған үстеулердіқ барлы- 
ғы да жоғарыдағыдай көнелену жолымен қалыптасқан үстеулер.

і Ондай формалар орыс тілінде «законсервированные», я «окаменелые», я 
«окостенелые формы» делініп аталады.
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Қазақ тілінде осындай көнелену тәсілі арқылы бүтіндей үстеуге 
'айналған, немесе, мағна жағынан екі жарылыгі, сараланып, демек, 
бір жағынан үстеуге айналса, екінші жағынан өздерінің әуелгі 
лекеикалық топтарыныц да (мысалы: есімдердің де) қатарында 
•қалып жүрген сөздер аса көп. Мұндай сөздер әсіресе жатыс, шы- 
ғыс, барыс, көмектес септіктердің формаларында жиі үшырайды 
(жоғарыдағы және төмендегі мысалдардан қараңыздар). Бұл фак- 
тылар сөз тагітарының іштей бірінен-біріне ауысып отырғандығына 
толық айғақ бола алады.

Есімдерден көнелену арқылы туған үстеулер сыяқты, етістік 
формаларынан көнелеиіп шыққан үстеулер де бар.

Етістік түрлерінен көнеленіп шыққан үстеулер көбінесе көсем- 
ше формалармен түрлес келеді. Бірақ көсемше формада тұрған*
сөздердің барлығы бірдей үстеу бола бермейді. Мысалы: сөйлеп, 
сөйлей дегендер — үстеу сөздер емес, пағыз көсемшелер. Өйткені 
сөйлей, сөйлеп деген көсемшелер жіктік жалғауды, тікелей қабыл- 
дап, сәйлемде дара тұрып та (мысалы: сөйлеймін, сөйлемейсің,
сөйлеппін, сөйлепсің, т. б.), басқа көмекші етістікпеи тіркесіп те
(мысалы: сөйлеп тұрмын, сөйлеп түрсың, сөйлеп отыр, сөйлей түр, 
т. б.) баяндауыш бола алады. Бұл кесемшелер (сөйлеп, сәйлей) 
қүрмалас сөйлемнің бағыныңқысының баяндауышы да, немесе 
сөйлемнің жай пысықтауыш мүшесі де бола алады. Көсемшелерде 
жалпы етістікке тән шақтық, амалдық (видтік) және басқа қасиет- 
тер бар. Сондықтан бұл сыяқты көсемшелер үстеу емес, етістіктің 
нағыз көсемше формалары болып есептеледі.

Ал, аздап, аз-аздап деген сөздерден жоғарыдағы сөйлей, я сөй- 
леп  деген сөздердің қасиеттері табылмайды. Өйткені, аздап, аз-аз- 
дап деген сөздерге тікелей жіктік жалғаулары жалғанылмайды. 
Бүл сөздер жай сөйлемде, я күрмаластың бағыныңқысында баян- 
дауыш болып қызмет атқармайды. Қала берді, бүл еөздерде етіс- 
тіктерге тән шақтық, амалдық жэне басқа қасиеттер жоқ. Бүлар 
(аздап, аз-аздап) сөйлемде тек пьтсықтауыш болып кана қызмет 
атқарады да, аздан я азғана, я аз-аздап, я азғана-азғанадан деген 
сыяқты мағнапы білдіреді. Оның бер жағыида, етістікке жалғаиа- 
тын болымсыздық жүрнағы (— ма//— ме, — па//— пе, — ба//— бе) 
бүларға қосылмайды (мысалы: сейлемеп ем деп айтуға болса, аз- 
дамап, я аз-аздамап деп айтуға болмайды). Сөйтіп, бүл сөздер 
(аздап, аз-аздап) көсемшелерге тек форма жағынан үқсас, бірақ 
ол үқсастық тек сыртқы түлғасында (пішінінде) ғана. Осындай аз- 
дап, аз-аздап сыяқты көсемше түрлес үстеулерді етістіктермен төр- 
кіндес үстеулер деп есептейміз. Мысалы: кітаптың бағасы аздап 
(аз-аздап) кеміпті; конақтар біріндгп (біртіндеп, бір-бірлеп) келе 
бастадьі дегендердегі аздап, аз-аздап, біріндеп, біртіндеп, бір-бір- 
леп  дегеи сөздер —  үстеулер. \

Етістіктермеи төркіндес болып келетін (көсемше формалас) 
үстеулер де тек мағна жағынаи ғана емес, қызметтері жағынан да 
көсемшелерден альтстап, алшақтап кеткен сөздер болады. Мысалы: 
ңайта, қайыра, қайтара, жағалай, айнала деген кәсемшелер түрлес 
үстеулерден қайтадан, Қайырадан деген сыяқты туынды жаңа
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5/стеулер жасалады. Кейде олар айналаң, айналасы деген сыяқты 
түрде тәуелденіп те келеді (жүре — сі — нен дегенді салыстыры- 
-ныз).

Көсемше формадағы бір сөздің екі рет қайталаиуынан, я сино- 
нимдес (мағналас) көсемшелердің қосарлануынан тілімізде үстеу ту- 
дыратын тәсіл — аса қүнарлы жолдың бірі. Адам көре-көре кәсем 
болады; сөйлей-сөйлей шешен болады (мақал), айтып-айтып өтті 
ңарт, Көнбедіжүрт, не лаж? (Абай), Ащының көрдім талай дәмін 
алып, өмір ңадірін таныдым арып-талып (Жамбыл), Енеке арып- 
ашып оісүдеп келем  (Қозы Көрпеш және Баян сұлу), Керей киг- 
жара ащ а бір-ак секірді (Ғ. Сл.), Итбай сүріне-жығыла үйге ңай- 
та кірді (С. Мұқ.) дегендердегі көре-көре, сөйлей-сөйлей, айтып- 
айтып, арып-талып, арып-ашып, кие-жара, сүріне-жығыла деген 
сөздер — үстеулер.

Осыидай көсемше тұлғада (формада) қосарлану арқылы жа- 
салған үстеу сөздерге кие-жара, жата-жастана, сүріне-жығыла, 
таласа-тармаса, қалгып-іиүлғып, Ішпей-жемей, үрмай-соңпай, жат- 
пай-тұрмай, көрмей-білмей, арып-ашып, асығып-сасып, ойнап-кү- 
ліп, тиіп-ңашып, шаршап-шалдығып, билеп-төстеп, сасып-пысып. 
т. б. сөздер жатады.

Формасы жағынаи азды-көпті ерекшелігі бола тұрса да, үстеу 
сөздерге жүр-жүрлеті, айт-айттап, тез-тездеп, кес-кестеп сыяқты 
көсемше.формалы қос сөздер де жатады. Мысалы: Әубәкір оны
оісүр-оісүрлеп сүйрей бастады (Ғ. М.), Жүмысты тез-тездеп бітіріп 
жіберейік.

Сен бүгін сонда барып қон да, ертең осында қайтып кел! (С. 
Муқ.), Соншалық неге таусыла сөйледің? (В. С.), Түн неғұрлым 
караңғылығын қоюлата түссе, таң солғұрлым тез атады (С. Муқ.), 
Саниеев менің ұсынысымды сөзбе-сөз баяндады (Ғ. М.), Босңа 
ұялып, Текке именіп, Қімді көрсем, Мен сонан, Бетті бастым, тұра 
қаштым, Қатты састым жалма-жан (Абай), Артық сезді қоспай- 
мын, жырымды оіселіие гулетем (Ж -), Жібекпен бірге ол да тор- 
ғайиіа шырылдады (Ғ. М.), деген мысалдардағы сонда, бүгін, ер- 
тең, осында, соншалың, неғұрлым, солғұрлым, сөзбе-сөз, босңа, 
текке, оісалма-оісан, оіселше, бірге, торғайша деген сөздер де — үс- 
теулер. Бұл үстеулер осы сөйлемдердегі қыймылдың мезгілдік, ме- 
кендік, мөлшерлік, бейнелік, сапалық белгілерін білдіріп тұр.

Үстеулер тек қыймылдың белгілерін ғана білдіріп қоймайды, 
сөйлемдегі басқа сөздердің 'де түрлі ара қатиастарын • білдіреді. 
Олардың кейбіреулері сын есімдерді, үстеу сөздерді я күшейту 
үшін, я бәсеңдету үшін колдаиылады. Мысалы: Амантай алда, Ас- 
ңар сәл кейінірек келе жатыр (С. Мұқ.), Мынау тіпті үнамсыз іс 
екен (Ғ. М.) деген сөйлемдердегі сәл деген үстеу сөз кейінірек де- 
ген үстеуді, тіпті деген үстеу ұнамсыз деген сын есімді айқындап 
тұр. Сол сыяқты, мұнша адам ңайда кетіп барады (С. Мұк.) де- 
гендегі мұнша деген үстеу адамның мөлшер-шамасын білдіріп тұр.

Сонымен, үстеу сөздер деп морфологиялық жағынан өзгермей- 
тін (егер езперсе, некен-саяқтап кана өзгеретін), лексикалық және
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семантикалық жағынан езалдына топ болып қалыптасып, негізінде 
сөйлемде пысықтауыш қызметінде жұмсалатын сөздерді айтамыз.

Қай сөз табы болса да грамматіи-калық (морфологиялық) тұл- 
ғасына, мағналық белгісіне және синтаксистік қызметіве қарай 
ажырататыны сыяқты, үстеулер де сол ерекшеліктеріне қарай ай- 
қындалады. I

§ 64. Үстеулердің морфологиялық белгілері, түрлері
және жасалу жолдары

Тіліміздегі үстеу сөздерді морфологиялық құрылысы мен құра- 
мы жағынан екі топқа бөлуге болады: 1) н е г і з г і  ү с т е у -  
л е р; 2) т у ы н д ы ү с т е у л е р. 1

Н е г і з г і  ү с т е у л е р .  Негізгі үстеулер деп қазіргі кезде мор* 
фемаларга бөлшектеуге келмейтін, тек белгілі бір формада қалып- 
тасып қалған сөздерді айтамыз. ]

ІТегізгі үстеулерге мынадай сөздер жатады: әрең, азар (әзер), 
әдейі, жорта, қасақана, ұдайы, үнемі, дереу, шапшан, жылдам, әлі, ; 
бүрыи, кейін, соңра, әуелі, әстілі (әсте), мана, бағапа, қазір, енді, 
ілгері, жоғары, төмен, әрі, бері, кері, әрмен, бермен, ерте, кеш, нақ, 
дәл, нағыз, сәл, әнт.ек, тек, мейліише, лық (а), қақ, дәйім, һаман, 
әншейін, тым, тіпті, өте, аса, ең, әбден, мүлде (м), төтенше, ерек- 
ше, орасан, қабағат, т. б. ]

Бүл сыяқты үстеулерді қазіргі кезде мүшелеуге келмейтіидіктен 
н е г і з г і деп тек шартты түрде айтамыз. Өйткені шартты түрде 
негізгі деп атап отырған осы үстеулердің өздері екі топқа бөлінетін 
сыякты. Олардың бір тобына әстілі, әуелі, қазір, дәйім, һаман, | 
мүлде, қабағат, орасан, ересен (ерен, ерең), кілең сыяқты түбір 
сөздер жатады. I

Екінші тобына жататын үстеулерді ғылми жолмеи салыстыру |  
арқылы мүшелеп басқа сөздердеп шыққандығын дәлелдеуге бола- I 
тын сыяқты. Мысалы, ішкері, сыртңары, ушңары, тысңары деген Я 
үстеулердің іш, сырт, тыс деген түбірлерден және — қары, — кері, 4  
деген қосымшалардан1 қүралғанын мойындасақ, қазіргі тіліміздегі I 
ілгері, жоғары сыяқты сөздердегі — ғары, — гері бөлшектерінде 1  
жоғарыдағы — қары, — кері косымшалармен байланыстыруға әб- I  
ден болатыи сыяқты. Сонда бүл соңғы ёкі сөздің бастапқы түбірі I 
іл және жо дегендер болады. Ал, іл деген қазіргі кезде жеке қол- I 
данылмайтын түбірі Батыс-Қазақстаи облысында жаппай (ілгері, 1 
бүрынғы деген мағнада) жүмсалатын ілкі деген сөзбен байланыс- I 
тыруға болады, өйткені мүндағы — кі бөлшегі кешкі, күзгі, ңысқы, 1 
жазғы дегендердегі жүрнақпен бірдей екендігі даусыз. Я

Сол сыяқты эрі, бері, кері дегеи үстеулердің — рі бөлшегін

1 қары-кері деген қоеымшаның ертеректегі барыс септіктің түрі қа жоне 
ры  (ке — рі) косымшаларынан бі-ріккен (Радлов, Мелиоранский, Катанов т. т.). 
Оның бер жағында бүл сөздер тюрік тілдерінің ертеректегі ж азу  ескерткіште- 
рінде (мыс., Орхон-Еннсей жазулары, М. Кашкари еөздігі, Кодекс. Кумани- 
кус т. б.) кездесетінін ескеру қажет.
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жоғарыдағы ң а — ры (тысқары), ке — рі (ішкері) қосымшалары- 
ның екінші жарымымен байланыстыруға болатын сыяқты. Солай 
болса, бұл сөздердін. түбір морфемасы ә, бе, ке болады. Ал, бұл 
морфемалар әні, міні (ол, бұл) деген сөздермен төркіндес болуы 
мүмкін. Сонымен қатар, әрі, кері, бері деген үстеулер қарай деген 
шылаумен тіркесетінін ескерте кеткеніміз мақұл. Өйткені олардын 
бұл ерекшелігі осы сөздердіқ барыс (жатыс) септікте көыеленге- 
ніне айғақ.

Әрмен, бермен үстеулерініқ әрі, бері сөздерінен және таман 
(■әрі таман — әрмен — арман; бері таман — бермен) шылауы- 
нан (оньщөзіде басында мағналы сөз болған) ықшамдала бірігуі- 
нен пайда болған деп жорамалдауға болады. Ал, оісорта деген үс- 
теудің түбірі оісорый (татарша йорый) деген сәзбен түбірлес екені 
'даусыз.

Бағансі,, мағана, мана дегендердің түрлері басқа-басқа болған- 
дарымен, беретіи мағналары біреу-ақ. Бұлардың барлығының да 
төркіні — бағдна деген сөз. Ал, бағананың бастапқы түбірі — бая 
деген сөз. Қазақ тіліндегі баяғы (бүрынғы деген мағнадағы) деген 
сөзде — ғы (жазғы, күзгі) жұрнағы арқылы осы бая сөзінен жа- 
салған сөз. Мсіна, бана, мағна, бағана дегендер — түрлі фонетика- 
лық әзгерістердің нәтижесінде түрленіп жүрген бір ғана сөз.

Қасаңана деген сөз де — туынды сөз. Бүл сөз қазіргі тіліміздегі 
кас, ңасаңы дегеңдермен төркіндес сыяқты. Мысалы, ңасаңана 
деген сөз ңасақы ғана дегеннен ықшамдалып туған болуы мүмкін.

Азар (әзер) үстеуі аз деген сөзден шыққан деп жорамалдауға 
болады. Оның соңындағы — ар бөлшегін тіліміздегі бірер деген 
(түбірі — бір) сөздің — ер бөлшегімен байланысты болуға тиіс. Ал, 
бұл — ер бөлшегі басқа тюрік тілдерінде (татар, құмық т. б.) онға 
дейінгі сан есімге қосылады (бірер, икәр, үиіәр, туртәр т. т.) және 
тюрік тілінде аз деген сөзге де, чоң (кәп) деген сөзге де (азар, 
чоғар) жалғанады.1

Аса, өте, лықа деген үстеулер етістіктің көсемше формаларынан 
туғандығы тюрік тілдерім зерттеген еңбектердің барлығында дер- 
лік дәлелденген нәрсе.2 Ал, төтенше, керегінше, керісішие, мейлін- 
іие сыяқты үстеулердің төркіні төте, керек, кері, мейлі дегемдер 
екені ещқандай күмән келтірмейді.

Сонымен, негізгі үстеулар делініп аталатын үстеулердің көпші- 
лігі тарихи жағынан алғанда,— әртүрлі формаларда көнеленіп қа- 
лыптасқан туынды сөздер болғандығы даусыз.

Негізгі үстеулердің мынадай үш түрлі ерекшеліктері бар:
1. Негізгі үстеулердің көпшілігінен шырай категориясы жасала- 

ды. Демек, оларға — рақ, —рек, — лау, —леу жұрнактары жалға- 
нады, олардың көпшілігінің алдынан (бұрын) аналитикалык тәсіл-

1 А. Н. К о н о н о ©. Грамматика турецкого языка. 1941. стр. 95.
2 «А л т а й т і л і г р а м м а т и к а с ы »  шыкқаннан бергі кездегі кітап- 

•тардық барлығында да айтылған.
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мен шырай туғызатын өте, аса, тіпті, мейлінше, қабағат сыяқты: 
күшейткіш үстеулер қолданыла беріледі. Мысалы:

бүрын б үрыиырақ бүрындау тым бүрын
кейін кейінірек кейіндеу өте кейін
ілгері ілгерірек ілгерілеу аса ілгері
әрі әрірек әрілеу тым әрі
әрмен әрменірек әрмендеу тіпті әрмен
былай былайырақ былайлау тым былай.

2. Негізгі үстеулердіқ кейбіреулері әдеттегідей қолданылуымен- 
(әншейін келдім, босқа айттым т. б.) қатар, я қосарланып, я плео- 
назм жолымен қабаттаса, тіркесе де қолданылады. Мысалы: қүр 
босқа, бекер босқа, қүр дншейін, бос әншейін, жай өншейін, жай 
босқа, текке босқа, бос бекерге, қүр бекер, бекерден бекер, бостан 
босқа, дншейіннен дншейін, тектен тек, бостан бос, қүрдан қүр т. б.

3. Негізгі үстеулерден қосымшалар арқылы да, қосарлану ар- 
қылы да, басқа сөздермен .тіркесіп те туынды үстеулер жасала бе- 
реді. Мысалы: дрең, дреңге, дрең, деп, дрең-әрең, азар, азарға, 
азар деп, азар-азар деп, ддейілеп, үдайы, үдайылап, др-бері, дрлі- 
берлі, бүрынды-соңды, ілгері-кейін, ілгерілі-кейінді, жоғарылы-тө- 
менді, енді-енді, кейінде, кейіннен, ендігдрі т. б.

Т у ы н д ы  ү с т е у л е р .  Туынды үстеулер деп басқа сөз тап- 
тарынан түрлі қосымшалар арқылы, сөздердіқ бірігу және қосар- 
лану тәсілдері арқылы және белгілі сөз тіркестерініқ түрақтануы 
арқылы жасалған (я үстеуге айналған) үстеулерді айтамыз.

Қүрылысы мен қүрамы жағынан туынды үстеулердіқ өздерін 
үлкен екі топқа бөлуге болады:

а) жалаң туынды үстеулер,
б) күрделі туынды үстеулер.
1. Жалаң туынды үстеулер. Жалаң туынды үстеулер деп түрлі 

қосымшалар (аффикстер) арқылы жасалған үстеулерді айтамыз. 
Олар, қандай қосымша қосылса да, түлғалық (форма) жағынан 
бір сөз болып келеді. Бірақ ж алақ туынды үстеулерге жалғапатын 
қосымшалар екі түрлі болады: біреулері жүрнақтар арқылы жа- 
салады да, біреулері басқа сөз таптарына жататыи әртүрлі сөздер- 
ге жалғанған жалғаулардық көнеленуі арқылы үстеуге айналады. 
Осыған сәйкес, жеке-жеке қарағанда, олар темендегідей:

Ж  ү р н а қ т а р а р қ ы л ы ж а с а л а т ы н ж а л а қ ү с- 
т е у л е р .  Бүлар арнаулы жұрнақтар арқылы жасалады. Оидай 
үстеу тудыратын жүрнақтар мыналар:

1. —ша, — ше жүрнағы үстеу сөздер тудыруда әрі негізгі, әрі 
аса өнімді жүрнақ болып кызмет атқарады. Бүл жүрнақ арқылы 
жасалған үстеулер мағна жағынан негізінде амалдық қалай (я 
қалайша) істелетіндігініқ бейнесін білдіреді. Бүл жұрнақ жалқы 
зат есімдерге де, жалпы зат есімдерге де, (мысалы: Бдйтеновіие,
Аманкелдіше, сгахановша, қүсша, адамша), олардық жекеше түрі- 
не де, көпше түріне де (мысалы: батырша, батырларша, комсо-
молша, комсомолдарша т. б.) және тәуелді түріне де (көзімше, кө-
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зіңиіе, көзіңізше, көзімізше, көзінше, әкемше, әкеңше т. б.) жал- 
ғанып үстеу тудырады.

Осы жұрнақ аркылң кейбір негізгі сын есімнен де (ескіше, жа- 
ңаша, басқаша, қысңаіиа т. б.)5 туынды сын есімнен де (быйылғы- 
ша, бурынғыша, кеиіегіше, бугінгііие) үстеу жасалады. Осы жұр- 
нақ арқылы жіктеу есімдіктерінеи де (менше, меніңіие, сеніңиіе, 
бізше, біздіңіие, оларша, сендерше), өздік есімдіктен де (өзімшеу 
өзіңше, өзініие, өзімізше, өздерінше), кейбір белгісіздік есімдіктер- 
ден де (әлдекімше, кейбіреулеріие) үстеу сөздер туады.

2. —лай, —лей ( —тай, —тей, —дай, —дей) жұрнағы да— үстеу 
тудыратын өнімді жұрнақтардың бірі. Мысалы: осылай, солай, бу- 
лай, екіншілей, тірілей, шикілей, ақшалай, малдай, куздей, қыстай 
т. б.

3. —дайын, —дейін (—тайын, —тейін) жұрнағы да — аса өнім- 
ді жүрнақ. Бұл жұрнақ — дай және ын деген қосымшалардан құ- 
ралған құранды жұрнақ, мысалы: ңырандайын, түлкідейін, буркіт- 
тейін, танктейін, бәрідейін, булақтайын, теңіздейін т. б.

4. —шалық (ш а - [ -л ы қ ) ,  —шама (ш а - |-м а )  жұрнақтары сіл- 
теу есімдіктерінен үстеу жасайды. Мысалы: осыншалық, соншальіқ 
соншама т. б.

5. Көсемшенің қүранды —лап, —леп (тап-теп, дап-деп) қосым- 
шасы да үстеу жасайды. Мысалы: алтаулап, оісетеулеп, қырықтап, 
жетпістеп, мыңдап, жүздеп, жаяулап, киіздеп, темірлеп, т. б.

6. —шылап, —шілеп жұрнағы (бұл жұрнақ бастапқы — ша жә- 
не — лап деген косымшалардан құралған) үстеу жасайды. Мыса- 
лы: сыйыршылап, жылқышылап, Бейсеншілеп, Дүйсеншілеп т. б.

7. —майынша, — мейінше ( —пайынша, —пейінше, —байынша, 
—бейінше) жұрнағы — ма (болымсыз етістіктің жұрнағы), — й 
(көсемшенің жұрнағы), —ын (бұл жұрнақтың төркіні әзір белгі- 
сіз) және —ша жұрнақтарынан құралған құранды жұрнақ. Бүд 
жұрнақ етістіктің түбіріне тікелей жалғанып үстеу тудырады. Мы- 
салы: бармайышиа, келмейінше, айтпайынша, бітпейінше, жаз- 
байынша, төзбейінше т. б.

8. —қары, —кері жүрнағы санаулы біраз сөздерге жалғанып 
үстеу жасайды. Бұл жұрнақ әрі көне, әрі кұранды (қа +  ры) жұр- 
нақ. Мысалы: ішкері, сыртқары, тысқары, ушқары, т. б.

9. —ын, —ін жүрнағы ертеректе көмектес септік жалғауының 
косымшасы болған, бірақ жүрнақ болып та жеттіге алмай, жалғау 
болып та сақталя алмай калған да, тек біраз сөздерге ғана қосы- 
лып үстеу тудырады. Мысалы: қысын, оісазын, оісасырын, астыртын, 
үстіртін т. б.

10. —сын, —сін қосымшасының кайдан және қалай шыққак 
теркіні бедгісіз. Бұл да, жоғарыдағы —ын, —ін қосымтпасы сы- 
яқгы, бірді-екілі сөздерге жалғанып қана үстеу тудырады. Мыса- 
лы: ертеңгісін, кешкісін т. б.

Көнеленген қосымшалар арқылы туған жалаң туынды үстеулер. 
« Қ ө н е л е н г е н  к о с ы м ш а л а р »  деп — казіргі тілімізде қол- 
данылып жүрген септік жалғауларын айтамыз. Бірак бұл «септік
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жалғаулары» — белгілі біралуан сөздердің бөлінбейтін бөлшегіне 
айналып, әбден көнеленіп қалыптасқан қоеымніалар. «Қөнеленген» 
қосымшалар септік жалғауларынан шыққандықтан, сьіртқы тұл- 
ғасы жағынан сол септіктердіқ жалғауларына ұқсас келеді.

Септелу қашан да болсын есімдерге тән қасиет болғандықтан, 
мұндай үстеулер кейбір септік жалғауларының көнеленуінің нә- 
тижесінде кебінесе есімдерден туады.

а) Б а р ы с с е п т і к т і ң к ө н е л е н у і н е н т у ғ а н  ү с т е у -  
л е р :  зорға, босқа, текке, эюаща, бекерге, әреңге, алға, артңа, 
ас(т)қа, үс(т)ке, бірге, кешке, ертеңіне, әзірге, қазірге, күніге, т. б.

б) Ж а т ы с  с е п т і к т і ң  к ө н е л е н у і н е н  т у ғ а н  
ү с т е у л е р :  алда, артта, аста, үсте, кейде, әлгіде, эісаңада, бая- 
ғыда, күнде, түнде, аңдаусызда,' абайсызда, қапыда, ілуде, қапе- 
лімде, қапылыста, ілезде, эісөппелдем(е)де т. б.

в) Ш ы ғ ы с  с е п т і к т і ң  к ө н е л е н у і и е н т у ғ а н  
ү с т е у л е р :  іиалқасынан, эісүресінен, етпетінен, төтеден, төтесінен, 
кеңінен, тезінен, қырынан, келтесінен, иіетінен, басьінан, әуелден, 
ежелден, лажсыздсш, тосыннан, кенеттен, қатеден, т. б.

г) Қ ө м е к т е с  с е п т і к  к ө н е л е н у і н е н  т у ғ а н  ү с т е у -  
л е р : кезекпен, шынымен, қалпымен, жайымен, ретімен, жөнімен, 
түйдегімен, т. б.

2. Күрделі туынды үстеулер. Күрделі туынды үстеулер деп екі 
сөзден бірігіп, я қосарланып жасалған, я кемі екі я онан да көп 
сөздерден тіркесіп тұрақтанған үстеулерді айтамыз. Осыған қарай 
күрделі туынды үстеулер үш түрлі жолмен жасалады.

а) Сөздердің бірігуі арқылы жасалады,
б) Сөздердің қосарлануы арқылы жасалады,
в) Сөздердің белгілі тіркесте тұрақталуы арқылы жасалады.
а) Әуелгі кезде басқа сөз таптарына тән сөздер бірігудің нәти- 

жесінде үстеуге айналады. Ондай үстеулерге мыналар жатады: 
бүгін, быйыл, таңертең, жаздыгүні, қыстыгүні, күздігүні, эрқашан, 
элдеқаиіан, әрдәйім, екіншәрі, ендігәрі, түнеугүні, бүрсігуні, ешуа- 
қытта, ешқашан, элдеқайда, элдеқашан, неғүрлым, солғурлым , 
дэісептэуір, элдеқалай, өлдекіміие, сәйтіп, беталды, т. б.

б) Сөздердің қосарлануы арқылы туған үстеулердің саны да, 
түрлері де аса көп. Қосарлану арқылы туған үстеулердеи мынадай 
кос сөздердің түрлері жасалады:

әрең-әрең, енді-енді, зорға-зорға, т. б. 
қолма-кол, сөзбе-сөз, көзбе-көз, т. б. 
бір-бірден, үш-үштен, ои-оннан, т. б. 
бет-бетімен, топ-тобымен, лек-легімен, т. б. 
үсті-үстіне, алдьталдына, қолды-қольіна, т. б. 
бостан-босқа, тектен-текке, турадан-тура, т. б. 
күнде-күнде, жылда-жылда, т. б. 
есен-сау, аман-есеи, т. б.
сейлей-сөйлей, көре-көре, сөйлеп-сөйлеп, айтып-айтып, т. б. 
жата-жастана, кие-жара, күліп-ойнап, ауиап-кунап, т. б. 
бір-бірлеп, он-ондап, мың-мывдап, т. б.
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бірте-бірте, біртін-біртін, біртіидеп-біртіндеп, т. б. 
оқтын-оқтын, оқта-текте, анда-санда, т. б. 
жапа-тармағай, тырым-тырағай, т. б.

3. Тұрақты жай тіркестер. Жазуда әрбір сөзі бөлек таңбаланып, 
мағна л<ағьгнан бір сөз ретінде қолданылатын, демек, аналитика- 
лық тәсілмен туған үстеулер де аса көп және түрлері де бай. Шарт- 
ты түрде бұларды түрақты жай тіркес жэне түрақты идиомалық 
тізбектер деп екі үлкен топқа бәлуге болады.

Т ұ р а қ т ы  ж а й  т і р к е с т е р г е  м ы н а д а й  с ө з д е р  
ж а т а д ы: күні кеше, күні бүгін, күні ертең, күні ілгері, ала жаз- 
дай, ала ңыстай, күндерде бір күн, ертеден ңара кешке, ала сала. 
келе сала, бере сала, айта келе, оңый келе, зісаза келе, алдын ала, 
соңын ала, сабащ а бола, кітапңа бола, т. б.

Т ұ р а қ т ы  и д и о м а л ы қ  т і з б е к т е р :  ңас пен көздің
арасында, аяң астынан, түн баласында, ңаннен ңаперсіз, елден ала  
бөтен, томаға тұйың, ңұлан таза т. б.

Сөйтіп, қазақ тіліндегі үстеулер құрылысы жағынан да, құра- 
мы жағынан да аса бай категория екендігін, олар (үстеу сөздер) 
синтетикалық тәсілмен де, аналитикалық тәсілмен де жасалатынын 
көреміз. Сонымен қатар, үстеу сөздердің жоғарыдағыдай атал- 
ған жұрнақ, сөздің бірігуі, қосарлануы, сөздің белгілі тізбекте тұ- 
рақталуы арқылы жасалуы олардың (үстеулердің) басқа сөз тап- 
тарьімен төркіпдес келетіндігін көрсетеді. Атап айтсақ: зорға, арт- 
та, түнімен, жаңадан, лажсыздан, үйді-үйіне, алды-алдына, ңолма- 
ңол сыяқты үстеулер зат есіммен және сын есіммен төркіндес бол- 
са, бірге, бірден, бірде, бірте-бірте, бір-бірден деген сыяқтылар — 
сан есімдермен төркіндес үстеу сөздер. Сол сыяқты, өзінше, өзді-өзі, 
осыніиа, мұнша, осында, мұнда, осылай, бұлай сыяқты үстеулер 
есімдікпен төркіндес болса, ңайта, ңайыра, айнала, аса, өте, оісаяу- 
лап, айта-айта, айтып-айтып, сүріне-жығыла, ұрмай-соңпай сыяқ- 
ты үстеулер етістіктермен төркіндес1 екендігі аңғарылады.

§ 65. Үстеулердің мағналары

Үстеулердің мағналары бірдей емес, түрлі-түрлі болып кездесе- 
ді. Қейбір үстеу сөздер, бөйлемде қолданылу ерекшелігіне қарай, 
элденеше мағнаны білдіреді. Мысалы, ол сонда ғана әнін тоңтатып, 
көпке ңарады және сен сонда барып ңон да, ертең осында ңайтып 
кел (С. М.) деген сөйлемдердің екеуінде де кездесетін сонда деген 
сез — шығу тәркіні жағынан бір ғана сөз. Бірақ, осы үстеу алғаш- 
қы сөйлемде мезгілдік мағнаны білдірсе, екінші сөйлемде мекен- 
дік мағнаны білдіріп тұр. Ол сөз алғашкы сөйлемде ңашан деген 
сүрауға жауап берсе, екінші сөйлемде ңайда? деген сұрауға жауап 
береді. !

1 Төркіндес деген сөзді (терминді) орыс тіліндегі соотносительный деген 
сөзге балама ретінде қолданып отырмыз.
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Сол сыяқты, ол өлең былай шығарылды (С. М.) деген мен сен 
ана ағашты былай лаңтырып таста (Ғ. М.) деген сөйлемдердегі 
былай деген сөздіқ мағнасы бірдей емес. Бірінші сөйлемдегі былай 
кыймылдың сынын білдірсе, екінші сөйлемдегі ол сөз қыймылдық 
бағытын білдіріп тұр. Бірақ бұл сездіқ де төркіні бір.

Сөйтіп, тіліміздегі кейбір үстеу сөздердіқ мағнасы сөйлемніқ 
ерекшелігіне карай түрленетінін көреміз. Үстеу сөздерді мағнасына 
қарай таптастырғанда, бұл жағдай ескерілуі қажет/ Олар осындай 
мағналық ерекшеліктеріне қарай сегіз топқа бөлГіг^ді:

1. Мезгіл үстеулері,
2. Мекен үстеулері,
3. Мөлшер үстеулері,
4. Сын (я бейне) үстеулері,
5. Күшейту (я ұлғайту) үстеулері,
6. Максат үстеулері,
7. Себеп-салдар үстеулері
8. Топтау (я бөлу) үстеулері.

М е з г і л  ү с т е у л е р і  қыймылдық жалпы мезгілін және дәл- 
ді уақыт я мерзімін білдіреді де, ңашан?, ңашаннан? сыяқты сү- 
рауларға жауап береді.

Мезгіл үстеулері тілімізде аса көп. Оларға, мысалы, мынадай 
сөздер жатады: бүгін, былтыр, ертең, таңертең, кеіике, ңазір, енді, 
әлі, ендігәрі, екіншәрі, жаңа, бүрын, әуелі, әуел, баста, ерте, кеш, 
күндіз, күнізін, бүрсігүні, түнеугүні, әсте, ертемен, күнімен, ертеде, 
күнде, күні бүгін, күні кеше, бүгін таңда, күн ара, түні бойы, күні 
бойы, қыстыгүні, күздігүні, ңыстай, жаздай, ала ңыстай, ала жаз- 
дай, ертеңді-кеиі, күні-түні, ңысы-жазы, анда-санда, әлсін-әлсін, 
енді-енді, оңтын-оңтын, оңта-текте, кейде, кей-кейде, ара-ара- 
сында, әлгінде, сонда (ңаиган?), әрңашан, әлдеңаиіан, ешуаңытта, 
осындайда, апаң-сапаңта, таң сәріде, ежелден, баяғыдан, әуелден, 
іалайдан, әуелде, (әуелінде), ңазірге, ертеден, ерте бастан, әредік- 
те, бертінде, соңра, күнде-күнде, эісуырда, кейіннен, үдайы (әруа- 
ңытта), т. б.

М е к е н  ү с т е у л е р і  кыймылдық орнын (мекенін), бағытын 
білдіреді де, ңайда?, ңайдан? сыяқты сұрауларға жауап береді.

Мекен үстеулеріне мынадай сөздер жатады: ілгері, ілггріде,
кейін, әрі, әріде, әрмен, бермен, кері, жоғары, төмен, жолшыбай, 
жол-жөнекей, түс-түстан, алға, алда, алдан, артта, артңа, арттан, 
алды-артында, алды-артынан, аста, үсте, ішке, іште, іштен, тысңа- 
ры, длдеңайда, әлдеңайдан, сонда (ңайда?), осында, мүнда, бы• 
лай, осылай, солай, одан-бүдан, еіиңайда т. б.

М ө л ш е р  ү с т е у л е р і  түрлі катнасты жалпылап, я мөлшер- 
леп (шамалап), иемесе кыймылдың және сыннық тендік я кемдік 
дәрежесін білдіреді де, ңанша? ңаниіалың? неигелеп? ңаншалап? 
сыяктанған сүрауларға жауап береді. '

Мөлшер үстеулеріне мыпадай сөздер жатады: ошиа, сонша, 
осыниіа, онишлың, соншалың, мушиалың, осыншалың, ониіамй, 
соншама, мүншама, осыншама, анағүрлым, сонағүрлым, сондай-
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лық, осындайльіқ, бірен-саран, бірлі-оісарымдьі, ондай, о/сүздей, он- 
даған, оісүздеген, көптеген, аз-аздан, азғана, азғантай, бі- 
рақ, азды-көпті, едәуір, талай, бірталай, бірқатар, әоісептәуір, бір- 
цыдыру, қыруар т. б.

С ы н  (я б е й н е )  ү с т е у л е р і  қыймылдың алуан түрлі сапа- 
сыіі, тәсілін (істелу жолын), бейнесін білдіреді де, қалай?, қай- 
тіп?, қалайша?, кімше?, неше? (не сыяқты?) сыяқты сүрауларға 
жауап береді.

Тіліміздегі үстеулердің ең бай тобы — осы топ. Бұларға мына- 
дай үстеулер жатады: осылай, осылайша, сөйтіп, өйтіп, бүйтіп, 
олай-бүлай, бірден, бірдей, бірге, бірте-бірте, біртіндеп, әскерше, 
ойша, стахановиіа, бүрынғыша, өзінше, әлінше, көзімше, пәрменін- 
ше, біржолата, тікелей, қайыра, қолма-қол, кезек-кезек, әрең-әреқ, 
дереу, оіседел, көрнеу, іле, өздігінен, өзді-әзді, өзалдына, ойлап-ой- 
лап, ойлай-айлай, жатпай-түрмай, билеп-төстеп, келе сала, біле тү- 
ра, айта келе, алдын ала, ашықтан-ашық, бостан-босқа, емін-еркін, 
шама-шарқынша, оісапыр-оісүпыр, зорға, қапыда, ілезде, иіалқасынан, 
кезекпен, тосыннан, бөгелместен, айтар-айтпастан, беталды, қан- 
нен қаперсіз, үнемі, бекер, т. б.

Қ ү ш е й т у  (я ұ л ғ а й т у )  ү с т е у л е р і  заттың сынын, қый- 
мылдың өзім, немесе түрлі мөлшерді, көлемді я аса күшейтіп, я 
аса солғындатып көрсетеді де, қалай?, қандай? деген сүрауларға 
жауап береді.

Бүл топқа мынадай устеулер жатады: ең, әбден, ылғый, кілең, 
сдл, өңкей, тіпті, тым, нақ, нағыз, нық, әнтек, мүлдем, дэл, лықа, 
керемет, қабағат, мейлінше, сонша, төтеніие, жөнсіз, орасан, өрен, 
ерен, аса, өте, т. б.

М а қ с а т  ү с т е у л е р і  қыймылдың мақсатын білдіреді. Бас- 
ка тілдердегі (мысалы, орыс тіліндегі) сыяқты мақсат үстеулері 
тілімізде сан жағынан өте аз топтың бірі. Мысалы, бүларға мына- 
дай сөздер жатады: әдейі, әдейлеп, оісорта, қасақана. Бүлардан 
басқа мақсат үстеулері көбінесе аналитикалық тәсіл аркылы жа- 
салады, мысалы: кітапқа бола, оқуға бола, сонымен катар, көсем- 
шенің ғалы формасы негізінде мақсат үстеуі болып қызмет атқа- 
рады, мысалы: оқығалы  (келдім), айтқалы (кетті), сүрағалы (бар- 
ды) т. б.

С е б е п - с а л д а р  ү с т е у л е р і  амалдың себебін я салдарын 
(нәтижесін) білдіреді. Бүл-топ та аз кездеседі, мысалы, оларға 
мынадай үстеулер жатадЪі: жоққа, босқа, қүр босқа, бекерге, амал- 
сыздан, лажсыздан, шмрасыздан. Бүлардан баска көсемшелердің 
қайталануы аркылы жасалатын үстеулер көбінесе осы топқа жата- 
ды: сөйлей-сөйлей, көре-көре, оқый-оқый, т. б.

Т о п т а у  я б ө л у ( с а р а л а у ) у с т е у л е р і  амалдың және 
баска карым-катнастың бірігу арқылы істелгенін немесе, керісінше, 
жекелеиіп істелетіндігін білдіреді. Бүл үстеулер нешеден?, қанша- 
дан?, нешеулеп?, қайтіп?, қалай-қалай? сыяқтанғаи сүрауларға 
жауап береді.

Бүл үстеулерге мынадай сөздер жатады: екеулеп, үшеулеп, он- 
ондап, ондап, бір-бірлеп, бір-бірден, он-оннан, қырық-елуден, аз-
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аздан, көп-көптен, топ-тобымен, рет-ретімен, тең-теңімен, алды- 
алдына, бас-басына, үйді-үйіне, т. б.
Е с к е р т у ;  себеп-салдар үстеулерін сын-кыймыл (бейке) үстеулеріне, топтау 

я бөлу үстеулерін мелшер үстеулеріне косып, үстеулерді алты ға- 
на топқа бөлсе деген де пікір бар.

Сөйтіп, үстеулердіқ ішіндегі еқ көп кездесетін — сын я бейне 
үстеулері, онан кейінгі көбі — мезгіл, мөлшер, мекен, күшейту 
үстеулері. Ал, басқа топтармен салыстырғанда мақсат және себеп- 
салдар үстеулері аиағұрлым аз кездеседі.

Ғылми әдебиетте (әрине тіл жөніндегі әдебиетте) үстеулерді 
а н ы қ т а у ы ш ү с т е у л е р және п ы с ы қ т а у ы ш  ү с т е у -  
л е р деп үлкен екі топқа бөлу дәстүрі бар. Егерде осылай топтау- 
ды біз де қолданатын болсақ, п ы с ы қ т а у ы ш  ү с т е у л е р г е  
мезгілдік, мекендік, мақсаттык жэне себеп-салдарлық үстеулерді 
жатқызуга болады да, мөлшерлік, бейнелік, күшейткіштік және 
топтау үстеулерін а н ы ң т а у ы ш  ү с т е у л е р г е  жатқызуға бо- 
лады.

§ 66. Үстеулердің сөйлемдегі қызметі

Үстеулер де, басқа сөз таптары сыяқты, сөйлемдегі басқа сөз* 
дермен белгілі карым-қатнаска түсіп, белгілі қызмет атқарады. 
Олардық өздеріне тән синтаксистік қызметтерін тану үшін, б і р і н- 
ш і д е н ,  үстеулердіқ сөйлемде кандай мүше болатындығын, е к і н -  
ш і д е н ,  үстеулердіқ қандай сөз таптарымеи тіркесетінін, ү ш і н- 
ш і д е н, үстеулердің сөйлемдегі орнын білу қажет. Осы үш ерек- 
шелік жақсы түсіиілсе, үстеулердің синтаксистік қызметініқ бар- 
лық жақтары толық қамтылады. Қысқаша осы сүрауларға жауап 
бергенде, мыиадай:

1. Үстеулер негізінен алғанда сөйлемде түрлі пысықтауыш мүше 
болып қызмет атқарады, пысықтауыш мүше болуға бейім түрады. 
Мысалы: ол орнынан әрең түрды; Полк ілгері оісүріп кетті (Ғ. М.), 
Ерте ояндым, ойландым, жсте алмадым (Абай). Әлібек амалсыз- 
дан тоңтады (Ғ. М.) деген сөйлемдердегі әрең, ілгері, ерте, амал- 
сыздан үстеулері етістіктен болғаи баяндауыштарды пысықтап түр.

2. Үстеулер, осы жоғарыдағы сыяқты, тек етістіктен болған 
баяндауыштарды ғаиа пысықтап коймайды, етістіктен болған бас- 
қа мүшелерді де пысықтайды. Мысалы: ерте, ерте, ертеде астыма 
меніц мінгенім түлпар емес, мэстек еді (Ж.). Оның еміс-еміс біле- 
тіндері — ңызыл балықтар ғана (Ғ. Сл.) деген сөйлемдердегі ер- 
теде, еміс-еміс үстеулері мінгенім, білетіндері деген етістік форма- 
ларынан болған бастауыштарды пысықтап түр. Ол үйге оюаңа кел- 
ген кісілерді танымады дегендегі жаңа үстеуі есімшедеи болған 
анықтауышты (келген) пысықтаса, Ол ж аліиылыща біроісола шы- 
ғуға арланды (С. Мүк.) деген сәйлемде біроісола үстеуі есімшедек 
болған толыктауышты (шығуға) пысықтап түр.

Үстеулер есімнен болған баяндауышты да пысықтайды, мысалы: 
Бозбаламын мен де енді (Ж.), Бүгінгі колхозшылар шетінен сауат- 
ты (Ғ. Мұст.) деген сөйлемдерде енді үстеуі бозбаламын деген
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баяндауышты, шетінен үстеуі сауатты дегеи баяыдауышты пысық- 
тап тұр.

Қейбір үстеулер, өздерінің семантикалық мағнасына қарай, 
әдеттен тыс сып есімді де, үстеудің өзін де, зат есімді де айқын- 
дайды. Мысалы: мен бүгін сонша шаршадым. Ол сопшсі өрескел 
сөз айтты (Ғ. Мұст.), Сонша алтынды қайдан алады? (С. Мұк.)
деген сөйлемдерде сонша деген үетеу бірінші сөйлемде етістікті 
(шаршадым) айқындаса, екінші сөйлемде сын есімді (өрескел), 
үшінші сөйлемде зат есімді (алтынды) айқындап тұр1.

Кейбір үстеулер жіктеліп, баяндауыш та болады. Мысалы: Мен  
мүндамын (Ғ. Мұст.), мен сенімен біргемін (Ғ. Сл.). Осындай 
анықтауыш, баяндауыш болған жағдайларда да үстеулер үстеулік 
қасиетінен айырылмайды. Үстеулер үстеулік қасиеттен белгілі текс- 
те ғана уақытша айырылып, я бастауыш, я толықтауыш бола 
алады (мысалы: Бүгін — халық мейрамы; (С. Қ.) Бүгінді — ертең 
жеңеді (Ғ. Сл.). Жоғарыда келтірілген мысалдарға қарағанда. 
етістіктердің қай түрлерінен болса да үстеулердің тіркесе беретіні 
көрінеді. Соиымен қатар, кейбір үстеулер сын есіммен де, зат 
есіммен де тіркесетіндігі байқалады. Сол сыяқты, үстеу сөз үстеу- 
лердің өздерімен де тіркеседі. Мысалы: ол жүмысты -үнемі осылай 
жаңсы істейді (Ғ. Мүст.). Бірақ үстеу сөздер ешуақытта да сан 
есімдермен, одағайлармен тіркеспейтін сыяқты.

3. Сөйлемде алатын орны жағынан үстеулер қашан да болсыи 
(өлеңді сөзден басқада) өздерінің пысықтайтыи я айқьшдайтын 
сөздерінен бүрын түрады. Бірақ үстеулердің ішінен орын талғамай- 
тыны — мезгіл үстеулер. Егер олар баяндауыштан басқа мүшелер- 
дің біреуін пысықтаса, тікелей сол пысықтайтын мүшенің алдьшан 
(бүрын) түрады. Ал, баяндауышты пысықтаса, онан (баяндауыш* 
тан) алшақ та түра береді.

Үстеулердің басқа түрлері (топтары) өздерінің пысықтайтын 
(я айқыидайтын) мүшелерінің тікелей қасында түрады. Егер бір- 
неше үстеу қоса-қабаттасса, ең әуелгі орнында мезгіл үстеуі, одан 
кейін (соң) мекен үстеу, одан кейін мақсат, себеп, сын үстеулері 
түрады.

1 Үстеулердің әдеттен тыс осылай жұмсалуы орыс тілінде де барлығы кәп 
еңбеістерде керсетіледі.
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і

§  67. Еліктеу с ө з д е р  туралы  кы сқаш а тусін ік . §  68. Еліктеуіш  с ө з д е р .
§  69. Б ей н ел еуіш  с ө з д е р . §  70. Еліктеу сө зд е р д е н  ж асалаты н туы нды

с ө з д е р .

§ 67. Еліктеу сөздер туралы қысқаша түсінік

Еліктеу сөздер шығуы жағынан да, қүрылысы жағынан да басқа 
сәз топтарына ұксамайды, бірақ практикалық тілімізде қолдаиы- 
луы жағынан ерекше орын алады. Бұл категорияға сарт-сарт, сырт- 
сырт, сарт-сұрт, оюылт-жылт, оісалт-оюұлт, сылаң-сылаң, алаң-оюұлаң, 
кілт, қалт, жалт сыяқты сөздер жатады.

Е л і к т е у  с ө з д е р екі топқа (түрге) бөлінедЬ Оңық бірінші 
тобып е л і к т е у і ш (еліктеме) с ө з д е р деп, екінші тобын бейне- 
леуіш  (бейнелеме) сөздер деп атаймыз.

Бүларды бір топка енгізудің де және олардық ішінен екі ұсақ 
топ шығарудық да себептері бар: б і р і н ш і д е н, өзара бір-біріне 
үқсас жалпылық жағына, қасиеттеріне, жалпы белгілеріне қарап, 
бүл сөздерді бір топқа еқгізуге болады, е к і н ш і д е н, олардық 
өзара, бір-біріне үқсамайтын, әрқайсысыиық өзіне ғана тән жал- 
қылық жағыи, қасиетін, белгілерін еске алып, ішінара екі топқа 
бөлуге болады. Осы топқа енетін сөздердіқ орқайсысына жеке- 
жеке тоқталғаида, төмендегідей:

§ 68. Еліктеуіш сөздер

Бүлар — айналадағы табиғат қүбылыстарынық алуан түрлі 
дыбЫстарына еліктеуден пайда болған сөздер. Мысалы: мылтьщ 
тарс етті; қарға қарқ етті деген сөйлемдердегі тарс деген сөз мыл- 
тықтың атылуынан, қарқ деген сөз қарғанық қарқылдауынан шық- 
кан дыбыстарға еліктеуден пайда болған сездер. Мүндай еліктеуіш 
сөздердің төркіні — я жанды, я жаисыз заттан шыққан белгілі бір 
күрделі дыбыс сыяқты. Ал, дыбысқа еліктеуден пайда болғаи он- 
дай сөздердіқ неғізі (түбірі) көбінесе бір бітеу буынды, кейде екі 
буынды болып та кездеседі.

Еліктеуіш сөздердіқ бастапқы түбіріне сөз түрлендіретін септік, 
тәуелдік, көптік, жіктік жалғаулардық бірде-біреуі тікелей жалған- 
байды, демек, олардық бастапқы түбірлері түрленбейді. Бірақ бү- 
лардан сөз тудыратын түрлі жұрнақтар арқылы, демек, тұлғасын
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өзгертіп барып, жаңа сөздер жасалады. Ал, ондай туыыды сөздер 
бірнеше жолмен жасалады.

Б і р і н ш і д е н, еліктеуіш сөздердід түбіріне жұрнақтар қосы- 
лып, жаңа сөздер туады, мысалы: қарқ — қарқыл, тарс — тарсыл 
т. б. Соңғы туынды зат есімдерге септік және тәуелдік жалғаула- 
ры қосылады (мыс: тарсылға, тарсылдар, тарсылы т. б.), яғни 
езгерілмейтін бастапқы түбір өзгерілетін сөзге айналады. Оның 
бер жағында, сол туынды сөзден (зат есімнен) түбіріне қарай ва- 
рианттанып түрленіп келетін — ла жұрнағы арқылы етістік, етістік- 
тің басқа түрлері және туынды зат есім сыяқты баска категорияға 
жататын сөздер туа береді, мысалы: тарсылдады, қарқылдады, тар- 
сылдама, қарқылдама, тарсылдаған, қарқылдаған, тарсылдап, қар- 
қылдап, тарсьілдау, қарқылдау т. б.

Е к і н ш і д е н ,  еліктеуіш сөздердіңбастапқытүбірі (негізгі) екі 
рет қайталанылып қолданылады да, жаңа кос сөз жасалады (мыса- 
лы: тарс-тарс, қарқ-қарқ). Ал, бұл қос сөз морфологиялық жағынан 
ешқандай өзгеріс.ке үшырамайды, синтаксистік жағынан (сөйлемде) 
тек қана етістіктермен тіркеседі де, сөйлемде әрқашан сын пысық- 
тауыш мүше болып қызмет атқарады. Мысалы:

Мылтық тарс етті дегендегі еліктеуіш сөз (тарс) күрделі баян- 
дауыштың қүрамына енеді. Мұнда тарс еткен дыбыс (әрекет) тек 
бір ғана рет шыкқаны байқалады. Ал, қүлаққа тарсыл естілді де- 
ген сөйлемдегі тарсыл сөзі — туынды зат есім, сөйлемде бастауыш 
болып түр. Егер тоқташы, м.ен бір тарсылды естимін десек, тарсыл- 
ды. дегеи сөз толыктауыш болады. Егер мылтық тарсылдады деген 
сөйлемді алсақ, опдағы баяндауыш еліктеуіш сөзден туған тарс +  
4~ ыл +  да -]- дьі етістігі. Бірақ бүл етістік тарсылдың бір рет қа- 
на емес, бірнеше рет, дүркін-дүркін болғаныи я қайталанғаиын біл- 
Діреді.

Дыбыс қүлаққа тарс-тарс естілді деген сөйлемдегі тарс-тарс де- 
ген қайталама еліктеуіш кос сөз — түрленбейтін, демек, жалғаулар 
жалғанбайтын сөз. Бүл сөз де сөйлемде әрқашан сын пысықтауыш 
болады. Ал, мылтық тарс етті деген сөйлемдегі еліктеуіш сөзден 
бүл сәздің айырмасы мынау: тарс-тарс деген қос сөздеи тарс еткен 
дыбыстың бір ғаиа рет емес, үздік-создық, жеде-қабыл түрде үсті- 
үстіне әлденеіие рет болғандығы білінеді.

Еліктеуіш сөздің бастапқы дара түбірі мен қосарланған түрінің 
әрқайсысы көмекші етістікпен де, негізгі етістікпен де тіркесе бере- 
ді, мысалы: есік тарс етті, есік тарс-тарс етті, есік тарс оісабьілды, 
есікті тарс-тарс үрды. Мүндағы алғашқы екі сөйлемде де еліктеуіш 
сәздің дара түрі де (тарс) және қосар түрі де (тарс-тарс) күрделі 
баяндауыштың қүрамына еніп түр, екеуінде де олар өзалдына мү- 
шелер емес. Ал, соңғы сөйлемдерде олар иегізгі етістіктермен тір- 
кесіп, өзалдарына пысықтауыш болып түр.

Еліктеуіш сөздердің бүлардан басқа да ерекшеліктері бар. Мы- 
салы, еліктеуіщ сөздер жоғарыдағыдан (қосарланған түрінен) бас- 
каш арақ түрде де қайталанып, косарланады. Жоғарыдағы мысал- 
дарда тарс деген сездің өзі, ешбір өзгеріссіз, екі рет қайталанса 
(мысалы: тарс-тйрс, сарт-сарт, тасыр-тасыр), сол сөз тарс-түрс
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(сол сыяқты, сарт-сүрт, тасыр-түсыр, т. б.) түрінде басқашарақ бо* 
лып қосарланады. Соңғы қос сөздің екінші сыңарында болымсыз 
ғана ерекшелік бар. Ол мынау: алғашқы түбірдегі я сыңардағы 
ашық дауысты а дыбысы екінші сыңарында қысаң дауысты еріндік 
дыбысқа, демек, а дыбысы ұ дыбысыиа айналды. Осындай түлға- 
лық езгеріске байланысты оның мағнасында да сәл өзгеріс туады, 
Мысалы: Біреу есікті тарс-тарс үрды және біреу есікті тарс-түрс 
урды деген сөйлемдердің қүрылысы мен құрамдарында айырмашы- 
лық болмаса да, мағналарында сәл болса да, айырмашылық бар: 
тарс-тарс үрды дегеиде, адам есікті қатты үрғанымен, бірнеше рет 
ұрғанымен, біркалыпты үрғаиы аңғарылады, ал тарс-түрс үрды де- 
геннен есіктің катты үрылуы бірқалыпты емес, бірде қатты, бірде 
оиап да каттырақ, я солғын болып алмасып отырғаны аңғарылады. 
Екінші сөзбен айтқанда, косарланған еліктеуіш сөздің екінші ком- 
поиенті (сыңары) бірінші сыңарға рифма жағынан үқсасқан жаң- 
ғырық сыяқты. Ал, қызметі жағынан сарт-сарт дегенде де, сарт- 
сүрт дегенде де ешқандай өзгешелік жоқ. Ёкеуінде де қайталанған 
еліктеуіш сөз көмекші етістікпен тіркесіп, сөйлемнің я күрделі 
баяидауышының қүрамына еніп түр, немесе екеуінде де негізгі 
етістікпен тіркесіп, пысықтауыш болып қызмет атқарып түр. Сөй- 
тіп, олар біреуінің түрған орнына екіншісі түра алады. Морфоло- 
гиялық жағынан бұлардың екеуі де — өзгермейтін сөздер.

Еліктеуіш сөздердің қосарлануында тағы да бір ерекшелік мы- 
нау: мағна жағынан бір-біріне жақын, синонимдер, екі түрлі түбір 
қосарланады, мысалы: сатыр-күтір, салдыр-күлдір, бүрқ-сарқ т. б. 
Бүл ерекшелік те — еліктеуіш сөздердің қосарлануындағы қалып- 
ты, заңды нәрсе. Әдетте қазандағы су бүрц-бұрң уайнап жатыр 
деп те, қазандағы су сарқ-сарк, қайнап оісатыр деп те айтыла бері- 
леді. Бүл сөйлемдердің де қүрылыстары мен қүрамдарында ешқан- 
дай айырмашылық жоқ, бірақ екеуінің арасында азды-көпті мағ- 
налық айырмашылық бар: бүрқ-бүрқ қайнауға қарағанда, сарқ- 
сарқ қайнау әлдеқайда күшті. Солай болса, сол екі сөзді есіткеннен 
алынатын әсер де бірдей емес, ендеше, екеуінің мағнасы да бір-бі- 
ріне тең емес, бірақ кайнаудың дәрежесін аңғарту жағынан алғаи- 
да, бір-біріне қаралас, жақын. Егер бүл екі сөздің бір-бір сыңар- 
ларын алып қосарлап, қазандағы су бүрқ-сарқ қайнап жатыр 
десек оған. бүрқ және сарқ деген екі сөздің де беретін мағнасы 
кіреді, демек, қазан я бірыңғай бүрқылдап та, я бірыңғай саркыл- 
дап та қайиамай, жоғарыдағы айтқан тәрізді (тарс-түрс сыяқты), 
бірде (я бір жері) бүрқылдап, бірде (я бір жері) сарқылдап, ара- 
лас-қүралас кайнаудың дыбыстық та, бейнелік те көрінісі білінеді. 
Салдыр-күлдір, сатыр-күтір сыяқтанған сөздердің де қүрылыстары 
мен мағналарынан осыны байкауға болады.

Еліктеуіш сөздердің түбіріндегі дауысты дыбыстың я ашық, я 
қысаң болуы да сол сөздің мағнасына әсер етеді. Мыса- 
лы: есік сарт етіп оісабылды және есік сырт етіп оісабылды деген 
сөйлемдерде күрылыс жағыиан ешқандай айырма жоқ бола тұрса 
да, мағна жағынан бір-бірінен, сәл де болса, ерекшеленіп түр. 
Ол ерекшелік: сарт және сырт деген создермен байланысты. Бүл екі

344



сөздің екеуі де — еліктеуіш сөздер. Олардың тұрпаттары (структу- 
ралары) бірдей, тек мағналарында ғана сәл аііырмашылық бар, 
демек, сарт етіп жабылғаниан есіктің қатты жабылғаны, яғни, құ- 
лаққа естілетін дыбыстың қатты шыққаны, ал сырт етіп жабыл- 
ғаннан есіктің ақырын жабылғаны, яғни құлаққа естілетін дыбыс- 
тың ақырын шыққаны ацғарылады. Ал, сол қатты я ақырын жа- 
былғапдықты (соған сәйкес дыбысын да) ажыратып (дифференция- 
лап) тұрған нәрселер — түбірлердің дауысты дыбыстарыиың я 
аиіьщ, я қысаң болуына ғана байланысты. Екінші сөзбен айтқанда: 
еліктеу сөздің түбіріидегі дауысты дыбыс ашың болса, құлаққа ес- 
тілетін табиғат дыбысы да ңатты естіледі, — ңысаң болса, — аңы- 
рын естіледі. Осыған сәйкес, сол сөздің мағнасы да ажырайды 
(дифференцияланады). Ондай сөздердің мағнасындағы айырмашы- 
лықты білу үшін, мысалы, тарс және тырс, иіаң-шақ және шың- 
шың, шаңң-шаңң және шыңң-шыңң, ңарш-ңарш және ңырш-ңыриі, 
борт-борт және бырт-бырт деген сөздерді салыстырып көріңіздер.

Еліктеуіш сөздердің түбіріндегі дауысты дыбыстардың жуан я 
жіңішке болуы да сөздің мағнасына әсер ететіиі байқалады. Мы- 
салы: шыңң-шыңң етеді, шіңк-шіңк етеді дегендердің мағиаларын- 
да бір-бірімен айырмашылық бар. Шіңк-шіңк дегеидегі дауысты 
дыбыстың жіңішке болуымен еліктеуіш сөздің мағнасы сәл өзгеше- 
рек болып тұр, демек, дыбыс әлсіз болатыны, соған сәйкес лаж- 
сыздықтан ащы келетіні аңғарылады. «Қазаңтың тоғыз тоңңылдаң 
жэне бір шіңкілдек» деген ертегісінде зорлықшыл, айласыз қара 
дүрсін тоғыз жігіттің тоңңылдаң делініп аталуы, күші аз, әлсіз, бі- 
рақ айлакер, тәсілшіл бір жігіттің іиіңкілдек делініп аталуы кез- 
дейсоқ нәрсе емес, мұндағы тоңңылдаң деген зат есім бастапқы 
тоңң деген еліктеуіш сөзден, шіңкілдек деген зат есім бастапқы 
шіңк деген еліктеуіш сездеи шықкандығында дау жоқ.

Еліктеуіш сөздерден жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздер- 
дің семантикалық мағнасы, жоғарыдағы айтқаи сыяқты, олардың 
түбірлеріндегі дауысты дыбыстарға байланысты келеді (мысалы 
иіыңңылдайды я шыңңылдаң және шіңкілдейді я шіңкілдек деген- 
дердің мағналарын салыстырықыздар).

Ауызекі сөзде адамның көңіл күйінің эмоцйялық жайына бай- 
ланысты еліктеуіш сөздердің кейбір дыбыстарының айтылуында 
ерекшеліктер болады. Ашық дауысты еліктеуіш сөздердің дауысты- 
лары созылып айтылады, мысалы: сарт ете түсті айтылғанда саарт 
ете түсті болып, тарс ете түсті айтылғанда таарс ете түсті больіп ай- 
тылып, түбіріндегі а. дыбысы созылып айтылады. Ал, еліктеуіш 
сөздердің түбіріндегі дауыстылар қысаң болса, соңғы дауыссыз 
дыбыс созылып айтылады, мысалы: тырс ете түсті, шыж ете түсті, 
шыр ете түсті дегендерді ауыз сезде соңғы с, ж, р дыбыстарын со- 
зып айтуға болады.

Еліктеуіш сөздер ауыэекі тілде, ауыз әдебиетінде, көркем әде- 
биетте өте жиі қолданылады, мысалы: Социалистік индустриянын, 
дөңгелегі зыр жүгірді (Ғ. Мүср.). Күн көрістің ескі тәсілдері, ес- 
кі салт-сана, әдет-ғүрып шірік шүберектей дыр-дыр жыртылың 
жатты (бү да). Горбатов сақ-саң күлді (бұ да). Колхоздың кара
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сабалары күмп-күмп пісілді (бұ да). Қешікпей тағы да мылтық 
дауысы гүрс-гүрс шықты (Ғ. Сл.). Боз, күрең, қара, жирен, ала, 
шұбар өтеді ауыздығын ңарш-қарш шайнап (Ж-)

Сөйтіп, еліктеуіш сөздер деліміп аталатын сөздердің өзіне тән 
лексикалық мағнасы, сыртқы тұрпаты (формалық структурасы) 
бар екені, олардын дара түрлеріне де, қосарланған түрлеріне де 
сөйлемдегі сөздерді байланыстыратын септік, көптік, тәуелдік, жік- 
тік жалғаулары тікелей жалғанбайтыны, демек, түрленбейтіндігі, 
олар сөйлемде әрқашан сын-қыймыл пысықтауыш болатыны және 
олардьщ бастапқы түбірлерікен жұрнақтар арқылы туынды есімдер 
және етістіктер жасалатыны байкалады.

§ 69. Бейнелеуіш сөздер
Жоғарыда сыйпатталған еліктеуіш сөздер есіту қабілетінен пай- 

да болатын үғымдардын аттарын білдірсе, бейнелеуіш  сөздер та- 
биғатта (жаратылыста) кездесетін белгілі бір елес, құбылыстарды 
адамның көзбен көруі қабілетінен туатын үғымдардын аттарын 
білдіреді.

Мысалы: қарға қарқ етті; ірімшік аузынан салп етті (А.) деген 
сөйлемдердегі қарқ деген сөз — қарғаның дыбыстауынаи естілген 
дыбыстын атын аңғартады да еліктеуіш сөздер делініп аталады 
дедік. Ал, осы салалас сөйлемнің екінші жай сөйлеміндегі салп 
деген сәз дыбысты емес, қарғаның қарқылдаған уақытында аузы- 
иан ірімшіктін жерге қарай түсіп бара жатқап я түскен кезіндегі 
көрінісін, оның елесін, сол көріністіц бейнесін білдіреді. Екінші 
сөзбен айтканда: салп деген сөз ірімшіктіц жерге тез түсіп бара 
жатқан кезінде көзбеи көру нәтижесіиде қабілеттенген көріиістің 
бейнесін білдіреді.

Сөйтіп, бейнелеуіш сөздер белгілі бір көріністің я қүбылыстыц 
бейнесін білдіреді.

Мысалы: кенеттен шыққан дауысқа Ботагөз «ә». деуге үлгер- 
м.ей, жүрісін кілт доғарып, жалт қарады (С. Мұқ.) дегендегі кілт 
және окалт деген сөздер қалай тоқтағандықтыц және калай қара- 
ғандықтың бейнесін кәрсетеді.

Сонымен қатар, ол сөздер істіц я әрекеттіц шапшац (аса тез) 
болатынын білдіреді. Демек, бұл сөздерге негіз болатын нәрс.е—бел- 
гілі бір көріністіц, қыймылдыц бейнесі, мысалы: бірдеме елең етті; от 
жалт етті; ошпалақ оюалп етті; дегендегі елең, жалт, оісалп деген 
сөздер белгілі көріністіц бейнесін сыйпаттайды.

Еліктеуіш сөздер сыяқты, бейнелеуіш сәздер де қосарланып 
колданылады. Мысалы: елең-елең, салп-салп, жалп-оісалп, оюалт- 
оюалт, оюылт-жылт, қылт-қылт, лап-лап, сылп-сылп.

Бейнелеуіш сөздердіц де қайталанған екінші сыцарыныц дау- 
ысты дыбысы ашық дауысты болса, қысац дауысты еріндікке ай- 
налады, мысалы: оюалт-жүлт, оюалп-жұлп, қалт-құлт, салп-сұлп, 
т. б.

Бейнелеуіш сөздердіц де түбіріндегі дауысты. дыбыстыц ашық 
я қысаң болуы, ғемесе жуан я жіцішке болуы сол сөздердіц мағ- 
паларына әсер етеді. От жалт етті және от оюылт етті. дегеидердегі
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жалт деген сөз көру қабілетінің күшті екендігін ақғартса, жылт 
деген сөз көріністің әлсіз болатынын аңғартады.

Ал, бейнелеуіш сөздердің түбіріндегі дауысты дыбыстардың 
ашық болуы қозғалыс әрекеттерінің ерепейсіздігін, оңтайтсыздығын, 
епсіздігін білдірсе, дауысты дыбыстардың қысаң болуы әрекет- 
козғалыстың мардымсыздығын, ©німсіздігін білдіретін сыяқты. Мы- 
салы: арбаң-арбаң, талтаң-талтаң, тарбаң-тарбаң, адыраң-адыраң 
деген сөздердің мағналарын сол ретінше ербең-ербең, тылтың-тыл- 
тың, тырбың-тырбың, едірең-едірең деген сөздердің мағналарымен 
салыстырып қараңыздар. Алдыңғы топ пен соңғы топтың мағнала- 
рында айырмашылык бар. Өйткені Нұрңожа талтаң-талтаң басып 
келеді екен (С. М.) деген меи Нұрңожа тылтың-тылтың басып келе- 
ді екен дегеидердегі талтаң-талтаң мен тылтың-тылтың дегендер- 
дің мағналары тең емес.

Бейнелеуіш сөздердің түбіріндегі дауысты дыбыстардың жуан 
я жіңішке болуы да сөздердің мағнасында айырмашылық болаты- 
нын аңдататын сыяқты, мысалы: жалп-жалп етеді деген мен
желп-оіселп етеді дегеннің, осыдан туған оюалпылдайды және оісел- 
пілдейді деген сөздердің мағнасы тең емес. Алғашқы көрініс күшті, 
сонымен қатар, дөрекі, епсіз бейне болса, соңғыда әрі нәзік, әрі 
майда бейне елестейді.

Бейнелеуіш сөздердің де бастапқы түбіріне және қосарлаиған 
түрлеріне сөз байланыстыратын (көптік, септік, тәуелдік, жіктік) 
жалғаулар тікелей қосылмайды. Демек, бүлар да — түрленбейтін 
сөздер. Бүлар да ешбір өзгеріссіз тікелей етістіктермен тіркесіп, я 
дара мүше (о/салт ңарады, оісалт-оісалт ңарады) болады, я күрделі 
мүшенің қүрамыиа енеді (оісалт етті, оісалт-жалт етті). Ондай сөз- 
дер дербес мүше болса, әрқашан сын-кыймыл пысықтауыш болып 
қызмет атқарады.

Төмендегі сөйлемдердегі бейнелеуіш сөздер кілең пысықтауыш 
болып түр, мысалы: ол бізге оісалт-оісалт ңарады; Ыңырсып колхо- 
зымның төрт түлігі, Ауылдан маң-маң басып өріске өрді (Ж-)-

. § 70. Еліктеу сөздерден жасалатын туынды сөздер
Еліктеу сөздердің біркатары есімдермен, етістіктермен төркін- 

дес болып келеді. Бүған карағанда, бірталай еліктеуіш сөздер мен 
бейнелеуіш сөздер әуел баста есімдерден шыққан деп жорамал 
жасауға болса, керісінше, кейбір есімдер мен етістіктер сол елік- 
теу сөздердің өздерінен шыкты ма деген де жорамал жасауға бо- 
лады. Мысалы: маң-маң\ бұкең-бүкең, ңыж-ңыж, ңыз-ңыз, сылп- 
сылп деген сыяқты сөздерді маңғышлак (маңғыстау), бүкір (түбі- 
рі әлде бұк пе екен?), ңыоіс (ескі түрк тілдерінде горчица деген 
сөз), сылбыр деген сәздермен төркіндес деп айтуға әбден кыйсы- 
ны бар. Қерісінше, түіикіру, ңышңыру, кекіру, баңыру, ысңыру, 
шаңыру сыяқты сөздердің төркіні еліктеу сөздер деп те жорамал-

1 Қазіргі уйғыр тілінде оісүр бері дегепніи. о-рньша ман бері деп, немесе бү- 
гін үйғыр райониға маңимиз (бүгін ұйғыр ауданыиа жүреміз) деп айта береді. 
Бұған қарағанда, қазақ тіліндегі маң-маң басып дегендегі маң  әуел баіста 
ЖҮР деген сөз де болуы мүмкін.
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дауға болады. Немесе, қараң-қараң (кара), ағараң-ағараң (ақ),, 
домалаң-домалаң (домалау), жалаң-оюалаң (жалау), жалаң-жалаң 
(жала), сумаң-сумаң (су), салаң-салаң (сал) деген сөздер әуе,пгі 
толық мағналы сөздерден өрбіген деп ұйғаруға да болады.

Қейбір еліктеу сөздер мағна жағынан әрі еліктеуіш сөз де, әрі 
бейнелеуіш сөз де болып кетеді. Мысалы: бүрң-бұрң, ңалш-ңалш  
дегеи сөз бір жағынан көзбеп көрудеи пайда болатын бейнені біл> 
дірсе, екінші жағынан кұлакка естілетін дыбысты білдіреді.

Еліктеу сөздердің бастапкы түбірінен кандай туынды сөздер 
жасалатынын (жасауға болатынын) байқау үшіи мынандай кесте- 
ні келтірейік:1

Жалт жылт тарс тырс

Жалт-жалт жылт-жылт тарс-тарс тырс-тырс

Жалт-жүлт ------- тарс-түрс

Жалтыр жылтыр —

Жалтыл жылтыл тарсыл тырсыл

Жалтақ — тарсылдак тырсылдак

Жалтан жылтың тарсан тырсың

Жалтырайды жылтырайды — —

Жалтылдайды жылтылдайды тарсылдайды тырсылдайды

Жалтақтайды — — —

Жалтавдайды жылтыңдайды тарсаңдайды тырсаңдайды

Жалтырауық жылтырауық тарсылдауық
9

тырсылдауык

Жалтылдауык жылтылдауык — —

Жалтак-жалтақ —

А

—

Жалтаң-жалтан
Жалтаң-жултаң жылтың-жылтың

жылтыц-жүлтың
тарсаң-тарсаң тырсың-тырсың

1 Көстенің бірінші және екінші бағанасьшдағы сөздер — бейнелеуіш сез- 
дерден өрбіген сездер. Ал, үшінші және тертінші бағанасындағы сөздер — 
еліктеуіш сөздерден туған сөздер. Ретімен келе жатканда сызықша ( — ) қой- 
ылса, ондай форма дәл сол сөзден жасалмайтынын көрсетеді.
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Сөйтіп, еліктеуіш сөздер мен бейнелеуіш сөздердіқ тұлғалык 
жағынан өзара ұқсас, жалпылық жағымен қатар, шынара ұқса- 
майтын, жалқылық жағы да барлығы көрінеді.

Бейнелеуіш және еліктеуіш сөздердің кәпшілігі басқа негізгі 
сөз таптарыиа, демек, есімдерге, етістіктерге ауысатыны байқалады. 
Бірсыпыра еліктеу сөздердің я есімдермен, я етістіктермен мыйла- 
сып, араласып жатуларының себептері де осымен байланысты бо- 
луға тиіс.

Бейнелеуіш сөздерден зат есім (жалтыл), сын есім (жалтыр, 
жалтаң, эісылтырауың, жылтылдауың), етістік (жылтылдайды, оісал- 
тылдайды, оісалтаңтайды) туады.

Еліктеуіш сөздерден зат есім (тарсыл), етістік (тарсылдайды, 
тарсаңдайды) туады. Сын есім бұл топтан тіпті аз жасалады, о н ы і і  
өзі де ауыспалы сездер (тарсылдаң, тарсылдауың).

Еліктеу сөздер одағай сөздерден басқа категория, өйткені, елік- 
теу сөздердің лексикалық мағнасы да басқа, грамматикалық қыз- 
меті де аса күшті.



XI.  Ш Ы Л А У  С Ө З Д Е Р

§  71. Ш ылау с ө з д е р  туралы  ж алпы  түсін ік . §  72. Д ем еу л ер .
§  73. Д ем еул ік тер . §  74. Ж алғаулы ктар. §  75. Салаластыруш ы ж ал ға ул ы к -

тар. §  76. Қүрмаласты руш ы  ж алғаулы ктар.

§ 71. Шылау сөздер туралы жалпы түсінік

Қазақ тілінде (басқа тюрік тілдерінде де) өздерінің дербес лек- 
сикалық мағналары жоқ, белгілі заттық, сапалық. үғымды білдіру 
үшіи жүмсалмайтын сездер тобы бар. Олар көмекші не ш ы л а у 
с ө з д е р деп аталады. Шылау сөздер зат есім, сын есім, етістік 
сыяқты лексикалық, грамматикалық мағналары айқын сөздердің, 
сөз тіркестерінің не тұтас сөйлемнің мағналарыи толықтыру, дәл- 
деу үшін, оларға ерекше модальдік өң беру үшін, немесе сөйлемнің 
бірыңғай мүшелерін және сөйлемдерді өзара байланыстыру үшін 
жүмсалады, солардың «шылауыида» айтылады. Шылаулардың өз- 
деріне тән түлғалары (қосымшалары) да, белгілі мүшелік қызмет- 
тері де жоқ. Шылау сездердің көпшілігі, бір есептен жүрнақтар 
сыяқты, толық мағналы сөздердің лексикалық, грамматикалық мағ- 
иаларын түрлендіру үшін, дәлдеу, толықтыру үшін жұмсалады. 
Бұл жағынан олар қосымшаларға жақын, бірақ қосымшалар емес, 
әр алуан грамматикалық қатынастарды білдіретіи сөздер. Олар 
мүлде мағнасыз сөздер емес, белгілі сөз тіркестерінің қүрамында 
тиісті мағналары болады, бірақ ол мағналары ездері қатысты сөз- 
дер мен сөйлемдердің жетегінде ғана белгілі болады. Мыеалы, 
үшін, ғой деген шылаулар жеке тұрғанда, —лық, —дыр жүрнақ- 
тары сыяқты дербес үғымды білдірмейді, ал сен үшін, айттым ғой 
дегенде, үшін — мақсатты білдіреді де, ғой — күйінішті модальдік 
ұғымды білдіреді.

Шылау сөздер ертеде толық лексикалық мағиалары бар сөздер 
болған. Олар сөз тіркестерінің күрамында жүмсала келе біртіидеп 
бүрынғы мағналарыи жойып алған, соның нәтижесінде олардын 
бірқатарының сырткы тұлғасы да өзгеріліп, бүрынғы түрпаты мүл- 
де бүзылып кеткен, ал бірқатары 'ертедегі дыбыстық қүрамын, 
бұрынғы калпын жоймай, кейде белгілі үғымды сөз ретінде, кейде 
шылау сөз ретінде жүмсалады. Мысалы, соң, кейін дегендер көбіне- 
се шылау сөз кызметінде жүмсалады: сенен соң, келген соң, бұдан 
соң; содан кейін, тустен кейін, көргеннен кейін, т. б. Сонымен ка* 
тар, олар соңға бурылды, соңынан ерді; кейін бұрылды, кейінге
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ңалдырма, кейін айтам деген сыяқты тіркестерде толық мағналы 
сөз ретінде, сөйлемнің дербес мүшесі қызметінде де жүмсалады.

Осындай, бұрынғы мағнасын, тұлғасын мүлде жойып алмай,. 
кейде мағналы сөз ретінде, кейде кемекші сөз ретінде жүмсала- 
тын шылаулар — көмекші есімдер1 (§ 26) мен кейбір демеулер: 
қасы (< қ а с  +  ы), оісаны (<  ж ан - |-ь і) ,  арты (<  арт +  ы), ішін- 
де (<  іш +  ін +  д е ) , ж ағасында  (өзеннің жағасында, жаға +- сьш 
+ -д а ) ;  гөрі ( <  к ө р + е ) ,  ғой (<  қой — кәмекші етістік).

ма//ме, да//де, ғана, ақ, ау, үшін, шы//ші сыяқты шылаулардын 
да ертеде толық мағналы сөздерден шыққаны даусыз, бірақ олар- 
дың тәркіні қандай сөз болғаны бізге белгісіз.

Шылаулардың бірқатары есімдерден (басқа, бөтен, өзге, т. б .), 
кейбіреулері үстеулерден (әрі, бері, бүрын, соң, кейін, т. б.), енді 
бірқатары кесемше тұлғалы етістіктерден (гөрі, кәре, тарта, бола, 
сайын, т. б.) жасалған.

Шылаулардың қызметтері бірдей емес: бірқатары өзі қатысты 
сөздің мағнасын, септік жалғауларының мағналарын толықтыру, 
дәлдеу үшін қолдатіылса, бірқатары өзі катысты сәздерге түрлі 
модальдік мағна үстейді, енді біркатары сөз бен сөзді, сөйлем мен 
сейлемді байланыстырады. Соған қарап шылаулар мынандай үш 
түрге бөлінеді:

1) Д е м е у л е р  (послелоги); 2) Д е м е у л і к т е р  (частицы);
3) Ж а л ғ а у л ы қ т а р  (Союзы).

§ 72. Демеулер

Д е м е у л е р д і ң  с ы й п а т т а м а с ы .  Демеулер — арнаулы 
шылау сөздердің бір бөлегі. Олар өзалдына дербес лексикалық 
мағнасы д<оқ, толық м.ағналы сөздердің шылауында айтылып, со- 
лардың әр алуап мағналық кескіндерін түрлендіреді, Сонымен ка- 
тар олар өзі қатысты сөздердің грамматикалық мағналарын ай- 
қындау, дәлдеу үшін, ол сөзді сөйлемдегі басқа сөздермен тіркес- 
тіру үшін жұмсалады.

Бұл жағынан демеулер көмекші есімдерге жақын. Бірақ олар- 
дың айырмашылыктары мағналарында ғана емес, грамматикалық 
кызметтері мен тұлғаларында да бар: көмекші есімдер, орайына 
қарай, толық мағналы сөз ретінде де, кәмекші сөз ретіиде де жұм- 
салса, демеулер, негізінде, тек көмекшілік қызметте жүмсалады. 
Кемекші есімдер негізгі есімдермен изафеттік тіркесте, кейде атау, 
кейде басқа септіктерде тұру аркылы сол түйдекті тіркесті баска 
сөздермен байланыстырса, демеулер, ыегізінде, атау, барыс, шығыс 
септеулеріндегі сөздерді меңгеріп, өздері жалғаусыз жалаң түбір 
күйінде2 тұру аркылы сол түйдекті тіркесті басқа сөздермен бай-

1 Көмекші есімдерді бірқатар авторлар шылау сөздер тобыиа қоспай, есім- 
дер катарында карайды. Бул кітапта да олар солай орналасты, бірақ осы та- 
раудыц авторы оны орынды деп есептемейді.

2 Бірқатар демеулерге сын ес.імнің — гы, — г і  — (ы ) рақ і/ — ( і)  рек. 
—лау... журнақтары жалғана беріледі: сенен соңғы, бүдан кейінгі, таудан ғр і- 
рек, буған жуықтау, т. б.



ланыстырады. Мысалы, соң демеуі өзінен бұрынғы сөздердіқ шы- 
ғыс жалғауда түруын керек етіп (меқгеріп), оларды етістіктермен 
байланыстырады: сенен соң келдім, жыйылыс біткеннен соң бара- 
мын, сонан соң былай деді; таман демеуі өзінен бұрынғы сөздердіқ 
барыс жалғауда тұруын керек етіп (меқгеріп), оларды оюүр, кет, 
кел, бар деген сыяқты етістіктермен байланыстырады: үйге таман 
барайың, күзге таман келемін, т. б.

Сөйтіп, белгілі септеудегі сөздерді белгілі етістіктер (кейде 
есімдер) меқгеретіиіидей, әрбір демеудіқ де меқгеретін сөздері бо- 
лады да, олар басқа етістіктермен мағналық, синтаксистік қатнас- 
та айтылады. Мысалы, туралы қатысқан түйдекті топты айт, жаз, 
сұра, баянда, сөйле, біл, т. б. дегендермен мағналық, синтаксистік 
байланыста айтуға болады: ол жолдасы туралы көп әңгіме айтты, 
мал шаруаіиылығы туралы м щ ала  оюазды, т. б. Ал иіейін, дейін 
меқгерген түйдекті тіркестер оюүгір, бар, сана, кел, ңара, оңы сы- 
яқты кыймыл әрекетін білдіретін етістіктермен байланыста айты- 
лады: клубқа шейін жүгірді, директорға дейін барды, оюүзге дейін 
санады, т. б.

Жалпы алғанда, демеулер өздері «меқгеретін» сөздердің және 
оларға жалғанған, септік жалғауларынық мағналарын толықты- 
рып, дәлдеп отырады. Сонымен қатар, сөйлемдегі сөздердің септік 
жалғаулар арқылы берілетін, не септік жалғаулар арқылы айтылу- 
ға тиісті грамматикалык мағналары демеулер арқылы да беріледі.

Бірқатар демеулер ерім меи етістік арасын жуыстыратын сөз 
ретінде жұмсалып қана коймай, объектілік, пысықтауыштық кат- 
насты білдіретін грамматикалық тұлға орнына да жұмсалады. Бүл 
жағынан олардың біразынық кызметі аффикстерге жуық келеді. 
Сондыктан ертедегі кейбір демеулер жалғауға айналып кеткеи. 
Сондай ертедегі демеулердіқ бірі— мен, — бен, — пен (< (б ірлән)  
осы күнгі казақ тілінде есім мен етістікті байланыстыру кызметін- 
де жалғауға айналып, грамматикамызда «көмектес септеу» деп 
аталып жүр1, ол зат есім мен зат есімді (бірыңғай мүшелерді) 
байланыстыру қызметінде жалғаулықка айналған. Сондай-ақ, соң 
демеуі кейде келгесін, барғасын тәрізді сөздерде, бұрынғы тұлға- 
сып ©згертіп қосымша ретінде жүмсалады.

Оларды коспағанда, қазак тіліндегі демеулердің басты-басты- 
лары мыгталар болады: үіиін, арцылы, туралы, иіақты, сайын, 
оюуық, қарсһі, басқа, тыс, бөтен, соң, кейін, дейін, шейін, т. б.

Д  е м е у л е р д і қ м а ғ н а с ы. Демеулер өздеріне қатысты сөз 
бен ол топты өзіне бағындыратын етістіктердіқ лексикалық мағна- 
ларының ерекшеліктеріне карай, әртүрлі мағналық катнаста айты- 
лады. Мысалы, үшін: а) Түйык рай тұлғалы етістіктермен және 
кейбір зат есімдермеи тіркесіп істің максатын білдіреді: оқу үшін 
келдім; каналды біз бүгінгі өміріміз үшін ғана емес, болаиіақ өмі- 
ріміз үшін де қазамыз (С. Мұк); б) Зат есім және жіктеу есімдік-

1 Онын сол сыякты жалғаулык кызметте жұмсалуы баска тюрік тілдерінде 
де бар. Өзбек тілінде оның жалғау кызметінде жумсалуы туралы А. Н. К о- 
н о н о в т ы ң  «Грамматика узбекокого языка» деген кітабының 61-бетін 
караңыз.
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терімен тіркесіп бір заттық кімге, неге арналғандығын білдіреді: 
кітшгты сен ушін алдым; өзің үшін уйренсең, Жамандиңтан жи- 
ренсең, Ашыларсьің оісылма-жыл (А.). Үшін тұйық рай тұлғалы 
етістікпен және есімдіктермен тіркесіп, ол керек деген сөзге қатыс- 
ты болғанда да, бір заттың басқа затқа арналғанын білдіреді: 
ңалаға барып ңайту үшін маған 200 сом аңша керек болып түр; 
маңта не үшін керек? — Маңта мата тоңу үшін керек; в) Етістіктің 
есімше (— ған...)түрімен, кейде тәуелдеулі сөздермен тіркесіп істің 
себебін білдіреді: мен сабаңңа кешігіп келген үшін сөгіс алдым; 
оларға жоспарды асыра орындағаны. үшін сыйлың берілді; ол өті- 
рік айтңаның үшін кіналап отыр.

Үшін демеуінің бұл мағналары барыс і септеудің мағналарына 
жуық. Сондықтан оның орнына барыс жалғауын қойып айтуға да 
болады: көру үийн алдым — көруге алдым, кітапты сен үшін ал- 
дым — кітапты саған алдым, т. 6.

Арңылы  (< д р қ а  +  лы) өзі қатысты есімдердің істелген іске 
аралық амал, не көлемдік амал болатынын білдіреді: бүл хабарды 
радио арңылы есіттім; онымен телефон арңылы сөйлестім; хатты 
жолдасым арңылы тапсырдым; ол тау арңылы келді, т. б.

Сайын ( < с а  — й +  ын) оюыл, күн, ай, сағат деген мезгілдік 
•есімдердеи кейін және өткен шақтық есімшелерден кейін тұрып, 
мезгілдің, істің дүркінді созылыңқылығын білдіреді: а) ол оюыл 
сайын келеді; күн сайын хабарлап түрамын; ай сайын келіп тур; 
сағат сайын оянады; б) мен ңалаға келген сайын оған жолцғып 
түрамын, ңалаға оісаңындсіған сайын ңуанышым арта берді. Сайын 
зат есімдерден кейін тұрғанда, оның қыймылға, затқа даралық 
катыста екенін білдіреді: үй сайын кірдім; бала сайын бір кровать.

Сайын демеуінің мағнасы әр есімдігіне жақын болатындықтан, 
•оларды бірінің орнына бірін айтуға болады: оісыл сайын — әр жы- 
лы, күн сайын — әр күні, келген сайын — әр келгенде, бала сайын 
— әр балаға.

Таман (ноғай тілінде — тава, тебе; ңүмың тілінде — табан; өз- 
бек тілінде — томон) демеуі ңарай ( < қ а р а Ң - й )  демеуі сыяқты, 
барыс жалғаулы есім сөздермен тіркесіп, істің, қыймылдың бағы- 
тын, беталысын не мезгілдік мөлшерін білдіреді: үйге таман ба- 
райың, ңысңа. таман келеміз, коммунизмге ңарай алға басамыз.

Гөрі (<көр  +  е) іпығьтс жалғаудағы сөздермен ұштасып, зат- 
тык қыймылды, сындық сапаны талғау, саралау мағнасында айты- 
лады: сенен көрі ол оісаңсы; мен сенің кетпен ұстауыңнан ғөрі. 
институтңа кеткеніцді оісаңсы көрер ем (С. Мұқ.).

Жоғарыда айтылған демеулерден басқа бүрын, соң, кейін, 
иіейін, ілгері, әрі, бері, таман, оісуың, ңарай, ңарсы, оісаң, т. б. де- 
гендер барыс., шығыс жалғаулы есімдермен үлас айтылып, мезгіл- 
дік, мекендік және басқа мағналарда жұмсалады: одан бүрын, со- 
нан соң, оюыйналыстан кейін, бүдан ілгері, одан эрі, үйге таман.

Д е м е у л е р д і ң  е с і м д е р д і  м е ң г е р у і .  Демеулер өз- 
деріне катысты сөздердің (өздерінен бұрын тұрған сөздердің) бел- 
гілі тұлғада тұруын керек етеді. Олардың басым көпшілігі ілік, 
табыс, жатыс, көмектес жалғауларын керек етпейді, барыс, шығыс
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жалғауларын керек етеді, басқаша айтсақ, барыс, шығьіс жалғау- 
ларындағы есімдерді меңгереді.

Барыс жалғаудағы есімдерді меқгеретіи демеулер мыналар: 
оюуыщ, тарта, дейін, шейін, щарай, таман, сәйкес, қарсы:

Ол шанаға қарай жүгірді. (С. Мұқ.). Мұиыңыз ілімге сәйкее 
келсе игі еді (Ғ. Мұст.). (Жамалдың) беті шығысқа таман ауған 
екеы, солтүстікке, елге қарай тартты (Ғ. Мүст.). Ж азға қарсы ку- 
рортқа бармақшымын (сонда). Ол біразға дейін үндемей жатты 
(сонда). Жануарлар тегіс жанданып, құрт-қүмырсқаға дейін тіріл- 
ді (Ғ. Сл.).

Шығыс жалғаудағы есімдерді меңгеретіи демеулер мыналар: 
басқа, бүрын, әрі, бері, кейін, тыс, тысқары, шет, шеткері, бөтен, 
соң, ілгері, бастап, аса, астам, артық, былай, бетер:

Біраздан кейін Асқар есін жыйнады (С. Мұқ.). Кешегі жауын- 
нан кейін бақ іші гүлденіп кетіпті (С. Бақ.). Қазіргі «Степняк» 
алтын заводының орнында революциядан бүрын... кішкене үйлер 
болатын (С. М үқ.). Сенен басқа оны кім іздейді? Темірбек тартып 
қалғанда, үзындығы қарыстан астам екі шегесімен бірге тақтай 
шакыр ете түсіп, копарылып шыға келді (сонда). Шалдың ойы 
одан әрі қамтылған соң, көңлі жай тапты (Ғ. Мүст.). (Шығанақ) 
үш күннен бері бір нәрсемен әуре (сонда). Содан былай Ахмет 
ешкімге тіл катқаи жоқ (сонда).

Бүлардан басқа бірге, қатар деген демеулер көмектес жалғау- 
дағы есімдерді керек етеді: елмен бірге, сенімен бірге, сонымен қа - 
тар, жүртпен қатар, т. б.

Бойы (кейде — бойынша) үшін, сайын, арқылы, оюөнінде, тура- 
лы, түгіл, сыяқты (секілді), тәрізді, қүрлым, сымақ, сынды дегек 
демеулер өздерінен бүрын түрған сөздердің атау түлғада түруын 
керек етеді: келген бойда, сен үшін, Отаным үшін*, үй сайын, кел- 
ген сайын, сен арқылы ,< тау арқылы, аңшылар туралы, бала сыяқ- 
ты, келген сыяқты, сен тәрізді, адам сымақ, кісі сымақ, бала қүр- 
лы, Амангелді сынды батырды...

§ 73. Демеуліктер (частицы)

Толық мағналы сөздердің, сөйлемдердің мағналарын дәлдеуу 
оларға қосымша мағналық өң беру үшін жұмсалатын шылауларды 
демеуліктер дейміз.

Аіысалы: Кеменің маңдайындағы қызыл оюалау тап менің тө- 
бемде ғана оюелбірейді (Ғ. Мүср.).

Бұл мысалдағы тап демеулігі менің төбемде деген сөздердің 
мекендік мағнасыі-г дәлелдеп түр, ғана дёмеулігі' заттың (жалау- 
дың) қыймылын межелік шегі қай жерде екенін дәлдеп жүр.

— Олжеке, бір оюерің ауырып келе ме? (Ғ. Мүст.). Бұл сейлем- 
нің соңындағы ме демеулігі сөйлемді сүраулы етіп түр.

1 Үшін — кейде ілік юептеуіндегі еөзбен де байланыста болады: Сен үшік 
бақша бұлбұлы. Сұлү әнік; сайраған.. Сайдын. сулу гулдері.. Сенің үиіің жайна- 
ған (Ж .).
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Осындай, демеуліктердің өздеріне тән, дербес лекеикалық мағ- 
налары болмайды, олар толық мағналы сөздерге, кейде сейлемдер- 
ге әр алуан абстракциялы (грамматикалық) мағна қосу үшін жұм- 
салады. Сол қызметте демеуліктер, демеулер сыяқты, өздері қатыс- 
ты сездердің белгілі формада тұруын керек етпейді және өздері 
әруақытта белгілі бір дыбыстық құрам қалгіында айтылмай, көп- 
шілігі, қосымшалар сыяқты, кейбір фонетикалық вариантта жұм- 
салады. Бұл жагынан демеуліктер жұрнақтарға жақыи, бірак 
жұрнақтар сыяқты белгілі сөз табының грамматикалық тұлғасы 
ретінде, сөзден сөз тудырушы, сөз мағнасыи түрлендіруші морфе- 
ма емес — олар, сөз таптарын талғамай, олардың бәріне болма- 
ғаымен, көпшілігіне бірдей қатысты бола береді.

Демеуліктер ©здері қатысты сөздерден, сөйлемдерден соң тұра- 
ды: ғана (жаңа ғана), ғой (аз ғой, бара ғой), аң (оісаңсы-аң, сен- 
ақ), ау (келеді-ау, қалқам-ау) т. б.

Д е м е у л і к т е р д і ң  м а ғ н а л а р ы н а  қ а р а й  б ө л і н у і .  
Демеуліктер өздері қатысты сөздерге әртүрлі модальдык мағна қо- 
су қызметіне қарай былай бөлінеді:

1) С ұ р а у  м а ғ н а с ы н д а ғ ы  д е м е у л і к т е р  — а) маЛме, 
па//пе, баЦбе (мыЦмі, пыЛпі). Бұлар баяндауыш қызметінде ай- 
тылған сөздерден кейін, кейде күрделі баяндауыштың ортасында 
тұрып, оларға сұраулық мағна қосады: келді ме?, айттьің ба?, рас 
па?, анау Рабиға ма?; айтпап па едім?.
Е с к е р т у :  Сұраулық маҢме ... кейде сол мағнада жіктік жалғауынық ІІ-жа-

ғынан бұрын мыЦмі... больш айтылып есімдер мен етістіктерге ко- 
сылып жазьтлады: Рабиғамисың?, келемісің? Мұндайда ол демеу- 
лік болмай жұрнақ ден танылу керек.

б) шеЦиіе демеулігі зат есім, есімдіктерден кейін айтылғанда 
ғана сұраулық мағнада қолданылады: Омар ше?, Мен ше?, Қонаң- 
тарың ше?, Өздерің ше?.

2) Ж а л ы и ы ш т ы  т і л е к  — қалау мағналы демеуліктер —
а) шыЛші. Бұл демеулік баяндауыш қызметіндегі етістіктердеп 
кейін келгенде ғана жалынышты тілек не қалау мағнасын білдіре- 
ді: отыр шы, алып бер ші, көрсет ші, отырыңыз шы, көрейін ий, 
шуламаңдар иіы, бере тұрыңыз иіы; б) кейде ғой демеулігі де бі- 
реуге жалынышты тілек ретіпде айтылғап сөйлемдерден кейін 
қойылады: келе ғой, қалқам ; сен Досанды иіақырып келе ғой; мы- 
на кітабыцды Сәбитке бер% ғой.

3) Ғой (қой) демеулігі бірдеңеыің, істің растығын күшейте көр- 
сету үшін де қолданылады: — Колхоз іріленгеинен бері тұрмыс 
бұрынғыдан да жаксарып кетті ғой, — деді Омарбай (С. Бақ.). 
Мен саған кеше айттым. ғой. Анау келе жатқан — Жарас қой 
(Ав.).

4) Т е ж е у  м а ғ н а л ы  д е м е у л і к  — ғана, қана: кеше ғана, 
кішкене ғана, сол ғана, Ермек қансі, оюастар ғана, оюалғыз ғана. 
Бірдеңеге шек қою мағнасын күшейту үшін тек қана, бір ғана, тек 
болғаны дегендер де қолданылады. Бірақ олар өздері қатысты сөз- 
дерден бүрын түрады: тек қана Оспан келсін, бір ғана тілегім бар, 
тек болғаны осы еді. , і
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5) Қ ү ш е й т у ,  т а л ғ а у  м а ғ н а л ы .  д е м е у л і к т е р  — а) 
ак,\сен-ақ айта ғой, бір-ащ ауыз сөзім бар, келгенщ оісаңсы-ақ бол- 
ды, отырып-ақ айта бер, т. б.; б) да//де, та//те: кеше де, Дәулет те, 
басқалар да, мен өзім. де, түк те (түсінбедім), оқыйды да отыра- 
ды, сұрайды да жүреді, т. б. Ч

6) Қ і с і н і қ к ө д і л к ү й і н б і л д і р е т і н д е м е у л і к- 
т е р  — а) ай: қалқам-ай, ойбай-ай, айналайын-ай, есте болмаға- 
нын-ай\ б) ау: қарағым-ау, келмеді-ау, қызық-ау өзі, т. б.

7) С е н і м с і з д і к  к е к е с і н  м а ғ н а с ы н д а  ж ұ м с а л а *  
т ы н д е м е у л і к  — мыс//міс (мыш): айтады-мыс, келеді-міс, сұ- 
райды-мыс.

§ 74. Жалғаулықтар
Сөйлем мен сөйлемді, сөйлемдегі сөз бен сөзді өзара байла- 

ныстыру үшін жұмсалатын шылауларды жалғаулықтар дейміз.
Жалғаулықтардың сөз бен сөзді байланыстыру қызметі жал- 

ғауларға үқсас болады. Бірақ олардың қызметі, мағнасы жақта- 
рынан елеулі айырмашылықтары бар: жалғаулар сабақтаса байла- 
нысатын бір сөйлем мүшесін екінші сөзғе бағындырып тұратын 
болса, жалғаулықтар біріне-бірі бағынбай өзара салаласа байла- 
нысқан бірыңғай сәйлем мүшелерін, кебінесе салаласа байланыс- 
кан құрмалас сөйлемдерді байланыстырып түрады. Олар, жоғар- 
гыдай, қызметі жағынан жақындығы болғанмен, екеуі екі түрлі 
категорияға жатады: жалғаулар сөздік қасиеті жоқ морфема, — 
қосымшалардың бір түрі де, жалғаулықтар — сөздік нысанасы бар 
шылау сөздердің ерекше бір түрі.

Олар да демеу, демеуліктер сыяқтъі, жеке айтқанда! толық мағ- 
насы болмай, сөздер мен сөйлемдерді өзара байланыстыру қызме: 
тінде жалпылық мағнада жұмсалады.

Жалғаулықтар морфологиялық құрылысына қарай екіге бөліне- 
ді: 1) д а р а; 2) к ү р д е л і .  ]

Дара сөзді жалғаулықтар жеке морфологиялық тұлғаларға 
бөлшектенбей, олардың көпшілігі бір дыбыстық құрамда айтылады 
(Олар мыналар: және, не, я, бірақ, тағы), кейбіреулері түрлі ды- 

быстық варианттарда, өздерінен бұрын түрған сөздердің дыбыс- 
тық әуеніне қарай үндесіп, әртурлі болып айтылады.. Олар мына- 
лар: мен, бен, пен (кейде — менен), да//де, та//те.

Күрделі жалғаулықтар дара жалғаулықтардың қосақгалуы ар- 
қылы не баска сәз таптарынан жасалады да, олардың эрқайсысы- 
ның құрамында кеміиде екі сөз болады: және де, не болмаса (не- 
месе), бірақ та, тағы да, сонда да (сон-\-да  да), солай болған- 
дықтан (сондықтан), олай еткені (өйткені.) т. б.

Қазак тіліндегі жалғаулықтар өздерінің синтаксистік қызмет- 
теріне қарай с а л а л а с т ы р у ш ы және к ұ р м а л а с т ы  р у ш ы 
болып екіге бөлінеді.

§ 75. Салаластырушьі жалғаулықтар
Ж ай сөйлемнің бірыңғай мүшелерін жэне күрмаластағы жа|і 

сөйлем мүшелерін өзара байланыстыратын жалғаулықтарды сала- 
ластырушы оісалғаулықтар дейміз. Олар сәйлем мүшелерін езара
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байланыстыру қатынасына карай үшке бөлінеді: 1) ы қ ғ а й л а с -
т ы қ; 2) қ а р с ы л ы қ т ы ;  3) т а л ғ а у л  ы.

1. ЬІ ң ғ а й л а с т ы қ ж а л ғ а у л ы қ т а р: о і с ә н е  (кейде — жә- 
не де), мен, бен, пен (кейде — менен), тағы (кейде — тағы да).

Және (және де) жалғаулығы жай сөйлемнің бірыңғай мүше- 
лер мен ыңғайлас салалас қурамьшдағы жай сөйлемдер мүшелерін 
байлаыыстыру үшін жүмсалады:

Қадрлар — партиялық және мемлекеттік басшылықтың шешуші 
күші. Партияның саяси бағытым ойдағыдай жүзеге асыру кадрлар- 
ды дұрыс іріктеп алуға және тәрбиелеуге байланысты («С. Қ.»). 
Математика және физика ғылымдары бір-біріне өте жақын ғылым- 
дар. Заводтарымыз бен фабрикаларымыз және колхоз-совхоздары- 
мыз жылдан-жылға өсіп және нығайып келеді. Біз ірі табыстарға 
жеттік және халқымыздың тұрмыс-күйін жақсарттық.

Мен (пен, бен, меиен) демеуі кейде есімдерден болған бірың- 
ғай мүшелерді өзара байланыстырушы жалғаулық қызметінде 
жұмсалады:

Тау мен тасты су бұзар... (мақ.). Гүл мен ағаш майысып қара- 
ғанда, Сыбдыр қағып, бұранддп ағады су (А.). Ойнаймыз да кү- 
леміз, Тебіскен тай мен құлындай (Ж.). Көл жағалай қонады аққу 
менен қаз, Жұмыртқа іздеп, жүгіріп балалар мәз (А.).

Да//де, та//те шылаулары көбінесе ыңғайластық жалғаулық 
қызметінде жұмсалады: олар қатар тұрған бірыңғай баяндауыш- 
тардың ортасына, қатар айтылған (не айтылатын) екі, одан да көп 
басқа мүшелердің бірінен кейін қойылады және де бірыңғай бірне- 
ше мүшелерден кейін қайталақтаиып келеді. Ол соңғы жағдайда 
бірыңғай мүшелерді саралап ерекше екпінмен айтуға да себепкер 
болады:

Ойиаймыз да күлеміз, Тебіскен тай мен құландай (Ж.). Қеңсе- 
ге колхоз бастығы келді, артынан Жақыпбай да кірді. Көл жаға- 
лаған Щербаков, Ардақтар да қайтты (Ғ. Муст.). Алыстан көрін- 
ген мал да, топ-топ болып жумыс істеп жүрген кісілер де барған 
сайын бізге жақындай түокендей болды.

Да//де... жалғаулығы күрмалас сөйлемдердің құрамындағы жай 
сөйлемдердің баяидауыштарын байланыстыру үшін де жүмсалады:

Шеген... шапалақпен шарт еткізді де, қүліп жіберді (Ғ. Мүст.). 
Шеген Борашты арқалап алды да, судан шыға бастады (Ғ. 
Мүср.). Май күйған шам сөнсе де, Шамшырағьі сөнбес өмірде
( Ж . ) . с

Тағы жалғаулығы да кейде бірыңгай мушелерді байланыстыра- 
тын жалғаулық кызметінде жүмсалады: Кайыргали тағы Шеген 
кірді; Қорадағы ат тағы кісінеді...

2. Қ а р с ы л ы қ т ы  ж а л ғ а у л ы қ т а р :  бірақ, бірақ. та, 
алай да, сонда да, дегенмен, өйтсе де, өйткенмен, сөйтсе де.

Бүлаг) көбінесе карсылыкты салалас сөйлемдердегі жай сөйлем 
б а янд а уы шт а р ы н б а йл ан ы сты р ады:

Біз бейбітшілікті жақтаймыз, бейбітшілік ісін қолдаймыз, бірақ 
біз ешкімнен де қорықпаймыз (И. В. Сталин). Қар қалың жауды, 
сонда да қыс қатты болған жоқ. Екеуміз зор табыстарға жетіп
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отырмыз, алайда бұл табыстар совет адамдарын жайбарақаттан- 
дыра алмайды («С. Қ.»). (Әлібектіқ) сазарған түрінен көнгендігі 
не қарсылығы байқалмайды, сөйтсе де Орлов дәмелі сыяқты (Ғ. 
Мұст.).

3. Т а л ғ а у л ы  ж а л ғ а у л ы к т а р :  я, не, немесе, әлде, не
болмаса, біресе.

Бұл жалғаулықтар бірыңғай мүшелердің салаластағы жай сөй- 
лем мүшелеріиіқ жарыса, кезектесе, не жалғаса айтылу қатына- 
сын білдіреді: Я сен айтарсық, я мен айтармын. Бүгін не қар 
жауады, ие жақбыр жауады. Ол саған әлде күйеу, әлде құда бо- 
лар. Ол біресе орысша, біресе қазақша сөйлейді (Ғ. Мұст.). Жер 
біресе лсібиді, біресе қатады (Ғ. Мұст.). Әлде ақсыйған тістері ме, 
әлде ақкәқілдігі ме, әлде қабағынан қақ тұрмайтын ойнақылығы 
ма, әйтәуір Шеген мені бірсыпыра тартып әкетті (Ғ. Мүср.).

Қандай... сондай, к,аниіа... сониіа, кім... сол сыяқты жарыса ай- 
тылатын есімдіктер және бірде... деген үстеу қайталақтанып айты- 
лып жарыспалы талғау мәнді жалғаулық қызметіиде де жұмса- 
лады: I

Ана баласьгн қандай таныса, бала да анасын сондай таный 
койған сыяқты (Ғ. Мүср.). Жарыста кім озса, қызыл туды сол 
алады. Қүн бірде ашық, бірде бұлықғыр (Ғ. Мүст.).

^  0

§ 76. Қүрмаластырушы жалғаулықтар

Құрмалас сөйлемдердің құрамындағы жай сөйлемдерді өзара 
байланыстыру үшіи жұмсалатын жалғаулықтарды құрмаластыру- 
шы жалғаулықтар дейміз. Олар көбінесе салалас құрмаластың 
екінші компонентінін қүрамында айтылады (Жалғаулықты сала- 
ласты қарақыз). |

Екі сөйлемді құрмаластырушы жалғаулықтар білдіретін мағ- 
налық қатнастарына қарай былай бәлінеді:

1. С е б е п т і к. Бұл топқа енетін жалғаулықтар мыналар: өйт- 
кені (<олай  еткені), себебі (< рраб  тіліиен енген зат есім — сә- 
бәб), неге дееең «  не -һ ге де — се +  ң): !

Генри маздатып от жакты, өйткені ол қасқырдық оттан қорқа- 
тынын жақсы біледі (Д. Л .). Қеше жыйналыс болмады, себебі 
оқушылар олимпиадаға қатысты.

2. С а л д а р л ы қ. Бүл топқа енетін’ жалғаулық және сол қыз- 
меттегі сөздер мыналар: сондықтан (солай болғандыңтан), соның 
үиіін, сол себепті, соның нэтшюесінде.

Жүмысты бітірдім, сондықтан арқаны кеңге салып жүрмін. Ас- 
қар құлынды өте жақсы көруші еді, сондықтан желіге байлаған 
қүлындардық сауырынан, жалынан сыйпап түрды да, ол ойын 
атшыға айтпады (С. Мүк.). Самат еңбек сүйгіш кісі, сол себептен 
оны бригадир жақсы көреді.

3. Ш а р т т ы .  Сабақтас сөйлемдегі жай сәйлемдерді өзара 
шарттык қатнаста байланыстыратын жалғаулықтар — егер, егерде:

Егер күншығыстан қатты жел түрса, балықшылар теқіз жаға- 
сына қарай жүзеді.
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2) Одағай сөздер субстантивтеніп, түрлі косымшалар қабыл- 
дап, сөйлемнің калыпты мүшесі болады, мысалы: алдаңнан ой-
‘байым тыйыш (мәтел); ойпырайық не? (ауыз сөзден).

Одағайлардан түрлі жұрнактар арқылы сөз жасала береді. 
Мысалы: уһлеу, аһлау, ойбайлау, ойбайлағыіи, ойбайшыл, ңұрау- 
ла, моһла т. б.

/



XIII. О Д А Ғ А Й Л А Р

§ 77. Одағайлар туралы  жалпы түсінік . §  78. Одағайлардың түрлері.
§  79. О дағайларды ң кызметі.

§ 77. Одағайлар туралы жалпы түсінік.

Одағай сөздердіқ мағналық жағынан да, морфологиялық ж а-  
ғынан да„ синтаксистік қызметі жағынан да өздеріне тән ерекше- 
ліктері көп. Осымен байланысты одағайлар басқа сөз таптарының 
ішінде ерекше орын алады.

Одағай сөздер мағна жағынан заттын (субстанцияның) өзі ту- 
ралы да, сыны туралы да, саны туралы да, қыймылы туралы да, 
қыймылдың жайы-күйі туралы да үғым бермейді. Солай болса. 
одағайлар мағна жағынан зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, 
етістік, үстеу сыяқтанған негізгі сөз топтарына жататын сөздердің 
бірде-біреуіне ұқсамайды. Осындай ерекшеліктерімен байланысты, 
одағай сөздер сөйлемде не түрлаулы, не түрлаусыз мүшелердің 
қызметтерін атқармайды, яғни олар сөйлемдегі басқа сөздермеи 
тікелей синтаксистік қарым-қатнасқа түспейді.

Сонымен қатар, одағай сөздер түрлі шылау сөздерге де ұқса- 
майды, өйткені шылау сөздердің әздеріне тән лексикалық мағнала- 
ры болмағанымен, олар (шылау сөздер) сөйлемдегі басқа мағна- 
лы сөздермен селбесіп, оларды өзара байланыстыратын граммати- 
калық дәнекер болып қызмет атқарса, одағайларда бұл қасиет те 
жоқ.

Соньгмен, одағай сөздер — өзалдына ерекшеліктері бар сөздер. 
Ал, ол ерекшеліктері мыналар:

Б і р і н ш і д е н, одағай сөздердің мағиалары адамның түрлі се- 
зім дүниесінің күй-жайларымен байланысты. Демек, одағай сөздер 
адамның алуан түрлі сезімімен байланысты шығатын дыбыстық 
ишараттарды білдіреді. Мысалы: Ә — д, солай десеңиіі? немесе: 
Ә — ә, сен бе едіц қуа келген? (Ә. Әб.), Муны бсістап оісүрген кім 
екен, ә? (Ә. Әб.), Ә, сені ме, бәлем! дегендердегі д дегеидер — ода- 
ғай сөздер. Сол сыяк,ты: Япырмау, жастың деген ңандай қызық? 
(Ғ. Сл.), Япырмау, длгі Әбікеш қайда кетті? (Ғ. Сл.) дегеидердегІ 
япырмау деген сөздер де — одағай сөздер. Алғашкы екі сөйлемдегг 
д уақыйғаның байыбына барғандықты, оны түсінгендікті білдірсе,. 
үшіншІ сөйлемдегі ә күдіктенгендікті білдіреді. Ал, төртінші сәй-
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лемдегі ә дегеннен ызаланғандық, кіжінгендік білініп тұр. Сол тә -  
різді, соңғы екі сөйлемдегі япырмау деген де көңіл күйлерінің 
жайларын байқатады. Алғашқы сөйлемдегі япырмау деген сөз сүй- 
сін^, шаттану сезімін білдірсе, соңғы сөйлемдегі япырмау алаңдау, 
абыржу сезімін білдіріп түр. Ал, япырмау, ңайда сол кундер! (А.) 
дегендегі япырмау деген өкінгендікті, арманды білдіреді.

Е к і и ш і д е н ,  адамның көңіл күйі қүбылмалы болатындықтап 
одағай создердің көпшілігінің мағналары да қүбылмалы я ауыспа- 
лы, демек, көп мағналы болыгі келеді. Одағай сәздің дәлді мағна- 
сы сөйлемде айтылатын ойдың жалпы сарыиына байланысты бо- 
лады. Өйткені одағай сөздер сөйлемде айтылатын оймен жарыса, 
қабаттаса айтылатын сезімді білдіреді. Ендеше, сөйлемде айтыла- 
тын ойдың жалпы аңғарына қарай, демек, бірде сүйсіну, бірде кею 
(ренжу), бірде күдіктену, бірде өкіну сыяқты алуан түрлі сезім 
күбылыстарына қарай, одағай сөздердің айтылу ырғақтары да 
(интоиациясы) қүбылып отырады. Мысалы: Уай, эісарандар, меи 
бір ақыл айтайын ба? (Ә. Әб.), Өй, муны қайдан алдың? (Ә. Әб), 
Ә,— жаңа тузелді! (Ә. Әб.), Ә — ә, мунда ма едіңдер? (бұ да) 
Әй, кім барсың? (бү да), Уай, қой деймін, бала! (бү да) деген 
сөйлемдердегі айтылған ойдың мағналарына, аңғар-сарындарына 
қарай, одағай сөздер де сөйлеуші адамның көңіл күйін жарысты- 
ра, қабаттастыра дауыс ырғағы арқылы білдіріп түр. Еидеше, ода- 
ғайлардың мағпалары жазуда сөйлемнің әуенінен (сазыітан), 
айтылуда дауыс ырғағынан аңғарылады.

Ү ш і н ш і д е н ,  одағай сөздер сөйлемнің басқа мүшелерімен 
грамматикалық жағынан байлаиыспайды, солай болса, өзі жарыса 
айтылған сөйдемнің мүшесі болмайды. Одағайлар — өздері жары- 
са, қабаттаса айтылатын сөйлемнен дауыс ырғағы арқылы оқшау- 
ланыцқырап, бөлініп түратыц сөздер. Мысалы: Қап, барлық ен^ 
бектері далаға кетеді-ау! (Ғ. Мүср.), Бәсе, соны айтыңызшы (Ғ. 
Сл.), Бәрекелді, жігіттер, осы беттеріңнен қайтпаңдар (Ғ. Мүср.), 
Паһ, мықты екен-ау мынау мұндар. (С. Мүқ.) дегендердегі қап,
бәсе, бәрскелді, паһ деген одагайлар негізгі сөйлемдермен жарыса 
айтылып, олардағы негізгі мағиаларды үстей, толықтыра түсіп түр. 
Бірақ бүл мысалдардағы одағайларды жеке одағайлы сөйлем деп 
карау қыйын.

Сонымен қатар, бүл одағайлар сол сөйлемдердің ие түрлаулы, 
не түрлаусыз мүшелері болып түрған жок;, әрі ол одағайлар бүл 
сөйлемдердің мағналарын да өзгертіп түрғаи жок, керісіише, бүл 
одағайлар осы сейлемдердегі сөйлеуші адамиың көңіл күйінің 
(сезімінің) көріністерін толықтыра түсіп түр. Сондықтан бүл ода- 
ғайларды сол сөйлемдердегі «одағай мүше» деп атау дүрыс сыяк- 
ты. Солай дегенімізбеи де, одағайлар өзіне тән оқшаулану, ода- 
ғайлаиып түру қасиеттерін және өздеріне тән орындарын жоғалт- 
пай сақтап түр.

Сонымен қатар, одағайлар жападан-жалғыз қолданылып, өз- 
алдына сөйлем ретінде жүмсалады. Мысалы:

1. — Япырмай, э!
— О не?
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— Әлгі әйелдіқ әншісін айтам.
— Консерваторияда болды ма екен өзі? (Ғ. Сл.).

2. Түу, шіркін! Әниіқ де бір еркесі екеы! (бү да).
3. А-а! Жігітім, сен бе едіқ? (бұ да).
4. Қап, кап! Ойбай-ау, жығылды ғой! (бұ да).
Бұл сөйлемдердегі одағайлар жарыса айтылған сөйлемдер 

сыяктанып тұр. Бірақ ондай одағай «сөйлемнің» мүшелері жок.

§ 78. Одағайлардың түрлері

Одағай сәздер көбінесе адамнын сезімінін алуан түрлі күйін 
білдіретін дыбыстар сыяқты болып келеді. Бірақ олар — жай ғана 
.дыбыстар емес, жұртшылыққа әбден түсініқті болып, белгілі дағ- 
ды бойынша жеке сөз ретінде пайдаланылатын дыбыстар. Олар 
жұртшылыққа әбден түсінікті болып қалыптасқандықтан, жай ға- 
на дыбыстардық қатарынан шығып, белгілі сөзге айиалған. Мы- 
салы: Уау, жігіттер-ау, бүл ңалай? (Ғ. Сл.), Па, сабаз, мал бол- 
ғанына! (бұ да), У, жан-ай! (бұ да), Түу, цандай тымырсық түн! 
(бұ да), Әй, балам, бері келші (бұ да), І\ап, мынау жығылады-ау! 
(бұ да), Е, оісолдас, жақсы оісатып, жай түрдыңыз ба? (С. Мұқ.), 

дегендерді уау, па, у, түу, әй, ңсиг, е деген одағайлар үйреншікті 
сөздерге айналып, жұрттын бәріые түсінікті болып кеткен.

Одағайлар түр жағыиан иегізгі және туынды болып екіге бөлі- 
неді.

Негізгі одағайларға ау, па, ей, әй, е, уа, уай, уау, я, пай, ә, 
о, оһо, ой, әй, не, аһа, ау, беу дегендер жатады. Бұл одағайлар 
қайталанып та қолданылады.

Туынды одағайларға мәссаған, бәрекелді, әттегенай, оісаракі- 
малла, масңарай, о тоба, аста (ғ) пыралла, япырмай, ойпырмай, 
ойпырай, о дариға сыяқтанғандар жатады. Бұлар әуел бастағы 
мағналы сөздерден я сөз тіркестерінен бірігіп одағай сөздерге ай- 
налған. Мысалы: мэссаған деген одағайдын бастапқы төркіні — 
мэ, саған; бдрекелді дегеннін төркіні — барақа аллаһу (алла саған 
бақыт берсін); жаракімалла дегеннің төркіні— я рахым (бер) ал- 
ла; масқарай дегеннің түбірі — масщара-ай; о тоба дегеннің төркіні 
о, тәубе; астапыралла дегеннің төркіні — ыситигфару аллаһу (алла 
хешірсін); япырмай, ойпырмай, опырай, апырай дегендердің түбір- 
л е р і— я, пірім-ай, ой-пірім-ай дегендерден шыққан. Ал, дтте&енай 
деген одағай әйт деген-ай (әйт дегенің-ой) дегеннен шыққан. Бі- 
рақ бұл сөздер өздерінің бастапқы ақыйҚаттық мағналарынан тіп- 
ті алыстап, таң қалу, ұнату, мадақтау, өкіну, шошыну сыяқты кө- 
ңіл күйлерін білдіретін одағайларға айналып кеткен.

Сол тәрізді, е, тэйір; тәйір-ай\ уа, оісасаған-, уа, дүние\ эттең\ 
шіркін-ай\ я  сэт\ аттан\ алақай деген сыяқты ескі үғымдарды біл- 
діретін сөздер көбінесе одағай ретінде әуелі ауыз-екі тілде қолда- 
нылып, біртіндеп әдеби тілге (көркем әдебиетке) де еніп кетіп 
жүр.

Сөйтіп, одағайлар тек көңіл күйін білдіретін күрделі дыбыстар- 
дан ғана шығып қоймай, бастапқы кезде ақыйқаттық мағнасы бар



сөздерден де шығатынын көреміз. Екіиші сөзбен айтқанда, одағай- 
лар тек ертеректегі дәуірлерде шыққан сөздер ғана емес, я олар- 
дың қалдықтары ғана емес, кейінгі кездерде де, демек, біздің за- 
манымызда да шығып отыратын категория екенін көреміз.

Одағайлардың дәлді мағнасы нақтылы сөйлеу жағдайларымен 
байланысты, контексте (сөйлемде) айқындалады, өйткені бір ода- 
ғай сөздің өзі, қолданылу ерекшелігіне қарай, әр сөйлемде әртүрлі 
мағна береді. Демек, бір одағайдың өзі бірде таңырқау, бірде сүй- 
сіну, бірде налу (ренжу, кею), бірде аяу (жан ашу), бірде ызала- 
ну, бірде үнату (мақүлдау), бірде үнатпау (макүлдамау), бірде 
күдіктену, бірде мысмылдау (кекету, сықақтау), бірде мазар ауда- 
ратын қарату сыяқты жай-күйлерді білдіріп ауысып отырады. Мы- 
салы:

Әй, сол ма тәйірі, Тайборы не істей алушы еді! (Ғ. Сл.), Әй, 
байғұсым-ай, басын бастаса, түсіне кетесің-ау! (С. Мүқ.), Әй, сен 
өзің әрі кетші! (С. Мүқ.), Әй, түра түршы, бәлем, көрермін! (М. 
Әу.), Әй-әй, сүйей беріңдер! Әй, мен қүлауға кәдікпін (Ә. Әб.).

Сейтіп, көңіл күйіне байлаиысты жоғарыдағы сыяқты одағай- 
лардың өздері әлденеше түрге бөлінеді. Бірақ мағналарының сон- 
шалык ауысып отыратындығынан, оларды жіктеу (топтау) тіпті 
кыйын. Егер топтасақ, көңіл күйінің алуан түрлі райын бас. басы- 
на атап санауға мәжбүр болатын сыяқтымыз. Сондықтан жоғары- 
дағы сыякты одағайларды шартты түрде бір топқа жатқызып, кө- 
ң і л  к ү й і  одағайлары деп атауға болады. с

Бүлардан басқа тілімізде адамға арнай айтылған: кәне, міне, 
әні, мә, жә, дйда, тдй, тек, тдйт сыяқты одағайлар да бар. Бүлар- 
дың мағналары жоғарыдағы одағайлардан гөрі баскашарақтау. 
Демек, олардың кенбіреулері көрсету я иүсқау (кдні, міне, әні), 
кейбіреулері үсыну (мд, айда), кейбіреулері тыю (жә, тәй, тек, 
тәйт) мағналарын береді: бүларды и ш а р а т  о д а ғ а й л а р ы
дегеи дүрыс сыяқты.

Ал, төрт түлік малға, ит, мысық сыяқтанған үй айуандарына 
арналып айтылатын да одағайлар бар. Мысалы: көс! кәс! сорап! 
сорап! шек! шек! айтшу! деген одағайлар түйеге, пфша (пішә), 
қош\ қош! құрай\ құрай\ үрит соқ\ шдйт\ иіек\ иіек\ иіеге\ шеге\ 
сыяқты одағайлар қой мен ешкіге, моһ\ моһ\ тәк\ тдк\ құрау\ құ- 
рау\ құр\ құр\ сыяқтанғандар жылқыға айтылады. Кэ\ кдһ\ кұшім- 
күшім\ мышы-мышы\ пырс\ сыяқты одағайлар ит пен мысыкка 
айтылады. ,

Бүлардан басқа таңдайды тақылдатып, еріндерді шүйіріп, 
ысқырып айтатын транскрипциялауға қыйыы болатын одағайлар 
да бар. Бұларды әдетте ш а қ ы р у  о д а ғ а й л а р ы  дейміз, бі- 
рақ олар тек шақыру ғана емес, жекіру, ұрысу тағы сол сыяқты 
мағналарды да білдіреді.1

1 Сарт-сарт, сарт-сұрт, жалт, жалт-жалт, жалт-жулт, кілт сыяқтанғандар- 
ды одағай дей алмаймыз. Олар туралы «Еліктеу сөздер» деген тақырыпты қа- 
раныз.
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Оның бер жағында, бұл соңғы топтың кейбіреулері тарихи 
жағыиан әуелгі кезде мағналары бар дербес сөздер болғандығы 
айқын. Мысалы: күшім дегениің кушік деген сөзбен, қоиі дегеннің, 
қошақан, қошщар дегендермен, мышы дегеннің мысыщ я мышъщ 
дегенмен, шек дегеннің шскшек-ата дегенмен байланысты екені 
даусыз. Қала берді, олардың кейбіреулері басқа тілдерде күні бү- 
гіиге дейін жеке колданылатын сөздер болып шығады (мысалы 
моһ деген кытай тілінде жылқы, қош деген чуваш тіліиде қой де- 
ген сәз).

§ 79. Одағайлардың қызметі

О д а ғ а й л а р  — ойды көріктендіріп, ырғақпен (интонация) 
айтылатын, сөйлем емес, бірақ сөйлемге балама ретінде қолдаыы- 
латын сөздер. Бірақ олар — іштей мүшеленбеген, синтаксистік жа- 
ғынан басқа грамматикалық категориялардан оқшау тұратын әлеу* 
меттік қызметі меи мәні әбден түсінікті болып қалыптасқан с.өз- 
дер. Осы ерекшеліктеріне қарай, одағайлар адамның көңіл күйле- 
рімен байланысты алуан түрлі сезімдерді білдіретін лепті, сүраулы 
сөйлемдер ретінде қолданылады. Мысалы: қане деген одағай ке- 
ліңдер, іске кірістік я іске кірісіңдер! деген ишаратты білдірсе, 
міне деген одағай көрдіңдер ме, айтқаным осы еді, немесе осы 
сыяқтанған басқа мағнада қолданыла беріледі. Ауыз тілде қане, 
міне дегендердің орнына сыпайырақ қанікиіңізі мінікиіңіз деп, мә!, 
жә! деудің орнына мәціз!, жәңіз! деп те айтылады.

Одағайлар жеке сөйлем ретінде қолдаиылуларымен қатар, не- 
гізгі сөйлемдермен жарыстырыла, қос — кабаттала да айтыла бе- 
реді дедік. Мүндай жағдайларда одағайлар, егер сөйлемнен бүрын 
қолданылса, иегізгі с.өйлемдегі ойдың мазмүиын я мағнасын алдын 
ала білдіру үшін жүмсалады. Мысалы:

Е, тәйірі, бар бітіргенің осы ма! А, мен кешіккеи екенмін ғой! 
(Ә. Әб.), Әттең, әттең, Нүрланға берген сертім бар... (Ә. Әб.), Жә, 
жоқ сүмдықты айтпа! (Ә. Әб.), Уа, кең дала, кең дала! кеудеңде 
кеше мен бала (А. Тоқ.).

Одағайлар екі түрлі жағдайда ғана сөйлем мүшесі бола алады:
1) Одағайлар кейбір көмекші етістіктермен тіркесіп күрделІ 

мүшенің қүрамына келеді. Мүндайда көмекші етістік одағайды 
басқа сөздермен (мүшелермен) грамматикалық байланыска түсі- 
ретін дәнекер болыгі қызмет атқарады. Мысалы: Әт — те — гене —
— ген  — ай! — деді ол таңдайын қағьіп (С. Мүқ.), Құр-қур... р... 
р. әй. әй\ — десті үйдің ішінен екі дауыс (бү да), моһ\ моһ\ моһ\
— деп кешкі тымық даланы басына көтерді (бү да), япырмай—• 
деп ойлады ол ақырында, — А йкүміс тентек жігіт деп мені неге ай- 
тады. Шынында тентек емес пе екем? (Ғ. Сл.) дегендердегі ода- 
ғайлар де етістігі дәнекерленуімен, қайтті? не деді? қайтіп? не 
деп? деген сұрауларға жауап болып, сейлемнің мүшесі бола 
алады.
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4. М е з г і л д і к .  Салалас сөйлемдердің құрамындағы бір сөй- 
лем мен екінші сөйлемді өзара мезгілдік қатнаста байланыстыра- 
тын жалғаулық — сонда, сол кезде:

Аржағында көл түгілі теңіз жатса да, он метр қалдырсақ, бұза 
-алмайды, сонда көлденеңі жыйырма, ұзыны екі жүз отыз метр кө- 
мір біздің қолда емес пс? (Ғ. Мұст.).
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Е К 1 Н Ш І  Т А Р А У

С И Н Т  А К С И С

1. ЖАҒІ  С Ө Й Л Е М Н І Ң  С И Н Т А Қ С И С І

I. ЖАЛПЫ БӨЛІМ

§ 1. Синтаксис ж ә н е  онын о б ъ е к т іл е р і .  §  2. Сөйлем ж ә н е  он ы ң  
сы йпаттамасы . §  3. Сөйлемнің негізг і  түр л ер і.  §  4. Хабарлы  сөйлем.

§  5. С үраулы  сөйлем . §  6. Лепті сөйлем. §  7. Болымды, болы м сы з
сөйлем дер .

§ 1. Синтаксис және оның объектілері

Синтаксис (<грекше — зупіахіз) — грамматиканың морфология' 
сыяқты негізгі бір тарауы. Жалпы алғанда, грамматиканың тец 
жраволы және өзара тығыз байланыстағы бүл екі саласынын 
қарастыратын объектілері тілдің грамматикалық қүрылысының 
мәселелері болады: морфология — сөздің грамматикалық жүйесін, 
к.ұрылысын және өзгеруін қарастыратын болса, синтаксис — сөй- 
лемнің грамматикалық жүйесін, қүрылысын, қүрамын, сөздердің 
тіркесуін қарастырады. Синтаксис сөйлемдегі сездердің граммати- 
калық қүрылысының өзара байланысы женіндегі ілім ретінде мы- 
нандай негізгі салаларға бөлінеді: 1) С ө й л е м  (сөйлемнің құры- 
лу принңиптері, олардың түр-түрі); 2) С ө й л е м д е г і  с ө з  т і р -  
к е с т е р і  (сөз тірікестерінің қүрамы, олардың түр-түрлері, сөздер- 
дің өзара тіркесу тәсілдері мен формалары); 3) С ө й л е м н і ң  
қ ү р а м ы  (сөйлем мүшелері мен бөлшектері, олардың түр-түрі. 
жасалуы, т. б.).

Синтаксис бүл мәселелерді сөздердің грамматикалық қүрылысы 
л<өніндегі ілімдерден бөліп тастап, олардан оқшау түрған бірдеңе 
деп қарамайды: сөз, сөздердің морфологиялық күрылысы синтак- 
систің де грамматикалық талдауының негізі болады, бүл жағынан 
лексикология, морфология тіл ғылымының (соңғысы — граммати- 
каның) дербес са.лалары болумен қатар, синтаксиспен де тығьп 
байланысты болады.

Синтаксис сөйлемдерді, олардың түрлерін, сөйлемдегі сәз тір- 
кестерін, еөйлем мүшелерін адамның ойыы білдірудің грамматика- 
лық бөлгаөктері ретінде, өзара байланысты категориялар ретінде 
қарастырады, ол сол сыяқты, сәздерді сөйлемнің белшектері, жал- 
ғауларды сөйлемдегі сөздердің басын күрап, оларды өзара қыю-
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ластырып тұратын морфология-синтаксистік категория ретінде тек- 
еереді.

Сөйтіп, сөйлем туралы, сөйлемдегі сөздердің, сөйлемдердің тір- 
кесуі туралы, сөйлемнің құрамы туралы ілімді синтаксис дейміз.

§ 2. Сөйлем және оның сыйпаттамасы

Синтаксистіқ ең негізгі объектісінің бірі — сөйлем. Аяқталғаге 
(не біршама аяқталған) ойды білдіретін сөзді, өзара грамматика- 
лық байланыстағы сөздер тобын сөйлем дейміз.

Адамның ойын тек сөйлем ғана емес, жеке сөздер де, бірнеше- 
сейлемдер тобы — сөйлеу де білдіреді. Қысқасы, тілдік материал- 
дың бәрі де кісінің ойын білдіру үшін жұмсалады, өйткені тілдік 
материалсыз ой тумайды. Сондықтан И. В. Сталин былай дейді: 
«Адамның басында қандай ой туса да, ол тек тілдік материал негі- 
зінде, тілдік терминдер мен сөздердің негізінде ғана туып, өмір 
сүре алады. Тілдік материалдан аулақ, тілдік «табиғи материядан» 
аулақ жалаң ой деген болмайды»1. Сөйлем тілдік материалдың. 
күрделі біртұтас бөлшегі, карым-катпас жасаудың басты фор- 
масы ретінде, ол ойды білдірудің негізгі амалы болады.

Дегенмен, ойды білдіру жағынан сөйлемнің сөзден айырмашы- 
лығы қайсы?

Сөз айналадағы объективтік шындықтың адам басындағы 
сәулесі (отражение) ретінде жеке-жеке үғымды (понятие) білдірсе.. 
сөйлем сол жеке үғымдардың синтезі ретіндегі байымдауды (суж- 
дение) хабарды, сүрауды, модальділікті, т. б. білдіреді.с

Әдетте бүлар жеке еөйлеммен тыянақталып, ойымыз жеке 
сөйлеммен аяқтала бермейді. Сөйлемнің аяқталған ойды білдіруі 
оның маңындағы басқа сөйлемдермен катнасына қарай да айқын- 
далуы мүмкін. Мысалы: Түн. Аспанда оісымыңдаған жүлдыз. Екі 
кісі даңғыл жолмен жүріп келеміз деген үш сөйлемнің алдыңғы- 
сын (Түн.) соңғылармен байланыстьтра карамасақ, сөйлем демей, 
жеке сөз деп таныр едік. Сол сыяқты, Аспанда оюым.ыңдаған оюүл- 
дыз деген сөйлемнің де тыяиактылыгы айналасындағы басқа сөй- 
лемдермен байланыстыра карағанда я талдағанда анық байка- 
л ады.

Сондықтан контекстен бөліп алынған сөйлемдерді әруақыттч 
аяқталған ойды білдіреді деп карамай, біршама (относителы-ю) 
аяқталған ойды білдіреді деп қарау керек.

Өзара байланысқан сөздерден сөйлем күрап айту арқылы ойы- 
мыздыц диалектикалық заңдылығы баяндалады. Диалектикалық 
материализм теориясын танудың жоддарьін айқындай кезіп, сөй- 
лем де ойдың диалектикалық заңдылығын білдіретінін В. И. Ленин 
былай сыпаттайды: «...в любом предложении можно (и должно), 
как в «яченке» («клеточке»), векрыть зачатки всех элементов диа- 
лектики, показав, таким образом, что всему познанию человека 
вообще свойственна диалектика»2.

1 И. В. С т а л и н .  Марксизм және тіл білімі мәселелері, 1951, 33-6ет.
3 В. И. Л е в и л .  Сочшения, там XIII, 1931 г., стр. 303.
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Сөйлем бір сөзден түрса да, өзара байланысты бірнеше сөзден 
.қүралса да, ол дауыс ырғағы жағынан түтастанып, айналасында- 
ғы басқа сөйлемдерден пауза арқылы оқшаулануымен қатар, олар- 
мен мағналық-синтаксистік қатнасқа еніп, үласып, ұштасып жа- 
тады.

Сөйлемдегі сөздердің әрқайсысы өзінің лекоикалық мағнасына 
лайық сөйлем қүрауға қатысып, түтас ойдың мазмұнына ортақ- 
тасып түрады. Олар, сонымен қатар, сөйлемде жалаң мүше қызме- 
тінде не күрделі мүше қүрамында түрып өздерінің лексикалық жә- 
не грамматикалық мағналарын айқындай түседі.

Сөйтіп, сөздер сөйлем күрауға негіз болады.
Сездер, сөз тіркестері өзара байланысу арқылы мынадай еин- 

таксистік қызметте жұмсалады: 1. Бастауыш; 2. Баяндауыш
(— түрлаулы мүшелер); 3. Толықтауыш; 4. Анықтауьтш; 5. Пысық- 
тауыш (— түрлаусыз мүшелер).

§ 3. Сөйлемнің негізгі түрлері

С ө й л е м д е р д і  т а п т а с т ы р у т у р а л ы т ү с. і н і к. Ой- 
лаудың «...үзақ абстракциялаушы жүмысының нәтижесі, ойлаудың 
зор табыстарының керсегкіші»1 болып табылатын грамматика сөй- 
лемдер қүру үшін де ереже жасап береді. «Мүнда белгілі бір нақ- 
ты сөйлемдерді емес, мәселен, нақты бастауышты, нақты баяя* 
дауышты, т. с. емес, тегінде белгілі бір еөйлемнің нақты формасына 
қарамастан сөйлем атаулыны ескереді»2.

Грамматикалық ережелер мен заңдар белгілі сөзге, сөйлемге 
қарап жасалмай, сәздердің өзгерілуі мен сөздердің сөйлемге тірке- 
луінің негізіндегі жалпылық нәрсені қамтып жасалады. Мысалы, 
күн оісылынды. Кар сріді — жай, жалаң сөйлемдер, олардың қүра- 
мында әртүрлі сөздер болғанмен, олардың синтаксистік қызмет- 
тері мен өзара синтаксистік қатнастары бірдей. Тауға қар эісауды. 
Таудан салқын эісел соқты дегендер — жай, жайылма сөйлемдер. 
Олардың мүшелік құрамы бірдей емес (алдыңғы сөйлем үш мүше- 
ден, соңғы — төрт мүшеден күралған). Ол мушелердің кейбіреуле- 
рінің грамматикалық түлғалары да бірдей емес (мысалы: тауға, 
таудан). Сонда да ол сөйлемдерге ортақ басты қасиеттеріне, бас- 
тауыш, баямдауыштардан да баска мүшелері барлығына қарап, 
оларды жайылма сөйлем деп таиыймыз. Сонда олардың жалан, 
жайылма болу ерел<елері нақты сөйлем негізінде жасалмайды, сол 
с.ыяқты нақтылығы жоқ сөйлемдер негізінде жасалады. Осындай, 
нақты нәрселерден абстракциялаиып тіліміздіқ грамматикалык 
заңдарьт бойынша жасалған сөйлемдер алуан-алуан мағнада кол- 
данылады. Сондықтан сөйлемніц барлық формасын, барлық мағ- 
насын қамтыйтыидай етіп жіктеп, бүлжымайтьтндай схемасын жа- 
сау қыйын-ақГ Тіпті форма жағынан бірдей болып келетін екі сөй- 
лемнің мағнасы өзара бірдей -бола бермейді. Ф. Энгельс өзінің

1 И. С т а л и н .  Марксизм жәме тіл білімі маселелері, 1951, 20-бет.
2 Бұл да сонда.



«Жаратылыс диалектикасы» деген еңбегінде мынандай мысал кел- 
тірген: «Тот факт, что тождество содержит в себе различие, выра- 
жен в каждом предложеиии, где сказуемое по необходимости от- 
лично от подлежащего. Лылия есть растение, роза красна: здесь 
либо в подлежащем, либо в сказуемом имеется нечто такое, что не 
покрывается сказуемым или подлежащим. Гегель, стр. 231»1.

Сөйлемдер пікір алысудың біртұтас бөлшегі ретінде кісінің 
мақсатты ойын білдіру үшін және оның мазмұнына сөйлеушінің 
субъективтік қатнасының қалай екенін білдіру үшін жұмсалады. 
«Понятие предложения, действительно, связано с признаком мо- 
дальности высказываиия... Тип предложений обусловлены модаль- 
ными различиями»2.

Сөйлемдер құрылысына қарай жай, құрмалас болып, негізгі екі 
топқа бөлінеді. Жай сөйлемдер сөйлем мүшелерінің қатысына қа- 
•рай жалаң, жайылма (§ 23), жақты, жақсыз (§§ 73, 74), толымды, 
толымсыз (§ 75) болып бөліиеді. Олар жұмсалу мақсатына, айты- 
лу сазына қарай мынандай негізгі үш салаға бөлінеді: х а б а р-
л  ы, с ұ р а у л ы, л е п т і.

§ 4. Хабарлы сөйлем

Бірдеңенің не бір істің жайын баяндау максатымен айтылған 
сөйлем хабарлы болады. Хабарлы сәйлем бірсыдырғы дауыспен 
айтылады. Мысалы:

1. Ғылым ауыл шаруашылығыи өркендете беруге үлкен көмек 
керсетіп келеді.

2. Асау Терек долданып, буырқанып,
Тауды бұзып, жол салған, тасты жарып (А.).

3. Күн қызыл арай шатырынан жаңа ғана шыққан. Аспан шай- 
дай ашық (Ғ. Мұст.).

Хабарлы сөйлемдердің мазмұны әртүрлі болады. Олардың маз- 
мұны сөйлемге қатысқан сөздердің, мүшелердің, әсіресе баяида- 
уыштардың мағналық, түлғалық ерекшеліктерімен байланысты. 
Соған қарай ‘хабарлы сөйлемдер, мысалы, болымды, болымсыз, 
қалаулы, болжалды, баяндауыштарының жасалуына қарай — етіс- 
тікті, есімді болып бөлінеді.

Хабарлы сөйлемдер, жалпы алғанда, бірсыдырғы баяу әуенмен 
айтыла келіп, дауыс сөйлемнің соңында бәсеңдей түсіп тынады. 
Бір сөйлемнен екінші сөйлемнің межелІ жігі пауза аркылы айрьт- 
лып тұрады. Бірак хабарлы сөйлемдегі жеке сөздердің айтылу 
әуені әруақытта бірқалыпты бола бермейді.

Көп қүрамды хабарлы сөйлемнің ішіндегі бастауыштың не 
толықтауыштың маңына топтанған сөздердіц саны неғүрлым көп 
•болса, солғүрлым ондай бастауыш пен толықтауыш оқшауланып 
көтеріңкі айтылады да, одан кейін дауыс бәсетщей береді:

і Ф. Э н г е л ь с .  Диалектика природы, 1941, стр. 171.
2 В. В. В и н о г р а д о в .  Русский язык (грамматическое учение о слове)' 

М. — Л., 1947, стр. 453.
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Таудан төмен қарай сырғанап. келе жатқан шақғыіиылар// к о . і - 

х'оз клубының алдына келіп тоңтады.
Ж азғы жайлымнан ңайщ ан сыйырларды//Айша ңораға кіргізді.
Баяндауышы зат есім мен есімдіктен болатын (ІІІ-жақта) сөй- 

лемдер интонация жағынан екі бөлініп айтылады:
Москва — ұлы астанам.

Отанымның жүрегі — Москва.

М ал басын көбейтуге ерінбей еңбек сіңірген кісінің бірі — 
Жаңыпбек.

§ 5. Сұраулы, сөйлем

Басқа біреуден, -негізінде, жауап күту мақсатымен (кейде 
сейлеушінің, жазушының өзі жауап беру үшін де) айтылған сөй- 
лемдер сұраулы болады. Сүраулы сөйлемдер сұраулық интонация- 
мен айтылады, олар сұрау есімдіктері, сұраулық шылаулар, кейбір 
көмекші етістіктер мен қосымшалар арқылы жасалады:

а) ма//ме, па//пе, ба/,/бе: Жыйналыс басталды ма?
Баяндамашыға сұраң бар ма?
Анау келе оісатқан Ж ақып па,
Әсет пе?;

б) — мы/ — сың, — сыз/ II — мі/ — сің, — сіз/ // — бы/ — сың, — 
сыз/ Ц — бі/ — сің, — сізі: — Сен, немене, тоңып қалғанбысың? — 
деді офицер. (Ғ. Мүср.). — Ой, сенбісің? Сені де саңал басып ке- 
тіпті ғой. (Ғ. Мүср.);

в) Кім, не, қашан, канша, қайдан, кімді... сыяқты сүрау есім- 
діктері: Сені кім шаңырды? Жыйналыста қандай мәселе қаралдьі?,

г) Шығар, болар, қайтеді деген кемекші етістіктер күрделі 
баяндауышыныц қүрамына еніп, сұраулық интонатіиямен айтыл- 
ғанда, сөйлем сұраулы болады: Сен осы ауылдың баласы шьіғар- 
сың? Борашты көріп жүретін иіығарсың? (Ғ. Мүср.). Оның езін де 
тыңдап көрсек қайтеді? (Ғ. Мүср.);

д) ау, ә сөздері баяндауыштың қүрамында айтылып кейде сү- 
раулы еөйлем жасауға себепкер болады:

Сен кіп-кішкене қуыршақтай едің-ау? (Ғ. Мүср.).
Егістің дайындық жүмысына қызу кірісіп оюатырсыңдар ғой, з?;
е) ше демеулігі баяндауыштардың құрамында айтылып та сұ- 

раулы сөйлем жасалады:
— Ал, Ж амал ше? өзің ше?
— Атым Қайырғали, өзіңнің атың ше? (Ғ. Мүср.).

Е с к е р т у .  Кейде хабарлы сөйлемдерді сұраулык интонация арқылы сүрау- 
лы етіп айтуға болады:

Б о г д а н о в :  Тоқтаңыз. Сіздер ертеңнен бастап теңіз салу жұмысына кірі>
сеңіздер соғаң әзірлене беріңіз.

М э ж е н :  Ерте»нен бастап?
Б о г д а н о в :  Ия!

Сураулы сөйлем әдетте түгелімеи көтерінкі дауыспен айтыла- 
ды. Сонымен катар, көп күрамды сүраульт сөйлемдерде жауап кү- 
туді білдіретін сөздер (әсіресе сұрау есімдіктері) баска сөздерден 
гөрі басым әуенмен айтылады, ие болмаса, ондай ой екпіні түсін
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басым әуенмен айтылатын сөз орын ауысып баяндауыштың тіке- 
лей қасында тұрады: Сен баяндамаға дайындалдық ба? (Жауап: 
Мен баяндамаға дайындалдым).; Сен баяндамаға дайындалдық 
ба? (Жауабы: Ия, баяндамаға дайындалдым); Баяндамаға сен 
дайындалдық ба? (Жауабы: Ия, баяндамаға мен дайьшдалдым).

Сұраулы сөйлемдерде қойылатын сұрақтардың мазмұны әртүрлі 
болады. Олардың негізгілері мыналар:

1. А ш ы қ с ұ р а қ. Біреудің ойын, біреудің не бірдеңенің жай- 
ыи, бар, я жоқтығын білу мақсатымен айтылған сұраулы сөйлем- 
дерде сұрау ашық қойылады: — Атық кім? — деді ересек бала .— 
Қайырғали... Өзіқніқ атық кім?

— Шеген... (Ғ. Мүср.).
Д ә у р е н: Өзіқіз қандай ақыл бересіз?
Б о г д а н о в :  Барлық күилті осы төбеге салыңдар дегеннен бас- 

қа айтарым оісоқ. (Ә. Әб.).
Ашық мәнді сұраулы сөйлемдердің баяндауыштарыпа ой екпі- 

нін түсіре, сұраққа дәл жауап алу үшін бір сөйлемде сұрақ кейде 
екі рет қойылады. Ондай екі рет қойылатын сұрақтар, көбінесе, 
біріне-бірі қарсы мәнді сөздер болады:

Ол бүгін келе ме, келмей ме?
— Әне бір өрге ш ыщ ан немене? Тау ешкісі ме, сеніқ еіикің 

бе? (Ғ. Сл.).
2. Қ а р с ы с ұ р а қ. Бірқатар сұраулы сөйлемдерге ашық 

жауап берілмей, сұраққа сұрақ түрінде де жауап беріледі де, кар- 
сы сұрақ қойылады.

Б о г д а н о в: Олай болса, сонша малға жерді қайдан таппақ- 
сық?

Ж  а н а р: Ж еріміз енді кәбейгелі түрған оісоқ па? (Ә. Әб.).
— Біздіқ сіуылға барасық ғой, қызым?
—• Бармағанда қайтем?.. (Ғ. Сл.).
3. Қ ү м а п д ы с ұ р а к. Біркатар сұраулы сөйлемдер бірдеңе- 

нің жайын білуді ғаг-іа көздеп айтылмай, оның үстіне айтушының 
бірдеңеге күмаиданғанын да білдіреді. Ондай әрі сүраулы, әрі кү- 
манды сөйлемдердің баяидауыштарының қүрамында маі/ме... екен, 
екен-ау және ә болады:

Сол ж аща мен де барсам ба екен?
Мына мық болғыр бой бермей кетер ме екен? (Ғ. Сл.).
4. Т а ң ы р қ а у л ы с ұ р а қ. Баяндауышының құрылысы жо- 

ғарғыдағы күманды сұрақ формалары мен деймісіқ дегеи сөзбен 
келетін сұраулы сөйлемдер кейде бірдеңеге таңдану, таңырқау мағ- 
насында да айтылады. Ондай сөйлемдер әрі сүраулы, әрі легіті бо- 
латындыктан, жазуда олардан соң сұрақ белгісі меи леп белгісі 
қатар қойылады:

Сізде де арман бар ма екен?! (Ә. Әб.). Арьщ адамнық көзі өт- 
кір болады екен-ау?! (Ғ. Мүср.). Мсн білмеймін деймісің?!

Жоғарғыдай сұраульт сөйлемдердің ішінде кісінің көңіл күйін 
білдіретін одағай сездер болса, сұраулы сөйлемдердің мазмүныиа 
тағы басқа эмоциялық рең қосыла беріледі:



'Апырмай, біздің таласымыз не болды екен?! (Ә. Әб.).
Кап, кеше неге айтпадың?!
Ойбай-ау, мен кеше осылай двмеп пе едім?!

5. Р и т о р и к а л ы қ  с ү р а қ .  Кейбір сүраулы сөйлемдер жа- 
уап күту мақсатымен айтылмай, бірдеңенің жайын хабарлау мақса- 
тымен де айтылады. Оидай сөйлемдерде риторикалық (риторика 
гректің рһеіог — шешеы деген сөзінен алыиған) мән болады. Ритори- 
калык сүраулы сөйлемдер көркем әдебиетте жиі қолданылады:

Күнде оісақсы бола ма,
Бір ңылығы ж аққанға?
Оңалы тон тола ма,
Ар, үятын сатқанға?
Ойлансаңшы, Мағышым,
Кімнің гүлі солмайды? (А .).

Риторикалық мәнді бірнеше сүраулы сөйлемдер кейде салалас 
қүрмалас сөйлемиің қүрамына еніп, қүрмаластың аралығында 
әйтеуір, қалай да деген сөздер қолданылады:

Әлде ақсыйған тістері ме, әлде ақкөңілділігі ме, әлде қабағына 
кақ түрмайтын ойнақылығы ма, әйтеуір Шеген мені біржола тар- 
тып окетті. (Ғ. Мүср.).

§ 6. Лепті сөйлем.

Кісінің қорқу, таңдану, масаттану, ©кіну сыяқты көңіл күйім 
білдіретін сөйлемдер де, бүйрық, тілек, үндеу, үран т. б. мағнада 
айтылатын сөйлемдер де лепті болады. Лепті сөйлемде бірдеңенін 
жайы тек хабарланып қана қойылмайды, кісінің көңіл күйінің өз- 
геше әсері де білдіріледі. Сондықтан бірқатар хабарлы сәйлемдер 
лепті сөйлем ретінде де айтылады:

— Баршагүл! Ақеркең табылды! (Ғ. Сл.).
— Шеген! Тоқта! Қайрыла кет! (Ғ. Мүср.).
Лепті сөйлем аса көтеріңкі дауыспен, лептік әуенмен айтылады. 

Қазақ тіліндегі лепті сөйлемдер мағналық, түлғалық өзгешелігіне 
қарай бірнеше топқа бөлінеді:

1. Б ү й р ы қ  м ә н д і  с ө й л е м .  Баяндауыштары етістіктін 
бүйрық райында айтылып, баска біреуге бір істі не  ̂ істеуге, не 
істемеуге қосатын лепті сөйлемдер бар. ҮзІлді-кесілді айтылған он- 
дай бүйрық мәнді лепті сөйлемдердің баяндауыштары ерекше көте- 
ріңкі дауыспен айтылады:

Өсиет, қуанышты айтты сөзін,
Ал тында, қойшы, малшы, тында, тьшда!!
Төл өсір, малынды бак, күтіп бапта!
Ел сенген, отан сенген сенімді акта!
Бірден мың, мыңнан миллиор өсіп-внсін!
Аброй, келген бакты берік сакта! (А. Тск).
Жылкы үшін жүртқа бас ұрма!
Мақтан кума, керек ку!
Ойсыздарға қосылма! (А.).
■Қәне жігіттер, аттарынды қамдандар! (С. Мұқ.).
Сендер кешікпей тез қайтықдар! (Ә. Әб.).

372



Бұйрық мәнді лепті сөйлемдердің баяндауыштарына ой екпінін 
түсіріп басым әуенмен айту үшін, кейде баяндауыштың орны ауыс- 
тырылып, сөйлемнің басына да қойылады:

— Ерщ дер соңыма! (Ғ. Мүср.).
— Көтер қолдарыңды! (Ғ. Мүср.).

2. Т і л е к  ( ж а л ы н ы ш )  м ә н д і  с ө й л е м .  Баяндауыштары 
етістіктің бұйрық райында айтылып, оған — шы//ші қосымшасы
(ертеде шылау) жалғаньгп тілек не жалыныш мәнде айтылатын 
сөйлемдер жасалады. Ондай сәйлемдер І-жақтықта, қалау мағна- 
сында да айтылады:

Қелші, қалқам, менің касыма отыршы!
Қарағым, мына баланы риза кылшы!
Мына жумысты тезірек бітірші!
Сабыр ертен біздің үйге келсінші!
Бір ауыз ғана сөз айтайын, қатар түрын 
тыңдаңыздаршы! (Ә. Әб.).
Ататай, түсі жақсыдан түңілме деген еді, түсіңіз 
жылы екен, түсіндіре кетіңізші! (Ә. Әб.)

3. А р м а н м ә н д і с е й л е м. Баяндауыштары етістіктің 
шартты рай түлғасында айтылып, арман мәнді лепті сөйлем жасз-
лады. Ондай сөйлемдер шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас 
болып айтылмай, бірдеңені арман ету, көксеу, соған құмарту мағ- 
насында, жай сөйлем ретінде жұмсалады:

с
Мьгаа кегалға бауырыіщы төсеп жатсаң!
Әрібір бригадаға жерді өлшеп, сыбаға берсе! Соная соң социалис- 
тік жарыс ұйымдастырса! Колхоз басқарімасы көшпелі кызыл ту 
жасап, оны озық бригадаиың қосына тігіп қойса! (Ғ. Мүст.).

Күрделі баяндауышты сөйлемнің негізгІ сәзі келер шақтық 
есімше болып, одан кейін сұраулық ма//ме және е қөмекші етістігі 
айтылып та арман мәнді лепті сөйлем жасалады:

Па шіркін, мына атка мінер ме еді!
Ана көк шөпке бауырыңды төсеп жатар ма едің!

4. Ө к і н і ш  м ә н д і  с ө й л е м .  Өткенде істелуге тиісті, бірақ 
істелмеген, болмаған іске өкіну ретінде айтылатын да лепті сөй- 
лемдер болады. Ондай сөйлемдердің баяндауыштары: а) болымсыз 
тұлғадағы өткен шақтық есімше мен есімше тұлғасындағы көмекші 
етістік «екен», одан кейін демеулік де тұрады; б) ш а р т т ы  рай 
тұлғасындағы етістікке шы//ші жалғану арқылы жасалады, ондай 
сөйлем ерекше көтеріңкі әуенмен айтылады:

а) Қап, орылған астықты кеше жыйып алмаған екенбіз де!
Баланды кеше жібермеген екенсің де! Ә, әттеген-ай, билетті ол

Кеше алып қоймаған екен де!
б) Қап, кеше кешке қонаққа барғанша, театрға барсамшы!
Тұйық райлы етістікке керек, еді, ғой сөздері тіркесетін күрделі
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баяндауышты сөйлемдер де кейде өкінішті лепті сөйлем мағнасын- 
да айтылады:

Омарбекке солай д ел  айту керек еді рой!
Машинапы кеше жіберуің керек еді ғой!

Кейде етістікке — ың/І — ің қосымшасы жалғанып, одан кейін 
ғой шылауы келген күрделі баяндауышты сөйлемдер де жоғарғы- 
дай өкініш мәнде айтылады:

Кеше оеыны айтуың ғой!
Бұл жұмысты Сабыржапмен бірігіп істеуің ғой!
Пішенді ертерек шабуларың ғой!

5. С е с м ә н д і с ө й л е м. Бермей көрші деген сыяқты күрделі 
баяндауыштары бар сөйлемдер көбінесе біреуді қорқыту, сескенді- 
ру мағнасында жүмсалады:

Кэне, оеы баланың бәйгісін бермей көриіі\ (Ғ. Сл.).

6. ¥  р а н, ү н д е у м ә н д і с ө й л е м д е р. Олардың баян- 
дауыштары етістіктің бұйрық, қалау рай түлғаларында айтылады.

Леииннің — Сталиннің даңқты үлы туы астында елімізде ком- 
мунизмнің толық жеңуіне қарай алға басайық! («С- Қ.»). Қомму- 
нистер, астық үшін күрестің алдыңғы катарында болыңдар! Жа- 
рыс туын жоғары ұстайық! («С. Қ.»). ССРО халықтарының туыс- 
қандық одағы, мызғымас достығы жасасын! Біздің Отанымыз — 
Советтік Социалистік Республикалар Одағы жасасын! («С. Қ.»). 
Егіс жоспарын толық орындауға барлық күш жұмсалсын! («С. Қ.»).

7. М а д а қ т а у  м ә н д і  с ө й л е м .  Бірдеңеиі асыра мақтан 
ету, насаттаиу мағнасында да лепті сөйлемдер болады. Ондай сөй- 
лемдердің ішінде ңандай, болғанда ңандай, пай-пай, ай деген ода- 
гай сөздер болады:

Айналаңа ңараиіы! Д үние қандай сэнді! (Ғ. Сл.).
Жяңа қоныс болғанда қандай!
— Пай-пай, мына аттың жорғасын-ай/

Қүрмалас сөйлемдер де жалпы мағнасына, айтылу әуеніне қа- 
рай не хабарлы, не сұраулы, не лепті бола береді.

§ 7. Болымды, болымсыз сөйлемдер

Ж ай сөйлемге де, қүрмалас сөйлемге де және хабарлы, сүрау- 
лы, лепті сөйлемдерге бірдей ортақ болатын сөйлемнің ерекше та- 
ғы бір түрі — б о л ы м д ы, б о л ы м с ы з сөйлемдер.

Болымсыз сөйлемдердің мағнасы болымды сөйлемдергеқарама- 
қарсы болумен қатар, олар болымды сөйлемдердің баяндауышта- 
рына тиісті қосымшалар (ма!/ме, ба/ібе, паЦпе; — сыз/Ісіз) жал- 
ғану арқылы, болымсыз мағна тудыратын жоң, емес сөздері аркы- 
лы жасалады:

а) Коммунистер қыйыншылықтан ңашпайды.
Семіз мал анау-мынау суыққа тоңбайды.
Қас сүлуда мін болмас, і
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Қас жүйрікте сын болмас (мақ.);
б) Сен енді жас бала емессің;
в) Аспаида алақандай бүлт жоң.

Мен оны былтырдан бері көрген жоқпын 
(мен оны былтырдан бері көргенім жоң).

Кейде бір сөйлемнің күрделі баяндауыштарында жоғарғы бо- 
лымсыздық мағна тудыратын түлғалар екі рет айтылады. Солар 
арқылы мазмүны болымды сөйлемдер жасалады: түсінбейді емес.
щ ы лсы з емес, т. б. ,

\



II. ЖАЙ СӨЙЛЕМДЕГІ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ
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байланы скан с ө з  т іркестер і.  §  19. Д а р а  м еңгеру. §  20. Ортак м еңгеру .

§  21. Кабыса байланысқан с ө з  т іркестері.  §  22. Ж ан асу .
9

§ 8. Сез тіркестерінің жалпы сыпаттамасы

И. В. Сталиннің грамматикалық күрылыс женіндегі ілімінде 
сөз тіркесі дегенге ерекше мән берілген. «Грамматика (морфоло- 
гия, синтаксис), — дейді И. В. Сталин, — сездердің езгеруі және 
сөздердің сөйлемде тіркесуі туралы ережелердің жыйнағы болып 
табылады»1. Морфологиялық және синтаксистік ережелер жасағам- 
да, «...грамматика сөздердің өзгеруі мен сөздердің сөйлемге тірке- 
суінің негізіндегі жалпылық нәрсені алады».2 Бұдан сөздердің сөй- 
лемде тіркесуі, яғни, сөз тіркесуі синтаксистің ең негізгі, ең бас- 
ты мәселесі екенін аңғару қыйын емес.

Тілде керекті қүрылыс материалы болып табылатын сөздер 
(сөздік қүрам) тілдің грамматикасының карамағына түсіп, син- 
таксистік қызмет атқарулары үшін өзара байланыста болулары ке- 
рек. Олай болмағанда, сөйлемдегі сәздердің басы бір жерге қүрал- 
мас еді де, айтайын деген ойымыз түсініксіз болар еді. Мысальі: 
мен оісазба елең ермек деген сөздерді осы түрган күйінде қарасак, 
олар бытыраңқы сөздер ретінде айтылған. Бұл сөздер біршама аяк- 
талған ойды білдіретіндей сөйлем болу үшін, өзара грамматикалық 
байланысқа түсіп Мен оісазбаймын өлеңді ермек үшін... (А.) де- 
гендей түрде өзара тіркесіп түруға тиіс. Сонда мен деген сөз жаз- 
баймын деген сөзбен жіктік жалғауы арқылы байланысып бір тір- 
кес болса, өлеңді деген сөз табыс жалғауы арқылы жазбаймын 
деген сөзбен байланысып екінші тіркес болған, ермек үшін дегеи 
сөздер жазбаймын деген сөзбен байланысып үшінші сөз тіркесі 
жасалған. Осыдан ондағы сәздер бірімен-бірі тіркесіп, үштасьіп 
барып біртұтас сөйлем болған.

1 И. С т а л и н .  Марксизм жэне тіл білімі мәселелері, 1951, 20-бет.
2 Бұ да сонда. (Сездердің дстын сызған б із .— М. Б.).
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Сөз тіркесі дегеніміз — сөйлемдегі сөздердің синтаксистік бай- 
ланыста айтылған мағналық тобы.

С ө з т і р к е с т е р і н і ң  к ұ р а м ы. Сөйлемдегі сөз тіркестері- 
нің құрамы айтылатын ойға қатысатын сөздердің санымен байла- 
нысты. Соған қарай, кей сөйлем сөз тіркесі жағынан бір құрамды 
болса, кей сөйлемдер көп құрамды боладьі. Мен жаздым (бір құ- 
рамды), мен мақала оісаздым, мен газетке мақала жаздым, мен 
газетке кеше мақала оісаздым (көп құрамды). Соңғы сөйлемде мы- 
надай төрт сөз тіркестері бар:

1-мен жаздым;
2-газетке жаздым;
3-кеше жаздым;
4-мақала жаздым.

Әрбір сөз тіркесінің құрамында, осылардай, кемінде екі сөз- 
болады, кейбір сөз тіркестерінің күрамында бірнеше сөздер болуьг. 
да мүмкін. Қасқа қүлын шауып ала жөнелді деген сөйлемде екі 
сөз тіркесі бар:

1 -касқа құлын, с
2-құлын шауып ала жөнелді.

Көп құрамды сөйлемдердегі сөз тіркестерінің әр компоненті 
(сыңары), кейде бір сөз тіркесі түгелімен, баска с.өз тіркесінің құ- 
рамына еніп, олардың саны да, мағнасы да түрлене береді. Оның 
үстіне жеке сөз тіркестеріндегі сөздердің әрқайсысы лексика-семан- 
тика жағынан дербестігі бар бөлек-бөлек сөйлем мүшелері болыл. 
та, кейде ондай дербестігі болмай, сөз тіркесі күйінде сөйлемнің 
бір-ақ мүшесі болып та кездеседі. Жоғарғы қасқа. құлын деген 
сөз тіркесіидегі екі сөздің әрқайсысы бөлек-бөлек ұғымды білдіру- 
мен қатар, бірі анықтауыш, екіншісі анықталатын сөз (бастауыш) 
кызметінде айтылған. Ал шауып ала оісөнелді деген үш сөзден бол- 
ған бір сөз тіркесі сөйлемнің бір-ақ мүшесі (баяидауышы) бол- 
ған.

Осындай, сөз тіркестерінің құрамындағы сөздердің лексика-се- 
мантикалық, мүшелік дербестігі болу, болмауына қарай олар т із - 
бекті тіркес, түйдекті тіркес деген екі топқа бөлінеді.

§ 9. Тізбекті тіркес.
Сөйлемдегі сәздер бірімен-бірі салаласа (біріне-бірі бағынбай) 

және сабақтаса (біріне-бірі бағынып) байланысқаида, сөз тіркесі 
жағынан бәлек-бөлек тізбекті топ болып тұрады. Мысалы, жер, су, 
тау, тас күннің күлімдеген нұрына бөленді деген сөйлемде бес тіз- 
бекті топ бар:

1-жер, су, тау, тас;
2-жер, су, тау, тас бөленді;
3-күннің нұрына;
4-күлімдеген нұрына;
5-нұрына бөленді.



1-топтағы бірыңғай бастауыштар біріне-бірі тең болып, интона- 
ция арқылы салаласа байланысқан, 2-топтағы сөз тіркесінің бірін- 
ші компоненті болып І-топтағы сөздер айтылған да, олар 
бөленді деген сөзбен сабақтаса байланысқан. Сол сыяқты, 3, 4.
5-сөз тіркестері де сабақтаса байланысқан. Олардың құрамындағы 
әрбір сөз белгілі синтаксистік қызметте айтылған: жер, су, тау, 
тас — бірыңғай бастауыштар, күннің — анықтауыш, нұрына — 
толықтауыш, күлімдеген — анықтауыш, бөленді — баяндауыш.

Осындай, құрамындағы сөздердің не сөздер тобының әрқайсы- 
сы белгілі синтаксистік қызметте тұрып салаласа және сабақтаса 
байланысқан сөз тіркестерін тізбекті тіркес дейміз.

Тізбекті тіркес құрамындағы сөздер сөйлемнің бірыңғай мүше- 
лері болып келеді, не олардың бір сыңары сөйлемнің бір мүшесі 
болса, екіиші сыңары басқа мүшесі болып келеді. Олар салалас- 
қан, сабақтаскан тізбек болып белінеді.

С а л а л а с қ а н т і з б е к. Бүл топқа енетін сездер сөйлем • 
нің бірыңғай мүшелері қызметінде жүмсалады. Олар біріне-бірі 
бағынбай, бірін-бірі жетектемей айтылғанмен, ©зара тығыз байла- 
тіыста болады. Олардың байланысу тәсілі екі түрлі: а) жалғау-
лықсыз, интонаңіия арқылы байланысады; б) жалғаулықтар арқы- 
.лы байланысады.

Жалғаулықсыз бірыңғай мүшелері бар сөйлемдерге мысалдар:
Қолхозшы жаңсы, оісарың үйде отырсын, мектебі, клубы  сай 

болсын (Ғ. Сл.).
Өсек, өтірік, мақтаншақ,

Еріншек, бекер мал иіашпақ —
Бес дүшпаның білсеңіз (А.).

Жалғаулықты бірыңғай мүшелері бар сөйлемдерге мысалдар- 
Біздің Сырдария өлкесінде ғана осындай тамаша ңарбыздар мен 
кауындар өседі (С. Мүқ.). Әрбір совхоз бен колхозда сапалы тү- 
қым қоры жыйналсын («С. Қ.»). Біржан орысша және ңазақша 

• әлеңдерді жатқа оқыйды (С. Мүқ.).
Түйе боздап, қой қоздап —  қорада шу,
К өбелек пен құстар да — сайда ду-ду.
Гүл мек ағаіи майысып карағанда,
Сыбдыр қағып, бұраадап ағады су (А.).

С а б а қ т а с қ а и  т і з б е к. Сабақтаса байланьюқан тізбекті 
тіркестің күрамындағы сөздер әртүрлі сиитаксистік тәсілдер мен 
формалар арқылы біріпе-бірі бағынып түрын, әрқайсысы сөйлем- 
нің бір-бір мүшесі болады.

Ондай сөз тіркестеріиің қүрамында жеке мүше болып қызмет 
атқаратын сөздер зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістіқ, үстеу 
жәпе еліктеуіш сөздер. Қөмекші есімдер мен көмекші етістіктер, 
шылау сөздер мен одағайлар субстантивтенгенде болмаса, тіз- 
бекті тіркестің тыянақты сыңары бола алмайды.

Тізбекті тіркес. қүрамының жеке компопенті болатын сөз тап- 
тары мағналық, түлғалық және синтаксистік ерекшеліктеріне қа- 
рай әртүрлі қызметте кездеседі. Дегеимен, кейбір сөз таптары
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сөйлемнің барлық мүшесі бола алатындықтан, басқа сөз таптары- 
ның көпшілігімен тіркесті топ қүрап тұра алады да, кейбіреулері 
белгілі сөйлем мүшелерінің қызметінде жұмсалатындықтан, кейбір 
•сөз табымен ғана тіркесті топ бола алады.1 Мысалы, зат 
•есім мен зат есім (қол сагат, Омар бригадир)„ зат есім мен 
етістік, не керісінше (мал семірді, мылтьщ атылды, кітап(ты) оқы- 
дым, оісайлауға шықтық; келген кіоі, айтар сөзім); сын есім — зат 
гс\м(кең ңора), сын есім — етістік (оісаңсы оңыды); сан ес.ім — 
зат есім (мың оюылңы), сан есім — етістік (қырық ңүбылды), т. б.

Тізбекті сөз тіркестерінің құрамындағы әр сөз табыиың қандай- 
қандай сөйлем мүшесі бола алатынын мына схемадан көруге бо- 
лады:

Сөйлем мүшелері

С өз
таптары

бастауыш баяндауыш толыкт. апықт. пы сы ктауы ш

Сөз тіркестеріиіц кай сынары болады

2 2 3 •— * 3 2 1 3 л 3
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к н X 3? ►к а? & м
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* »■ /ж аг
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V \ и1 и 1 и | и и 1
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1
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Есімдік 1
— — + — + — + —
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)

— — + + + — ■ + —

Үстеу
Еліктеуіш

•-------------- ■ ■ ■ — — — ■ - 1 +

сездер — *— — —
------ - — ---------------- — + —

Сабақтаскан тізбек — негізінде, өзара мүшелік қатнаста айты- 
латын сөздердің мағналық тобы. О ііы ң  құрамында айтылатын сөз- 
дер әртүрлі синтаксистік қызметте кездеседі. Оның кұрамы былай 
болады: 1. Бастауыш пен баяидауыштар тізбегі; 2. Анықтауыш пеи 
лнықталушы сөздер тізбегі; 3. Толықтауыш пен толықталатын сөз- 
дер тізбегі; 4. Пысықтауыш пен пысықталатын сөздер тізбегі.

Мұндай синтаксистік тізбектегі сөздер сол қалпында бөлек-бө- 
лек топ болумен қатар, олардың бір, кейде екі компоненті де сөй- 
лемдегі тағы басқа сөздермен мүшелік, мағиалық қатнаста айты- 
латындықтан, басқа да сөз тіркесінің күрамына ене береді. Мыса- 
лы, бригадир оісумысңа қызу кірісті деген сөйлемде төрт мүше бар. 
Олар өзара тізбектеліп үш сөз тіркесі құрамында айтылған: брига- 
дир кірісті (бастауыш, баяндауыш), оісұмысңа кірісті (толықтауыш, 
баяидауыш), ңызу кірісті (пысыктауыш, баяндауыш). Мұндағы 
баяндауыш бастауышпен тіркесіп бір тізбек болумен қатар, толық- 
тауыш, пысықтауыштар онымен тіркесіп, бір баяндауыш үш сөз

1 Е. И. У б р я т о в а .  Исследозания по синтаксису якутского языка, 1950, 
стр. 26, 30, 74 — 76.
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тіркесінің құрамында айтылған. Бұл жұмысқа... деген тізбекті сөз 
тіркесі — аиықтауыш пен анықталатын сөздеи құралған. Бұған 
қарап анықтауыштың екінші компоненті әруақытта толықтауыш 
болады деп қортынды шығаруға болмайды. Дұрысында, анық- 
тауыш зат есімнен болған мүшені анықтайтындықтаи және ол (зат 
есім) сейлемнің барлық мүшесі бола алатындықтаи, анықтауыштың 
екінші компоненті бастауыш та, баяндауыш та, толықтауыш та, 
анықтауыш та, пысықтауыш та болуы мүмкіи. Мысалы: ызғарлы 
жел өршелене түсті (ызғарлы жел —  анықтауыш, бастауыш); жо- 
лаушы ызғарлы желге аркасын тосты (ызғарлы оіселге — анық- 
тауыш, толықтауыш); ызғарлы желдің екпіні күшейе түсті (ызғар- 
лы огселдің — анықтауыш, анықтауыш); жолбарыс бізге ызғарлы 
пішінмен қарады (ызғарлы пііиінмен — күрделі пысықтауыш); пио- 
нерлер келген конақтарды зор қуанышпен қарсы алды (зор ңуа- 
ны ш пен— анықтауыш, пысықтауыш); Жарас — зейінді оқушы 
(зейінді оқуіиы — анықтауыш, баяндауыш).

Сабақтасқан синтаксистік тізбектегі мүшелердің қүрамы осы- 
лай әртүрлі болып түрленіп отыруы сол қүрамға енетін басыңқы 
компоненттің өзі басқа тіркесінің бағьшыңқысы болуымен және 
олардың синтаксистік қызметінің түрленуімен байланысты. Сон- 
дықтан, анықтауыш негізінде бастауышты, толықтауышты анык- 
таумен қатар аиықтауышты да анықтай береді, толықтауыш негі- 
зінде баяндауышты толықтауымен қатар, толықтауышты да. пы- 
еықтауышты да толықтай береді: ңазанның ңаңпағының..., ңазан- 
ның ңаңпағындай..., жолдасыма тапсырдым..., жолдасыма тапсы- 
руын...

Сабақтасқан тізбек күрамындағы мүшелердің қандай-қандай
мүшелермен тіркесе алатыныи мына схемадан көруге болады:

Т і з б е к т і  т і р к е с т і ң  Т і з б е к т і  т і р -к е с т і қ  
1 к о м п о н е н т і  2 к о м п о н е н т і

Бастауыш ------------— > баяндауьтш

Тольіқтауыш бастауыш

Пысыктауыш толықтауыш

Аньіқтауыш анықтауыш.*

Тізбекті тіркес құрамыныц, жоғарғыдай, бір жағы — бастауыш, 
екінші жағы — баяндауыш, бірі — толықтауыш, екіншісі — не баян- 
дауыш, не бастауыш, не толықтауыш, т. б. болып келгенде, сабак- 
таса байлаиысқан екі мүше әрдайым екі сөз қалпыида жүмсалмай, 
олардың бірі болмаса бірі, кейде екеуі де сөз тіркесі қалпында

1 Бүл схем ада қай мүшемен қандай-қандай м үш елердід  тіркесетіні көрсе- 
тілген. Стрелканың беттеген жағы қай мүш енің қандай мүш елерге бағынып 
түратынын көрсетеді, тіке сызықты стрелка сөз тіркестерінің иегізгі компонент- 
терінің қандай мүше екенін көрсетсе, сынық сызық қосымша компонент бола  
алуы мүмкін мүш елердің қайсы екенін керсетеді.
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айтылған күрделі мүше болуы мүмкін. Мысалы: Ерлік жолдасы-
ның нүрлы жүзіне... күлімсіреп көз тігеді деген сөйлемде мынандай 
тізбектер бар: Ерлік кез тігеді, жолдасының жүзіне, нүрлы оісүзіне, 
күлімсіреп көз тігеді, оюүзіне көз тігеді.

§ 10. Түйдекті тіркес
Сөз тіркестерінің бірқатары біртүтас түйдекті топ болып келеді. 

Олардың құрамындағы сөздердің әрқайсысының ие бірінің лекси- 
ка-семантикалық дербес мағнаеы болмай және әрқайсысы сөйлем- 
нің жеке мүшесі болмай, сол сөз тіркесі қалпында сөйлемнің бір- 
ақ мүшесі болады. Мысалы: көз тігеді, оісана бастады, шапңан 
сайын деген сөз тіркестері екі-екІ сөзден қүралған. Олардың құра- 
■мындағы жеке сөздердің, бөлек алғанда, белгілі мағнасы бар сөз- 
дер: кез, тік, жан, баста, шащан, сайын. Бірак төмендегідей сөй- 
лемдерде оларды олай бөлшектеп бірінен-бірін бөлігі алып, әрқай- 
сысын сөйлемнің жеке мүшесі деп қарауға болмайды:

1. Ерлік жолдасының нұрлы жүзіне күлімсіреп көз тігеді.
2. Пештегі отын лаулап жана бастады.
3. Қаракер шапқан сайын үдейді.
Бұл сөйлемдердегі көз тігеді — идиомды тіркес, баяидауыш, 

жана бастады — күрделі етістікті тіркес, баяндауыш, шапқан 
сайын — күрделі есімді тіркес, пысықтауыш.

Осылардай, лексика-семантикалық топ болып, сөйлемнің бір 
мүшесі қызметінде жұмсалатын сөз тіркесін түйдекті тіркес дейміз.

Түйдекті тіркес қалпында айтылатын сөз тобының құрылысы, 
.иегізгі түрлері мыналар: 1. Күрделі етістіктер тобы; 2. Есім мен 
көмекші етістіктер тобы; 3. Қосарлы есімдер тобы; 4. Күрделі есім- 
дер тобы; 5. Түрақты тіркестер тобы.

1. К ү р д е л і  е т і с т і к т е р  т о б ы .  Қазақ тілінде, басқа тюрік 
тілдеріндегідей, етістіктердің бірнешеуі топтанып бір күрделі мүше 
болатыны белгілі: оқып оюатыр, оқып келе оюатыр; келе бер, келе 
беретін болды; көріп отыр, көріп отыра бер, т. б.

Осылар сыяқты, бір түйдекті топ болатын күрделі етістіктердің 
бірі ыегізгі, екіншісі (не басқалары) оған көмекші болады да, сол 
түйдегімен олар сөйлемнің бір-ақ мүшес.і (кәбінесе баяндауышыі 
қызметінде болады. Бір күрделі етістіктегі негізгі және көмекші 
етістіктердің басыи күрап, оларды өзара байланыстырып тұратын 
грамматикалық тұлғалар етістіктердің көсемше, кейде есімше тұл- 
-ғалары.

2. Е с і м м е н к ө м е  к' ш і е т і с т і к т е р  т о б ы .  Жүмыс қыл- 
ды, уәде бсрді, мақұл көр, оюақсы көр, қонақ бол, қүлақ сал, қол  
қой, жол оюүр сыяқты сөз тіркестерінің құрамындағы есімдер мен 
етістіктердің біріне-бірінің синтаксистік катнасы объектік пеи 
■предикаттық катнас1 болғанмен, олардың бірі толықтауыш, екінші- 
сі баяндауыш болып жұмсалмай, екеуі жыйналып, сөйлемнің бір-ак 
мүшесі ретінде жұмсалады.

Мұндай байланыста айтылатын түйдекті тіркестің бірінші сьща-

1 А. Н. К о н о н о в .  Грамматика узбекского языка, 1945, отр. 144.
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ры көбінесе зат есім, сын есім, еліктеуіш сөздер болады да, оларға 
мынадай етістіктер көмекші болады: ңыл, бол, бер, ал, қой, сал,
көр, жүр, ет, т. б.

3. Қ о с а р л ы е с і м д е р т о б ы. Бүған қосарынан айтылатын 
бірін-бірі, біріяе-бірі, өзімен-өзі, күннен-күнге, жылдан-жылға, крл- 
дан-ңолға, табыстан-табысқа сыяқты сөз тіркестері жатады. Мы- 
салдар: Айтайын, айтпайын деген екі сөз бірін-бірі жеңе алмай 
тұрғанда, жер қайыскан топтың алды ауылға кірді. (С. Мұқ.). 
Кәрібай мен Шығанақ біріне-бірі қарап жымындасты да кете бер- 
ді. (Ғ. Мүст.). Шығанак қыс бойы әзімен-әзі болып шықты. 
(Ғ. Мүст.). Ешкі сүйеді баласын лағым деп, Таудан-тауға секірген 
шүнағым деп. (Фольк.). Күннен-күнге жүмыс карқыны үдей түседі. 
Жылдан-жылға мәдениетіміз ілгері дамып келеді. Біз табыстан-та- 
бысқа жете бермекпіз. Шығанақ сөзі ауыздан-ауызға, Шығанақ 
суреті қолдан-қолға кетті. (Ғ. Мүст.).

Сөйтіп, біріне-бірі, өзінен-өзі, күннен-күнге деген сыяқты сөз 
тіркестеріндегі есімдердің бірі септік жалғаулар арқылы екіншісіне 
бағынып, сол тобьш жазбай, орталарына басқа сөз салмай түйдек- 
ті топ болып тұрады.1

4. Қ ү р д е л і  е с і м д е р  т о б ы .  Бұған енетін сөздердің бірін- 
ші сыңары барыс, шығыс, ілік септеуіндегі есім болып, екіыші сы- 
ңары ол жалғауларды керек ететіи көмекші есімдер, ие демеулер 
болады.

Барыс жалғаулы есімдерді керек ететін шылау сәздер мына- 
лар: жуық, тарта, дейін, шейін, қарай, таман, сәйкес, қарсы.2 Мы- 
салдар: Ол шанаға қарай жүгірді. (С. Мүқ.). Ол кісі сізді қуатта- 
ғаішен, Лысенкоға қарсы емес. (Ғ. Мүст.). Декабрьдің 30 күні біз- 
дің әскерлер Ростовтың тұс-түсынан тиіп қаланы алды да, неміс- 
тер «Матвей қорғанына» дейіи қашты. (Ғ. Мүср.). Жануарлар те- 
гіс жанданып, қүрт-қүмырсқаға дейін тірілді. (Ғ. Сл.).

Шығыс жалғаудағы есімдерді керек ететін шылау сөздер: гөрь 
басқа, бұрын, әрі, бері, кейін, тыс, тысқары, шет, шеткері, бөтен. 
соң, ілгері, бастап, бетер, аса, астам, артық, былай. Мысалдар: 
Біраздан кейін Лсқар есін жыйнады, (С. Мұқ.). Қәзіргі Степняк 
алтын заводының орнында революциядан бұрын кішкене үйлер бо- 
латын. (С. Мүқ.). ІІІалдың ойы одам әрі қамтылған соң, көңілі жай 
тапты. (Ғ. Мүст.). Шығанақ үш күннен бері бір нәрсемен әуре. 
(Ғ. Мүст.).

Ілік септеудегі есімдермен байланыста айтылатыи көмекші 
есімдер мыналар: к,асы, арасы, ортасы, оісаны, маңы, алды, арты, 
бойы, асты, үсті, іиіі, сырты, басы, ңасы, аузы, беті, ортасы. Мысал-

1 Оларды синтакскстік түйдек болу жағынан орыс тіліндегі друг-друга, 
само по себе, шаг за шагом дегендермен катар коюға болады . Мүндайды  
проф. Л. А. Б у л а х о з с к и  й.... Цельные синтаксимеские группы... деп карай- 
ды (Курс русского литературного языка, изд. 2, Харьков, 1936 г. стр. 259).

2 Шылау сөздердіп. этимологнясы, мағналык, синтаксистік өзгешеліктері 
тюрік тілдері жайы нда жазылған әдебиетте, әсіресе Н. К. Д м и т р и е в т і ң  
ецбектерінде жеткілікті түрде камтылған. Біз оларды кайталақтамай, онын, тақы- 
рыбымызбен байланысты жағын ғана ескеріп отырмыз.
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дар: Лроаньщ қасында тұрғандардың кім екенін ол таныды:. 
(С. Мұқ.). Шығанақ оісумыс басында болды. (Ғ. Мүст.). Бір ха~ 
бар аяқ астынан дүңк ете қалды. (Ғ. Мүст.). Қала устіне біздің 
самолеттер де келіп қалды. (Ғ. Мүср.).

Бүлардан басқа бірге, щатар деген шылаулар көмектес жалғау- 
дағы есімдерді керек етіп, солармен түйдекті топ құрап тұрады: 
елмен бірге, сенімен бірге, сонымен щатар, жүртпен қатар, т. б. 
Күні, түні, қысы деген есімдер бойы (< б о й  +  ы) деген көмек- 
ші есіммен тіркесіп күні бойы, түні бойы, цысы бойы болып айты- 
лады.

Басқа жағдайларда бойы дегеннің алдында түрған сөздің тәуел- 
діктің Ш-жағында болуы шарт емес: өмір бойы, аза бойы (м).
цыс бойы, оісаз бойы, Сыр бойы, арқан бойы болып та. айтылады.

Жоғарғы түйдектің бірінші компоненті күні, түні, қысы, оісазы 
болып тәуелдіктің ІІІ-жағында айтылуы одан кейін бойы сөзі бол- 
ғандықтан болмау керек. Өйткені ол сөздер сол тұлғада күні-түш, 
қысы-жазы, күні кеше болып., алдына ілік жалғауда түрған сөзі 
болмай да айтылады.

Бойы, үшін, сайын, арқылы, жөнінде, туралы, бойыниіа, түгіл, 
сыяцты (секілді), тәрізді деген көмекші сөздер де өздерінен бұрын 
түрған атау септеудегі сөздермен түтасқан бір түйдек болады: Сен 
үшінх, Отаным үшін, үй сайын, келген сайын, сен арқылы, тау ар- 
қылы, аңшылар туралы, бала сыяқты, келген сыяқты, сен тәріз- 
ді, т. б.

5. Т ү р а қ т ы  т і р к е с т е р  т о б ы. Қазақ тілінде, б^сқа тіл- 
дердегідей, бірқатар сөз тіркестері тұрақталған калпында жұмса- 
лады. Мысалы: Төбеден түскен түнек жаудың үрейін үшырып, есі- 
нен тандырды (Ғ. Мүср.) деген сөйлемдегі үрейін үшырып, есінеи 
тандырды деген тіркестері олардағы жеке сөздердіц тіке мағнасы- 
на сәйкес үғымда жүмсалмаған, сол тобымеи өзгеше мағиада жүм- 
салған: үрейін үшыру — қатты қорқыту, есінен тандыру — мүрша- 
сын огсоқ ету. Бүлардыц бір сөзін сол ауыспалы мағнасында, сол 
түлғада кез келген басқа сөздермен тіркестіріп айта беруге бол- 
майды, болса, үрейім қалмады, зәрем үшты (қатты қорықтым), 
есімнен шығып кетті (үмытып кеттім) сыяқты өте аз кездеседі. Бүл 
жағыпан ол сөз тіркестерін қүс үшты, балапан үшты, қарға үиіты, 
самолет үшты, үйден шықты, кеңседен шықты, есіктен іиықты де- 
ген сөз тіркестерімен тец қоюға болмайды: алдыцғылар түрақты
сөз тіркестері де, соцғылар еркін сөз тіркестері.

Түрақты тіркестер күрамындағы жеке сөздер сөйлемніц бөлек- 
бөлек мүшесі болмаіі, сол тобымен бір-ақ мүшеніц қызметін атқа- 
рып түрады. Сондықтан олардыц орнын ауыстырып, не арасына 
баска сөздерді койып айта беруге болмайды. Олар мынадай тір- 
кес/гер: Таяқ оіседі, оісаны ашыды, көзім о/сетті, қолым тымеді, ойнақ 
салды, т. б.

і  Үиіін •кейде ілік септеуіндегі сөзбен д е  байланыста болады;

Сен үіиін бақша бұлбұлы Сайдьщ сулу гүлдері
Сұлу әнін сайрағаи. Сенің үиіін ж айнаған. (Ж .).
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Бұл негізгі, жалпы ереженің кейде өлеңді сөйлемде (ұйқас 
7шін) және қарасөзді сөйлемде (олардың мағнасын күшейту үшін) 
эзгерілуі мүмкін: г ",

Жайлауды көріп жылқылар 
Шүрқырасып салды ойнақ (Ж .) .

Қүрылысшылар егісті қамтамасыз ететіндігіне көзі еркін жетті. 
(С. Мұқ.). Қайдан тиеді ол қол? (С. Мұқ.). Бүл мысалдарда ой- 
нақ салды — салды ойнақ болып (өлеңнің үйқасына керек болған- 
дықтан) орны ауысып, көзі оісетті деген тіркестің ортасына еркін 
деген пысықтауыш қойылып, қолы тиеді — орын ауысып, оның үс- 
тіне екі сөздің ортасына ол қойылып айтылған.

Тұрақты сәз тіркестері екі түрлі болады:
а) И д е о м а л ы қ  т ү й д е к т е р :  қабырғаңмен кеңес (ойлан), 

ңой аузынан шөп алмайтын (жуас), салысы суға кетіп отыр (маза- 
сызданып отыр), тісін қайрап жүр (өшігіп жүр), тіс қаққан (көп- 
ті көргеи); сыйыр қүйымшаққа салу (созғылау), іші күю (ішін 
хүйсе, түз жала, — қызғаншақтық ету), қас пен кәздің арасында 
(лезде), беті бері қарады (айыға бастады).

Идеомалық топтағы сөздердің байланысы берік болады, олар- 
дың түтас топ болып түрғандағы беретіи мағнасы жеке түрғандағы 
мағналарына қатысты болмай, мүлде бөтен мағнаны білдіреді.

б) Ф р а з а л ы қ  т ү й д е к т е р .  Түрақты сөз тіркестерінің бір- 
қатарының мағнасы оларға қатысып түрған сөздердің бірі болма- 
са, бірінің лексикалық мағнасымен байланысты болады. Ондай 
түракты сөз тіркестерін фразалық түйдек дейміз. Мысалдар:

Таяқ жеу (соғылу), бас көтеру (қарсылық ету), оісаны аиіу 
(аяу), үрейін үшыру (қатты қорқыту), есінен тандыру (мүршасын 

іселтірмеу), есіне салу (үмытқанын қайта айту), есінен шығу 
(үмыту), көңіліне келу (өкпелеу), оісанына бату, сазайын тарту, 
түйедейді түймедей ету (асыра үлкейту), көзі оісету (нану), қолым 
тимейді (уақытым жоқ).

Тұрақты тіркестегі сөздердің өзара байланысу амалдары мен 
синтаксистік байлаиыс формалары қазақ тілінің осы күнгі грамма- 
тикалық нормаларынаи алшақ кетпейді. Бірақ олардың қүрамын- 
дағы сөздердің бірімен-бірінің қатар айтылып түрақты топ болып 
кетуін грамматикалық құрылыстағы қалыптасу деп түсіну керек. 
Олардың синтаксистік күрылысы сіресіп «катып қалған болады да, 
қызметі мен мағнасы мүлде өзгеріп кеткен болады».1

Фразалық түйдекті тіркестердің біркатары (мысалы: тіс қаққан, 
жіпсіз байлау, таяқ жеу, оісаны ашу) сол қүрылысы мызғымайтын 
мағналық түтастығы берік сөздерден қүралса, бірқатары кейде 
түрақты, кейде еркін тізбек ретіпде айтылатын сөздерден де күра- 
лады: Мысалы: тісін қайрау — біреуге қаһарын тігу оісәне тура 
мағнасы (мысалы: ол үйықтап жатьгп тісін кайрайды); қолынаалу— 
бірдеңені істеуге кірісу (мысалы: ол бүл жүмысты қолыиа алды)

1 Ол туралы В. В. В и н о г р а д о в т ы ң ,  Руісский язык (грамматичеокое 
учение о  слове) деген еқбегінің (1947 жылғы басылуы) 24 —  25-беттерін ка- 
рақы з.
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және тура мағнасы (мысалы: қағазды қолына алды), тілі ңы ш у— 
бірдеңені айтуға құмарту (мысалы: оның тілі ңышып отыр) және 
тура мағнасы. (Соңғылар тура мағнада жұмсалған жағдайда түй- 
декті тіркес есебінде қаралмай, тізбекті тіркес есебінде қаралуға 
тиіс). Жоғарғыдай фразалық түйдектердіқ кұрамы құбылып, өзге- 
ріле бермейді. Бірақ бір сөз әртүрлі фразалық түйдектің құрамын- 
да келуі мүмкін. Мысалы: күлкі болу, үят болу, алаң болу, мәз 
болу, сөз болу, тісін ңайрау, тісін ңадау, тісін батыру.

Сөз тіркесінің негізгі екі түрі жайында жоғарыда айтылғандар- 
дың жалпы қортындысы мыналар болмақ:

1. Сөз тіркестерінің екі түрі де (тізбекті, түйдекті тіркес) сөй- 
лемдегі сөздердің грамматикалық байланыста айтылған мағиалык 
тобы болады. Олардың айырмашылығы қүрамындағы сөздердің 
санында емес, мағиалық топ болған сөздердің мазмүныида.

Бүдан шығатын екінші қортынды — сөз тіркесінің ол екі түрі 
бір сөйлем ішінде бірінен-бірі окшаутүратын бірдеңе болмайды, бі- 
рімен-бірі үштасып, үласып жататын сөздер тобы болады. Сонда тіз- 
бекті тіркес тобына, оның жеке компоненті ретіиде, түйдекті тіркес 
■сөздер де еніп кетіп отырады. Оны мына схемадан байқауға болады:

Г
тізбекті тізбекті
— -----

о,) С ейілдік балалары Алматьща окыйдьь
Ч  ________________________________________V

т ізб е к т і  т ізб е к т і т ізб е к т і
г  ^  ^

Санаспак болған душпанды шыбын күрлы көрмеген (Ж.).
V-------------------------------------------- ^ ----- /  V------------------------------------- /

Туйдекті тіркес. Түйдекті тіркес

2. Түйдекті тіркестерге енетін сөздердің өзара синтаксистік бай- 
.ланыс тәсілдеріне қарап біз оларды сөз тіркестері ыңғайында ка- 
рап отырмыз. Дүрысында олар лексикалық бірліктегі күрделі сөз- 
дер. Сондықтаи олар лексика-морфологиялық объект ретіиде де 
зерттеледі.

§ 11. Сөйлемдегі сөздердің тіркесу тәсілдері мен формалары
Сөз тіркесінің қүрамындағы жеке сөздер тілімізде бар белгілі 

грамматикалық түлғалар арқылы байланысады.
Сөз бен сөздің, сөз тіркестерінің (сөйлемдердің де) өзара бай- 

ланысына грамматикалық тұлғалардың сеп болуын — синтаксистік 
байланыс тәсілдері дейміз.

Сөйлемдегі сөздердің өзара тіркесуінің негізгі екі түрлі тәсілі 
бар: 1. А н а л и т и к а л ы қ  т ә с і л ;  2. С и н т е т и к а л ы қ  т ә -  
■с і л. Жалпы алғанда, с а л а л а с т ы қ  катнастағы сөз тіркестері ана- 
литикалық тәсілдермен, с а б а қ т а с т ы к  катнастағы сөзтіркесте- 
рі аналитикалық та, синтетикалық та тәсілдермен байланысады.1

1 Ол туралы Н. Қ. Д м и т р и е в т і н .  «Грамматика башкирского языка»  
деген кітабынық 207-бетін карақыз.
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Сөз тіркестеріндегі сөздер өзара кейде қосымшалар (көбінесе 
жалғаулар) арқылы, кейде қосымшасыз байланысады. Мысалы: 
оісастардың міндеті деген сөз тіркесіндегі екі сөздің алдыңғысы 
ілік жалғауда, соңғысы тәуелдік жалғауда айтылу арқылы байла- 
нысқан; биік тау, темір күрек, хат оісаз, білім ал деген сөз тіркес- 
тері ешқандай жалғаусыз, тек катар тұру арқылы байланысқан; 
бұл — кітап, Ж аңып — брыгадир — интонация арқылы байланыс- 
қан; Отаным үшін аттанам, көрген сайын сүрайды дегендер шы- 
лаулар арқылы байланыскан.

Сәз тіркесіндегі сөздердің қосьгмщалар арқылы байланысуын —- 
с и н т е т и к а л ы қ б а й л а н ы с, қосымшаларсыз, орын тәртібі, 
интонация, шылаулар арқылы байланысуын — а н а л и т и к а л ы қ  
б а й л а н ы с дейміз. я

Сәздердің өзара байланысу тэсілдері бойынша олардың біріне- 
бірінің бағыныңқылық қатнасын білдіретін грамматикалық кате- 
горияларды — сөздердің синтаксистік байланыс формалары дейміз.

Қазақ тіліндегі сөздердің синтаксистік байланыс формалары 
бес салаға бөліиеді: 1) к ы й ы с у  (согласование), 2) м а т а с у  
(соподчинение), 3) м е ң г е р у (управление) , 4 )  қ а б ы с у (пре- 
лозитивное примыкание), 5) ж а и а с у  (позиционное примыкание).

§ 12. Қыйыса байланысқан сөз тіркестері

Қ ы й ы с у — синтаксистік байланыстың жиі ұшырайтын бір тү- 
рі. Ол сабақтаса байланысқан сөздердің б а ғ ы н ы ң қ ы с ы н ы н 
б а с ы ң қ ы сөздерге икемделе, олардың грамматикалық мағнала- 
ры мен тұлғаларына үйлесіп тұратын сөз тіркестерінің арасында 
болады. Қыйысуға тұлғалық үйлесімі бар сөздер тіркесі түге;п: ене 
бермейді, тек сөздер тіркесінің бағыныңқы бөлегі басынкы бөлегіне 
бейімделіп үйлесуі ғана енеді. Осы тұрғыдан карағанда Н. К. Дми- 
триевтің: «Согласованием называется такая форма синтаксичеокой 
связи, при которой подчиненное логически слово принимает грамма- 
тическую форму подчиняемого»1 — деген анықтамасы қазақ тіліне 
де лайықты анықтама.

Қыйысу әр тілде әртұрлі екені белгілі. Мысалы, орыс тілінде 
бастауыш пен баяндауыш род, жақ, сан жағынан, анықтауыш 
анықтайтын сөзімен род, сан жағынан, оептеулер арқылы қыйыса- 
ды. Латын мен грек тілінде анықтауыштар анықтайтын сөзбен род, 
септеу жалғаулары аркылы кыйысады да, бастауыш пен баянда- 
уыш тек сан жағынан кыйысады.

Тюрік тілдерінде, оның бірі қазақ тілінде, қыйысу, негізінде, бі- 
ріне-бірі бағынышты тіркестегі бастауыш пен баяндауыштар ара- 
сында болады.

Қазақ тілінде сөйлем мүшелері орыс тіліндегідей септік жалғау- 
ларда қыйыспайды, тек оңашаланған айкыидауыштар ғайа айкын- 
дайтыи сөздері қандай септік жалғауда түрса, сол жалғауда тұрып 
кыйысуы мүмкін (ол туралы § 53 қараңыз).

і Н. К. Д  м и т р и е в .  Грамматика баижнрокого языка, 1918, стр. 2 6 і.
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§ 13. Жақтық қыйысу

Баяндауыштың тиісті жіктік жалғауда тұрып бастауышпеи 
қыйысу ережелерін айтудан бұрын бастауыш болатын сөздердің 
л<ақтық мағнасын айқындап алу керек сыяқты.

Баяндауыштың белгілі жақтық мағнада, жақтық тұлғада айты- 
лу өркін бастауыштық қызметте жұмсалатын сөздердің жақтық 
мағнасы билейді.1 Бастауыш болатын негізгі сөздер зат есімдер мен 
жіктеу есімдіктері. Олардан баска сөздер де субстантивтеніп (зат- 
қа айналып) бастауыштық қызметте жұмсала береді. Сол сөздер- 
дің тек тәртеуі — бірінші л<әне екінші жақтық л<іктеу есімдіктері 
(мен, біз, сен, сіз) I, ІІ-жақтық бастауыш болады да, олардаи бас- 
қа сөз атаулының бәрі2 тәуелдік жалғаулардың I, ІІ-жағында, не 
басқа тұлғада тұрса да, олар бастауыш қызметінде тек ІІІ-жақтық 
мағнада айтылады. Жолдасым, қарындасым, еліміз, жүмысықыз 
дегенде I — ІІ-л<ақтық тәуелдік жалғаулардағы сөздер сейлемде 
бастауыш қызметінде айтылғанда, л<оғарғы төрт есімдіктің мағна- 
сында, не солардық орнына жұмсалмайды, Жүмабай, Рабиға, Ғүа- 
сым, ел.... сыякты ол деген ІІІ-жактық мағнада жұмсалады. Сон- 
дықтаи Жүмабай айтты деген сөйлемнің де, жолдасым айтты, жол- 
дасың айтты деген сөйлемдердің де баяндауыштары ІІІ-жактық 
бастауышпен кыйысып, сол ІІІ-жақта тұр. Өйткені л<оғарғыдай 
бастауыш кызметінде тұрған сөздердегі тәуелдік ^жалғаулардың 
жақтық мағналары бастауыштық л<ақтық мағна болмаиды, сол 
жалғауларды керек етіп ілік жалғауда айтылатын сол жақтағы 
есімдіктердің меншіктелуші жағы болады.

Қазақ тілінде жоғарыда айтылғаннан ерекшелеу болатын, бастауьгш кыз- 
метіндегі сөз тәуелдік жалғауының кай жағында турса, олардыц баяндауыш- 
тары да сол жақта бастауышпен кыйысатын бірнеше сөз бар, оиың бірі — өз 
деген есімдік. Ол есімдікке тәуелдік жалғауыи жалғап бастауыш қызметінде 
жұмсалғанда, оның тәуелдік жалғауы кай жақта болса, бастауыштық мағна- 
сы да сол жақта болады; баяндауыш сол жакта қыйысады:

Өзім келдім, өзіміз келдік.
Өзің келдің, әзіңіз келдіңіз.
Әзі келді.

Неге өзім, өзің  дегендер жолдасым, жолдасың сыякты ІІІ-жақта айтылмай- 
ды? деген сұрак туады.

Олай болуы — жоғарғы есімдіктіқ кімге де болса тондік мағнасымен бай- 
ланысты. Сондыктан оған тәуелдік жалғауының І-жағы жалғанса, мен, біз, 
ІІ-жағында — сен, сіз, ІІІ-жағында — ол деген мағнада айтылады. Кейде ол 
екеуі қатар жұмісалады:

Мен>өзім келдім,
Сеи өзің келдің.

_____________________ Ол өзі келді.
* Бұл айтылған жалпы ережеге бағынбай, өзгелерінен езгеше болып жум- 

салатын мына сыякты сөйлемдер бар: өтірікиіі мен емеспін, сенсің; мүны айт- 
қан менмін. Мүндай жіктеу есімдіктерінен болған баяндауыштар сол сөйлем- 
■дердегі бастауыштың жақтық мағнасына бағынбай, кай жақтағы есімдік бачса, 
сол жақтың баяндауыштық жалғауында тұрады: — Сол Шығанағыңыз мен бо- 
ламын (Ғ. Мүст.).

2 Тек қана өз, бэрі, біреу, жетеу сыякты біраз сөздер тәуелдік жалғаулар- 
дың қай жағында тұрып бастауыш болса, олар сол жақтық бастауыштық мағ- 
нада айтылатыны бар (олар туралы кейінде айтылады).
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Бұдан басқа бәрі, бір, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу —  
деген есімдік пен сан есімдерге тәуелдік жалғаулары жалғанып бастауыш бол- 
ғәнда* олардың да бастауыштық жақтық магналары моншіктілік жақтық жағы- 
мен үйлееіп тұрады:

Боріміз барамыз, бәріңіз барыңыз.
Бэріміз айтайық, бәріңіз жазыңыз.
Біреуіміз барайьгқ, біреуіңіз келіңіз.
Үшеуіміз барайық, үшеуіңіз барыңыз, т. б.

Бұлардың бүлай өзгеше болуьт басым жақ деген ұғыммен байланысты:
Егер бір сөйлемде орі I, әрі ІІ-жақтық (не ІІІ-жақтық) екі бастауыш бол- 

са., соның І-жағы басым болып, баяндауыіп ІІ-жақпен емес, І-жақпен қыйысып 
турады. (Мысалы: с е н  д е, м е и  д е  бүгін мақтанамыз). Егер бір сөйлемнің 
бастауышы III жзие II жақтық сәз болса, олардың II жағы басым болып, 
баяндауыш соған бағыпып, II жақта (көпшесінде) тұрады. (Мысалы: сен, мен 
екеуіміз үялмайтын болайық. Сен, ол екеуің үялмайтын болыңдар. Ол, мен, 
сен үшеуіміз үялмайтын болайьщ). Осындай, түрлі жақта айтылған бірнеше 
бастауышты жыйнактап есімдік кызметімде жумсаған сан есімдер, сол сыяқты— 
бяріміз, біріміз (екеуіміздің біріміз) деген сөздер грамматикалық бастауыш 
болғанда, олардың баяндауыштары да басым жаққа бағынып, кыйысып тұ- 
рады. Сонда бэріміз —  біз дегеннің, бәріңіз  — сіз дегеннің, үшеуің болса —  
сен дегеннің (т.б.) орнында айтылады да, басқалары соның ішінде болады. 
Соидықтан бір сөйлемде көп бастауыштар саналып айтылмай-ақ, үшеуіміз етекті 
белге қыстырып алып жүріп кеттік (Ә. Әб.) деген сыяқты тек жыйнақтаушы 
(үшеуіміз) бастауыш тәуелдік жалғауының қай жағында тұрса, сол басым жақ  
болады. Біз үіиеуіміз... (үш жакта болуы мүмкін), сіз үшеуіңіз.., (үшжақта бо- 
луы мүмкіи), ол үшеуі.... (тек ІІІ-жақтағылар). Мьтсалдар:

Біздің біреуіміз козғау салмасақ, үндер емеіс (Ә. Әб.).
Үшеуіміз үш жақтан Саржанды дастарқан басына келтірдік (Ә. Әб.).

А  ‘А’ » •  • •

Жоғарғыдай, үш жақта айтылған бастауыштар баяндауышта- 
рын өздеріне ілестіре белгілі жақтық мағнаға ие қылып отырады. 
Соған сәйкес баяндауыштың бастауышпен жақтық қыйысуының 
екі түрі бар: 1) жалғаулы қыйысу; 2) жалғаусыз, мағналық 
қыйысу.

Тюрік тілдері жайындағы әдебиеттерде жалғаулы қыйысуды I,
ІІ-жаққа, кейде баяндауыш ашық райлы етістік болғанда, ІІІ-жаққа 
тән, жалғаусыз, мағналық кыйысуды тек қана ІІІ-жақтық есім 
баяндауыштарға тән деген көзқарас берік орын алып келді. Қазақ 
тілінің материалдарына қарағанда, мағналық қыйысу I, II жақта 
да бар екені байқалады. Ол сен түр, сен іиық сыяқты бұйрық рай- 
дың баяндауыш болуын қоспағанда, мынадай сөйлем құрылысында 
кездеседі:

Қазақ тілінде әшейінде жалғаулы болатын I, ІІ-жақтық есім 
баяндауыштар, башкырт тіліндегідей1 жалпылама болмағанмен, 
кейбір өлеңді сөйлемдерде, ол сөз ерекше екпінмен айтыл- 
ғанда (кейде ұйқас үшін), үшінші жақтық есім баяндауыш-

1 Н. К. Д м и т р и е в .  «Грамматика башкирского язьжа» деген кітабының 
(М.— Л., 1948 ) 53 — 54-беттерінде мин языусы (я писатель), һин уқыусы
(ты — ученик) сыяқты болып баяндауыштардың доорфологиялық тұлғасыз да 
айтыла беретінін көрсетеді.
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тардай, жалғаусыз жұмсалып, бастауышпен мағналық байланыста 
тұрады:

Келелі байтақ кең дала,
Кең дала, саған мен — баяа...
Бақытты елге мен — бала.
Бақытты елге с.ен — ана. (А. Тоқ.).
Сен ағашта піскен алма,
Хәзір едің, алмадым. (А.).

Осы сыяқты, I, ІІ-жақтық бастауыштардың есімшеден, көсемшеден бар, 
жок, дегеи сөздерден болған баяндауыштары бар бағыныңқы сөйлемдерде, не 
үйірлі мүше ретінде жұмсалғаи сөйлемдерде жалғаусыз айтылып, бастауышпен 
мағналық байланыста түрады:

а) Мен келгенде, сен үйде жоқ едің.
Сен шақырғанда, о.л келер ме еді?
Сен келіп, мен қуанып қалдым.

б) М ен көрген кісі..., сен Жіберген хат; біз оісоқ жерде; сен 
бар, мен бар, ептеп бір амалын табайық.

I-жақтық жіктік жалғаулар арқылы бастауышпен қыйысатын 
баяыдауыштар тек жақтық мағнаны ғана білдірмей, даралық, көп- 
тік мағнаны да білдіреді. Мек келемін дегенде — мін біріыші жақ, 
жекеше; біз келеміз дегенде — мі +  з, біз көрдік дегенде — ді -(- к1 
әрі бірінші жақтық, әрі көпше мағнаны білдіреді. с

II-жақтық бастауыштармен қыйысатын баяндауыштардың жік- 
тік жалғаулары І-жактағыдай емес, олар жақтық та, даралық та, 
сыпайылық та және көптік те мағнада жұмсалады: сен келесің де- 
генде, сің — ІІ-жақ, жекеше; Сіз келесіз дегенде, сіз — ІІ-жақ, 
сыпайы. Сендер келесіңдер, сіздер келесіздер дегенде, жоғарғы мағ- 
наларының үстіне көптік қосылып қыйысады.

I — ІІ-жақтық етістік баяндауыштардың бастауышпен қыйысу 
улгісі былай болады:

Біріпші жак Екінші жак
а н а й ы с ы п а й ы

Жекеше С ыпайы көпше
жекеше көпше жекеш е көпше

Мен
айттым
Өзім айт- 
тым

Біз айттык, 
Біздер айттық
Өзіміз айттық, 
Өздеріміз айт- 
тык

Й
Сен айттың

Өзің айт- 
тьш

Сендер айт- 
тыңдар
Өздерің айт- 
тыңдар

Сіз айт- 
тыңыз
Өзіціз
айтты-
ҢЬІЗ

Сіздер айтты- 
дыздар
Өздеріңіз айт- 
тыңыздар

Бұдап І-жақтық баяндауыштың көпшесінің де, жекешесінің де 
бастауышпен қыйысуы бір сатылы екеніи, ІІ-жақтық баяндауыш-

1 Ескі жазуда, мысалы орхоы жазуында алдық, әлсіреттік деген сыяқтылар 
алдымыз, әлсіретдіміз тұлғасында кездеоеді. Баяндауыштык жалғаудың осылай 
тұлғалануы кәзіргі туба (бардыбыс), хакас, шор (пардыбыс) тілдерінде де бар.
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тың бастауышпен қыйысуы, жекешесі — бір сатылы, сыпайысы — 
екі сатылы, көпшесі — үш сатылы екендігін байқауға болады.

Екінші жақтық бүйрык райдан болған баяндауыштар жекешеде 
бастауышпен жақтык жалғаулар аркылы қыйыспай, мағналық бай- 
ланыста тұрады, көпше — сыпайы мағнада жақтық жалғау аркылы 
қыйысуда тұрады, сеи жаз, сен оісаздыр, сен алсайшы, сен шақыр- 
шы, т. б.

§ 14. Қөптік қыйысу
Баяндауышты бастауышпен көптік мағнада қыйыстыру үшін 

жұмсалатын жіктік жалғаулар:
I -ж ақта—мыз —міз (оның басқа да варианттары), —ды

—ді -)- к, —ты +  ң, ■—ті +  к, —йьщ, —йщ (кейде —льщіі—лік); 
бгз(дер) жазамыз; біз{ дер) бақыттымыз; біз (дер) оюоспарды 
орындадьщ, б із (дер) оздьщ; б/з(дер) қарап отьірмайьщ, біз{дер) 
мәселеиі жете түсінейік; Кел балалар, оқыльщ, оқығанды көңілге 
ықласпенен токыльщ (Ыб. Алт).

II-жақта баяндауышты бастауышпен көптік мағнада қыйысты- 
ратын арнаулы жіктік жалғау жоқ. Грамматикаларда ІІ-жақтык 
көптік жалғаулар деп танылатын қосымшалар (= (а )  ңыз (=  (е) ңіз; 
сыз (сіз) қазақ тілінде көптік мағнада жұмсалмайды, жекешенің 
с.ыпайылық мағнасында жұмсалады. Сондықтан екінші жақтық ба- 
яндауыштарды көптік жалғауыида антылған бастауышпен қыйыс- 
тыру үшіп сыпайылық және анайылық жақтық тұлғалардан кейін— 
дарЦдер жалғанады:

Сендер орындаңдар; Сіздер орындаңыздар.
Сендер тырысыңдар; Сіздер тырысыңыздар.
Сендер баңыттысыңдар; Сіздер баңыттысыздар.

III-жақта түлғалық көптік қыйысу тек есімдерден болған баян- 
дауыштарда болады, етістіктерден болған баяндауыштар ІІІ-жақта 
татар, өзбек, ұйғыр т. б. тілдердегідей, бастауыш пен көптік жал- 
ғау арқылы кыйыспайды:

(қаз.) Оңушылар келді. Қыздар өлең айтып оісатыр.
(өз.) Үңучилар келдилар. Қизлар аіиула айтаяптилар■
(тат.) Уңушылар килалар. Қызлар оісыр оісырлилар.
Есімдерден болған баяндауыштар ІІІ-жақтық бастауышпен кей- 

де көптік жалғау аркылы қыйысып, кейде кыйыспай да айтылады:
— Олар біздің маңтанышымыз, олар — атақты колхозшылар; 

олар — Отанымыздың ардақты үлдары.
Сын, сан, есім, есімшелерден болған баяндауыштардың көптік 

жалғауда айтылу-айтылмауының мынадай мағналық айырмашы- 
лығы болады: егер олар көптік жалғаусыз айтылса, атрибуттық 
предикат болады да, жалғаулы болып айтылса, субстантивтенген 
предикат болады: /

Олар баңытты. Олар — баңыттылар.
Олар көп оңыған. Олар — көп оңығандар.
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Сын есім мен есімшелерден болған баяндауыштардың жоғарғы- 
дай айырмашылықтары I, ІІ-жақта да болады:

Біз(дер) бакыттымыз, біздер бақыттылармыз.
Біз(дер) әлі жаспыз* біздер талапты жастармыз.
Сіз әлі жассыз. Сіздер талапты жастарсыздар.
Біз(дер) түсінгенбіз, біздер түсінгендерміз.

Пионер, колхозиіы, коммунист, тігінші сыяқты зат есімдер
І-жактык баяндауыш болғанда, олардын предикаттық мағнасында 
жоғарғыдай айырмашылық болумен қатар, сол заттың көптігіи 
ерекше баса айту керек болғанда, оған көптік жалғау жалғанады.

I II III \

Біз пионерміз, біздер пионерміз, біздер пионерлерміз,
Біз коммуниспіз, біздер коммуниспіз, біздер коммунистерміз.

Қазақ тілінде етістік баяндауыштар тек ІІ-жақта көптік жал- 
ғау арқылы сол түлғадағы бастауыштармен қыйысып түрады:

Сендер білесіндер. Сендер кермеп пе едіндер?
Сіздер білесіздер Сіздер кермеп пе едіңіздер?

Жалпы алғанда, бастауыш пен толыктауыш арасында тулғалық кептік 
қыйысу болмайдьг. Бақтаіиылар сыйырларды айдады  дегенде бастауыш та, то- 
лықтауыш та көптік тұлғада айтылған, бірақ ол олардық бірімен-бірініқ қыйы- 
•сып тұрғаны емес, екеуімің де өзбетінен көптік мағнада айтылғандағысы. 
Бастауыш пен толықтауыш мұндай жағдайда қыйыспайтын себеб і^ -ол ар  бірі- 
не-бірі бағынған сөз тіркестері емес. Дегенмен, тәуелдеулі толықтауыштар мен 
бастауыштар арасында мағналық және тұлғалық кепше, жекеше қыйысу бо- 
лады. Өйткені бастауыш ондай жағдайда тәуелдеулі сөздермен тіркесетін ілік 
жалғаулы анықтауыштардың да орнына жұмсалады:

1. Жиренше бір күні жол жүріп бара жатса, тезек теріп жүрген бір топ 
қызға 'Кездеседі. Ол қыздарға жақындап келгенде, жақбыр қүйып кеп кетеді. 

Өзга < ы щ  > герген тезектерін  төгіп тастайды да, қаптарын бастарынабүркеиіп  
алып, үй л ер ін е  қарай жүгіреді. Жалғыз-ақ бір қыз үстіндегі киімін шешіп 
алып, каптағы т е з е г ін е ж а б а  салады да, өзі қаптық ығына паналап отырады;
2. Киіктер бастарын төмен түқырып өзен жағасыиа жыйылды; 3. Олар қалық 
тарыға тірелгенде аттары нан түсе қалып, жаяу жүгірді (Ғ. Мұст.).

Бұл мысалдарда бастауыш көптік тұлғада айтылғандықтан оған, тәуелдік 
жалғаулар арқылы мағналық байланысқа түскен толықтауыштар да көптікте 
түр.

Кейде, тәуелдеулі толықтауыштар не бастауыштар ілік жалғаудағы анық- 
тауышпен көптік тұлғада кыйысып турады. Оидайда көптік қосымша толык- 
тауыштық көптігін білдірмей, тәуелдеу жалғаулары аркылы ілік септеулі сөз- 
дің көптігін ғана көрсетіп қыйысуы мүмкін (ол туралы § 17 карақыз).

§ 15. Матаса байланысқан сөз тіркестері

М а т а с у — қыйысу, менгеру сыяқты синтаксистік байланыс 
формаларыньщ бір түрі. Ол изафеттік қүрылыстағы анықтауыш 
пен анықталатын сөз тіркесінін арасында болады: Омарбектің іні> 
сі, ағаштың бүтағы, біздің табысымыз. Бүл сөз тіркестерінің 
бірінші сьщарлары ілік жалғауда, екінші сыңарлары тәуелдік жал- 
ғауда айтылған. , і
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Сөйлемдегі сөздердің осьтлай байланысуы — қазақ тілінің (бас- 
қатю рік тілдерінің де) грамматикалық күрылысындағы ерекшелігі- 
нің бірі. Ондай сез тіркестеріиің байланысын бірқатар авторлар 
қыйысу (согласование) деп карайды,1 енді бірқатар лингвистер 
оиы меңгеру (управление) деп таныйды.2 Дүрысында біздің мата- 
су дегеніміз бен қыйысудың кейбір сыртқы үқсастығы бары рас. 
Бірақ екеуі бір емес, екеуінің мазмүны да, сөз тіркесін қүраудағы 
қызметі де екі басқа. Оның соңғыдан негізгі айырмашылығы — 
өзара байланысқан сөздер біріне-бірі қарсы бағынады. Басқаша 
айтқанда, бір сөздің белгілі жалғауда түруын керек ететін сөз 
оның жетегінде айтылып, оған бағынып түрады. Егер қыйысуда 
бағыныңқы сөз басыңқы сезге иек артып, соның жақтық, көптік 
мағнасына лайық белгілі грамматикалы түлғада айтылса, матасу- 
да, керісінше, бір сез өзіне бағыныңқы сөздің жақтық мағнасымен 
үйлесіп, тиісті грамматикалық түлғада (тәуелдік жалғауда) жүм- 
салып, ол бағыныңқы сөздің тиісті жалғауда (ілік септе-уде) айты- 
луыы керек етеді: у

Менің қарындасым келді,
Сенің қарындасьщ келді,
Оның қарындасы келдіГ'

Мүнда тәуелдік жалғаулардағы бастауыштарға баяндауыштар 
ғана бағындырылып түрған жоқ, ілік септеулі сөздер де бағы- 
нып, олардың анықтауыштары болып түр. Бірақ ортадағы сөз- 
дің бірде І-жақтық, бірде ІІ-жақтык, бГрде ІІІ-жақтық тұлғада 
айтылуы оның анықтауышының кай жақта болуымен байланысты. 
Сонда тәуелдеулі сөздер өзіне бағыныңқы сөздердің мағналық 
ерекшелігіне карай түрленетін болады да, олардың байланысы 
карсыласкан байлаиыс болады. Опы қыйысумен салыстыра стрел- 
камен көрсетсек, былай болар еді:

Қыйысу Матасу

Бастауыш Баяидауыш Анықтауыш Анықталушы

Матаса байланысулы кыйысудан беліп карау керектігі казак 
тілінің ғаиа емес, тюрік тілдерінің бәршің сөйлем қурылысында 
бар синтаксистік катнас ерекшелігін дүрыс көрсетуден шығады. 
Олай етпей ағаштың жапырағы, менің жолдасым дегендерді тек 
жақтық, сандық қыйысу түрғысынан қарағанда, оларды сөз тіркесі 
аясында тексермей, бір сөздің түлғалық көрінісіы басқа сөзбен 
үштастыра салудағы мағналық қатнасына ғана карау болады да, 
ол топтағы бірінші сөздердің (ілік септеулі сөздің) екінші сөзге 
(тәуелдеулі сөзге) бағыныңқылық ыңғайда жүмсалатыны ескеріл- 
меген болады. Біздіңше олардың екі жағын бірдей ескеру керек.

1 Ммсалы, И. А. Б а т м а и о в. Способы выражении стітаксических отно- 
шений в киргиэском языке, Фрунзе, 1940, стр. 11 — 13. Н. К. Д м и т р и е в .  
Грамматика башкирского языка, М — Л. 1948, стр. 205.

2 Е. И. У б р я т о в а. Исследования по синтаксису якутского языка. М.—Л. 
1950 г. стр. 39.
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Матасу деген терминді қолдануда изафеттік кұрылыстағы (Темір- 
бектің інісі тәрізді) тіркестің, сол сыякты, басқа сөз тіркестерімеы 
де тізбектеніп, шыйыршықтана беретінін ескеру қажет.

Темірбектің інісі
Темірбектің інісінің пальтосы
Темірбектің інісінің пальтосының туймесі
Темірбектің інісінің падьтосының түймесінің бауы
Сенің оісолдасың
Сенің оюолдасыңның сөзі
Сенің оісолдасыңның сәзінің ңортындысы
Сенің оісолдасыңның сөзінің қортындысының жалғасы.
Осындай матаса байлаиысқан бір тізбекті тіркестің (Темірбек- 

тің інісі, інісінің пальтосы...) содғы сөзі одан бүрын тұрған сөзбен 
әрі қыйысып, әрі сол сөзді меңгеріп тұрып, ол баска сөздермек 
тағы сондай синтаксистік байланысқа епіп, ақырыида 3 — 4 саты- 
лы курделі топ жасалғанда, ол топтың бірінші және соңғьі сөзінеи 
басқалары, әрі анықталушы, әрі аныктауыш болып, бәрі жыйна- 
лып, бір синтаксистік шумақ болып тұрады.

Изафеттік кұрылыстағы сөз тіркестерііқөзара_ маггастырып тұра- 
тын грамматикалық тулғалар — ілік, тәуелдік жалғаулары. Сойда 
огідай сөз тіркестерінің бірінші сыңары ілік септіктің не ашык 
(жалғаулы) түрінде, не тұйық (тасаланған, жалғаусыз) түрінде 
айтылады да, екінші сыңары тәуелдік жалғауда болады. Тек 
біз, сіз деген екі есімдік ілік жалғауда жұмсалғаңда, онымен тір- 
кесетін сөз жалғаусыз да айтылады: біздің бала, біздің Отан, сіз- 
дің бала, сіздің ауыл.

§ 16. Матаса байланысқан сөз тіркесінің бірінші сыңары

Изафеттік кұрылыста айтылатын сөздер, иегізінде — зат есімдер. 
Солай болған соң зат есім мағнасында не зат есім орнына жұмса- 
латын сөздердің бәрі сол тіркестің біріиші не екінші сыңары бола 
алады: Досболдың табысы, сенің уэдең, ңойдың оісүні, екінің бірі, 
жаңсының шарапаты, оісалқаулыңтың кесірі.

Ілік жалғауьшың мағиалары жалғанған сөзі мен оны өзіне 
бағындыратын сөздің мағналык қатнастарына қарай әртүрлі бола- 
ды, оның негізгі мағналары мыналар:

1. Ілік жалғау меншік иесі бола алатын сөзге жалғанып мен- 
шіктілік катнасты білдіреді. Ол дара меншік, қоғамдық меншік 
болуы мүмкін: ч |

Менің киімім. Колхоздың жері,
Оқушының кітабы. Мемлекеттің мүлкі.

2. Ілік жалғаулы сөздер туған-туысқаидык, дос-жарлық ұғым- 
дағы сөздермен тіркесіп семьялык, туысқандық, т. с. сыяқты кат- 
насты білдіреді:

Менің қарындасым. 
Ажардың апас.ы.

Асқардың баласы. 
Төлеудің кызы.
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3. Іл ік жалғаулы сөздер зат пен заттың табиғи қатнасын білді- 
руі мүмкін:

Ағаштың бұтағы. Ешкінің сүті.
Қойдың жүні, Түйенің терісі.

4. Ілік жалғаулы сөз тәуелдеулі сан есім не есептік үғымы бар 
зат есім және сын есімдермен тіркесіп бөлшектеу, талғау мағнала- 
^ында да жұмсалады:

а) Б ө л ш е к т е у: оқуиіылардың бірі, егіздің сыңары, жыйы-
лыстағылардың көпшілігі;

б) Т а  л ғ а  у: адамның аңылдысы, ағаштың ңаттысы, ңызылдың 
ңызылы.

Изафеттік күрылыстағы сөз тіркесінің бірінші компоненті жал- 
ғаусыз айтылғаи анықтауыш болғанда, олар өзара әрі қабыса, әрі 
тәуелдене байланысады. Опдайда ілік септеуі зат пен заттың жо- 
ғарғыдай меншіктілік, туыстық, табиғи катнасын білдірмейді, тек 
заттың заттық сапасы ретінде, тәуелдік қатиаста жүмсалады: Қол- 
хоздың малы, колхоз малы  сыяқты екі түрлі формада айтылатын 
анықтауыштардың мағнасы бірдей емес, сомдықтан мал шаруа- 
шылығы, колхоз аулы (колхоз аулының бейнесі) сыяқты жалғау- 
сыз айтылған бірқатар аиықтауыштарды малдың шаруашылығы, 
колхоздың аулы  деп жалғаулы етіп айтуға болмайды.

Сонғы мысалдардан изафеттік күрылыстың бүл екі түрінің бір- 
дей еместігі анық көрімеді. Дегеимен, ол екеуіне бірдей тән нәрсе— 
олардың екі жақты байланыета болатындығы: яғни, мемлекеттің 
байлығы, мемлекет байлығы деген тіркестердің сыңарлары бір-бірі- 
мен матаса байланысқан.

Изафеттің темір пеш, ағаш күрек тэрізді қүрылыста және кен 
байлығы, мал шаруаіиылығы, радио хабары сыяқты қүрылыста ке- 
летін түрлері де синтаксистік байланыстағы сөз тіркестері. Сои- 
дықтан олар, негізінде, лексикологияныц емес, грамматиканыц 
(оның синтаксис тарауыныц) объектісі болу керек. Сол түрғыдан 
жалғаусыз қабыса байланыскан зат есімдер тобын (қыл арңан, 
ағаш үй) матаса байланысқан есімдер тобымен (партия оңуы, со- 
өет өкіметі, кен байлығы) салыстырғаида, алдыңғыдан соңғы топ- 
тағы сәз тіркестерінің синтаксистік байланысының берік, біртүтас 
екеніи көреміз. Солай болғандықтан темір пеіитің оты лаулап жа- 
иа бастады деген сөйлемдегі темір, пештің, оты деген сөздер жеке- 
жеке сөйлем мүшелері кызметінде жүмсалған деп, Қазаңстанда кен 
байлығы үлкен орын алады, коммунист партиясы халңымызды ба- 
ңытты түрмысңа оісеткізді деген сөйлемдердегі кен байлығы, комму- 
нист партиясы деген сөз тіркестерін сөйлемнің күрделі мүшелері 
(бастауыш) кызметінде жүмсалған деп таныймыз.

Изафеттік қүрылыстың ілік жалғаулы (Қазаңстанның байлығы), 
ілік жалғаусыз (кен байлығы) болып келеіНн екі түрінің айырма- 
шылығын да, жоғарғыдай, сөйлемдегі қызметіне қарап байқауға 
болады. Ол үшін жоғарғы екі тіркесті бір изафеттік қүрылыска 
сыйыстырып сөйлем қүрайық: Қазаңстанның кен байлығы мол. Мүн- 
ца кен дегеннің тіркесті компоиенті — байлығы, Қазаңстанның деген
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сөздің тіркесті компоненті тек байлығы емес, — кен байлығы. Сол 
сыяқты, колхоздың мал аіаруашылығы, колхоздың ауыл шаруашы- 
лығы дегенде де ілік жалғаулы сөздің (^олхоздың) тіркесті тобына 
енетін сөздер тек шаруашылығы емес, мал шаруашылығы, ауыя 
шарңашылығы. Бұлай болу соңғы сөздердің мағналық және син- 
таксистік берік байланыста екендігінде. Ол байланысын, сөйлемде- 
гі сөздердің өзара мағналық қатнасын елемей, әркайсысына бәлек- 
бөлек сұрақ қойып, әркайсысын сөйлемнің тең праволы жеке 
мүшелері деп те тануға болатын сыяқты: Қазақстанның несі? — 
байлығы; қандай байлығы? — кен байлығы; ненің байлығы? Қа- 
заңстанның байлығы. Бірақ бұлай ету дұрыс болмайды. Дұрысы — 
Казаңстанның несі? деген с.ұраққа кен байлығы деп жауап беру. 
Өйткені әңгіме жалпы байлық жайында емес, кен байлығы жайын- 
да болып түр. (Қазаңстанның ауыл шаруашылығы, колхоздың 
ңант ңызьілшасы т. б. салыстырыңыз). Бірақ ондайды, әрине, Кав- 
каздың биік таулары деген сыяқты матаса байланыскан сөз тір- 
кесінің ортасында басқа анықтауышы бар күраммен бірдей қарау- 
ға болмайды; соңғыда үш сөзден күралған екі сөз тіркесінің бай- 
ланысы да, мағналык қатысы да баска: олардың құрамындағы әр 
сыңардың синтаксистік дербес кызметі бар сөздер.

Тюркологиялық әдебиеттерде изафеттік қүрылыстағы анық- 
тауыштық топтың бірінші сыңары белгілі (определешіый) зат бол- 
са жалғаулы болады, белгісіз (иеопределенный) зат болса жал- 
ғаусыз болады деп түсіндіреді.1 Біздіңше, ілік септіктің жал- 
ғзулы, жалғаусыз болуы жалғанатын сөзінің айтушыға, т ы ң д а у ш ы -  
ға белгілі, белгісіз болуымен байланысты емес, меншіктілік (при- 
надлежность) катиасты ерекше білдіру, білдірмеумен байланысты: 
егер тәуелдеулі заттың қай затка (пе кімге) меншікті, қатысты 
екенін әдейілеп, арнап көрсету керек болғанда, ілік септеуіндегі сөз 
жалғаулы болады, оның керегі болмай тек затпен заттың топшыла- 
ма меншіктік қатнасын білдіруде ондай меншіктілік қатнасы 
болмай, тек екі заттың бірінің екіншісіне заттық сапа екенін білді- 
руде ол жалғаусыз болады.
Мысалы:

Институттың директоры 
Мемлекеттің мүлкі 
колхоздың малы 
Лениннің кітапханасы

Институт директоры 
Мемлекет мүлкі 
колхоз малы 
Ленин кітапханасы 
іЛенин атындағы 
кітапхана)

кант қызылшасы 
мал шаруашы- 
лығы
совет өкіметі 
жер бөлісі.

Бірінші бағанадағы сөз тіркесініқ бірінші созін кейде жалғау- 
лы, кейде жалғаусыз айтуға болса, соңғы бағанадағът сөз тіркес

1 Мысалы: І( а т а н о в. Опыт исследоівіания уряихайского языка. 1903, 
т. 1, стр. 770— 551. Н. К. Д м и т р и е в .  Грамматика кумыкского языка, 1940, 
стр. 55. проф. А. П. П о ц е л  у е в с к и й .  Основы синтаксиса туркмеиского язы- 
ка. Ашхабад, 1943, стр. 27. Изафеттіц жалғаулы түрін анализдеуші (анализи- 
рующий), жалғаусыз түрін синтездеуші (синтезирующий) дел атаған.
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терінің бірінші сөзін жалғаулы етіп айтуға болмайды. Оның себебі 
— ол сөздердің белгісіз зат екендігінде емес, ол сөз тіркестерінде 
ілік жалғаудың қосатын мағналарының керек еместігінде.

§ 17. Матаса байланысқан сөз тіркесінің
екінші сыңары

Сөйлеуші бір затты не өзіне, не өзгеге, не баска затқа меншік- 
теп айтқысы келгенде, меншіктелетін сөзге — нікі, — дікі, — тікі 
жұрнағын жалғап, мына ат менікі, мына сағат сенікі, мына жер 
колхоздікі дегеи сыяқты сөйлемдер құрайды. Сонда жоғарғы жұр- 
нақтар жалғанған сөздерге одан бұрын айтылған заттар меншікте* 
ліп тұрады да, ол екеуінің арасынан меншіктілік қатынас туады.

Сондай-ақ, бір затты басқаға (басқа адамға я затқа) меншік- 
теу пе болмаса зат пен заттың меншіктілік я басқа табиғи қатна- 
сып білдіру үшін меншіктеуші сөздерге ілік, меншіктелуші сөздерге 
тәуелдік жалғаулары жалғанып та айтылады: менің атым, сенің 
атың, оның аты т. б. Әрине, ол екеуінің меншіктілік мағиасы бірі- 
не-бірі жақын болғанмен, грамматикалық қызметі бір емес: ат — 
колхоздікі — предикативтік меншік те, колхоздың аты — атрибут- 
тық меншік. Оның үстіне ілік, тәуелдік жалғаулары арқылы айты- 
латын меншіктілік қатнас (меншікті мен меншіктелуші) тәуелдеулі 
бір сөзбен де айтылады: атым, атың, аты, көйлегім, көйлегің, көй- 
легі, т. б.

Матаса байланысатыи изафеттік тіркестің екінші сыңары зат 
есім, заттанған сын есім, сан есім, есімше, есімдіктер болады: те- 
ңіздің толқыны, атгың жүйрігі, оңуиіылардың бесеуі, менің айтңа- 
ным, сенің өзің, баланың мүнысы.

Бұлар — заттық катнастағы анықтауыштық топтар. Жалпы ал- 
ғанда, есім сөздердің бәрі де сол қатнаста изафеттік тіркестің екін- 
ші сыңары бола береді. Тіпті, грамматикада «өзгерілмейтін» сөздер 
деп аталатын үстеу, одағайлар да белгілі жағдайда изафеттің екін- 
ші сыңары бола береді: еріншектің ертеңі таусылмас, аллаңнан 
ойбайым тыньии, т. б.

Грамматикаларда жіктеу есімдіктері изафеттік тіркестің екінші 
сыңары болмайды деген ереже айтылады. Негізінде ол дұрыс ере- 
же болғанымен, олар да кейде тәуелденіп айтылады: үйде отырған 
біреу сырттағы тықырды есітіп:

— Бұл кім? — дегенде, оған:
— М ен,— деген жауап болғанда, үйдегі кісі:

— Менің кім? — деп сұрауы мүмкін. Осындайда мен, сен, біз, сіз 
деген жіктеу есімдіктер тәуелденіп айтылғаны болмаса, басқа жағ- 
дайда изафеттік тіркестің екінші сыңары ретінде жұмсалмайды. 
Оның себебі— I, ІІ-жақтық жіктеу есімдііктері ©здік, сілтеу, сұрау’ 
есімдіктеріндей, зат есім, сын есім, сан есім, есімшелердей басқа 
есімдермен меншіктілік қатнаста жұмсалмайды. Олардан баска 
есімдердің не меншіктілік қатнаста жұмсалу дәрежесі бірдей емес» 
Мысалы: зат есім ол катнаста өте жиі айтылатын сөз болса, сын 
есім, сан есімдер оған қарағанда өте сирек қолданылады, есімше-
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лер (онда да көбінесе еткен шақтық есімшелер) соңғылардан гөрі 
сөз тіркесінің тәуаддеулі сыңары болып көбірек кездеседі. Со- 
ның өзінде олардың анықтайтын сөздерімен мағналық қатнасы 
әртүрлі болады:

3 а т е с і м тәуелденіп ілік жалғаулы сөзбен матаса байланыс- 
қанда, ол тәндік және табиғи қатнасты білдіреді: менің о/солдасым, 
уйдің есігі, ңазанның ңацпағы, ағаьитың оісапырағы.

С ы н е с і м  изафеттік тіркестің екінші сыңары болғанда, мына- 
дай мағнада айтылады:

а) Субстантивтенген зат есім орнында тәндік мағнада: менің 
тентегім (менің балам д. м.), колхоздың иіубары (колхоздың шү- 
бар аты д. м.);

б) Сын есімнің таңдаулы шырай мағнасыида: бүл — таудық 
биігі, Аңмоншаң — аттың жүйрігі.

С а н е с і м изафеттік тіркестің екінші сыңары болып ілік жал- 
ғаулы зат есіммен, сан есіммен матаса байланысқанда, бүтіннің 
белшегі ретінде жүмсалады: балалардың бесеуі, оңушылардың 
екеуі, майдың он бесі, төрттің бірі, онның жартысы.

Е с і м ш е л е р  жоғарғыдай тіркесте тәндік қатнаста, әрі зат- 
тық, әрі қыймылдық сапа мағнасында жүмсалады.1 менің айтңа- 
ным, сенің оюазғаның, оның кәрген-білгені, сенің айтарың, оның 
айтар-айтпасы.

Меншіктілік, тәндік үғым мендік, сендік не бегделік болуыиа 
сәйкестеніп тәуелдік жалғаулар да үш л<ақта жүмсалады:

1-жақ (менің) сағатым, (біздің) сағатымыз.
2-жақ (сенің) сағатың, (сіздің) сағатыңыз.
3-жақ (оның) сағаты.

Тәуелдік жалғаудағы сөздер кейде аз (жеке), кейде көп (көп- 
тік) түлғада жүмсалады. Оньің негізгі ережелері мынаған тіре- 
леді: олар аз затқа меишіктелгенде, тәуелдік жалғауы жекеше түр- 
дегі зат есімге жалғанып, ілік жалғауындағы сөз де жекеше қалып- 
та түрады:

Менің атым. Кітаптың мүқабасы.
Сеиің атың. Үйдің есігі.
Оның аты. Бригадирдің жүмысы.

Ал, бір зат көп затқа меншіктелгенде,2 меншіктеуші зат (не 
есімдердің көпшесі) көптік және ілік жалғауда болады:

Студенттердің жыйішлысы.
Жапрақтардың сылдыры.
Тракторлардың гүрілі.

; 1 Сан есімнен күралған изафеттік тіркес кісінін, жас мөлшерін білдіруде  
бүтіннің бөлшөгі ретінде емес, бір санды бір санға үстемелеу мағнасында жүм- 
салады: Рабиға отыздың бесіне келді. Ол быйыл жетпістің үиііне шыңты.

2 Жазуды кыйындатпау үшін ілік, тәуелдік жалғаулардық жоғарыда айтыл- 
ған коп мағнасының негізгіісі — меншіктеу, меншіктелу жағын ғана атап отыр-

'М Ы З .
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Мұндайда бір зат көп затқа меншіктеледі. Кейде көп зат көгт 
затқа меншіктелуі мүмкін. Ондайда ілік жалғауындағы сөздер де, 
тәуелді сөздер де көптік жалғауда тұрады:

Біздердің жұмыстарымыз.
Сендердің жұмыстарың.
Сіздердің жұмыстарыңыз.
Олардың жұмыстары.

Кейде к ө і і  зат бір затқа меншіктелуі мүмкін, ондайда ілік 
жалғауындағы сөз жекеше, тәуелдік жалғауы жалғанған сөз көпше 
түрде болады:

Менің жолдастарым.
Сенің жолдастарың.
Оның жолдастары.

Осындай, көптік тұлғада тұрған зат есім тәуелдік жалғауда ай- 
тылғанда да, ол сөздің алдында тұратын ілік жалғаулы сөз айтыл- 
май, тәуелдеулі сөз дара жұмсалғанда, кәптік жалғау меишіктел- 
ген сөздің көптігін көрсетпей, меншіктеуші заттьщ да көптігін біл- 
діре береді. Мысалы: бір магазииде кітап сатып түрған екі, ие 
одан да көп кісіге карап: магазиндеріңізде есеп кітабы бар ма? 
дегенде, көптік жалғау магазиннің көптігін көрсетпейді, өзінен бұ- 
рын айтылуға тиісті ілік жалғауындағы сөздің тәуелдік жалғауьг 
—іңіз арқылы ол затты меишіктеп тұрған кісілердің көптігін біл- 
діреді. Не болмаса, бір баласы бар ерлі-зайыпты кісілерге балалары- 
ңыз аман ба? делінуі мүмкіи. Онда да лар балаларының көптігін 
көрсетпей, опың тәуелденіп тұрған сөзінің. (әке-шешенің) көп 
(екеу) екенін білдіреді- Оиы мына' мысалдан анық көруге болады: 

^Балтабек жыйырма алтыда, Балғабай жыйырма төртте, Кенже- 
тай жыйырм-а екіде. Әкелері Тұяқбай ерте өлген, шешелері Ұлбер- 
ген шаруадан қалмаған, жасы 45-тегі кісі. (С. Мұқ.).

Әшейінде алдар, арттар, соңдар; естер болып көптік жалғауда 
айтылмайтыи сөздердің алдарындағы, арттарындағы, естеріңнен 
дегендей көптік тұлғада айтылуы да олардың, жоғарғыдай, кепке 
тән екеиімен байланысты.

Біз, сіз деген есімдіктерге меншіктелетін заттардың тәуелдік 
жалғаулары бұл есімдіктердің мағналарына сәйкестене І-жақта 
ортақ, ІІ-жақта сыпайылық болады:

Біздің табысымыз.
Сіздің табысыңыз.

Сонымен, изафеттік кұрылыстағы екінші сөздің тәуелдік жал- 
ғауының кайсысыпда түруы оның анықтауышының жақтық мағиа- 
сымен байланысты екен. Солай болғандықтан тәуелдеулі сөздің 
анықтауышын өзгертіп, оның орнына жақтық мағнасы өзгеше бас- 
қа сәз қойсақ, аныкталатыи сөздің тәуелдік жалғауы да әзгеріледі:

Менің табысым, біздің табысымыз,
Сенің табысың, сіздің табысыңыз,
Оның табысы, оның (олардың) табысы.
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Тәуелдік жалғауларынан ілік септеудегі анықтауыштардық қай 
с.өз екеиі белгілі болгандықтан, соңғылар сөйлемде ерекше айтыл- 
маса да болады. Бұл жағынан жіктік жалғаудағы баяндауыштын, 
бастауышыи түсіріп айтудың орайы қалай болса, тәуелдеулі сөз- 
дердің де анықтауышын түсіріп айту принципі солай:

. . .  жолдасым . . .  айтқаным //  жолдаспын . . .  айтқанмын

. . .  жолдасың . . .  айтқаның // жолдассың . . .  айтқансың

. . .  жолдасы . . .  айтқаны

Осындай мысалдарға қарағанда да, тәуелдеулі байланыстағы 
сөздің жіктік байланыстағы сөздерден іргесінің кеңдігі, жиі ұшы- 
рап, көп қолданылатыны анық көрінеді. Оның көп қолданылаты- 
иын мынадан да ақғаруға болады: егер бастауышпеи кыйысу үшіи 
жұмсалатын жіктік жалғаулар тек баяндауыш болған сөзге жал- 
ғанса1, анықтауыштық сөз тіркестеріи матастыра байланыстыруға 
қатысатын тәуелдік жалғаулары барлық сөйлем мүшелерінің құ- 
рамында келе береді.

Тәуелдеулі сөздер изафеттік тіркестің екінші сыңары болған- 
мен, олардың синтаксистік кызметі бірінші сыңардан басым: олар 
сол тіркестегі сөздердің мағналык тұтастығын сақтайды, бірінші 
сыңары ерекше айтылмағанда, тіркескен сөздер тобының да орны- 
на жүмсалады. .

Негізгі ереже бойынша бір сөйлемде ілік жалғаулы сөз болса, 
сол сөйлемде онымеп тіркескен тәуелдеулі сөз болады және кері- 

‘сінше. Кейде біркатар сөздер тәуелдеу жалғауында айтылады. Бі- 
рақ олардың ілік жалғаулы анықтауышы болмайды:

1952 жылы; Парқат екеуіміз; Омарбек, Тайыр үшеуіміз; ол 
шалқасынан түсті\ бала ет-бетінен қүлады.

§ 18. Меңгеріле байланысқан сөз тіркестері

Әдетте сөйлемдегі сабақты етістік тура объектіні керек етіп тұ- 
рады. Сабақты етістіктермен байланыста айтылатын сол объекті- 
лердің дәнекері,— грамматикалық тұлғасы, табыс жалғауы болады.

Сол сыяқты, меңгеріле байланысатын сөз тіркестеріне дәнекер 
болатын басқа да жалғаулар бар; олар — б а р ы с, ш ы ғ ы с, ж а- 
т ы с және к ө м е к т е с жалғаулары. Бұл жалғаулар меңгеріле 
байланысатын сөз тіркестерінің бағыныңкы сыңарларына басыңқы 
сөздердің ыңғайыііа карай жалғанады. Мысалы, шық, түс, қара, 
оісібер етістіктері барыс, шығыс, көмектес жалғауларындағы сөздер- 
ді керек етіп, оларды өздеріне бағындырып (меңгеріп) тұрады. 

шық: тауға шык, үйдеп шык, сатымен шық; 
түс: суға түс, аттан түс, арканмен түс; 
қара: балаға кара, терезеден кара, бинокльмен қара;

1 Көрдім — көп сөз, кормедім — бір сөз деген мақалда жіктік жалғаудағы  
етістіктердің бастауыш кызметінде туруын жоғарғы негізінде дұрыс ережедеи  
тысқары кездейсок мысал деп қараймыз.
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жібер: жшдасыңа жібер, қаладаң жібер, почтамен жібер. Ал, 
щьщ, түс, нан (сен) етістіктері табыс, жатыс, жалғаулы зат есім- 
дерді меңгермейді.

Осындай, мағналық және грамматикалық қатнастарына қарай 
бағыныңқы сөзбен басыцқы сөздің септік (іліктен басқа) жалғау- 
лары арқылы байланысып тіркесуін меңгеріле байланысқан сөз 
тіркесі дейміз.

Меңгеру — синтаксистік байланыс формаларыныд ең жиі ұшы- 
райтын түрі. Меңгеруде де сөз тіркесінің бағыиыңқы сыңары, қыйы- 
судағыдай, басыңқы сөздің ыңғайына еріп белгілі жалғауда тұра- 
ды. Бірақ ол екеуінің үлкен айырмашылығы бар: егер қыйысуда ба- 
ғыныңқы сөз (баяндауыш) басыңқы сөздің (бастауыштың) грам- 
матикалық мағнасына, тұлғасына қарай ырайлас болып тұлғалан- 
са, меңгеруде сөз тіркесіндегі сөздердің арасында түлғалық ырай- 
ласу болмайды, тек бағыныңқы сөз басыңқы сөздің лексика- 
грамматикалық мағнасының әуеніне қарай тұлғаланады.

Бірақ тюрік тілдеріыде, оның бірі казақ тілінде, кейбір жалғау- 
дағы сездерді меңгере алатын етістіктерге етіс қосымшасын жал- 
ғап айтқанда, олардың меңгеретін сөздерінің де тұлғалары өзгері- 
летіні бар. Мысалы:

Ол мені көрді,— ол маған қөрінді.
Ол сені байқамады, — ол саған байқалмады.

. Мен мақала жаздым,— мен газетке жазылдым.
Мұндай етіс қосымшалары арқылы етістіктің лексикалық, грам- 

матикалық мағналарының және сөздердің синтаксистік қатиасының 
өзгерілуінен етістердің жетегіндегі сөздер басқаша тұлғаланатын 
болады.

Сөз тіркесінің бір сыңары екінші сыңарының грамматикалық 
тұлғасына қарамай, өзара мағналық қатнасына қарай септік жал- 
ғаулар арқылы байланысуын меңгеру дейміз.

М е ң г е р і л е т і н  с ө з д е р  — зат есімдерден, олардың орнына 
жұмсалған басқа есімдерден болған жалғаулы (табыс, барыс, шы- 
ғыс, жатыс, көмектес) толыктауыштар мен пысықтауыштар.

М е ң г е р е т і и с ө з д е р — етістіктер, есімдер (көбінесе сын 
есім), шылау сездердің бірқатары; кейде есім мен етістік бірлесіп 
меңгереді. Соларды ескергенде, қазақ тіліндегі меқгеру категория- 
сын екі с.алаға бөлуге болады: 1) дара меңгеру; 2) ортақ меңгеру.

§ 19. Дара меңгеру

Белгілі жалғаудағы сөздерді қандай сөздер меңгеретініне қарай, 
дара меңгеруді: а) м е ң г е р у ш і с і  е т і с т і к  б о л ғ а н  с ө з  
т і р к е с і ;  б) м е ң г е р у ш і с і  е с і м  б о л ғ а н  с ө з  т і р-  
к е с і; в) м е ң г е р у ш і с і ш ы л а у б о л ғ а н с ө з т і р к.е с і 
деген үш топқа бөлеміз.

а) М е ң г е р у ш і с і е т і с т і к б о л ғ а н с ө з  т і р к е с і .  Етіс- 
тіктер заттың ісін, кыймылын, куйін белгілі шақтық, райлық, т. б. 
катнаста білдіретін сөздер. Олар есімдермен мағналық жэне грам-
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матикалық байланыста болып сөз тіркесінің күрамында айтылады 
да, көбінесе өзімен байланысты сөздерді бағындырып, олардың 
белгілі жалғауда тұруын керек етеді. Мысалы, оісет етістігі көбіне- 
се барыс жалғаулы есімді керек етсе, шың етістігі көбінесе шығыс 
жалғаулы есімді керек етіп тұрады: қалаға жет, табыща оісет, мак, - 
сатыңа оісет; үйден шың, алдынан шьщ, т. б.

Осындай, есімдерді меңгеруде етістіктердің белгілі тұлғада тұ- 
руы шарт емес. Олар сол қызметте негізгі, туыиды түбір күйінде 
де, көсемше, есімше тұрлерінде де, барлық рай, етіс түрлерінде де 
айтыла береді. Бірақ барлық етістіктердің меңгеру қабілеті бірдеіі 
емес.

Табыс септеудегі сөздерді керек ететін етістіктер — сабақты 
етістіктер. Қазақ тілінде сабақты, салт етістіктіқ тұлғалық айырма- 
шылығы болмағанмен, оларды мағналық ерекшеліктеріне қарай, 
тура толықтауышты қойып айтуға болатын, болмайтынына қарай 
айыруға болады- Мысалы, кес, үр, шап (ты), ал (ды), бер (ді), шақыр 
'(ды), сүра (ды), сой, ңама, жаз, оқы, бас, сана, таста, көзде, ңолда, 
кемі, азай, тыңда, оісібер, ңала, оісама, тік, іш, же сыяқты кісінің 
кыймыл әрекетін, ісін білдіретін етістіктер сабақты болады да, 
күл (ді), ңуан (ды), ңайғыр (ды), оісыла, шошы, есіне, оісалық, 
ауыр (ды), терле, тоң, шомыл, тырыс, иіаттан, насаттан сыяқты 
кісінің көңіл күйін білдіретін және маңыра, үлы, бозда, кісіне, мө- 
ціре, сайра, тула, аңса, ойнаңта, жоғарыла, оісел, оісорт, күркіре, 
жымыңда, аһла, уһле, оісылтылда, ңозыла, бузаула  сыяқты кісінің 
не басқа заттың кыймылдық күйін білдіретін етістіктер салт бола- 
ды. Бүларға етіс жүрнақтары жалғанып с.абакты етістік салтка, 
салт етістік сабақтыға ауыса береді:

Салт Сабакты Сабақты Салт^

К,уан Куант 'Ат Атыл
ІІІарша ІЛаршат Кор Кәрін
Күл Күлдір Ж аз Ж азыл
Ж ел Ж елдір Т ыңда Т ыңдал
Нан (сен) Нсіндыр Кыр Кырын
Сайра Сайрат Ж у Ж уын
Күркіре Күркірет Т үсір Т үсіріл
Түс Түсір ІІІығар Шығарыл

Қазақ тілінде, жоғарғыдай, етістіктердің объектіге қатнасының 
калай болатынын айыруда етіс жүрнақтары ерекше роль аткара- 
ды. Соның нәтижесінде етістіктер бір қалыпта қатып қалмай, жы- 
лысып, ауытқып, меңгеретін сөзімен сабақтылық, салттылық байла- 
ныста болу арқылы ерекше икемділік қасиетке ие болады.

^Кейде сабакты, ие салт деп ұғынылатын етістіктердің ондай екі түрлі ьщ- 
ғайда жұмсалуы сейлемдегі баска сездердің, жалпы сөйлем мағнасының өзге- 
шелігімен де байланыеты:

Қара  — негізінде, салт етістік. Сондықтан ол маған к,ара, балаға қара, жер- 
г е  қара, терезеге қара болып барыс, шығыс, көмектес септеулі сөздерді меңге- 
■реді. Солай бола тұрып, қалаңды қара, Омарбекті қарай көр дегендер де сабак- 
тастық байланыста жүмсалады.
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Сондай-ақ, ойна — кісінің кыймылдық күйін білдіретін салт етістік. Сол се~ 
бептен: ол балалармен ойнады, балалар есік алдында ойнады  болып айтыліса; 
балалар асық ойнады, Күлаіи Татьянаның ролін ойнады  дегенде, ол ісабақтас- 
тык қатнаста, табыс септеулі сөздерді езіне бағындырып түрады.

Кақ  деген етістік— сабақты. — Ж арайсың, Баймагамбетім, — деді де,. Байбо- 
лат умтылып барып оны арқага қақты (С. Ом.) деген сөйлемде ол тура то- 
лықтауышпен (оны) сабактастык байланыста түр. Дол сол сыяқты баяндауышы 
бар:

М эз болады болысыц,
А рқага  улық қаққанга  (А.).

деген өлеңде ол табыс септеуін меңгермей салт етістік сыяқтанып түр.

Бірқатар етістіктің жетегіндегі барыс, шығыс септеулі жанама 
толықтауыштар табыс септеуіидегі тура толықтауыш орнына жұм- 
салады. Мысалы: Амантай келіп Айтжанга ұрса бастады (Ғ. Мұст.) 
дегеннің орнына- Амантай Айтоісанды ұрса бастады деуге болады. 
А л ол акт оісазам дегенмен, не оісазуға білмеді (С. Мұқ.) дегенді' 
өзгертіп ол акт жазам дегенмен, не жазарын білмеді деуге болады. 
Сондай-ақ, ол етегімнен ұстады дегенді ол етегімді ұстады деуге 
болады.

Осылай, бір етістіктің меңгеретін сөзі бірде барыс, бірде шығыс» 
бірде табыс септікте болғанда, олардың мағналары барлық сөйлем- 
дерде біріне-бірі пара-пар бола бермейді, ептеген айырмашылық- 
тары да болады.

Сол өзгешелікті еске алып, табыс септеуін меңгере алатын са- 
бақты етістіктер мен меңгере алмайтын салт етістіктердің біразьш 
тізіп байқайық. Мысалы:

С а б а қ т ы

а) К і с і н і ң  і с  қ ы й м ы л  
ә р е к е т і н  б і л д і р е т і н  
е т і с т і к т е р :  істеу, шабу,. 
кесу, кырқу, қазу, айдау, 
тарау, тегістеу, жазу, оқу, 
ату, арту, сою, бауыздау, 
салу, басу, тану, түйреу, 
байлау, пышақтау^ сабау, 
шалу, беру, қозғау, тарту, 
т. б.

б) К і с і н і ң с е з і м і н, ә р е- 
к е т і н б і л д і р е т і н е т іс- 
т і к т е р :  көру, еету, тү- 
сіну, үмыту, ойлау, сезу, 
б1лу,иіскеу,тыңд-ау,сыйлау3. 
кадірлеу, т. 6-.

С а л т

а ) К і с і н і ң к ө ң і л к ү й і н 
б і л д і р е т і н  е т і с т і к т е р :  
күлу, қуану, қайғыру, шошу, 
сескену, жылау, зерігу, насат- 
тану, жалыну, елегізу, куйіну, 
корқу, ауыру, үйықтау, ың- 
қылдау, аһлау, уһлеу, есінеу, 
т. б.

б) А й у а н а т т ы ц ,  ж ә н д і к -  
т е р д і ң ү ы д е у ж ә н е қ о з4* 
ғ а л ы с  к ү й і н  б і л д і р е т і н  
е т і с т і к т е р :  ырылдау, ма- 
ңырау, бөздау, кісінеу, мөңі- 
реу, сайрау, жорғалау, ша- 
бу (ат шапты), үшу, шулау, 
тулау, мөңку, жорту, желу, 
аяңдау, секіру, қарғу, ырғу, 
қабырғалау, жыбырлау, күжы- 
нау, ызылдау, пырылдау, тоқ- 
тау, т. б.
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в ) А й у а н а т т ы ң ,  ж ә н д і к -  в) А д а м н ы ң ,  б а с қ а  з а т -  
т е р д і ц  қ ы й м ы л  ә р е -  т ы ң қ ы й м ы л  к ү й і н  б і л -
к е т і н б і л д і р е т і н е т іс- д і р е т і н  е т і с т і к т е р :  кі-
т і к т е р :  тебу, қабу, тіс- ру, шығу, түсу, жату, отыру,
теу, шағу, шүқу, талау, жүру, түру, жету, келу, бару,
сүзу, т. б. озу, талпыну, түшкіру, кекі-

ру, қыймылдау, қозғалу, до- 
малау, т. б.

г) К і с і н і ң, ж а н у а р л а р -  г) К і с і н і ң, з а т т ы ң с ы н д ы қ 
д ы ң  қ о р е к т е н у  ә р е -  қ ү б ы л ы с  к ү й і н  б і л д і -
к е т і н б і л д і р е т і н е т іс- р е т і н е т і с т  і к т е р: кызару,
т і к т е р :  шайнау, жүту, қараю, ағару, сарғаю, бозару,
жалмау, күйсеу, ішу, жеу, сүрлану, жасару, жақсару,
сору, т. б. кішірею, үзару т. б.
Сабакты, салт етістіктердіц негізгі топтарыныц бұл айырмашылықтарына 

қарағанда, түбір тұлғальі сабакты етістіктердіц көпшілігі кісініц ецбеіс процесі- 
мен, кыймыл әрекетімен байланысты етістіктер болады да, салт етістіктердіц 
көпшілігі кісінің көціл күйін, кісініц жәие басқа заттардыц үидеу, қозғалыс 
әрекетін, қыймыл күйін білдіреді. Бірақ, заттыц кыймылы, күйі деп отырған 
етістіктер әруақытта, дәл жоғарыда көрсетілгендей, белгілі затка ғана тацулы 
болмайды. Олардың борі болмағанмен, бірқатары әрі «жанды», әрі «жансьіз» 
заттыц кыймылы, күйі болуы мүмкін. Мысалы; тебу, тістеу деген етістіктерді 
айуанаттың кыймыл әрекетім білдіретін етістіктер катарына костык. Сонда ат 
тебеді, айғыр тістейді дегендерді негізге алсак, одан адам тебеді, бала тістейді 
деп айтуға болмайды деген ұғым тумайды.

Б а р ы с, ш ы ғ ы с, ж а т ы с, к ө м е к т е с жалғауларын меңге- 
ретіы етістіктер, табыс жалғауын меңгеретін етістіктердей, өзара 
бөлеқ-бөлек мағналық топ қүрай алмайды. Олардың арасына меже 
болатындай да айқын белгілері жоқ. Дегенмен, бірқатар етістіктер 
көбінесе барыс жалғаудағы сөздерді, бірқатары — шығыс, т. б. 
жалғаудағы сөздерді меңгереді.

Барыс жалғауды меңгеретін етістіктер: бсіру, кету, келу, жату, 
отыру, сену, нану, ұмтылу, беттеу, қырындау, таяну, шығу, түсу,
тою, қарау, салу, беру, оісету, жүру, шабу, кіру, қону, отыру, құю,
айту, толу, қамау, щою, жақындау, бату, қызығу, дайында- 
лу, т. б.

Шығыс жалғауды меңгеретін етістіктер: шығу, қайту, келу,
түсу, тұру, қозғау, қарау, тастау, алу, көру, оқу, өту, қорқу, озу. 
таю, туу, таму, секіру, асу (таудан асу), куту (үйден күт), өлу,
тарау, ұшу, тоқу (мақтадан току), істеу (ағаштан істеу), тігу
(барқыттан тігу), салу (тастан салу), қалу, пісіру, орнату (тастап 
орнату), соғу, қарғу, сурану т. б.

Жатыс жалғауын меңгере алатын етістіктердің саны онша көп 
емес, олар: отыру, тұру, оісүру, жату, болу, ойнау, оісүзу, т. б. (Жа- 
тыс жалғаулы сөздер бар, оісоқ деген есімдермен тіркесе береді: 
үйде бар, тауда жоқ, кітапта бар, есімде оісоқ, менде бар, сенде 
жощ т. б.).

Көмектес жалғауды меңгеретін етістіктер: алысу, тартысу, та- 
ласу, қатарласу, күресу, сөйлесу, соғысу, алу, беру, көру (көппеи



көрген ұлы той), ұшу, ұру, айдау, қопару, ұстау, байлау, шайнау 
(тіспен шайнау), сылау (балшықпен сылау), жуу (сумен жуу), 
сөйлеу, жазу, есу, оқу, тоқу, оісүру (көшемен жүру), шабу (балта- 
мен шабу), оісүгіру (басқышпен жүгіру), тарту, тігу, өту (өмірі 
күлкімен өтті), түсу (парашютпен түсу), оюүру (түнімен жүрдік), 
т. б.

Септік жалғауларды меқгере алатын етістіктердіқ тізімі жоға- 
рыда саналғандармен түгелденбейді. Олардың тізімін әлі де бол- 
са, әрі қарай жалғастыра беруге болады. Бірақ соларға қарап етіс- 
тіктердің септеулерді меңгеру кабілеті бірдей еместігін ақғаруға 
болады.

б) М е ң г е р у ш і с і  е с і м  б о л ғ а н  с ә з  т і р к е с і .  Грам- 
матикаларда меңгеріле байланысатын сөз тіркестерінің басыңқы 
сыңары етістік болады деп айтылады. Қазақ және басқа тюрік тіл- 
дерінің материалдарына қарағанда, есім сөздердің де баяндауыш 
қызметінде түрып шығыс, барыс жалғаулы есімдерді меңгеретінін 
көреміз: сендер бір-біріңе ңонаңсыңдар. Елеусін бәйбішеден сегіз■ 
аң жас кіші (Ғ. Мүст.). Бүл сөйлемдердегі бір-біріңе деген барыс 
жалғаулы жанама толықтауышты қонақсыңдар деген зат есімнен 
болған баяндауыш, бәйбішеден деген шығыс жалғаулы жанама 
толықтауышты кіш і деген сын есімнен болған баяндауыш меңгеріп 
түр.

Осындай, септік жалғаулы сөздерді меңгеріп сөз тіркесінің ба- 
сыңқы сыңары болып айтылатын есімдер — баяндауыш қызметін- 
дегі зат есімдер мен сын есімдер.

Зат есімнің меңгеруші болуына мысалдар: Сендер осы үйгг
ңонаңсыңдар. Ж аңып колхозға шығатын комиссияға мүше. Сен 
маған інісің. Мен саған ағамын, т. б.

Осылар сыяқты сындық мазмүны бар кейбір зат есімдер болма- 
са, кез келген зат есімдерді меңгеріле байланысқан сөз тіркесініц 
басыңқы сыңары етіп айта беруге болмайды. Оған қарағаида, сын 
есімдер меңгеруші болып өте жиі кездеседі (§ 36).

Сын есімнің меңгеруші болуына мысалдар: Көбекең мысыңтан 
да епті. Сен түйеден де аңқаусың. Сақалын сатқан кәріден, Еңбегін 
сатқан бала артық (А.). Ол сауысңаннан сақ (Ғ. Мүст). Қаульі- 
ның маңызы өте зор екені оюүртқа мәлім  («С. Қ.») Жуас түйе оюүн- 
деуге жақсы (мақ.). Ол сөзге қүмар. Бетегеден биік, оюусаннан 
аласа. Біреуден артық, біреуден кем.

§ 20. Ортақ меңгеру. "

Ортақ менгеруде белгілі жалғаудағы сөздерді бірнеше сөз (түй- 
декті тіркес) бірлесіп меңгереді. Мысалы:

К үнсіздерге күн болған,
Ж ер жүзіне нүр болған.
Ақы лды қ кені данышпан (Ж -).
М ерекені зор табыспен қарсы алдьщ  («С. Қ.»).

Бүл сөйлемдердегі көмектес жалғаулы табыспен, барыс жал- 
ғаулы күнсіздерге, оюер оюүзіне деген толықтауыштар — меңгеріле
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байланыскан сөз тіркестерінің бағыныңқы сыңарлары. Оларды мең- 
геріп, өзіне бағындырып тұрған сөздер, жоғарыда көрсет.ілгендей, 
дара етістіктер де, дара есімдер де емес,— есім мен көмекші етіс- 
тіктердем болған күрделі баяндауыштар: қарсы алдық, күн болған, 
нұр болған. Бұларды екі айырып жоғарғы толықтауыштарды тек 
етістікпен ғана тіркестірсек, онымыз жасанды, мағнасыз тіркес бо- 
лып нгығар еді (мысалы: мерекені зор табыспен алдыщ, күнсіз- 
дерге болған, оісер оісүзіне болған дегеидерді жоғарғылармен 
салыстырыңЫздар).

Олай болатын себебі — меңгерілген толықтауыштар тек етістік- 
термен ғана мағналық байланыста айтылмаған, олардың қасында- 
ғы есімдермен де (— түгел баяндауыштармен) грамматикалық бай- 
ланыста айтылған. Бұл жағынан олардың есімдермен де байланыс- 
ты болуын щ лы ш ы нан қан тамған, аузымен орақ орған дегендегі 
жанама толықтауыштардың баска зат есімдермен (қылышынан 
қан..., аузымен орақ....) байланысындай деп қарауға болмайды. 
Соңғылардағы зат есімдер сөйлемдегі қызметіне карай тек мағна- 
лық байланыста айтылған да, табыспен қарсы алдық, күнсіздерге 
күн болған... дегендер әрі мағналңқ, әрі грамматикалық байланыс- 
та айтылған. Соңғылардың грамматикалық байланысы — меңге- 
ру — меңгерілу.

Бұл сыяқты, есім мен көмекші етістікке меңгерілетін сөздер ба- 
рыс, шығыс, көмектес және табыс жалғаулы да болады. Мысалы: 
Жамалбек жолдасын жақсы көреді; ол інісін өз қолына алуды 
мақұл көрді.

Бұл мысалдардағы көреді, көрді — негізгі мағнасында табыс 
жалғауды керек ететін етістіктер: жолдасын көреді, баласын көрді. 
Солай екен деп жоғарғы мысалдағы тура толықтауыштарды тек 
сол етістік меңгеріп тұр деп карауға болмайды. Олай болса, оісол- 
дасын жақсы көреді дегенді тек оісолдасын кәреді деп, алуды мсі- 
құл көрді-ні өзгертіп, алуды көрді деп түсінер едік.

Гүлнар әзірге емі жоқ сырқаттың емін табуды арман еткен 
(С. М.үқ.). Олар өткен жылғы табысты баянды етті («С. Қ.»).

Бұл сейлемдердегі ет — мүлде табыс септеуді керек етпейтін 
көмекші етістік. Ол жоғарғы сөйлемдерде арман, баянды деген 
есімдермен бірлесіп тура толықтауыштарды меңгерген.

Сөйтіп, жоғарғы мысалдардағы тура толықтауыштарды меңге- 
ріп тұрған сөздер етістіктер емес екен. Олай болса, етістіктердің 
алдында тұрған есімдер ме? Олар да емес,— екеуінің қосындысы — 
есім мен көмекші етістіктен кұралған кұрделі баяндауыштар.

Осындай, есім мен көі^іекші етістіктен құралған баяндауыштың 
толықтауышпен синтаксистік байланыста болуын ортақ меңгеру 
дейміз.

Ортақ меңгеруде есімдердің негізгі тұлға екендігі даусыз. Оны 
есімдердін баяндауыш қүрамындағы роліне қарап та, табыс жал- 
ғаулы сөздердің баяндауышқа қатнасына қарап та білуге болады, 
Ол кұрамда негізгі баяндауыштық қызметті есімдер атқарады да, 
етістіктер оларға көмекші кызметте жұмсалады.
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Есімдер мен етістіктердіқ табыс септеулі тура толықтауыш- 
тарды бірлесе меңгеруі қазақ тіліыде жиі ұшырайды деп қарасак, 
олардың барыс, шығыс, көмектес септеулі жанама толықтауыштар- 
ды меңгеруі қазак тілінің сөйлем құрылысынан одан да кәп орын 
алады.

Қ а б ы с у  (примыкание)— тюрік тілдерінде, оның бірі қазақ 
тілінде, өте жиі қолданылатын синтаксистік байлаиыс формасының 
бірі. Егер қыйысуда сөз тіркесіндегі бағыныңқы сөз басыңқы сез- 
дің грамматикалық мазмұнына, тұлғасына бейімделе тиісті жалғау- 
да айтылып байланысса, меңгеруде ол, негізінде, басыңқы сөздің 
әуеніне ілесе тұлғаланса, ал қабыса байланысқан сөз тіркестері 
өзара ешқандан жалғаусыз, тек катар түру аркылы тіркеседі. Сон- 
да қабыса байланысқан сөз тіркестерінің грамматикалық байланыс 
амалы — с ө з д е р д і қ  о р ы н  т ә р т і б і болады. Бірақ сөйлем- 
де жалғаусьіз, қатар тұру арқылы байланысқан сөз тіркестерінің 
бәрініхЫзайлакысү тәсілі каоысу ббла"оеЬменді. мысалы. екі зат ' 
есімді іге зат есі.м мен сын есімді қатар қойып аитумен оастаТыш- 
бая ндауьіштык катнастағы-саа.. тіркесі-н. жасауЕа боладьі: Оспая — 
бЩ ггаШ р/Жарас — стидент. ай оісарық. ма.л г.вміяг т. б.

Мүндаіғы бастауыш-баяндауыштар қатарласа, тұрғаы орнына 
қарай белгілі мүшелік қызметте айтылып, өзара жалғаусыз. байла- 
ныскан. Солай екен деп олардың байланыс формасын кабысу деп 
ҚсГріуга болмайды (олардың байланысы — қыйысу). Дұрысында, 
олар тек тұрған орныиа қарай байланысқан сөз тіркестері емес, 
интонаңия арқылы да байланысқан сөз тіркестері: бастауыштан
баяндауыш айрым әуенмен екі жарылып айтылады. Соның нәтиже- 
сінде олар кабьтса байланысатын сөз тіркестерінен басқаша муше- 
лік катнаста байланысқан сөз тіркестері болып тұр. Қабыса бай- 
ланысатын сөз тіркестерініп жігін айыруда да ннтонацияның ролі 
у.іікеіг бТрак олар ж оғарғьт бастауыш-баяндауыштық тіркестёрдей 
екГайрым әуенмен аитылма йды, бірсыдырғы тұтас әуенмен ’ аиты- 
лып, бір фразалық екпінге бағынып тұрады. Олардың оағыныңқы 
сынарлапы сөйлеміте турлаусыз- мштте қызметіпде жұмсалады.

І Бірсыдырғы ұласқан әуенмен айтылатын сөз тіркёсінің бағының- 
|кы сыңарының басыңқымен жалғаусыз, қатар тұру арқылы байла- 
нысын қабысу дейміз.

Қабыса байланысатын сөз тіркесініқ қурамы әртүрлі болады: 
оның бірінші сыдары — зат есім, сын есім, сан есім, сілтеу есімді- 
гі. устеу. етістіктін есімттте көсемтпе түрлері болады да, екінші сы-
нары не зат есім, не і___________ СБП

Зат есіммен қабыса тіркесетін~~сөздер:
3 а т е с і м: темір курек, ағайГ~күрек, о/сел диірмен, түлкі ■ ты- 

иақ, етікші бала, жұмысіиы адам, т. б.
С ы н е с і м: биік тау, қызьщ өмір, оісақсы талап, малды кол- 

™з, щоралы қой, таудай талап, еріншек бала, оісастық шақ, социа- 
стік оісарыс, т. б.

§21.  Қабыса байланысқан сөз тіркестері



С а н е с і м: үш кісі, мың ңой, оныншы мектеп, бесінші брига- 
За, т. б.

С і л т е у  е с і м д і г і :  бұл ңала, мына ара, ана кісі, осы ауыл, 
сол табыс, ол сұраң, т. б.

Е с і м ш е: айтылған сөз, келген кісі, айтар сөзім, келетін бала , 
■айтатын сөз, т. б.

Етістіктермен қабыса тіркесетін сөздер:
Ү с т е у л е р :  кеше көрдім, бүгін кірісемін, мана айщанмын, 

тез қыймылдаңдар, баяу сөйлеп отыр, жоғары көтерілдік, төмен 
түстік, т. б.

К ө с е м ш е: асығып сөйледі, аңырындап жүріп келеді, адырая 
ңарады, т. б.

С а н е с  і м: ңырың ңұбылды, үш келді, екі көрдім, т. б.
С ы н е с і м: жаңсы сөйледі, ңысңа кесті, судай ағады, оіселдей 

еседі, т. б.
3 а т е с і м: кітап оңьідым, мал баңтым, жазу жаздым, т. б.
Бұларды жыйнактап зат есім, етістікпен қабыса байланысатын 

сөздерді схемамен көрсетсек, былай болар еді:

.Зат е с і м м е н  к а б ы с а т і р -  Е т і с т і к п е н  қ а б ы с а т і р -  
к е с е т і н  с ө з д е р  к е с е т і н с ә з д е р

зат есім үстеу
сын есім кесемше
сан есім — Зат есім сан есім — Етістік
есімше  /  сын есім

- сілтеу есімдігі зат есім

Қабыса байланысатын сөз тіркестерінің екінші сыңары қай 
сөз болуына қарай, оларды есімді және етістікті сөз тіркесі деп 
•екіге бөлуге болады. — -------------- —----- -— ----- —

Қабыса Оайланысқан есімді сөз тіркестерінің бірінші сыңарла- 
ры анықтауыштық қызметте, етістікті сөз тіркестерінің бірінші сы- 
ңары пысықтауыштык, кейде толықтауыштық қызметте жұмсала- 
ды. Сондай-ақ, қабыса байланысатын сөз тіркестерін бірінші 
сыңарларыиың екіншілеріне синтаксистік қатнасына қарай бәлген- 
де, былай болады:

1. Атрибуттық қатнастағы сөздер (анықтауыш пен анықталушы 
сөздер): темір күрек, оісібек орамал, колхоз малы, Абай кәшесі, 
ңызың заман, оісаңсы бала, үш кісі, мың ңой, т. б.

2. Пысықтауыштық қатнастағы сөздер (пысықтауыш пен пы- 
сықталатын сөздер): тез кел, аңырьін оісүр, бүгін айт, ертең бар, 
жаңсы біледі, жаман сөйлейді, т. б .

3. Объектілік қатнастағы сөздер (толықтауыш пен толықтала- 
тын сөздер): кітап оңыды, хат оісазды, о/сіп иірді, мата тоңыды, т. б.

Практикалық оқу құралдарына қабысу дегенге анықтауыштық 
топ енгізілді де, пысықтауыштық, толықтауыштық топ ол қатарға 
қосылмады. Толықтауыштардың байланысы, жалғаулы болсын,
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жалғаусыз болсын әруақытта тек меқгеру болады деп оқытылыц 
келеді. Оның, негізінде, солай екені даусыз, бірақ жалғаусыз, етіс- 
тікпен қатар тұратын тура толықтауыштардық етістікпен байланы- 
сы кабысу болатыны да біз үшін ешқандай күманды 'емес. Осыған 
сүйеніп жалғаулар арқылы байланысқан толықтауыштарды меқге- 
рілген толықтауыштар деп, етістіктермен жапсарласа қатар түрып 
жалғаусыз байланысқан толықтауыштарды қабыса байланысқан 
толықтауыштар деп қараймыз.1 Соқғыға тура объектілер ғана емес, 
жалғаусыз айтылғаи жанама объектілер де енедІ. Мысалы:

а) өлеқ оқыдым, пішен шаптық, киім тікті, жүмыс істедік;
б) М осква бардым, ііе көрдім,

Туысқан-туған ел көрдім, (Ж .).

Қабысу арқылы байланысатын анықтауыш, пысықтауыштар- 
дың басыңқы сөздерге қатысы екі түрлі болады: 1) жапсарлас қа- 
бысу; 2) алшақ қабысу.

Ж а п с а р л а с  қ а б ы с у ғ а  ешқандай қосымшасыз түбір 
күйінде жүмсалған анықтауыш, пысықтауыштар енеді. Олар өзі 
қатысты сөздермен берік байланыста болады. Сондықтан оларды 
анықталатын есім мен пысықталатын етістіктерден қашықтатуға 
болмайды.

А л ш а қ  қ а б ы с у ғ а  қосымшалар жалғанып анықтауыш, пы- 
сықтауыш болған сөздер, не өздері қатысты сөздермен ғана мағна- 
лық байланыста түрып, одан қашықтап түра алатын сөздер енеді. 
Сонда соңғылардың анықталатын, пысықталатын сөздермен бай- 
ланысы, біріншіге карағанда, босақ болады. Сондықтан оларды 
жапсарласа қабысатын анықтауыш, пысықтауыштардан, кейде сөй- 
лемнің баска мүшелерінен бүрын қоюға болады. Мысалдар:

Жапсарлас қабысу Алшақ қабысу

Жақсы кісі, 
Қол. сағат, 
Үш бала,

Ақырын сөйледі, 
Кілт тоқтады, 
Үш келді.

Ақылды кісі, 
Сулы жер, 
Түсініксіз сөз,

Күліп қарады, 
Адамша сөйледі 
Бүгін келді.

Мүндағы жащсы кісі, қол сағат, үш бала дегендегі анықтауыш- 
тардың қызметі тек түрған орнына қарай белгілі болып түр. Олар- 
дың сындык, анықтауыштық сыртқы белгісі жоқ, ақылды, сулы, 
түсініксіз деген сөздердіқ сындық, аиықтауыштық қызметі анықта- 
латын сөздеірмен қатар турғаннан ғана белгілі болып түрған жоқ, 
—ды, —лы, —сіз қосымшаларынан да белгілі болып түр. Пысық- 
тауыштардан да осыидай айырмашылық байқалады. Сонық нәти- 
жесінде олар бір сәзге бірдей қатысы болатын болса, алдыңғылар 
бүрын түрады да, соңғылар одан кейін анықталатын, пысықтала- 
тын сөздермен жапсарласып қатар түрады. Әдебиеттен мысалдар:
1. Жанат сақыйналы сары кездікті ала есік алдыиа шықты.
2. А қ күмістей ақша қар өзен, орман, даламды бірдей жапқан!
3. Григорий Пешков өте ер көңілді, ақ жарқын, жайдары ж ігіт .

і  Оның солай екенін проі)). Н. Т. С а у р а н б а е в та «Қазақ тіліндегі қүр- 
малас сөйлемдер жүйесі» дегеп еңбегінде қолдайды.
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4. Нән оерке тау жақтан соққан әсем от исіне тұмсығын төсеп ілге- 
рі тарта берді.

Алшақ қабысатын пысықтауыштардың бірқатары, қасында бас- 
қа пысықтауыштары болмаса да, етістіктерден қашықтап ікөп құ- 
рамды сөйлемнің басында, ортасында тұрып байланысады. Оларды 
қабысудан айырып, жанасу деп қараймыз.

§ 22. Жанасу

Ж  а н а с у алшақ қатнаста болғаи сөздердің өзара байланысы- 
ның бір түрі. Тюрік тілдері грамматикаларында оны синтаксистік 
байланыстың көп түрінің бірі деп қарамағанмен, ондай фактының 
барлығы көзге көп түседі. Оны ІТ. К. Дмитриев «О п и с а т е  л ь- 
н ы й гі о р я д о к» деп те атаған.1

Бүдан алшақ байланыстағы сөздерді меңгеруден бөліп қарауға 
болады деген кортынды шығады. Оны көп жылғы мектеп тәжрибе- 
сінде орнықты болған жанасу деген терминмен де атауға болар.2 
Мектеп грамматикаларының кейбір авторлары оны тек пысық- 
тауыштың пысықталатын сөзімеы байланысуы деп қарайды. Біз 
жанасуды тек алшақ байланыстығьт пысықтауыш пен пысықтала- 
тын, анықтауыш пен анықталатын сөздердің қабыса байланысуы- 
ның ерекше бір түрі деп қараймыз.

Бұл туралы да жоғарыда айтқандарды қайталақтамай, қабыса- 
байланысатын сездердің алшақ түрып-ақ етістіктерге, есімдерге 
қандай-қандай катысы болатынын санағанда мынадай болады:

1. М е з г і л ж ә н е м е -к е н  п ы с ы қ т а у ы ш т а р :  Бүгін жұ- 
мысқа ерте кірістік.

Ж оғары, төмен үйрек. қаз с
Ұшып тұрса, сымпылдмп (А.).

2. Қ ө с е м ш е  т ұ л ғ а л ы қ ы й м ы л п ы с ы қ т а у ы ш т а р : 
Қасқырлар ажырайып бетімізге қарайды (Ғ. Мұст.). Үлый-ульій 
қаскыр сегіз болды (Ғ. Мүст.). Тынымсызды жіберсең, тыңдай- 
тыңдай өзің барарсың (мақ.).

3. Зат есімдегі —ша, —ше, —дай, —дей... қосымшалары жал- 
ғаиып болған сыгі пысықтауышгар: Ол бізді танымаған кісііие ал- 
дымыздан өте шықты; ол мені танымағандай бетіме қайта-қайта 
қарады.

1 Н. К. Д  м и т р и е в. Грамматика башкирского языка, стр. 214.
2 Жанасу деген атау, орине, оған берілетін мағнаны толық қамтый алмай-  

ды. Сондықтан оны ніартты түрде қолданып отырмыз. Онық орнына алиіақ қсі- 
бьісу деген элдекайда үғымды болар еді.



III. СӨЙЛЕМ Ж ӘНЕ ОНЫҢ ТҰРЛАУЛЫ М УШ ЕЛЕРІ

§ 23. Ж ал аң  ж ә н е  жайы лма еөйлем дер. §  2 1 .  Сөйлемнің түрлаулы  мүш елері.
3. Б а с т а у ы ш :  §  25. Бастауыш туралы түсінік. §  26. Есім дердің  баста-  
уыш қы зм етінде  ж үм сал уы . § 27. Сапалық ес ім дер ден  болған бастауыш-

тар. §  28. К ү р д ел і  бастауы ш тар.
2. Б а я н д  а у ы ш :

§  29. Б аяндауы ш ты ң ж асалуы . 1. Е т і с т і к  б а я н д а у ы ш т а р :  § 3 0 .  Етіс-  
т іктерден  болған д а р а  баяндауы ш тар. § 31. Е тістіктерден  болған күрделі  
б а я н да уы ш т а р . 2. Е с і м б а я н д а у  ы ш т а р .  § 32. Есім баяндауы ш тарды н  
ж а с а л у ы .  § 33. Е сім дерден  болған күрделі баяндауы ш тар. § 34. Есім  
баяндауы ш тарды ң голық ауыш ж ә н е  пысықтауыштарды меңгеруі.  §. 35. Кө- 
мекші етіст ікті есім баяндауы ш тар. § 36. Күрама баяндауы ш тар. § 37. „ Б а р “, 

„ ж о қ “ с ө з д е р ін ің  баяндауы ш  қы зм етінде  жүінсалуы.

§ 23. Жалаң және жайылма сөйлемдер

Әрбір сөйлем біршама аяқталған ойды білдіреді де, пікір алы- 
су, түсінісу үшін жұмсалады. Жеке сөйлемдердің дәлді мағналары 
көбінесе олармен тіркесе айтылатыи басқа сөйлемдерге байланыс- 
тыра қарағанда анық болады. Мысалы:

1. Күн сары белге шұқшыйып барып қалыпты. Тұс-тұстан кө- 
терілген қою шақ, тымық әуе де оісайымен ғана ыдырап барады.

2. Әлдеқайда шырқаған ән естіледі. Ойды өзіне тартып ап, бой- 
ды тербеп тұрғандай. Ауыл иіымыр-шымыр қайнайды: өрістен мал 
қайтты, көшеде ойнаған бала, оісүгірген ит-құс. (Ғ. Мүст.).

1-мысалдағы екі сөйлемнін екеуі де өзалдына тыянақты. Екеуі 
де, дараланып окшау тұрғаы қалпында, аяқталған екі түрлі ойды 
білдіреді. Солай бола түрса да, ол екеуі өзара мағналық байла- 
нысы жағынан карасақ, табиғаттын бір мезгілдегі суретін көз ал- 
дыңа елестетеді. Ал, 2-мысалдағы 6 сөйлемде мағиалық даральгқ бір- 
дей емес: Әлдеқайда шарықтап ән естілді деген сөйлемнің мағнасы 
айқын. Ал, 2-сөйлемді онымен байланыстыра қарамай, оқшау тұр- 
ған күйінде оқысақ, әңгіменің не жайында екенін аңғара алмас 
едік: өйткені ойды өзіне тартып ап, бойды тербеп тұрғандай деген 
сөйлемде әңгіме не туралы айтылып отырғаны күңгірт. Егер оны 
бірінші сөйлеммен байланыстыра оқысақ, әигіменің ән жайында 
болып отырғаыы бірдеы байқалады. Одан кейінгі с.өйлемдер де өза- 
ра байланысты: Ауыл іиымыр-шымыр қайнайды дегенді өрістеч 
мал қайтты, кәшеде ойнаған бала, жұгірген ит-құс дегеи сөйлем- 
дер саралай түсіп отыр.

Абстракциялау негізінде жасалатын грамматикалық ережелер 
бойынша қүрылған жай сөйлемдер жалаң, жайылма болып бөлінеді.

Бастауыш пен баяндауыштан (не оның бірінен) құралған сөй- 
лемді жалаң сөйлем дейміз.
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Бастауыш, баяндауыштан басқа тұрлаусыз мүшелері де бар 
сөйлемді жайылма сөйлем дейміз.

Жайылма сөйлемге енетін тұрлаусыз мүшелер не бастауыштың, 
не баяндауыштың (кейде екеуінің де) маңына топтанады:

Ж а л а ң  Ж а й ы л м а

}К ел  I өріиелене түсті. Ы зғарлы  ж ел  / өриіелене т уст і.
Толқын I күшеііді. Теціздіц толқыны  / кем еніц бүйі-
Кеме I ж үріп келед і. р іне кеп соғады.

Ш ығысқа беттеген үлкен  кем е  
I толқынды т ецізді т іл іп  ке- 
леді.

Сөйлем құруға негіз болатын бас мүшелерді түрлаулы мүшелер 
дейміз. Тұрлаулы мүшелер сөйлем атаулының ррамматикалык 
ұйытқысы, арқауы сыяқты: егер жалаң сөйлем сол екеуінен ғана 
не оның бірінен ғана құрылса, жайылма сөйлемдер сол екеуінің 
маңына басқа мүшелердің топтанып тұруынан жасалады. Тұрлау- 
г.ыз мүшелер тұрлаулы мүшелерді, не біріи-бірі анықтап, толықтап, 
пысықтап тұрады.

Түрлаулы мүшелердің маңына топтанып, не тікелей соларды, 
не бірін-бірі анықтап, толықтап, пысықтап түратын мүшелерді тұр- 
лаусыз мүшелер дейміз. Мыс.:

Шығысқа қарай беттеген үлкен кемеЦтолқынды теңізді тіліп 
келеді.

Бұл сөйлемнің бастауышы — кеме, баяндауышы — тіліп келеді. 
Олардан басқа мүшелер сол екеуінің маңына топтак^іп екі шумақ 
құралған да, эр іпумақтағы сөздер біріне-бірі бағынып барып, не 
тікелей бастауышқа, не баяндауышқа бағынған. Ол сөйлемнің 
кұрамыидағы мүшелердің біріне-біріиің қатысын схемамен көрсет- 
сек, былай болар еді:

Кеме
ЛI

үлкен
і

беттеген
Т

шығысқа қарай

тілш келеді

і
теңізді

і
толқынды

Т ұ р л а у с. ы з м ұ ш е л е р — толықтауыш, анықтауыш, пы-
■сықтауыш болып үшке бөлінеді.

Сейлемнің құрамыңа енетін тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелер өза- 
ра синтаксистік байланыста айтылады. Сол байланыстарына қарай 
сөйлемнің құрамындағы сөздер мен сөз тіркестеріне белгілі сүрақ- 
тар қойылады.

Сөйлемнің құрамында олардан басқа да сөздер болады, олар: 
қаратла, қыстырма, одағай сөздер. Бұларды жыйнақтап — сәйлем- 
дегі оқшау сездер деп атаймыз.
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Сөйлем мүшелері өзара әрі мағналық, әрі грамматикалық бай- 
ланыста болса, оқшау сөздер сөйлемге, не сөйлем мүшелеріне тек. 
мағналық қатнаста айтылған сөздер болады. (§ 69).

§ 24. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері

Сөйлемдегі ойға негіз болатын, сөйлем қүрауға қазық болатьтн 
бастауыштыд, баяндауыштың мағналары да, қызметі де сол екеуі- 
нің грамматикалық қатнасынан туады. Оларға анықтама берілген- 
де де, талдау жасалғанда да сол қатнастары еске алынады. Осьі 
тұрғыдан қарағанда, бас мүшелерге беретін анықтамамыз былай 
болмақ:

Сөйлемде айтылатын ойға негіз болатын, баяндауыш арқылы 
айтылған қыймылдың не басқа сапаның иесі болатын мүшені бас- 
тауыш дейміз.

Бастауыштың ісін, қыймылын, к ім г не екенін, қанша, қандай 
екенін білдіріп, сөйлемдегі ойды тыянақты етіп тұратын мүшенІ 
баяндауыш дейміз.

Күн оісылынды. Қсір ери бастады. Ж ер біресе жібиді, біресе, 
қатады (Ғ. Мүст.).

Бүлардағы бастауыштар: күн, қар, оісер; олардың баяндауыш- 
тары: жылынды (күн), ери бастады (кар), оісібиді, қатады (жер). 
Сондай-ақ, біз бақыттымыз. Оспанқул — бригадир. Аспан ашық 
дегендер де — бастауыш пен баяндауыштардан күралған жай сәй- 
лемдер: бірінші сөіглемде біздің қандай екеніміз (бақыттымыз), 
екінші сөйлемде Оспанқүлдың кім екені (бригадир), үшіншіде — 
аспанның қандай екені (ашық) баяидалған.

Бастауыш пен баяндауыш өзара кыйыса байланысады (§ 5, 12, 
13, 14), сөйлемде бастауыш бұрын, баяндауыш одан соң тұрады 
(§ 58, 65).

Баяндауыш бастауыштың ісін, қыймылын, күйін және баска 
заттық, сындық сапасын білдіріп, бастауышқа бағынады. Бүл жа- 
ғынан түрлаулы мүшелердің ең пегізгісі — б а с т а у ы ш ,  бірак 
с ө й л е м д е г і  қ ы з м е т і  ж а ғ ы н а н  бастауыштан гөрі б а- 
я н д а у ы ш т ы ң с и н т а к с и с т і к қ ы з м е т і а н а ғ ү р л ы м 
б а с ы м болады. Оны мьшалардан байқауға болады:

1. Баяндауыш сөйлем арқылы айтылған ойды тыянақтап, сөй- 
лемді аяқтап түрады.

2. Бастауыштың мағнасы баяндауыш болған сөздің морфоло- 
гиялық қүрамыидагы түлғалар арқылы белгілі болғанда, бастауыш 
сөйлем ішінде арнай айтылмай (§ 75) сөйлем толымсыз бола бере- 
ді. Ал, баяндауыш айтылмай, толымсыз болатын сөйлемдер өте си- 
рек кездеседі.

Осындай, баяндауыштың синтаксистік-қызметі бастауыштан ба- 
сым болғанына карап, баяндауышты ғана бас мүше деп қарау 
дүрыс болмайды. Шынында, ол екеуі де — сөйлем қүрауға үйытқы 
болатын, басқа мүшелерді айналасына үйіріп түратын, сөйлемнің 
үйымдастырушы орталығы болатыи бас мүшелер. Олардың өзіне- 
тән ерекшеліктері, синтаксистік ережелері бар.
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1. Б а с т а у ы ш і

§ 25. Бастауыш туралы тусінік

Тұрлаулы мүшенің бірі болып танылатын бастауыштьщ грам- 
матикалық тұлғасы — сөздің атау тұлғасы, басқаша айтқанда, бас- 
тауыш қызметінде жұмсалған сөз не сөз тіркесі атау септеуінде 
тұрады. Тюрік тілдерінде, оньщ бірі қазақ тілінде, атау оептеулі 
бастауыштың грамматикалық ерекше тұлғасы я дербес морфоло- 
гиялық көрсеткіші жоқ.

Атау септеуі деп есімдердің негізгі, туындьі түбір күйінде, тәуел- 
дік, көптік жалғаулары жалғанған түрінде жұмсалған тұлғасын 
айтамыз. Бірақ ондай атау тұлғалы сәздер әруақытта бастауыш 
кана болмайды, сөйлемнің басқа да мүшелері болады. Сондада 
атау септеуін, негізінде, бастауыштық тұлға деп қараймыз.

Бастауыштар кейде формаланбағап ілік септеуінде де айтылады; ондай ілік 
септеулі бастауышы бар сөйлемнің баяндауышы не тәуелдік жалғаудағы сөз 
болып, не тәуелдік жалғаулы сөз күрделі баяндауыштық құрамында болыл 
келеді; .

 ̂ а) Шығанақ почта конторындағы радиоға кұлағын төсеп отырғаиы 
(Ғ. Мұст.). Тас түсіріп тұрсам, мына біреулер жанжал шығарыл түрғаны
(Қ. Ә б .) ;

б) Біз Сталин каналымеи суды осы Мырзашөлге жеткізуіміз керек (С. Мұк.). 
Мен Гүлжаһанмен әлі жөнді әқгімелескенім жоқ (Ә. Әб.).

Бастауыштарға қойылатын негізгі сұрақтар —кім?, не? Бас- 
тауыш қызметінде жүмсалатын сөздердің көптік, тәуелдік жалғау- 
ларда жұмсалуына қарай, жоғарғы сұрақтар да сол лсалғауларда 
айтылуы мүмкін және бұл сүрақтар сөйлемде бастауыш болар де- 
ген сөздерге ж а л а ң к ү й і и д е қ  о й ы л м а й д  ы, баяндауыш- 
тармен қабаттаса койылады. Мысалы: Аоісар баяндама оюасады 
ХКі м б а я н д а м а  ж а с а д ы ?  — Ажар...). Айту оңай, істеу 
ңыйын (Н е о ң а й? — Айту..„ н е  қ ы й ы н ?  — Істеу ....). Ерін- 
шектің ертеңі бітпес ( Н е с і  б і т п е с ?  — Ертеңі...).

Бастауыш қызметінде жұмсалатын сәздер, — негізінде, есімдер. 
Олар дара күйінде — ж а л аң, өзара не басқа сөздермен тіркескен 
күйінде — к ү р д е л і болып жұмсалады.

§ 26. Есімдердің бастауыш қызметінде жұмсалуы
Жалпы алғанда, бдстауыш бола алмайтын сез жоқ. Белгілі 

жағдайда, тіпті, өзалдына сөйлем мүшесі болмайды дейтін шылау 
сөздер де, сөз емес, сөз құрау үшін жұмсалатын жеке дыбыстар да 
сөйлемде бастауыштық қызметте жұмсалуы мүмкін.1 Дегенмен, 
сөйлемде бастауыштық негізгі қызмет атқаратын сөздер— зат есім-

і Соң — өзінен бүрынгы сезден бөлек оісазылады деген сөйлемде соң —  
бастауыш. Баспахаида әріп терушілердің сөзіне қүлак салған кісіге мына- 
дай сөйлемдер кездеседі: Мына эісердегі а иіықпай қалыпты, б теріс түсіпті. 
Осындағы а, б — бастауыштар. Сол сыякты, әруакытта баяпдауыш қызметінде 
жұмсалады деп танылатын жіктік жалғаудағы етістіктер д е  ■ субстантивтеніл 
бастауыш қызметінде жұмсалуы мүмкін: көрдім  — көп сөз, көрмедім  —  бір-ақ  
сөз (м ак). Мұндағы көрдім, көрмедім  — бастауыш.
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дер мен олардың орнына жүретін есімдіктер. Олар түбір тұлғада 
да, тәуелдеулі, көптеулі күйлерінде де бастауыш болады:

Салиқа қырман басына келді. Колхозшылар астықты элеватор- 
ға жөнелтіп жатыр.

Біздің партиямыз, қаһарман халқымыз үлы табыстарға жеттһ
Біз жүріп келеміз. Аттар әлденеге құлақ тіге қалды. Анадайда 

бірдеңе қараңдағандай болды.
Бастауыш болатын сөздер негізінде зат есімдер, есімдіктер бол- 

ғанмен, олардың барлығының бастауыштық қызметі бірдей емес: 
бірқатар зат есімдер бастауыш болуга бейім, көбінесе а р н а у л ы  
бастауыштар, бірқатар зат есімдер толықтауыш болуға бейім, кө- 
бінесе а р н а у л ы толықтауыштар қызметіне жұмсалады.

Зат есімдердің ол айырмашылығы казақ тілінде кісі, кісі емес 
деген ұғыммеи байланысты болады. Олардың мағналық өзгешелігін 
адам туралы кім? басқа жанды, жансыз зат туралы не? деген сұ- 
рақтармен айырамыз:

Т үй ем  шықты өріске,
Б оталары  маймаңдап,
Қойым өрді қаптайлап,
Қ озы лары м салды ойнақ (Ж .).

Қос артқан жалпақ арбада Айдардың ғана үй-іші отыр. Өзге- 
лері салт, мал айдап келеді. Алдағы биіктің асуы бәрінен кыйык 
(М. Әу.).

Кілемдей ж ер ім  түрленді,
Кы зғалдағы м гүлденді.
Кемпірқосақ күрсаулап,
К е г ім д е  жақа түрге енді (Ж-).

Батырлық майданда сыналады, ақылдылық ашу үстінде сыиала- 
ды (мақ.). Жауластырмақ жаушыдан... (мақ.).Оқу — білім азығы,. 
білім — ырыс қазығы (мақ.).

§ 27. Сапалық есімдерден болған бастауыштар

Сын есім де сөйлемде бастауыштық қызметте жұмсала бередһ
Заттың сапасын білдіретін сын есім сөздер, ойды ықшамды етіп 

аз сөзбен білдіру керек болғанда* зат есімдерімен қатарласып тұр- 
май-ақ, дара күйінде бастауыш (толықтауыш та) болуы мүмкін. 
Ондайда сын есімдердің сапалық мағнасы жойылып кетпей, олар 
әрі заттық, әрі сындық мағнада жұмсалады. Сонда сын есімдер 
әдетте қандай заттардың сыидық сапасы болып жұмсалып үйрен- 
шікті болса, сондай заттардың бастауыштық қызметін атқарып 
тұрады.1 Терец — көбінесе судың, теқіздің, қелдің, өзеннің сыны 
болатын сөз. Сондыктан оны бастауыш қызметінде терең батырады 
(мақ.) десек, алдымен терең су батырады деп түсінеміз. Ж үйрік—

і Бүл қазақ тілініқ ғана емес, көп тілге ортақ заң болу керек. Онық солай 
екенін А. А. П о т е б н я н ы қ  мына сөзінен де аңғаруға болады: Я думаю, 
что во всяком языке, имеющем прилагатсльное, эта часть речқ может ука- 
зывать на носителя признака и в этом смысле обозначать его (Из записок по 
русской грамматике, ч. I и II, стр. 97).
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бұрыннан аттың сыны болып орныққан. Бұл күнде поезд, машина 
туралы да жүйрік деп айтуға болғанмен, жүйрік тоқтығын білдір- 
мес (мақ.) дегенде, оны алдымен жүйрік ат деп үғамыз.

Заттардың ондай сындық сапасы бұл синтакоистік қызметте бір 
ғана|конкретті заттың орнына жұмсалмай, жалпылық мағнада, бір. 
тектес көп заттың орнына жұмсалады. Тек сын есімдерден болған 
жер-су аттары мен басқа жалқы есімдер ғана даралық мағнада 
жұмсалады. Ондайда олар орнықты заттық мағнаға ие болып, зат 
есім қатарына (Жуалы, Ақмойиақ т. б.) қосылады.

Соңғыларды қоспағанда, қазақ тіліндегі субстантивтеніп бас- 
тауыш болатын сын есімдер көбінесе кісі, адам туралы айтылған 
сөздер болады: олар, әсіресе, аз сөзбен көп мағна беруді керек 
ететін, мақал-мәтелді сөйлемдерде жиі ұшырайды. Мысалдар:

1. Сыпайы тоңбайды, қалтьграйды. 2. Жомарт жоқтығын білдір- 
мес. 3. Көп қорқьггар, терең батырар. 4. Кеп түкірсе, көл болар.
5. Жақсы ісімен жақсы. 6. Бұл сөзді тасыр ұқпас, талаптыі: 
ұғар (А.). 7. Батыр бір рет өледі, қорқақ мың рет өледі (мақ.). 
8. Жоққа жүйрік жетпес (мақ.), 9. Бар қашаған құтылмас (мақ.). 
10. Үлкен бастар, кіш і қостар (мақ.).

Сын есімдер тәуелдік, көптік жалғауларда тұрып та бастауыш 
кызметінде жұмсалады. Бірақ ол қағида сыи есімнің бастауыш бо- 
луының бірдеы-бір шарты еместігі жоғарғы мьгсалдардан анық 
көрінеді.

Сьгн есім (есімшелер де) көптік, тәуелдік жалғауларсыз-ақ 
субстантивтеніп бастауыш болу ушін олар анықтауыштық ыңғайда 
тұрмай, бастауыштық әуенмен, дауыс ырғағы арқылы басқа сөздер- 
ден оқшауланып тұру керек.

Есімше де бастауыш болғанда, сын есімдей, қыймылдық сапа- 
ның үстіне заттық мағна жамап турады. Есімшедөн болатын бас’ 
тауыштардың ерекшеліктері мыиадай:

а) Баяндауышы етістік, зат есім, есімдіктерден болған сөйлем- 
де есімше (бастауыш) қыймыл иесі — кісі (сұрағы — кім?, не қыл- 
ған?) орньгна жұмсалады: Бәйгені озған алады. Көрмес түйені де
көрмес (мақ.). Жығылған күреске тоймас (мақ.). Еккен орар 
(мақ.). Ерінбеген етікші болар (мақ.). Келген — Жақып, керген — 
ол;

б) Баяндауышы еын есімнен болған сөйлемде есімше бастауыш 
басқа заттын мағнасында жұмсалады (сұрағы — не?, не қылған?, 
не еткен?). Қырауытқан қыста қызара бәртіп жылқы баққан қы- 
зық та, қыйын да (С. Бег.). Берген ұят емес, алған ұят;

в) Қөптік жалғаудағы есімшелер бастауыш болғанда, олар 
аруақытта қыймыл иесі — кісі мағнасында жұмсалады: Егін ора- 
тындар әрі кетті де, астық тасыйтындар қырман басында қалды;

г) Тәуелдік жалғауларда тұрып бастауыш болған есімшелер әр- 
уақытта зат (предмет) мағнасында жұмсалады (сұрағы — нем?, 
нең?, несі?, не қылған?, не еткен?): Жазғаның маған ұнады. Айт- 
қаным түсінікті ме? Онын келер-келмесі белгісіз.

Субстантивтеніп бастауыш болатын сөз табының бірі — сан 
есім. Есептік сандар бастауыш қызметінде заттық мағнада, жас



мағнасында жұмсалады: Бесті беске қосса, он болады. 25 үшке тең 
бөлінбейді. Оннан төртті алсаң, алты қалады. 25 маған тағы қай- 
тып келді, Сәлемін алтын күнніқ айтып келді (Ж.)-

Жыйнақтау, реттік сандар ол қызметте көбінесе кісі туралы ай- 
тылған есім болады: Төр бөлмеден шыққан үшеу де ұзын столға 
жағалай отырысты (Ғ. Сл.). Оңаша қалған екеуі үн қатпастан 
ұзақ отырып қалды (Ә. Әб.). Үшеуіміз етекті белге қыстырып алып 
жүріп кеттік (Ә. Әб). Үшінші кім? Алтыншы алға түсті, т. б.

Жыйнақтау, реттік сан есімдер ІІІ-жақтық тәуелдік жалғауда 
көбінесе бөлшектеу, кейде жыйнақтау мағнада бастауыш болады: 
үш кәрпенің екеуі қонақ астында, үш жастықтың екеуі қонақ шын- 
тағында. Ерлі-байлы екі адам бірі оны, бірі мұны істеп, екеуі де 
қонақ жабдығында жүр (Ғ. Мұст.). Механизм бөлшектерінің тоғы- 
зы дұрыс, бірі теріс болса, сол бір тоқсан тоғызды бөгейді (Ғ. 
Мұст.).

Жалпы алғанда, субстантивтенген бастауыштар мақалды-мәтел- 
ді сөйлемдерде көбірек кездеседі де, сәйлем арқылы айтылатын 
ойды ықшамды етуде үлкен роль атқарады.

§ 28. Күрделі бастауыштар

Бастауьіштар да жеке сөзді — дара (жалаң), көп сөзден құрал- 
ған — күрделі не үйірлі болады.

Әлденеше сөз тіркесіп күрделі бастауыш болу үшін олар езара 
синтаксистік тығыз байланыста болу керек те, сөйлемнің баян- 
дауышы сол сөз тіркесіндегі сөздермен байланысқан болу керек.

1. Самат екеуіміз қырманға бардык.
2. Ертең канал қазу жұмысы басталады. (С. Мүқ.).
3. Бұл өзеннің басы өмірі малдан арылған емес.
Бұл мысалдарда күрделі бастауыштардың негізгі типтері беріл- 

ген.
1-мысалдағы сәйлемнің бастауышы — Самат екеуіміз. Ол екі 

сөзден құралған. Бөлек алғанда ол сөздердің жеке-жеке лексика- 
лық мағналары болғанмен, олар сол тіркесте сөйлемнің бір-ақ күр- 
делі бастауышы болып тұр. Оиы баяндауыштың бастауышпен бай- 
ланысына қарап та аңғаруға болады. Тіркескен екі есім (бас- 
тауыш) ІІ-жақтық көптік мағнада болғандықтан, баяндауыш та 
сол грамматикалық мағнада, ІІ-жақтық тұлғада (бардық) айтыл- 
ған ) .

2-сөйлемдегі канал қазу оісұмысы да — белгілі мағналық, тұлға- 
чЛық тұтастығы бар күрделі бастауыш. Сондай мағналық түтастық
3-сөйлемнің екі сөздеи құралған бастауышында да бар: өзеннің 
басы деген күрделі бастауыш ілік септеудегі зат есім мен көмекші 
есімиің тіркесінен жасалған.

Жоғарыдағыдай күрделі бастауыш болатын сөз тіркестерінің 
қүрылысы, негізінде, былай болады:

1) I л і к с е п т е у д і ң жасырын түріидегі сөз бен үшінші жақ- 
тьтқ т ә у е л д і к  ж а л ғ а у л ы  сөздер тіркесіп күрделі бастауыш 
жасалады. Мысалы:
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1. Милиция бастығы үйге кірді. 2. Кедейлер тобы Есім айнала- 
сында. 3. Совет Одағы — жер жүзіндегі ең демократияшыл мемле- 
кет («С. Қ.»). 4. Совет Одағының Қоммунистік партиясы — социа- 
лизмнің улы табыстарының ұйымдастырушысы («С. Қ.»). 5. Қолхоз 
маңы — толған халық.

Қазақ тілінде ілік жалғаудық ашық түрі меи «жасырын» түрі- 
иің сөзге қосатын мағнасы және онымен байланысты тәуелдік жал- 
ғауындағы сөздерге қатысы бірдей емес: ілік жалғауы жалғанбай 
«тасаланып» тұрған сөздің меншіктілік мағнасы күңгірттенеді де, 
сез тіркесі тұтасып бір күрделі мүше ретінде жұмсалады, сол се- 
бептен кейде солай тіркескен екі сез бір заттың аты болып та айтыла- 
ды (мысалы: Арал теңізі, Үкімет үйі, Абай көшесі, т. б.). Ілік сеп- 
теуіндегі есімдер тағы мыиадай сөздермен тіркескенде, күрделі бас- 
тауыш болады:

а) Т ә у е л д е у л і  к ө м е к ш і  е с і м д е р :  ңасы, оканьі,
алдьц арты, маңы, іші, бойы, т. б. (Колхоз маңы ығы-жығы, 
Үйдің іші су оепкендей болды);

б) Т ә у е л д е у л і  ө з д і к  е с і м д і к :  өзім, өзің, өзі, өзіміз, 
взіңіз, өздері. Меи өзім соны сізден сұрайын деп тұр едім, — деді 
Рахмет (С. Ер.).

2) Ж і к т е у  е с і м д і к т е р і  және кісі аттары мен тәуелдеулі 
жыйнақтау сан есімдерден құралған сөз тіркестері күрделі баста- 
уыш болады:

Сен екеуіміз өлмейтін әке тауып алғанымыз жоқ па? (С. Ер.). 
Дүйсен екеуіміз жүріп келеміз.

3) Н е г і з г і  е т і с т і к т е р  м е н  к ө м е к ш і  е т і с т і к -  
т е р ,  е с і м д е р  т о б ы  күрделі бастауыш болады:

Менің айтып отырғаным — ақыл. Күле беру — ұят болады.
4) С у б с т а н т и в т е н г е н  к ү р д е л і  с ы н  е с і м, с а н  

е с і м д е р т о бы күрделі бастауыш болады:
Ақ бесті қара қасқадан сытылып шықты. Ж үйрік торы ойнақ- 

шьғп тұр екен. Бір жүз қырық алты үшке тең бөлінбейді.
5) Қөп сөзден болғаи күрделі жалқы есімдер күрделі бастауыш 

болады:
1. Аудандық оқу бөлімі жұмысқа қызу кірісті. 2. Қазақ ССР

Сауда министрлігі ауыл мен селодан жүздеген магазиндер ашты.
3. Советтік Социалистік Республикалар Одағы — жұмысшылар мен 
шаруалардың социалистік .мемлекеті (ССРО Қонстіитуциясы).

Кісі аты, фамилиясы жолдас, азамат дегендей қосалқы айқын- 
дауыштармен тіркесіп күрделі бастауыш болады:

Жамалбек Тұрғанбаев жолдас баяндама жасады.
Жұматбаев азамат үлгілі іске кол үрып отыр.

Н р 1 'і 2. Б а я н д а у ы ш

§ 29. Баяндауыштың жасалуы

С ө з д е р д і ң т ү б і р  к ү й і н д е  б а я н д а у ы ш  б о л у ы .  Қай 
сөздің болса да сөйлемде баяндауыш қызметінде тұруы сол сөй- 
лемдегі субъектілік, предикаттық қатнастан көрінеді. Сондықтан
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баяндауыштьщ қызметі басқа мүшелермен, әсіресе бастауышпен; 
катар қойып айтқаңда, сөз тіркесініқ құрамында айтқанда, айқып 
болады: ақылды, қиянат, қара, керек сыяқты сөздерді: ол ақылды, 
сенің мұның ңьіянат, сен малға ңара, мысыща ойын керек деген- 
дей тіркесте айтканда болмаса, олардың баяндауыш екендігі белгі» 
лі болмайды. Рас, бірқатар сөздердің атау, түбір күйінде-ақ ма* 
ңында басқа сөздер болмаса да баяндауыш қызметінде екені ай 
кын болатыны бар. Көтеріңкі дауыспен Шың! Маңұл! Дұрыс! 
Масңара! дегенде, олар жеке тұрып-ақ баяндауыш қызметінде 
жұмсалуы мүмкін. Бірақ, ондайда олар баяндауыштық әуенмеп 
аіітылуы, не манында басқа сөйлемдердің болуы арқылы бір құ- 
рамды сөйлем болады.

Сондай дара тұрған түбір күйінде көбірек баяндауыш болатьш 
сөздер — етістіктер. Олардың түбір күйінде баяндауыш бола кетуі- 
нің себебі — олардың ІІ-жақтық грамматикалық мағнаны да біл- 
діруімен байланысты болу керек. Сондай сөздердіц баяидауыштык 
қызметінде жұмсалуы олардың айтылу жағдайымен де банланыс- 
ты. Жападан-жалғыз жайбарақаттанып отырған кісі қоңыр дауыс- 
пен өзінен-өзі шың, түс десе, оиы сырттан тындаған кісі не айтып 
отырғанын түсінбес еді, айтып отырғаны қай иіың, қай түс,-— 
етістік мағнасындағы іиың, түс пе, не зат есім мағнасыпдағы иіың, 
түс пе? Болмаса, екі кісі біріне-бірі есік жаққа бас изеп іиың десе, 
не аттағы кісіге қарап жерде тұрғаи кісі түс десе, онда жоғарғьг 
сөздердің баяыдауыштық мағнасы айқын болады. Мен, рас деген 
сөздер де жеке айтылса, баяндауыш болмас еді, — мені шақырған 
кім? дегенде: — Мен — десе, осы айтып отырғаның рас па? деген- 
д е : — Рас — десе, олар толық мағналы баяндауыш болар еді.

Сөйтіп, жоғарғыдай жеке сөздердің өзалдына баяндауыштық. 
қызметте тұруы олардың баска сөздермен мағналық байланыста. 
айтылуынан болып отыр.

Есім сөздер де түбір күйінде, ешқандай баяыдауыштық жалғау 
жалғанбай-ақ, баяндауыш бола береді. Бірақ ол үшін бастауыш 
пен баяндауыш катар айтылу керек. Сонда олардың сол қызметте 
жұмсалуына себеп болатын жағдай — олардың сөйлемде белгілі 
орында тұруы: Ж амал отызда, ол тәртіпті, Сапар — доктор, т- б.

Оның үстіне баяндауыш бастауыштан дауыс ырғағы арқылы 
бөлініп, онымен қарсыласа кабаттасып келіп, баяндауыш қызметі- 
не түседі. Ондай амалмен баяндауыш болған сөздің де бастауыш- 
пен байланысы әрі мағналык, әрі грамматикалық болады. Оларды 
бастауышсыз айтуға болмайды, бұл — бір, екіишіден, бастауыш 
көптік мағнада көптік жалғауында айтылғанмен, оның есім баян- 
дауышы П. М. Мелиораиский айтқандай емес1, кептік жалғауында 
түрса да, тұрмаса да бастауышпен грамматикалық байланыста бо- 
ла береді: олар — оңушы, олар — оқуиіылар.

Етістіктің кел, ал, бер, отыр сыяқты түбір күйі де сол қалпын- 
да, жіктік жалғауынеыз-ақ, сөйлемде тұрған орнына қарай, баяи-

1 Ол кісі былай деген болатын:... «Есімдерден болған баяндауыш ешуақыт- 
та көптік жалғауын қабылдамайды» (Краткая грамматика казахско-киргизскогс 
языка;, ч. II, оиитаксис, С. П., 1897, стр. 2.).
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дауыш бола береді дедік. Бірақ олар ІІ-жақтық мағнада айтылып 
калыптасқандықтан, кейде бастауышсыз да жұмсалады, бастауыш- 
пен орын ауысып та айтылады (Кел, балалар, оцылық; — Тыңда, 
дала, Жамбьілды, т. б.).

Түбір етістіктердің ішінде жақтық мағнасы екі түрлі болып ке- 
летіндері: тұр, отьір, оісатыр, жүр. Бүлар осы қалпында дара тү- 
рып ІІ-жақтық та, ІІІ-жақтық та баяндауыш болуы мүмкін.1

Бірақ, ол етістіктер оыдайда екі түрлі шақтық мағнада, еісі түрлі сиитаіс- 
систік байланыста жұмсалады; олардық жақтық мағнасын сол өзгешеліктері- 
не қарап айтуға болады:

Сен орындыққа отмр (келер шақ). Ол орындықта отыр (осы шақ). Сен өз 
орнында түр (келер шақ). Ол орнында түр (осы шақ). Сен өз ориына жат 
(келер шақ). Ол өз орнында жатыр (осы шақ). Сен қалаға оісүр (келер шақ). 
Ол калада оісүр (осы шақ).

С ө з д е р д і ң г р а м м а т и к а л ы қ  т ү л ғ а л а р  а р қ ы л ы  
б а я н д а у ы ш б о л у ы. Баяндауыштардың морфология-синтаксис- 
тік түлғасы — ж і к т і к жалғаулары. Жіктік жалғаулар әрі баян- 
дауыштық тұлға, әрі бастауьіш пен баяндауышты өзара байланыс- 
тыратын синтаксистік амал ретінде жұмсалады. Олар тек етістікке 
ғаиа емес, баяндауыш қызметіндегі I, ІІ-жақтық есімдерге де жал- 
ғанады. Егер жіктік жалғаулар етістіктердің отыр, тұр, жүр, жа- 
тыр деген төрт етістіктен басқаларының түбіріне тікелей жалған- 
бай, көсемше, есімше, түйық рай жалғауларыиан кейін ғана жал- 
ғанатын болса, есімдердің негізгі, туынды түбірлеріне де, көптік, 
тәуелдік жалғаулы түрлеріне де, тіпті жатыс, шығыс септеулерін- 
дегі сөздерге де жалғана береді (мысалы: мен қырыңтамын; біз
бәріміз бір колхоздалбыз).

Бүдан жіктік жалғаудың өрісі кең, предикаттық қызметі әрі 
орнықты екеыін, эрі бастауыштыц түлғасыи баяидауыштан көруге 
мүмкіндік беретін грамматикалық форма екенін аңғарамыз.

Тюрік тілдерінің бірқатарларында (мысалы: өзбек, қүмық т. б.) 
есімдердеи болған баяндауыштарға кейде баяндауыштык тұлға 
дүр, дир, дыр, тұр жалғанады. Қазақтың әдеби тіліыде ол баян- 
дауыштық тұлға жүмсалмайды десе де болады. Оны фольклордан, 
кейде осы күнгі әдебиеттен де кездестіруге болады:

Жақсылыққа жамандық —
Әфкімнің ісідүр.
Жамандыққа жақсылық 
Ер кісінің іс ідүр  (мак.).

Баяндауыштың қызметі жіктік жалғаулардай болмағанмен, қа- 
зақ тілінде көбінесе баяндауыш болған сөзге жалғанатын қосым- 
шаның бірі— дікіу — нікі, (— ның — кі). Ол түлғадағы есімдердің 
қазақ тіліндегі предикаттық мағнасы баска тюрік тілдеріндегідей 
деуге болады.

1 Тек окатыр ІІ-жақта окат болып айтылады. Егер онан баяндауыштык жал- 
ғауды қосып айту кере-к болғанда, бастапқы қалпын сақтап сен окатырсың бо- 
Лады.
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Ол қосьгмша жалғанған баяндауыіптар, жоғарыда айтылған- 
дай, басқа затқа меншіктелмейді, басқа затты өзіне тәуелді етіп 
меншік ие-сі болады. Мысалы:

■ ССРО-да барша өкімет қала мен деревнядағы еңбекшілердікі, 
яғни ецбекшілер депутаттарының советтерінікі (ССРО Конст.).

—• Айтқаныңыз келсе, Қертөбел сіздікі.
— Осынау үй кімдікі? — Кәрібайдікі. — Әне біреу үй Құтжан  

дегендікі (Ғ. Мүст.).
— Нікі,—дікі қосымшасы жалғанған сөздердің баяндауыш болу 

амалы да позитивті. Солай болатындықтан оидай түлғадағы баян- 
дауьгштар бастауыштардан соң тұрады, бастауышсыз айтылмайдьі. 
Өйткені ондай баяндауыштардық меншіктеп тұратын заттары сол- 
сөйлемдердегі бастауыштар болады:

Менің үлым сен ік і,
Сеніц үлың менікі.
Бакытты б ізд ің  ж ер д ік і,
Ер өмірі күнде той,
Ойкай, кызмк заман ғой! (>К).

Б а я н д а у ы ш т а р д ы ң  н е г і з г і  т ү р л е р і .  Негізгі сөз 
табының бәрі де баяндауыш бола береді. Дегенмен, көбінесе баян- 
дауыштық қызметте жасалатыи сөздерді жіктегенде, олар мынадай 
басты-басты негізгі екі салаға бөлінеді:

1. Е т і с т і к  б а я и д а у ы ш т а р ;  2. Е с і м  б а я н д а у ы ш -  
т а р. Етістік баяндауыштар да, есім баяндауыштар да дара жоне 
күрделі бола береді.

1. Е т і с т і к  б а я н д а у ы ш т а р

§ 30. Етістіктерден болған дара баяндауыштар

Етістіктердің сөйлемдегі негізгі қызметі — баяндауыш болу. 
Қазақ тілінде үшырайтын баяндауыштардың дені — етістікті баян- 
дауыштар. Лйттым, болды. Қестім, үзілді!.. Тараңдар!.. Жүр! (Ғ. 
Мүср.) дегендегідей олар дара күйіиде-ақ баяндауыштық қыз- 
метте бір кұрамды тыянақты сөйлем болып та, өздерініқ маг- 
налық ерекшеліктеріне сай, тереңге мені сал, биікке мені 
оісұмса! (Ғ. Мүср.) ■ дегендей өзіне басқа сөйлем мүшелерін 
ілестіре көп курамды сөйлемнін жетекшісі болып та кездесе береді. 
Бұл жағынан етістік баяндауыштар, есім баяндауыштарға қара- 
ғанда, тыянақты предикат қана емес, сөйлемдегі басқа мүшелердін 
діңгекті орталығы да болып, субъектінің кыймылын, күйін, іс про- 
цесін білдіреді.

Етістіктердің сөйлемдегі баска қызметінен гөрі, баяндауыш 
қызметінде жүмсалуынан олардың өздеріие тән мағналық, грамма- 
тика.пық ерекшеліктері айқын көрінеді.

Сабакты жәие салт, болымды және болымсыз етістіктердін 
баЯыдауыш болуына мысалдар:

Кәрі Каспий ңаракөк көзін ашты, Жылы жүзбен Терекке аман- 
дасты (А.). Амантайдың оісүрегі аттай тулады... Ол түтіннің исі
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бар жерге эюоламайды (С. Мұқ.). Ескі бише отырман бос мақал- 
дап... (А.).

Сабақгы, салт етістіктердің баяндауыш болуында пәлендей 
ерекшелік болмағанымен, сөйлем құрамына әсер етеді: салт етістік 
баяндауыш болған сөйлемде тура толықтауыш болмайды (мысалы: 
мен эісуьіндым, бала қуанды), сабақты етістікті сөйлемде оиымен 
байланысты тура толықтауыш болуға тиіс (мысалы: Біз тапсыр-
маны орындадық; Біз социалистік жарысты күшейттік).

Етістіктің сабақты және салт болуы сыяқты, болымды және 
болымсыз болуы да етістік атаулыға ортақ болатындықтан, оныц 
баяндауыш қызметінде жұмсалуында да ерекшелік жоқ. Дегенмем, 
солар арқылы б о л ы м д ы, б о л ы м с ы з сөйлемдер жасалатын- 
дықтаи, олардың баяндауыш болуын ереішіе атау керек болады. 
Оның үстіне айтпаймын, жазбаймын деген сыяқты ашық райлы 
болымсьтз етістікті баяндауьіштың кейде айтпан, эісазбан болып 
айтылуында стильдік айырмашылық боладьі. Мысалы: бір істі 
істеуден үзілді-кесілді бас тартқанда, айтылған хабарға өктемдік 
сыпат беру керек болғанда, соңғы формалар қолданылады:

Тәуеікелге келгенде, алдымда тау түрса да, тайынбан (Ғ. Мұст.)'. 
Өлеңім — оқ, ол алдымда, Мен де жаудан шегінбен (Ж.).

Етістіктердің түрлі райлық, шақтық түлғада баяндауыш болуы- 
ка мысалдар:

Қонаққа кел, Сталин, Көр колхоздың ерлерін. Көрші біздің кол- 
хоздың, Гүл жаинаған жерлерін (Ж .) . Мен кердім үзын кайың 
қүлағанын... (А.). Сізді ешкім таныстырмады, өзіміз танысайық 
(Ғ. Мұст.). Кел, балалар, оқылық, Оқығанды көңілге ыкдаспенен 
тоқылық (Ыб. Алт.).

Етістердің баяндауыш қызметінде жүмсалуына мысалдар:
Өнер-білім бар жұрттар, Тастан сарай салғызды (Ыб. Алт.). 

Қаптады қол, салынды жол, бұзылды тау, кесілді шөл... (А. Тоқ.). 
Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, Күлімдесіп, көрісіп, құшақта- 
сып... (А.).

Көсемтпе түлғалы етістіктер дара күйінде құрмалас сөйлемдер- 
дің баяндауыштары болып ікеле береді, бірақ кейбір өлеңде болма- 
са, жай сәйлемнің тыянақты баяндауышы бода алмайды.

Есімшелердің баяндауыш қызметінде жүмсалуы басқа есімдер- 
дей: I, ІІ-жақта жіктік-баяндауыштық жалғауда айтылып, етістік- 
пен қынысып түрады, ІІІ-жақта қыйыспайды.

§ 31. Етістіктерден болған күрделі баяидауыштар

К ү р д е л і е т і с т і к т і б а я и д а у ы ш т ы ң қ ұ р а м ы. Қа- 
зақ тілінде де әлденеше етістіктер түйдекті топ күрып баяндауыш 
• қызметінде жиі кездееетіні белгілі. Олардың көп қүрамды болуда- 
.ғы баяндауыштық негізгі қызметі — қыймыл процесінің қүбылма- 
лы, нәзік оттенкаларын білдіру. Әлденеше етістік бір күрделі баян- 
дауыш болғаида, оның біреуі ең негізгі болады да, қалғандары 
оған, не біріне-бірі көмекші болады.

Қазақ тілінде көмекші етістіктер көп, олар аса жиі қолдаиыла-



ды; арнаулы көмекші етістіктерден оасқа, неттзп етістіктердщ де 
бірталайы көмекші болып жұмсала береді. Олардың өзара кәсем- 
ше, есімше тұлғалар арқылы байланысқан түйдекті тобынын қүра- 
мы екі я үш, кейде төрт я бес етістіікті болып та келеді:

Аттылар ағызып өте іиьщты. Жолындағы ңазанды да, Шыға- 
нащты да басып кете жаздады (Ғ. Мұст.).

Қітап оқып кетіп бара оісатыр едім, сүрініп кетіп, оюығылып ңа- 
ла жаздадым деген бір қүрмалас сөйлемніқ ішіндегі он бір сөздіқ 
кітап дегеннен басқалары — түгелімен етістіктер. Олардық алдық- 
гы сөйлемдегі оқып кетіп бара жатыр едім деген бесеуі біріне-бірі 
ұласқан бір істіқ жайын хабарлайтын бір мүше (баяндауыш) бо- 
лы.п тұр. Екінші сөйлемде бес етістік бар. Онын алдықғы екеуі 
(сүрініп кетіп) пысықтауыш қызметінде де, сонғылары (жығылып 
ңала жаздадым) баяндауыш қызметінде жұмсалып тұр. Соңғы үш 
етістік басталып барып, аяқталмаған қыймыл продесін білдіреді. 
Өйткені, Оі і ы  оісығылып қалдым, жығылдым дегендермен салыстыр- 
ғанда, ол мағна анық көрінеді: оісығылдым — болған оқыйғаны сол 
қалпында өткен факт ретіиде гана білдірсе, жығылып қалдым — 
кыймылдық күйдің бұлай болуы тыңғылықты екенін, оның субъек- 
тінің еркінен тыс болғаң факт екенін білдіреді. Осыдан негізгі 
баяндауыштық мағна бірінші етістік жығылып-та екеиіи, оган 
қала көмекші екенін, ол екеуіне жаздадым көмекші екенін аңғаруга 
болады. Сол сыяқты, аяғым тайып кете берді дегенде тайыл — ие- 
гізгі, кете — оған көмекші, ол екеуіи қосып, тайып кетті десек. 
қыймылдың аяқталғаны білінеді, ал тайып кете берді дегенде, 
олардың бүрынғы мағнасы қүбылып, қыймылдың біриеше рет қай- 
талақтағапы білінеді.

Сөйтіп, кыймыл процесініқ қүбылмалы болуы көмекші етістік- 
терге байланысты болады. Көмекші етістіктер тыянақсыз түлғада- 
ғы негізгі етістіктермеи тіркесіп негізгі етістіктін мағнасын я то- 
лықтырып, я тыянақтаидырып түрады. Оидай синтаксистік тіркес- 
те баяндауыштық түлғалар ең соқғы көмекші етістіктерге жалғана- 
ды, көсемше, кейде есімше тұлғалы негізгі етістіктер сол көмекші 
етістіктер аркьтлы тыянақты формалық қалыпқа түседі. Олай болу 
тюрік тілдерінің бәріне тән.1

К ү р д е л і б а я н д а у ы ш к ү р а м ы н д а ғ ы к ө м е к ш і 
е т і с т  і к т  ер  д і н қ ы з м е т і .  Көмекші етістіктер жоғарғыдай 
синтаксистік тіркеске түсіп баяндауыштың шақтық, видтік, модаль- 
дық т. б. мағнасын түрлендіріп, кейде бір кальіптан екінші қалып- 
ка түсіреді. Ондайда кез келген етістік қатар қойылып, оның ал- 
дыңғысы негізгі, соңғысы көмекші кызметте жүмсала берілмейді, 
олардың біріне-бірі үйлес келетін, бірін-бірі толықтандыратым, кей- 
де біріне екіншісінің мағнасы қарсы етістіктерден қүралып, синтак- 
систік бірлік жасалады. Проф. В. Насилов су ағып тур деген сыяк- 
ты тіркестегі етістіктерге талдау жасай келіп, ақ етістігініқ дина- 
миканы білдіретінін, түр етістігінің статиканы білдіретінін, сөйтіп,

1 В. Н а с и л о в .  Роль оказуемого © уйгурском предаюжении (Тіруды шстиі- 
тута востоковедешш, еобрание № 1, 1939, стр. 186).



©л екеуі тұтасып үздіксіз болып жатқан қыймыл әрекетін білдірге- 
нін көрсетеді.1

Басқа тюрік тілдеріидегі сыяқты, қазақ тілінде де күрделі етіс- 
тіктердіқ қүрамы алуаи-алуан болады: кейде жоғарғыдай, бірі ди- 
намикалық, екіншісі статикалық мағнада жасалмаса, кейде кері- 
сінше болады, не екеуі де статикалық, не динамикалық мағнада- 
ғы етістіктер болады; кейде одан да басқа қыймылды, күйді білді- 
ретін етістіктер тіркесіп күрделі баяндауыш болады. Соған лайық, 
олардыц екінші компоненттерінің негізгі етістіктерге қосатын 
мағналары да әртүрлі болады. Оны аңғарту үшін бір тұлғадағы 
негізгі етістіктерге түрлі-түрлі көмекші етістіктерді тіркестіріп, 
салыстырып байқайық:

Бере баста, бере тус, бере сал; тұра тұр, тұра бер, тұра қ а л ; 
шыға түр, шыға. баста(ды), іиыға қойма(ды), шыға келді; кіріп 
келді, кіріп алды, кіріп жатыр, кіріп болды, кіріп қойды; жазып 
бер, жазып ал, оісазып таста(ды), оісазып көр.

Негізгі етістіктер мен ікөмекші етістіктер түйдекті топ құрып 
күрделі баяндауыш болғанда, субъектінің қыймыл продесінің әр- 
түрлі құбылыстарын, істің, қыймылдың біткенін, бітпегенін, олар- 
дың қарқыныи, тыңғылықтылығын, тыңғылықсыздығын, басталу, 
аяқталу кезеңд'ерін білдіреді; мысалы: оқуіиылар клубқа кіріп оіса- 
тыр дегенде, күрделі баяндауыштар бітпеген қыймылды білдірсе, 
олар ұйге кіріп келе оісатыр еді дегенде, баяндауыш жаңа ғана 
басталған қыймыл процесінің ұласпалы қалпын білдіреді.

Ол жүгіріп келеді дегенде баяндауыш аяқталмаған қыймылды 
білдіреді. Ондайдың әлі де көпке созылғандығын білдіру үшін қа- 
зақ тілінде сол баяпдауыш қапталақтанып та айтылады:

Жапан далада жан-жағына алақтап жалғыз әйел жортып бара- 
ды, жортып барады (Ғ. Мүст.). Кең далада жалғыз адам жүзіп 
келеді, жүзіп келеді. Өзгеше бір күй кең даланы күңрене шайқай 
береді, иіайқай береді (Ғ. Мүст.). Зытып келеді екем, зытып келеді 
екем. Қуғыншы қуып келеді екен, қуып келеді екен (Ғ. Мүср.).

Баяндауыштардың, осылай, қайталақтанып айтылуы арқылы 
да қыймылдың созылғандығын білдіруі күрделі етістік баяндауыш- 
тардың қыймыл процесінің әртүрлі стильдік мәыі барлығын көрсе- 
теді.

Дәл сол сыяқты болғанмен, істің, қыймылдың созылыңқы, не 
дем арасында орындалғаиын білдіру үшін кейде негізгі етістіктер 
тыянақты тұлғада айтыльіп, одан кейін тұратын көмекші етістіктер- 
ден бұрын да//де... демеулігі айтылады: Ол сөйлейді де отырады,
.сен күні бойы үйде отырасың да қоясың-, үйге кірдім де шықтыж\ 
жұдырықпен қойды да оісіберді.

Ол кыз — Ботагөз десе, ботагөз. Тұнжыраған қарақаттай екі 
хөзі л<аутаңдап мөлдірейді де тұрады (С. М үқ.). Әпсәтте Амантай 
тобы солдаттарға араласты да кетті (С. Мүқ.).

Негізгі етістіктерді қос сөз ретінде қосарлап айту арқылы да 
қыймылға созылыңқылық өң беріледі. Мысалы: екеуі бізді көріп 
қалды да, атып-атып жіберді (Ә. Әб.).

1 Бү да жоғарыда аталған мақалада.
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Бұдан күрделі етістіктерден болған баяндауыштардық, алдымен, кыймыл 
процесінің әртүрлі ш дтік  кезецін білдіру үшін жүмсалатыкын көреміз. Ол ке- 
зецдерді дәлелдеқкіреп айтқанда, негізгілері мыналар болады: 1) Қ ы й м ы л -  
д  ы ц б а с т а л у к е з е ц і ;  2) Қ ы й м ы л д  ы ц қ а л ы п т ы к ү й г е  
т ү с у  к е з е н і ; 3)  Қ ы й м ы л д ы ц  б і р  қ а л ы п т а  д а м у  к е з е ц Ц  
4) Қ ы й м ы л д ы ц  с о з ы л а  т ү с у і  ( ү з д і к с і з  ү д е й  т ү с е  бе -  
р у  к е з е ң і ) ;  5) Қ ы й м ы л д ы ц  д  ү р к і н д  і л і г і ( қ а й т а л а қ т а у  
к е з е н і),  т. б.

Күрделі етістіктердіқ осындай мағналық ерекшеліктері, әрине, олардын. әртүр- 
лі күрамда кездесуімен байлапысты. Оиы мына мысалдардан банкауға болады:

1. Қыймыл процесініц басталу кезецін білдіретіи күрделі етістікті баян- 
дауыштардың бірінші —  негізгі компоиенті. — а//е, — й түлғалы көсемше болып, 
екіиші компоненті — көмекші бөлегі — ж азда, баста деген етістіктер болады:

Ж азда  кыймьтлдыц басталып барып аякталмай калған кезеціи білдіреді:
Олжабек шалқасынан түсе жаздады  (Ғ. Мүст.).
Баста кыймылдың әуелгі басталу, даму кезецін білдіреді:

Таң біліне бастады. Ол кеудесін кере бір күрсінді де, шеіиіне бастады 
(Ә. Ә б .) .

2. Қыймылдыц калыпты күйге түсу 'кезеңін білдіретін күрделі баяндауыш- 
тардыц бірінші сөзі — ып, — іп, — п, кейде — а , — е , — й түлгалы көеемше болады 
да, екінші сөзі қал, оісібер, ал, бол, сал деген көмекші етістіктер болады:

Қал: Қозыкөрпеш келіп  калады (Ғ М үсрЛ
Біз оган тесіле карай калды к Саржан оның аскақ сйына ісөзі енді 
гана түскеидей, түлкі көрген бүркітше кадалып қалды. Біз ты на қал-  
ды қ (Ә. Ә б )

МСібер: Сылаң жүрісті бір адам жетіп келді де, біздін әңгімелерімізді бөлігг 
ж іб е р д і  (Ә. Әб.).

Ал: Ахмет басын көтер іп  алды (Ғ. Мүст.)
Ал, —а / /— е-й-ге біткен көсемшеден кейін жоғаргы мысалдардагыдай 
емес, субъектінің бір істі істеуге мүршасы келетіпін, заукы барлыгын, 
болымсыз түлғада мүршасы келмейтінін, заукы жоқтыгьш білдіреді: 
жауап б е р е  алады; жауап б е р е  алм айды ;ол бүгін келе ал.ады;ол бүгін 
келе алмайды.

Бол: Мал да балалап болды (Ғ. Сл.). Ертең сіздін ауылдын. касы- 
нам тү й іеет ін  болды к (Ғ. Сл.). '

С ал: Ол айтарын айты п салды. Жанбота Василий Аитоновичті Ойылға 
апары п салды  (Ғ. Мүсг.).

3. Кыймылдын бір калыпта даму кезенін білдіретіи күрделі баяндауыштар- 
дыц негізгі сөзі жогаргыдай көсемше тулғалы етістік болады ла, екінші сына- 
ры кебінесе кет, оты р, түр, кейде н<атыр деген көмекші етістіктер болады:

Кет: Айдынгали оты ра кетті (Ғ. Сл.). Ол ауылға келсе, козы ж ам ы рап  
кетіпті. Біз жөн сүрасып ш үйіркелесіп  кеттік (Ә. Әб.)

О ты р: Меп сізге қазак тілінде айтып отырмын (А. Т ок).
Т үр: Ойбай, шырағым, токтай түр  (Ғ. Мүср ). Жүріндер, балалар, менің ша- 

тырыма бар а  түралы к (Ғ. Мүср ).
Ж аты р: Офицер әлі үйқтап ж аты р (Ә. Әб.).

У 4 .  Жүр, бер, түс, кел, бар, жеме (л), кой т. б. көмекші етістіктері тіркескен 
күрделі баяндауыштар кыймыл процесініц ұласкан, созылынкы кезендерін біл- 
діреді:

Ж үр : Өзіц үкпасаң да, айта ж ү р  (Ә. Әб.).
Б е р :  Ол меніц сүрауыма жауап беруден гөрі өзі маған сүрау беруге кебі- 

рек ты ры са б е р е д і (Ә. Әб.), Ал, карындас, ты ңдай б ер , ты ндай  
б е р  де , тоқый бер , санаңа (Ә. Ә б ).

Т ү с :  Менің күмарлыгым одан сайын күш ейе түст і (Ә. Ә б ).
Кел: Наташа меиі сүйемелеп келеді, мен немістермен атысып келем ік  

(Ә Ә б )
Бар: Кәрібай мен Шыганак. біріне-бірі карап жымыцдады да к ете барды  

(Ғ Мүст ).
Ж ө н е  (л): Немістер алдарына салып ала ж ө н ел д і (Ә. Әб.).
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Кой: Аттар пысқырып кояды. Окта-тёкте әр тұстаи күзетші айтақтаи  
қояды.

Күрделі етістіктердің қүрамындағы сөздердің лекоикалық және- 
тұлғалық ерөкшеліктеріне қарай, олардың бірқатарының жоғарыда 
көрсетілген мағнасы өзгеріп отырады.

Етістіктер тобынын. қыймыл процесінің әртүрлі дәрежеде екенія 
білдіруі оның шақтық мағнасын түрлендірумен де байланысты: 
барған, көретін, сұрап... шшщрып... сыяқты формалар бөлек түр- 
ғанда, өткен шақтық мағнада, олардың қасына әртүрлі кэмекші 
етістіктерді қойып айтсақ, олардың шақтық мағналары да түрле- 
неді:

Барған — ©ткен шақ; барған болатын — бүрын өткен шақ; кере- 
тін — дағдылы өткен шақ; көретіи екеи — арманды келер шақ; кө- 
ретін болдым — тыңғылықты келер шақ: сұрап отыр — осы шақ; 
сұрап көр — келер шақ; сұрап алдым — өткен шақ; сұрап альш 
отыр — осы шақ; сұрап алып отыр еді — бүрын өткен шақ, т. б.

Күрделі баяндауыштың қүрамында айтылатын біркатар кәмек- 
ші етістіктер иегізгіге модальдык мағна үстейді. Ондай көмекшілер 
мыналар — бдлар, шығар, көрінеді, білем: айщан болар, айщ ан  
иіығар, айщан көрінеді, айщан білем, жіберетін болар, жіберетін 
шығар, оісіберетін көрінеді, оісіберді білем.

Сөйтіп, етістіктерден болған күрделі баяндауыштар негізгі және 
көмекші етістіктерден күралады, көмекші етістіктер қыймыл про- 
цесіне әртүрлі видтік, шақтық, модальдық рең берігі түрлендіріп, 
гіредикативтік мағнаны әралуан етіп айтуда ерекше қызмет атка- 
рады.

2. Е с і м  б а я н д а у ы ш т а р  
§ 32. Есім баяндауыштардың жасалуы

Есім сөздердің қайсысы болса да баяндауыш қызметінде жұм- 
сала береді. Олар (зат есім, сын есім, сан есім, есімдік) баян- 
дауыш кызметінде жұмсалу үшін қасында көмекші етістік (связ- 
ка) түруы шарт емес. Қазақ тілінде зат есімді, сол сыяқты басқа 
есімдерді, түбір күйінде баяндауыш қызметінде қолдану үшін 
бастауыш пеи баяндауыш қатар түрса болғаны: Ол — студент,
Рабиға — инженер, Абай — ақын, т. б. Бірақ ондайда қатар айтыл- 
ған түрлаулы мүшедерді өзара байланыстырып, олардың мүшелік 
қызметін айқындауға себеп болатын дауыс. ырғағы.

Бүл айтылғандар— есімдердің ІІІ-жақта түрып баяндауыш 
болуының шарттары. Ал, I, ІІ-жақта есімдерден болған баян- 
дауыштарға да тиісті жіктік (баяндауыштық) жалғаулар жалғана- 
ды. Ондайда есімдерді баяндауыш етуге дауыс ырғағының көмек- 
шіліік қатысы болмайды жоне бастауыш пен баяндауыштың әр- 
уақытта қатар түруы да шарт емес.

Есімдерден болған баяндауыштар бастауыштың кім, не екенін, 
қандай, қанша (қаншада) екеніи білдіреді. Соны ескеріп, есім 
баяндауыштардың негізгі мазмүны — статикалық атрибуттық-пре- 
дикат болады деп тану керек.
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Есімдердін I, ІІ-жақтық жіктік жалғауларда баяндауыш болуы- 
зна мысалдар:

Тунергенде, түнмін, күлгенде, күнмін (Ғ. Мұст.). Сен студентсің. 
Біз бақыттымыз. Сіз қайраттысыз.

Есімдердіц (зат, сын, сан, есімдіктердің) ІІІ-жақтық мағнада 
■баяндауыш болуына мысалдар:

Сөзім — шекер, тілім — бал, лебізімнен алған нәр (Ғ. Мұст.). 
Ол ... екі-үш жылдан бері зоотехник (Ғ. Сл.). Денесі қандай ақ бол- 
са, жүрегі де сондай ақ, су қандай мөлдір болса, ойы да сондай 
мелдір. Екі жерде екі — төрт. Айтқыза алмай отырғаным — сол 
(А. Тоқ.).

Жатыс, шығыс жалғауда баяндауыш болған есімдерге мы- 
салдар: . |

Вагонда ояу тірі жан жок, бәрі де шырт ұйқыда (С. Мұқ.). 
Онық жасы отызда. Қой баласы қозьздан (мақ.). Жел артымыздан.

Осы мысалдардағыдай, жатыс жалғауда тұрған баяндауыш 
шығыс, барыс жалғаулардағыдан гөрі жиі ұшырайды. Сонда жа- 
тыс жалғаудағы баяндауыш қай сөзден болғанына қарай баста- 
уыштың мекенін, орнын, қалыпты күйін білдіреді.

Есімдердің тәуелдік жалғауларда баяндауыш болуы туралы 
келтірілген мысалдарға қарағанда, тәуелдеулі сездер басқа жағ- 
дайда өзі ілік септеулі заттыд меншігі болып тұратын болса, баян- 
дауыш қызметінде ол екеуі, не тәуелдеулі сөздін бір өзі, бастауыш- 
ты ©зіие меншіктеп тұрады (мысалы: Москва — астанам, ССРО — 
меніц Отаиым, Райхан — қарындасым). Ал, бастауыш та, баян- 
дауыш та тәуелдеулі сөздер болса, ол екеуінің бұл айтылғандай 
мағналық қатнасы болмайды. ’

Менің үлкен ағам — университеттің студенті, сенің бақытты 
болғаныц — менің бақытты болғаным дегендерде бастауыш пен 
баяндауыштыц мағналық қатнасы біршама теңдестік предикаттық 
қатнас. Осы типтес: «Астық үшін күрес — социализм үшін күрес» 
(«С. Қ.»). «Бұл күнге дейінгі қоғам тарихы — тап тартысының та- 
рихы» (Қ. М.) дегендей сөйлемдердің бастауыштары белгілі құбы- 
лысты атайды, ал баяндауыштары сол құбылыстыц маңызын 
баякдайды.

§ 33. Есімдерден болған күр^елі баяндауыштар

Қ ү р д е л і б а я н д а у ы ш т ы ң қ ұ р а м ы. Есімдерден құ- 
ралған сөз тіркестері де баяндауыш қызметінде жұмсалады. Сөз 
тіркестерініц күрделі баяндауыш болуы, не олардың құрамындағы 
әр сөздің дара баяндауыш болуы, біріншідеи, сол соз тіркесінің 
құрамындағы создердіц ерекшеліктерімен байланысты, екіншіден, 
елардын бастауышқа қатнасымен байланысты. Күрделі есім баян- 
дауыштардын құрылысы, негізінде былай болады:

1. Т ү й д е к т і  т і р к е с  қ а л п ы н д а  ж ұ м с а л а т ы н  сөз- 
д е р т о б ы. Бұған зат есім мен көмекші есімдер тіркесі, идиома- 
лық, фразалық турақты тіркестер, күрделі сын, сан есімдер енеді.
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2. Қ ү р д е л і  а т а у л а р  м е н к ү р д е л і  ж а л к ы  е с і  м д е р :
Бейбітшілік ордасы — Советтік Социалистік Республикалар 

Одағы.
3 ) И з а ф е т т і к  т і р к е с т е г і  е с і м д е р  т о б ы :
Советтік Социалистік Республикалар Одағынық астанасы — 

Москва қаласы (ССРО Қоыст.);

Өйткені Совет Отаны —
Тыныштық, бакыт жүрегі (Ж .).

Советтік Социалистік Республикалар Одағы — жүмысшылар 
мен шаруалардыц социалистік мемлекеті (ССРО Қонституциясы);

Ұлы Октябрь — жыр басы,
Акындықтық арнасы (Ж .).

Есімдер курделі баяндауыш болғанда, жоғарғыдай өзара грам- 
матикалық байланыста болады, онсыз есімдер күрделі баяндауыш 
бола алмайды.

Е с і м д е р д е н  б о л ғ а н  к ү р д е л і  б а я н д а у ы ш т а р  
к а л а й т а и ы л а д ы? Өзара грамматикалық байланыста түрған 
аныктауыш пен анықталатын сөздіц бәрі предикаттық позицияда 
күрделі баяндауыш бола бермейді. Ол — мектепті быйыл бітіретін 
оқушы дегениіц грамматикалық бастауышы — ол, баяидауышы — 
окіушы, ортадағы сөздер — баяндауыштыц мацындағы түрлаусыз 
мүшелер. Оспан — ерінбейтін колхозиш  дегеиде, Оспан — баста- 
уыш, колхозшы — баяндауыш. Ондай сөйлемдерге синтаксистік тал- 
дау жасағанда, бастауыш, баяндауыш деп танылатыи екі сөздіц 
сөйлемдік дэрежесініқ қалай ёқеніне қарау керек, ол — оқушы, 
Оспан — колхозиіы дегендер тыянақты ойды білдіретін бастауыш, 
баяндауышты сөйлемдер. Бірақ барлық сөйлемдердіц соцғы сөзде- 
рін жеке баяндауыш деп тануға болмайды. Мысалы:

1. Мына қыз — кедейдіц қызы (С. Мүқ.). 2. Бурабай тауыныц 
айналасы — Асқардыц алаканында (С. Мүқ.). 3. Ауылдыц бір ше- 
ті мен бір шеті — ат шаптырым.

Бүл сөйлемдердің баяндауыштарының күрделі болып таныла- 
тын себебі — олардың курамындағы сөздердіц аз-көптігінде емес, 
бастауыштарға мағналық қатнасында: предикаттық топтағы есім- 
нің соцғы сөзі сөйлемде айтылатын ойға лайық бастауышпен қа- 
тар айтқанда. тыянақты мағнапы білдірсе, ол дара баяндауыш бо- 
лады да, оныц мацындағы сын есімдер, сан есімдер, есімшелер 
оның анықтауышы болады. Ал, олай болмай, предикаттық топ тү- 
гелімен тек бастауыштың мазмүііын ашып түратыи болса, олар 
баяндауыштық топқа енеді де, баяндауыш күрделі болады.

Жоғарғы мысалдардағы есім баяндауыштардыц көпшілігі — иза- 
•феттік күрылыстағы сөздер. Ол сөздер өзара берік байланыста 
болғандықтан, бастауышка сол матаса байланысқан тіркес тобы- 
мен қатысты болып түр. Сол сөз тіркестерініц тек тәуелдеулі соц- 
гы сөздерін ғама баяндауыш деп, ілік жалғаулы сөздерді, басқа 
ыңғайдағыдай аиықтауыш деп талдасақ, онда түтас сөйлемніц мағ-



насып елемеген боламыз. Ол мысалдарға қарап ілік, тэуелдік 
жалғаулы сөз тіркестері предикаттық ыңғайда әруақытта күрделі 
болады деп түсінбеу керек.

§ 34. Есім баяндауыштардың толықтауыш және
пысықтауыштарды меңгеруі

Есімдер дара, күрделі күйінде баяндауыш болғанда, оларға 
барыс, шығыс, көмектес септеулерде тұрған жанама толықтауыш- 
тардың және жалғаулы, жалғаусыз пысықтауыштардың қатысы 
болуы мүмкін:

а) Барыс жалғаулы толықтауышы бар есімді сөйлемдер: Мен 
колхозға шығатын комиссияға мүшемін. Оен партияға кандидатсың. 
Анатолий Кондратьевич сөзге сараң адам екен (С. Мүқ.). Кібіртік- 
тей басатын оеы бір туысына Қайырбек рыйза емес (Ғ. Сл.).

Елім мемің ж е р г е  бай,
Айдынды шалкар көлге бай. (Ж.).

б) Шығыс жалғаульі толықтауышы бар есімді сөйлемдер: Бүл 
жақта жерден астық алу алтын алудан қыйынырақ (Ғ. Мүст.). 
Сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық (А.). Ол са^ 
уысқаннан сақ (Ғ. Мүст.).

в) Көмектес жалғаулы толықтауышы бар есімді сөйлемдер: 
Шығанақ үш күннен бері бір нәрсемен әуре (Ғ. Мүст.). Ол менімен 
таныс, т. б.

Бүл мысалдардағы толықтауыштар әшейіндегі етістіктердің же- 
тегіндегі толықтауыштардай баяндауыштардың қыймылдық, шақ- 
тық мағнасыыан шығып отырған жоқ (оларда ондай мағна да 
жоқ), сөйлемнің жалпы мазмүнынан туып, есім баяндауыштарға 
мағналық қатнаста болғандығынан, соларға бағынып, меңгері' 
ліп түр. I

Солар сыяқты, жалғаулы, жалғаусыз пысықтауыштар да есім 
баяндауыштарға мағналық қатысына қарай олардың жетегінде ай- 
тылуы мүмкін: 1

а) Мен 1948 жылдан комсомолмын. Партияға 1949 жылдың 
ноябріпен мүшемін (С. Мүк). Күн бірде ашык, бірде бүлыңғыр 
(Ғ. Мұст.). Ол екі-үш жылдан бері зоотехник (Ғ. Сл.). Олар шеті- 
нен сауатты (Ғ. Мүст.); 3

б) Бозбаламын мен де еиді (>К.). Бүгін студентсің, бірер 
' жылдан кейін мұғалім болғалы отырсың.»

Жоғарғы мысалдардағы пысықтауыштардың көпшілігі есі.м 
баяндауыштарға, қала берді, түгел сөйлемдерге мезгілдік (шақтық). 
мағна үстеп түр. Олар, сонымен қатар, есім баяндауыштардың пре- 
дикаттық позициясын бекемдей түскені болмаса, өздері баяндауьші- 
тық құрамға еніп түрмайды.

Есім баяндауыштардың жетегінде аиықтауыштар ғана емес, щ  
лықтауыш, пысықтауыштардың да бола беретіні, қорытып келгенде> 
олардың мүшелік даралығы бар, орнықты баяндауыштардың бір 
типі екенін де көрсетеді.
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§ 35. Көмекші етістікті есім баяндауыштар

Есім баяндауыштардың қызметін тыяиақты ете түсіп, оларға 
шақтық, видтік, модальдық мағна қосу керек болғанда, олардаи 
кейін әртүрлі көмекші етістіктер, модальдық сөздер айтылады.

Анатолий Қондратьевич сөзге сараң адам екен (С. Мұқ.) деген 
•сөйлемнің баяндауышы — сараң адам екен. Бүл баяндауыш арқы- 
лы бастауыштың (А. Кондратьевичтің) бойында бар к.асиеті факт 
ретінде айтылады. Оған өткен шақтық есімше тұлғадағы екен де- 
ген көмекші етістік тіркесіп, атрибуттық сападағы есім баян- 
дауыштың айтушыға кейін белгілі болған факт екеніне көзі жет- 
кендігін білдіріп түр. Ж ел артымыздан дегенге еді етістігін тіркегі 
жел артымыздйн еді десек, негізгі есім баяндауышқа өткен шақтық 
мағна қосылады да, ол аталған хабарға айтушының айғак екенін 
білдіреді. Ал, ол — біздің үйдің баласы дегенге шьіғар деген етіс- 
тікті тіркеп: ол біздің үйдің баласы шығар десек, шығар сөйлем- 
ге айтушының күманданғандығын (солай екеніме көзі жетпегенін) 
білдіреді.

Асңар сағатына. ңараса, сағат түнгі тоғыз болып ңалған екен 
(С. Мүқ.) деген есім баяндауыштьің қүрамында үш көмекші етіс- 
тік бар: тоғыз — негізгі де, болып ңалған екен — көмекші сөздер. 
Соңғы үш көмекші сөз негізгі баяндауышқа әрі шақтық, әрі видтік 
(болып калған — тоғыз болуға таянған, бірак әлі болған ж ок), 
әрі модальдық мағна қосып түр.

Осындай, есім баяндауыштардың қүрамында айтыдатын көмек- 
ші етістіктер есімдердің баяндауыштық мазмұнын дәлдеп, толық- 
тырып түрады. Қөмекші етістік қатысқан баяндауыштарды күрделі 
есім баяндауыштардан айырып, қ ү р а м а  (составной) баяидауыш- 
тар деп атаймыз.

§ 36. Құрама баяндауыштар

Есім мен көмекші етістіғстен құралған күрделі баяндауышты құ- 
рама баяндауыш дейміз.

Қүрама баяндауыштардың негізгі сөзі зат есім, сыи есім, сан 
есім, есімдік, еліктеуіш сөздер болады да, оларға көмекші етістік- 
тер (еді, екен, емес, ет, бол, ңьіл, көр, т. б.), модальды сөздер' 
(керек, тиіс, шығар, болар, сыяңты, т. б.) қатысты болады. Соңғы- 
лар сөйлемді тыянакты етіп, баяндауыштардың мазмуиын түрлен- 
діріп, баяндауышты бдстауышпен қыйыстырып түрады. Мысалы: 
сен бала едің, мен бала емеспін, оқушылар тәртіпті көрінеді.

Қ  ү р а м а б а я н д а у ы ш т а ғ ы к ө м е к ш і е т і с т і к т е р. 
Есім баяндауыштарға да өткен шақтық мән беріп, олардың баян- 
дауыштык қызметін айқындай түсетін көмекші етістің бірі 
—е. Ол сол кызметте жіктік жалғауларда қысқарып ем, ең, ек бо- 
.лып та айтыдады.

Қ  Тәнірі коскан ж а р  едін еең
Жар ете алмай кетіп ең.
Ол кезімде бала елім мең,
Аямаска бекіп ең  (А.).
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Ол музыканы, ән-күйді жақсы көретін әйел еді (С. Мұк.). 
Амантай мен Тұяқ жас кезінде егіз қозыдай еді (С. М ұқ.). Қайыр- 
бектің түндегі айтам дегені де, Баршагүлден күткені де осы сөз еді: 
(Ғ. Сл.). Біз бұрын екеу едік, енді үшеу болдық (Ә. Әб.).

Бұл мысалдарда иегізгі баяндауыш болган сөздерге еді (—м, 
—ң, —к) көмекшісі бұрын өткен шақтық мағна қосып тұр. Кей 
сөйлемдерде ол баяндауыштарға өткен шақтық мағна қоспай, баяш 
дауыштардың қызметін орнықты ету үшін де жұмсалады. Мысалы: 
Үйім алыс еді, тезірек ңайтайын дегенде, еді үйдің бұрын алыс 
болғанын білдіртпейді, осы күнде алыс екенін білдіреді. Сол сыяқ- 
ты, төбедегі ңарлардан ағылған бұлаң басы оісақын еді; соған жете■ 
беріп, мерген арңасындағы текені ағынға лыңсытып жіберді 
(Ғ. Сл.) дегенде де бұлақ басы бұрын жақын болатын, кәзір қа- 

шық деген ұғым тумайды. Біздің ауыл бір есептен алыс та, бір 
есептен оісаңын еді (Ғ. Сл.) дегенде де солай-

Есім баяндауыштардан соң — ды, —ді, —ты, —ті демеулігі жұм^ 
салғанда да өткен шақтық мағна туады. Мысалы: Қайырбек ңос- 
ауыз мылтығын оқтап үлгірген-ді, Михаил мен иноісенер де ентіге 
оісеткен-ді (Ғ. Сл.).

Кешегі өткен ер Әбіш.
Елден бір аскан ерек-ті.
Жүрегі жылы, бойы қурыш,
Туысы жаниан бөлек-ті.
Өнері оныц жұрт асқан,
Ғылымга көцлі з е р е к  ті. (А.).

Бұл мысалдарда есімшеден кейін де, сын есім, зат есімдерден 
кейін де —ды, —ті қабаттасып есім баяндауыштарға ІІІ-жақтық 
өткен шақтық мағна үстеп тұр.

Жоғарғы мысалдардағы ол еді етістігінің орнына жұмсалған. 
Рас, еді сөзі етістіктерге де, есімдерге де бірдей қатысып, I, ІІ-жақ- 
тық тұлғаларда (едім, едің, едік, едіңіз) қолданылса, ды//ді, ты//ті 
тек есімдерге, есімшелерге ғана қатысты болады, олардан кейін 
жіктік жалғаулары жалғанбайды.

Шебер сөз — асыл меруерт шаттық күйі,
Жамбылдан енді юіро құтылмас-ты (Ж .).

Бұл көріністі адам баласының көзі шалған жоқ-ты (Ғ. Сл.).
Проф. П. М. Мелиоранский өзінін казақ тілі грамматикасынын. І-бөлімінде 

ды жайын екі жерде кыскаша сөз етеді. Б іріндедыр кыскарып ды болады дей- 
ді. Бұган қарағанда — ды формаеы лырі  д үр -д ан  шыкты деп түсінуге бола- 
тын 'сыякты. Ал, сол кітаптыц 45-бетінде лыр, ды , түр д еген  етістіктен пайда 
болған дейді, бұдан ол кісі барды, отырды сыяктылардыц соцындағы ІІІ-жак- 
тық, өткен шақтық тұлғаны еске алғанын көреміз. Сонда барған-ды  дегендегі 
ды  донекері мен барды  дегендегі ды  формаеыныц теркіиі бір деген ұғым туады.

Біздіцше ол екеуі екі түрлі тұлға, олардың тарихы да баска болу керек. 
Өйткені барган-ды, зерек-ті дегендегі ды-ді (ты-ті) дәнекерінің еді етістігінен 
айта қаларлықтай мағналык, функииялык ерекгаеліктері жоқ болса, елеусіз 
стильдік айырмашылығы ғанз бар: алдьщғысы бул күнде есім баяндауышқа 
тән өткен шактық істің, заттыц, сындык сапаныц орпыкты екенін білдіреді. 
Осындай өте нәзік айырмашылыгын елемегенде, —ды дэнекері мен еді көмек- 
ші етістігін қатар коюға да болады. Сондыктан ды  дәнекері еді етістігініц
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кысқарғаи варианты болу керек дегөн жорамал жасауға болатын сыяқты. БГ- 
рак, ол тулғаның ескі орхон жазуында қолданылуына қарағанда оның тарихын 
әріден іздеу керек болады.

Екен, еді етістігі сыяқты, де — көмекші етістік, бірақ ол үнемі 
есім баяндауыштарға етістіктіқ шартты рай, түйық рай, есімше 
тұлғаларынан кейін де көмехші болады. Сонда ол есімдердіц баян- 
дауыштық қызметін баянды етудің үстіне екі түрлі мағнада жұмса- 
лады: б і р і н ш і д е н, есім баяндауышка өткеп шақтық мағна қо- 
сады; е к і н ш і д е н, есім баяндауыщ арқылы айтылған ойға сөй- 
леушінің, жазушының субъективті сенімін білдіреді. Оның соңғы 
қызметі басымырақ. Мысалы: Ол мына Итбайдың нагашысы екен 
(С. Мүқ.). Алңына шапңан жігіт колхозда үгітіиі болып істейтін 
шалдың өз баласы екен.

Емес сөзі баяндауыш кызметінде айтылатын есімнің заттық, 
сындық т. б. сапа екеиін жоққа шығарып, болымсыз ету үшін жүм- 
салады. Мысалы: Сен іске ынтасыз жігіт емессің (С. Мүі\.).

Кобінше есімдерден көмекші болып қүрама баяидауыштық қү- 
рамында жұмсалатын кемеқші етістіктің бірі — ет. Ол, алдымен, 
еліктеуіш сездермен жиі тіркеседі.

Мысалы: Сонау жиекте, көз үшында қара бүлттар түтасып, на- 
жағай жарқ-жұрқ етеді (Ғ. Мүст.). Маиадан бері басын жерден 
алмаған... түйе қарны шеңбірек атып ыңқ-ыңқ етеді (Ғ.'Мұст.). 
Дыбьюсыз түншығып жатқан Жамалға бір сәуле 1 жарқ етті 
(Ғ. Мұст.). Бүл мысалдардағы етеді, етті көмекшілері баяндауыш- 
тық түлға қызметінде жүмсалған. Оларды түсіріп еліктеуіш сөздер- 
ді жалаң түрде баяндауыш кызметінде айтуға болмайды. Осы кыз- 
метте етеді, етті баяндауышқа ауыспалы осы шақтық мағна 
үстейді.

Соиымен қатар, ол негізгі баяндауыш болған зат есімдердг өзіне 
объектілік ыңғайға қойып барып баяндауыш қүрамында айтыла- 
ды да, оларға өткем, не келер шақтық мағна қосады. Мысалы: 
Совет екіметі колхоз құрылысын өрксндету ісінде МТС-терді өзінің 
ңуатты ңүралы етті («С. Қ.»).

Басқа көмекшілерге қарағанда, ет көмекшісіііің предикативтік 
ролі езгеше. Мысалы: жоғарғы сөйлемдегі ет көмекшісін түсіріп 
айтып көрсек, онсыз ңұралы деген сөз өздігіиен тыянакты баян- 
дауыш бола алмаіітынын байқаймыз. Бұл бір. Бүл жағынан ет кө- 
мекшісінің мызметі қыл деген көмекші етістіктің қызметімен бір- 
дей деуге болады.

Бол етістігі де есім баяндауышқа көмекші қызметінде жиі қол- 
данылады. Ол негізгі баяндауыш қызметіндегі есімдердің шын бол- 
мыс екенін, қалыптасу процесін, күйін білдірумен қатар, етістік- 
терге тән түрлі қосымшаларда жұмсалып, есім баяндауыштарға 
әртүрлі шақтық мағна қосып тұрады.

Мәз болады болысың, арқаға үлық қаққанға (А). Балам жас 
еді, шаруама қыйын болады (С. Мүқ.). Ескі дүниенің ауыр азабын 
тартқан, жаңа дүниенің қызығын көрген адамның бірі мендей-ак



болар (Туркс.). ССРО-ның мемлөкеттік өкіметініқ жоғарғы орга- 
ны — ССРО Жоғарғы Советі болып табылады (ССРО Конст.).

Есім баяндауыштарға көмекші болатын етістіктің бірі — көр 
етістігі. Ол бол етістігіндей кез келген есімдерге көмекші болмай- 
ды, тек —дай, —дейЦ—тай —тей қосымшасында тұрғаи есімдерге. 
сыяқты, жек, оісащсы, эісаман, рас, өтірік тәрізді сөздерге көмекші 
болады:

Ол үлкен адам сыяқтанып көрінді. Асқар дінге сенбейтін, ишан- 
ды, молданы жек көретін (С. М үқ.).

Дәл сол сыяқты болғанмен, кейбір сөйлемдерде есімдер мен 
етістіктер тұрақты тіркес ретінде құрама баяндауыш болады:

Торы ат көзіме оттай басылды (Ғ. Мұст.). Ол безек қағады. 
Қараңғы түнде тау қалғып, Үйқыға кетер балбырап (А.). Шалдың 
ойы одан әрі қамтылған соң, көңлі жай тапты (Ғ. Мұст.). Мен 
шалқамнан түстім (Ғ. Мүст.).

Қ ұ р а м а  б а я н д а у ы ш т а ғ ы  м о д а л ь д і  с ө з д е р .  
Сыяқты, секілді, тәрізді, шығар, болар, көрінеді, білем, керек, тиіс 
дегеғі модальдік сәздер есім баяндауыштарға көмекшілік қызметте 
айтылғанда, оларға шактық мағна қосу үшін емес, модальдік мән 
беру үшін жұмсалады.

Айдынғалиден ол да сөз тартқысы келген секілді (Ғ. Сл.). Ағаш- 
тардың басындағы тығыз бұйра, алқара көк жапрақтар баса киген 
папақ тәрізді (Ғ. Мұст.).

Б і р и е ш е е т  і с т  і к т і ң б і р ес і м ге  к ө м е к . ш і  б о- 
л у ы. Кейде бір не бірнеше есімге көмекші етістіктердің бірнешеуі 
бірдей катысты болады: мысалы, сағат тоғыз болды, сағат тоғыз 
болып қалды, сағат тоғыз болып қалған екен; ол студент болар, ол 
студент болған болар, ол студент болған шығар, ол студент болған 
екен, т. б. Ондайда біріне-бірі тіркескен көмекшілер баяндауышқа 
әртүрлі шақтық, райлық, модальдік мағна қосып, айтайын деген 
мақсатты, ойды дәлелдей түседі. Опы мына мысалдан да аңғаруға 
болады. Оның маңдайынан тер бүрқ ете түсті (С. Мұқ.). Бұл сөй- 
лемнің баяндауышы — бұрқ ете түсті. Оны бұрқ етті дегенмен са- 
лыстырғанда, алдыңғы күрделі баяндауыштың соңғы сөзі — і 
тусті, соңғының өткен шақтық мағпасына дүркінділік мағна қоса- 
ды. Оның орнына қалды  деген көмекші етістікті койып, бұрқ ете ! 
қалды  десек, керісіише, тез болған кыймылды білдіреді. <1

Сөйтіп, құрама баяидауыштағы кәмекші сөздер өздері қатысты | 
есімдерге, еліктеуіш сөздерге түрлі-түрлі шақтық, видтік, модаль- 
д ік мағна қосумен қатар, олардың баяндауыштық қызметін тыянақ- 
ты етіп отырады. Ц

§ 37. «Бар», «жоқ» сөздерінің баяндауыш қызметінде жұмсалуы |
Арада тау бар, тас бар, өзен бар, теңіз бар, ит мұрны әтпейтін I 

цалың орман бар, олардан ңалай өттің? (Ғ. Мүср.). й
Бұл сөйлемде «бар» сөзі бастауыштармен қатар тұрып, баян- I 

дауыш қызметінде жұмсалған: тсіу бар, тас бар, өзен бар, орман I 
бар.
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Сол сыяқты, «жоқ» сөзі де баяндауыш болып жиі қолдаиылады:
— Жоң, жоқ! Нағыз сүлу, нағыз аңылды бала менікі еді... Сен- 

<де о да оісоң (Ғ. Мүср.).
Бар, жоқ сөздері баяндауыш қызметінде бастауыш болған зат- 

тардың қайда, кімде, неде екенін, бар-жоқтығын факт ретінде баян- 
дайды. Ондай сөйлемнің қүрамында жатыс жалғаулы пысықтауыш 
не толықтауыш жиі кездеседі:

Алматыда Омарбек деген жолдасым бар.
Жылңыда өт оісоң (мақ.).
Аспанда алаңандай бүлт жоқ.

Осындай болымды, болымсыз сөйлемдердің (§ 7) де баягедауыш- 
тары, басқа есім баяндауыштардай, I, ІІ-жақта жіктік жалғаула- 
рында айтылып, бастауыштармен кыйысып түрады:

Мен бұл тізімде бармын.
Біз бүл тізімде бармыз.
Мен бүл тізімде оісоңпын.
Біз бүл тізімде оісоңпыз.

Бар, оісоқ сөздерінен болған баяндауыштар ІІІ-жақта әруақытта 
сөйлемнің соңында, көбіиесе бастауыштармен катар түрады:

Сырдың Алмалық қонған жағасында ңалың қамыс бар 
(С. Мұқ.). Бәріміздің өміріміздің басталуы бар... еске түссе, жү- 
ректі тулататын оқыйғаларымыз бар (Ғ. Мүср.).

Төрі толған түлікке, 
Ұлан-байтақ эюерің бар, 
Көкорайлы б е л ің  бар,

Айдын шалқар к ө л і ң  бар.
Сағасы мол көп өзен,
Өлке толған е г ін  б ар  (Ж -)-

Бізде бүрынғыдай мешеулік оісоқ, елімізде оюүмыссыздық жоқ.
Жоқ сөзі өткен шақтық есімшемен тіркесіп сөйлемнің күрделі 

баяндауышының қүрамында жиі қолданылады:
Ол арқан іздеген оісоқ, шынжыр іздеген оісоқ, қүрсау іздеген 

жоқ (С. Ер.). Соғыс салдары канал қүрылысының екпінді қарқы- 
нын длсіреткен жоқ (С. Мүқ.). Сенің канды түяғық ол оісерге оісет- 
кен оюоқ (Ғ. Мүср.). Рахмет Дәуірдің кім екенін білген жоқ 
(С. Ер.)... әлдеқайда тау оюарылып оісатқан оюоқ па еді, жер астын- 
Дағы күштер қозғалып, жер сілкініп оюатқан оюоқ па еді? (С. Ер.).



IV. СӨЙЛЕМНІИ ТҰ РЛА УСЫ З МҮШЕЛЕРІ

1. Т о л ы қ т а у ы ш .  §  38. Толы қтауы ш  туралы қысқаш а түсінік . § 39. Тура  
толы қтауы ш . § 40. Т ур а  толыктауыш тың жалғаулы, ж ал ға усы з болуь* 
ту р а л ы  к өзқар астар . § 41 Т у р а  толы қтауы ш ты ң әр у а к ы т  жалғаулы  
бол ы п  к езд е сет ін  оры ндары . § 42 Ж аиама толы қтауы ш тар § 43. Жанама  
тол ы қ тауы ш тар ды ң  мағиалаі ы 2 А к ы қ т а у ы ш ж  ә  н е а й к ы н- 
д а у  ы ш . § 44. Аны қтауы ш ты ң сы паттамасы. § 45. Қ абы са байланысқан  
аны қтауы ш тар. § 4'*. Туынды сын ес ім дерден  болған анықтауыштар.
§  47. Есім ш елерден  болған аны к іауы ш тар  § 48. Сан ес ім д ер д ен  болғак  
аны ктауы ш тар. § 49. С іл іе у  ес ім діктер інен  болған аныктауыштар.
§  50. Зат  ес ім д е р д ен  болған аныктауыштар. § 51. М атаса  байланысқан  
аны қ тауы ш тар . § 52. Күрделі аныктауыштар. § 53. Айкындауыштар.
3. П ы с ы к т а у ы ш .  § 54 Пысыктауыштын сы паттамасы. § 55. Мезгіл 
пы сы қтауы ш . § 56. Мекен пысықтауыш. § 57. Максат пысықтауыш.
§  58. С ебеп  пы сьж тауы ш . § 54. Сапалық пысықтауыш. §  60. Амая

пысықтауыш.

1. Т о л ы қ т а у ы ш  

§ 38. Толықтауыш туралы қысқаша түсінік

Түрлаусыз мүшелер сөйлемдегі қызметіне, байланысына қарай 
бастауыш пен баяндауыштын, мақыиа топталып, алдымеи соларға I  
қатысты болып түратыны белгілі. Солардың бірі — толықтауыш, I 
негізінде,— етістіктерден кейде есімдерден болған баяндауыштарға, I 
не етістіктердеи болған басқа мүшелерге қатысты болады; ол өзі I 
қатысты болатын сөзіиің (көбінесе — етістіктің) мағнасына зат- I 
тық (объектілік) мағиа үстеп, етістік арқылыайтылған баяндауыш-И 
ты я басқа мүшені толықтырып түрады. Солай болғандықтан, о.ті 
өзі бағынғаи сөзбен грамматикалық б&йланыста түрып, табыс, шы-Я 
ғыс, барыс, көмектес, кейде жатыс жалғаулардың бірінде жүмса-Я
лады. I

Қысқасы, толықтауыш дегеніміз — қыймыл процесінің, баян-Я 
дауыштың объектісі болатын мүше. Толықтауыштар мағнасынзЛ
синтаксистік қызметіне және түлғасына қарай екі топқа бөлінедігш
1. Т у р а т о л ы қ т  а у ы ш; 2. Ж а н а м а  т о л ы қт .а  у ьі ш. ■

§ 39. Тура толықтауыш ■

Тура толықтауыш деп табыс септеуінде жұмсалатын сөйлеіЛ
мүшесін айтамыз, I

Ол заттың (субъектінің) қыймыл продесін білдіретін сабақт»И 
етістіктермен тығыз байланысты болады. Өйткені сабакты етістік-Ж
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тер, сөйлемде кандай мүше болмасын, оруақытта өзіне басқа зат- 
ты — тура толықтауышты керек етіп, соны ілестіре жұмсалады. 
Мысалы:

К өр дім  сүлу Е д іл д і 
Еділдей еркін е.яімді (Ж.).

Баяндамашы баяндамасын аяқтады.
Жас құрақтар көлдің суын сыйпап тұр.
Бұл мысалдардағы етістіктердің қыймылы баска бір затқа 

ауысып түсіп тұрса, екімші жағынан, сол зат (объект) етістіктін 
қыймылдық мағнасыи толықтырып тұр. Сондықтан олар біріне- 
бірі сабақтасып, бірінсіз бірі жұмсалмайды десе де болады. Сабақ- 
ты етістікті сейлемде тура толықтауыш болмаса, сөйлем олқыла- 
нып, кейде түсініксіз болыгі тұрады. Мысалы: мен көрдім дегенде, 
кімді, нені көргеніміз (тура толықтауыш) айтылмағандықтан, сөй- 
лем олқыланып тұр. Сол сыяқты, сен бастадың дегенде де нені бас- 
тағаны аталмай, хабарлайтын пікір көмескіленіп тұр.

Олай болатыны — жоғарғы етістіктердің мағыасы тура толық- 
тауыштармен тікелей (тура) сабақтас болуында. Сабақты етістік- 
тердің тиісті аффикстер арқылы біржола затқа айналып кеткенде- 
рі болмаса (білімпаз, тігінші, жазушы т. б.), тіпті сын есімге ай- 
налып, бірақ етістік мағналарынан біржола айырылмағандары да 
тура толықтауыштармен сабақтаса береді.

басқарушьі кісі — жыйналысты басқаруиіы кісі; 
білгіш бала — сабақты білгіиі бала; 

г „ танығьии шал — кісіні танығыш шал, т. б.

Тура толықтауыштар қазақ тілінде тек сабақты етістіктермеи 
ғана емес, есімдер мен көмекші етістіктердеи болған құрама баян- 
дауыштармен де байланысты болып, соларды толықтап тұрады. 
Ондай құрама баяндауыштар мыналар сыяқты болады: жақсы кө- 
ру, оюек көру, мақүл көру, артық көру, сөз ету, табыс ету, қабыл 
алу, қарсы алу, т. б. Мысалы: Олар өткен жылғы табыстарын
баянды етті («С. Қ.»). Гүлнар әзірге емі жоқ сырқаттың емін табу- 
ды арман еткен (С. Мұқ.).

Тура толықтауыштың грамматикалық тұлғасы — табыс септеуі 
(—дыЦ—ді, —ты/І—ті, —иы/І—ні, —н ) . Одан басқа септік жал- 
ғауларда айтылған сөздер тура толықтауыш болмайды1.

Кейде табыс жалғаудағы сөздің шығыс септеудің орнына не керісініле ай- 
тылатыны да бар. Мысалы;

Ол оттан атгап өтті — ол отты аттап өтті.
Олар отган айналды — олар отты айналды.
Олар таудан асып 'кетті— олар тауды асып кетті, т. б.

1 Тура толыктауыш «туралы» деген шылау сез арқылы да айтылады. О.т 
қатысты объект Мынадай бірнеше етістіктермен ғана тіркесе алады; ойлау, ай- 
ту. баяндау, хабарлау, оісариялау, тарату, жазу, т. б. Мысалы:

Ол мен туралы айтып отыр, ол жолдасы туралы ойлады. Радио' еьездін  бо- 
луы туралы хабарлады, т. б. Бул сөйлемдердегі толыктауыштарды табыс жал- 
ғауда да айтуға болады: ол меиі айтып отыр, ол жолдасьш ойлады, радио 
съездің болуын хабарлады.
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Бұл тек казак тіліне ғана тән өзгешелік івмес сыяқты. Ы. К. Дмигриев 
«Гагаузские этюды» деген еңбегінде гагауз тілінде барыс септеудіқ орнына та- 
быс септіктің жиі қолданылатынын көрсетедіД

Қазақ тілінде табыс жалғаудың салт етістікпен ба?іланысы, барыс септеудің 
қызметінде жұмсалуы Н. К. Дмитриев айтқандай, гагауз тіліндегідей етек ал- 
маған, жиі кездеспейді. Дегенмен, ондай мысалдар ауызекі тілде, кейде көркем 
әдебиетте кездесіп отырады: Атқа міне игапти — атты міне иіапты; атқа мін- 
дім — атты міндім т. б.

§ 40. Тура толықтауыштың жалғаулы, жалғаусыз болуы туралы
көзқарастар

Тюркологтардың еңбектерінде тура толықтауыштардың жалғау- 
лы (табыс жалғаулы), жалғаусыз болатыны туралы пікірлер ерте- 
ден бар. А. Казам-бек «Общая грамматика турецко-татарского язы- 
ка» деген 1846 жылы шыққан кітабында қыймылдың предметі 
ештеңемен айқындалмағанда және ол предмет етістіктің дәл алдын- 
да тұрғанда табыс септік атау септігімен алмастырылады2 — дейді. 
1869 жылы Казанда шыққан Алтай тілінің грамматикасы да, сол 
ізбен, тура толықтауыштың жалғаульі, жалғаусыз жұмсалуыи оның 
белгілі, белгісіз зат болуынан деп түсіндіредІ3. Одан кейінгі грам- 
матика авторлары (Катанов, Мелиоранский, т. б.) Алтай тілі грам- 
матикасының салған даңғыл жолынан ешқайда аумай, сондағы ере- 
жені шамалы өзгерістермен кайталап келді. Оған Мелиоранский- 
дің, рас, өз тарапынан қосқаны болды. Ол «Краткая грамматика 
казахско-киргизского языка» деген еңбегінде: «Можно различать ви- 
нительный падеж оформлеиный и иеоформленный, т. е., ииаче ска- 
зать, иногда именительный падеж употребляется вместо винитель 
ного. Это бывает, вообще говоря, тогда когда слово, стоящее в ви- 
нительном падеже, не определено или говорящий не хочет обра- 
щать на него особого внимания слушателя. Таким образом, упо- 
треблеіше оформленного или неоформленного вииительиого падежа 
весьма часто зависит от личного взгляда говорящего или пишуще- 
го» (15-бет) деген субъективтік жағдайға сүйенген ереже ұсынған 
болатын4. Грамматиканың жалпыға ортақ заңын ондай жеке кісі- 
нің еркімен байланыстырудың дұрыс болмайтыиы өзінеи-өзі түсі- 
нікті. :

XIX ғасырдың аяқ шенінде бүл мәселеге өзгелерден гөрі ұісып- 
ты караған тюркологтардың бірі Н. А. Ашмарин болды. Ол 
1902 жылы шыққан «Опыт исследования чувашского синтаксиса» 
деген еңбегінде басқа авторлардай тура толықтауыштың жалғау- 
лы, жалғаусыз жүмсалуын тек белгілік пен белгісіздіктің тұңғы- 
йық түпкіріне итере салмай, чуваш тілінде олардын кандай жағдай- 
да жалғаусыз жұмсалатынын, қандай жағдайда, қандай сөздердіч

1 ҒІ. к. Д  м и т р и е в. Гагаузские этюды. Ученые запиоки ЛГУ, № 2, сер. 
фил. наук, 1939, стр. 15.

2 Аталған кітаптың 381 — 382-беттерін қараңыз.
8 «Грамматика алтайского языка», стр. 142, 143.
4 Сол сыякты, «дело вкуса» деген пікірді Гренбек те қолдайды (Цит. еоч. 

стр. 236).
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толықтауыш қызметінде жалғаулы болатынын ашуға көп көңіл бө- 
ліп, өте құнды материалдар жыйнаған болатын (236 — 280-беттері).

Қазақ тілінде тура толықтауыштық екі түрлі тұлғада жұмсалуын 
тек заттың белгілі, белгісіздігімен түсіндіруге болмайды. Кейде 
белгілі, айқын деген заттар жалғаусыз айтылады да, мүлде белгі- 
сіз ғой деп ұғынылатын заттар (объектілер) табыс жалғауында 
айтылады. Мұндай фактылардың болатынын кезінде «Алтай тілі 
грамматикасының» авторлары да мойындауға мәжбүр болған. 
Аталған кітаптың 143-бетінде: «Встречаются выражеиия, в которых 
предмет определенный ставится в винительном без приставки; и 
наоборот, неопределенный предмет ставится с гіриставкой» — деген- 
ді айтады да, бірақ олардың солай болу себебін ашпайды. Бұл — 
бір. Екіншіден, белгілілік (определенность), белгісіздік (неопреде- 
ленность) дегенді қалай ұғыну керек екендігін ашып айтпайды. 
Соның салдарынан ол терминдерді әркім өзінше түсініп, біреуте 
белгілі болып көрінген зат басқаға белгісіз болып, не керісінше 
ұғынылыгі келді. Расында, грамматикалық белгілілікті не белгісіз- 
дікті мағналық белгілілік я белгісіздікпен бір деп санауға болмай- 
ды. Жоғарыда аталғаи авторлардың еңбегінде оларды айырмайды. 
Дегенмен, бұл ұғымды айтушы мен тыңдаушының арасындағы 
катнас деп қарайды. Әрине, грамматикада грамматикалық межеге 
қарау керөк десек, тюрік тілдері, оның ішінде қазақ  тілі үшін 
белгіліліктің және белгісіздіктің грамматикалық тұлғасы мынау 
дерлік дербес қосымшасы жоқ. Дегенмен, ондай мағналық айыр- 
машылық қазақ тілінде мүлде жо*қ десек, дұрыс болма'с еді.
Н. Қ. Дмитриев біз үшін де өте құнды еңбегіиің бірі «Грамматика 
кумыкского языка» дегенінде б е л г і л і л і к ,  б е л г і с і з д і к  
деген терминдерге грамматикалық мән беріп, оларды даралық 
(единичность), ортақтық (коллективность) ұғыммеи байланысты- 
рады.

Белгілілік пен белгісіздікті осылай айыру қазақ тілі үшін де 
орынды болатын тәрізді. Олар әсіресе бір ат, бұл ат деген сыяқты 
тіркестер үшін өте қонымды, жарасымды ереже сыяқты. Тек жал- 
ғаусыз айтылатын сөздің алдында бір, бұл торізді белгілілік пен 
белгісіздік анықтауышы жоқ сөздердің түбір күйінде де, кептік 
жалғауьгнда тұрьгп та ортақ (коллективный) белгісіздік мағнада 
жұмсалуына күман келтіруге болады. Біріншіден, қазақ тілінде 
көптік жалғаудағы сөздер мен аттар көрдім болып табыс жалғау- 
сыз айтылмайды, не оісылқы көрдім деген жалпылық, ортақтык, 
мағнадағы сөзбен айтылады, не аттарды деп табыс жалғауында 
айтылады: аттарды байлады, аттарды суғар, т. б. Бірақ оларда 
бірыңғай, біркелкі, не әртүрлі ат екендік мағна жок, тек көптігі 
ғана үғынылады. Екіншіден, кітап, ат, отыз, от тәрізді жалпылық 
мағнадағы көптік ұғымда, белгісіздік мағнада жүмсалады дейтін 
зат есімдер тура толықтауыш қызметінде солай жалғаусыз айты- 
латын жерлері бар: ағаш, иіаш, қалпақ дегендер тәрізді көптік 
жалғауын жалғамаса да жалпылық, көптік мағнада жұмсалатын 
сөздер, кейбір сөйлемде белгісіздік ұғымда болғанмен, табыс жал- 
ғауда айтылуы мүмкін. Мысалы: 1. Ол маған қарай бір қ а л п а қ т ы
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лақтырып кеп жіберді. 2. Ол шашты майлап өріп тастапты, 3. Қа- 
лың ағашты аралай жүгірдік.

Әрине, бүл сөйлемдердегі қалпақ, шаиі, ағаш, деген тура толық- 
тауыш қызметіндегі сөздер жалпылауыш зат болғанмен, сол сөй- 
лемдерде оларды жалғаусыз айтуға болмайды. Неге олай? Әлде 
олар белгілі заттар ма? Жоқ, белгісіз үғымды (тіпті, бірінші мы- 
салда белгісіздіктің белгісі бір дегек сөз де бар) толықтауыштар. 
Сонда да, олардық табыс септеуде айтылуы сөйлемніқ экспрессивті 
қалыпта екендігімен, тура толықтауыштарға екпін түсіріле, басқа 
сөздерден гөрі басым мағнада жүмсалуымен байланысты. Осылар 
сыяқты, жоғарыда айгылған, негізінде дүрыс берілгеи схемаға 
сыймайтын басқа мысалдарды коспағанда (оларды кейін атай- 
мыз), Н. Қ. Дмитриевтіқ белгілілік пен белгісіздікке грамматика- 
лық мән беріп, оларды даралық, ортактық деп айыруы бул мәселе- 
ні дүрыс шешу жолындағы елеулі ғылми табыс екені даусыз. Бірақ 
ондай белгілі толықтауыштарға жататын заттар, Н. К- Дмитриев- 
тіқ айтуы бойынша, тәжрибеміздіқ предметі ретінде бізге бұрыннан 
таныс — белгілі болса, олар толықтауыш қызметінде жалғаулы бо- 
лады, егер зат туралы бізге бірінші рет айтылған болса, егер оньт 
бүрык білмесек, тура толықтауыш қызметіндегі ондай зат жалғау- 
сыз болады1 деген пікір қазақ тілініқ фактыларымен қабыса бер- 
мейді. ■

Тура толықтауыштардық жалғаулы, жалғаусыз жүмсалуы 
жайындағы жоғарыда аталған авторлардық көзқарасы соқғы жыл- 
дарға шейін сол қалпында барлық тюрік тілдеріне ортақ негізгі 
грамматикалық ереже ретінде қолданылып келеді. Мысалы, үйғыр 
тілі грамматикасының авторынық бірі профессор В. М. Иасилов 
1940 жылы шыққан кітабында жоғарғы заңдылықты тура толык- 
тауыштық екі түрлі түлгада жұмсалуынық мызғымайтын берік 
тірегі есебінде түсіндіре келіп былай дейді: «Таким образом, вини- 
тельный падеж выражает объект действия. Он образуется двояко: 
если объект действия определенный, он приобретает суффикс—ні; 
если объект неопределениый, он, подобно именительному падежу, 
представляет основу имеии»2. Бірак бул ереженің барлық жағдай- 
да қолданыла бермейтінін аңғарып, автор ақыр аяғында «Вини- 
тельный падеж в разговорном языке иногда употребляется без 
суффикс.а —ні и при определенном объекте»8 дегенді айтады. Бірақ, 
ие пайда, онық сырын ашпайды. «Основы синтаксиса туркменского 
лнтературиого языка» деген кітаптың авторы проф. А. П. Поцелуч 
евский де жогарғыдай пікірді айтумен қатар, белгісіздіктіқ мына-- 
дай жағын сөз етеді. «Когда прямое дополнение имеет при себе 
артикль неопределенный вид, оно, как правило, употребляется безі 
показателя винительного падежа4 — дейді. Суй дей түрып, ізіншЯ

1 Ол туралы тағы Н. І\. Д м и т р и ' « в т і к  «Строй турецкого языка» (Л. 
1939) дегон кітабының 32-бетін, Грамматика башкирского языка (М.—Л.) де-| 
ген кітабының 217 —  218-беттерін қараңыз.

2 Проф. В. М. Н а с и л  о в. Грамматика уйгурского языка, М. 1940, стр. 42.
3 Бұ да сонда, 43-бет.
* Аталғаи кіталтың 45-бетін караңыз.
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«Однако, слова с неопределенным артиклем бир иногда могут все- 
таки принимать показатель винителыюго падежа» дегенді мойын- 
.дайды. Бірақ ол проф. А. П. Поцелуевскийге басқа ой салмайды, 
оны да баяғы белгілілікке апарып жатқызады: «если предмет, из- 
вестный читателю или слушателю, известеи рассказчику (автору), 
либо лицу, о котором идет речь» дегенді бір сөзі тіркеліп айтылған 
тура толықтауыштың жалғаулы болу себебі етіп көрсетеді.

Қазақ тілі грамматикасының авгорлары да тура толықтауыш- 
тыц жалғаулы, кейде жалғаусыз жұмсалу себебін сол белгілілік, 
белгісіздік тезіне салып түсіндіреді.

Орыс тілінде некий, какой-то (некий Иванов, какой-то мальчик) 
дегендей белгісіздік қазақ тілінде бір, біреу ... деген бір (еу) 
сыяқты сөздер арқылы айтылады (мысалы, бір күні Рақыіи деген 
б ір  балаға бір жолаушы кез болыпты). Оныц үстіне сөйлемніқ кей- 
бір мүшесін арнаулы жалғауда я жалғаусыз айтудыц да,
Н. Қ. Дмитриев көрсеткендей, қазак тілінде де белгілілік (дефини- 
тивноеть-определенность) пен белгісіздік (индефинитивность-неоп- 
ределенность) категорияныц синтаксистік амалы болатынын бай- 
каймыз. Сол амалмен тура толықтауыш бірде жалғаулы, бірде 
жалғаусыз айтылып, жалғанса — белгілі, жалғанбаса — белгісіз 
болатыны бар. Бірақ ол барлық жағдайда бірдей абсолют заң емес; 
бірқатар сәздердің, мысалы табыс жалғауда айтылуында белгілілік 
үғым болса, бірқатар сөздердің табыс жалғауда түрып тура толық- 
тауыш болуында ондай айырмашылық жоқ болып шығады. Мыса- 
лы: Мына атты отқа қой. Рақьш қолындағы хатты оюыртып таста- 
ды — дегендегі толықтауыштардың белгілі екендігі олардың алдын- 
дағы анықтауышынан-ақ айқын болып түр. Ал, өнерді үйрен де, 
ж и р е н  (мақал). Баланы оқытуды жек көрмедім (А.); Даланы  
жым-жырт, дел-сал ғып, Түн басады салбырап (А.) дегендердегі 
табыс жалғаулы толықтауыштарда ондай белгілілік жоқ. Соңғы 
мысалдарды даралық (уникалыюсть), көптік (плюралы-юсть) тұр- 
ғысынан да қарауға болмайды.

§ 41. Тура толықтауыштың әруақыт жалғаулы болып 
Ь  кездесетін орындары

Тура толықтауыштардың жалғаулы, жалғаусыз жүмсалу себеп- 
терін дұрыс түсіну үшін, олардың әрдайым жалғаулы болып жұм- 
салатын ережелерін айқындау керек. Олар мыналар:

Тура толықтауыш өзі қатысты сезден (көбінесе сабақты етістік- 
тен) қашықтап түрып, екеуінің (толықтауыш пен толықталатын 
сөздің) ортаеында басқа сөйлем мүшесі түрса, ол жалғаулы бо- 
лады:

Кітапты кітапханадан алдым.
Малды таудың бөктеріне жайдық.
Есім мен етістіктің тіркесінен қүралған күрделі баяндауыштар 

тура толықтауыштарды ортақтаса меңгергенде де, соңғылар әруа- 
қытта жалғаулы болады: баланы жақсы көремін, быйылғы табыс- 
тарды баянды етейік. Бұл сөзді мақұл көреді.

Экспрессивті мағнада жүмсалатын күрделі, ие қосарлы етістік-
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тердің жетегінде айтылатын тура толықтауыштар да әрдайьш жал- 
ғаулы болады: Асқар есікті ашып кеп жіберді; Марат барабанды 
ңағып-қағып оісіберді; Ол атқа қамшыны басып-басьіп жіберді: 
Сабыржан таяғуты оюіберіп кеп қалды; Поезды көре сала сыртка 
шьщтым; Тәуекелге бел байлап, терезе сыртынан басқышты қойып. 
жіберіп, ... жалма-жан күршегі ашық терезені тартып қап ем, 
ашылып кетті. Бүркітбай бар пәрменімен кебеоісені теуіп кеп жі- 
беріп еді, қыюы қащқан тақтайлар быт-шыт болды.

Бүл сөйлемдердегі тура толықтауыштарды жалғаусыз айтуғз- 
болмайды. Олай болуы, әрине, толықтауыш болған сөздердің, бел- 
гілі болғандығынан емес, өзгеше әуеимен айтылған етістіктердін 
ықиалына еріп, екпіыіне ілесе, жалпьг сәйлемнің экспрессивті өзге- 
шелігіне үн косқандығынан, сөйтіп, олардың да басым мағнада ай- 
тылғандығынан деп білу керек. 1

Сол сыяқты, тура толықтауыштар мыиадай жағдайларда да, ]
белгілі, белгісіз болуына қарамай әрқашан жалғаулы болып айтьі-
лады. Я

Сөйлемде тура толықтауыш болған сөзге, ие оиымен байланыс- 
ты сабақты етістікке логикалық екпін түскенде, ол жалғаулы бщ , 
лады:

Өнерді үйреи де, жирен; Қасқыр алатын тазылар борсықты 
жіберсін бе? (Ғ. Мүст.); Асау Терек долданып, буырқанып, Тауды 
бұзып жол жалған тасты жарып (А.).

Бір сөз бір сөйлемде екі рет айтылып, бірі бастауыш, бірі тура 
тюлықтауыш қызметінде жүмсалғанда, олардың сол синтаіксистік 
қызметі айқын болу үшіп, тура толықтауыш үиемі жалғаулы 
болады: 1

Адам адамды сыйлайды; Балықшы балықшыны көрді; Бір кем- 
пір бір кемпірді әже дейді (мақ.). ]

Бір етістікке бағынған бірнеше бірыңғай тура толықтауыш 
мен, пен, бен жалғаулықтары арқылы, не жалғаулықсыз интонаішя 
арқылы байланысып, екеуі (кейде үшеу-төртеуі) бір түлғаға ортак 
болып айтылу керек болғанда, олардың ең соңғылары көбіыше 
жалғаулы болады: і

Әдебиет пен тарихты бөлуге бола ма? (С. Мүқ.); Шалшық пен 
сазды кешіп, тықырын тіпті сездірмей барады (Ғ. Мұст.).

Тура толықтауыш қызметіндегі зат есімдер сай-сай, тау-тау,. 
ауыл-ауыл сыяқты қайталақтама қос сөз болса, олар да әруакыт- 
та жалғаулы болады:

Сай-сайды жағалап ілгері жүрдік; б л  тау-тауды кезіп жүр; Біз 
ауыл-ауылды аралай жүрдік. 1

Тура толықтауыш болған зат есімнің мағнасы етістіктің лекси-
калык мағнасымеи тығыз байланысты болмай, әдетте ол екеуі ка- 
тар келмейтіндей сөз болса, баскаша айтканда, бір затқа тән кый- 
мыл өзге затқа ауыстырыла салған метафора болса,, олар да жал- 
ғаулы болады: |

Пароход теңізді тіліп барады; Балалар үйді басьіна көтерді; дн 
салды  таңды мақтап сансыз торғай (С. Тор.); Ол қызына екі пікір-
ді сіңіруге қатты тырысты (С. Мүқ.). I

\
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Бұл айтқандардан басқа мынаидай сөздер сөйлемде тура то- 
лықтауыш қызметінде жұмсалғанда, олар әрқашан табыс жал-
ғауда айтылады. Олар:

Қ і с і  а т т а р ы м е н о л а р д ы ң о р н ы н а ж ү р е т і й 
е с і м д і к т е р :  Лермонтовты, Гогольді, Некрасовты қарап... қыс- 
тың аяғына қарай Толстойға ауармыз (С. Мұқ.); Есжанды елеме- 
ген болмайын деп, Жомарт Есжанға баруға бой ұрды (Ғ. Мұст.) .• 
Бір жағы Жақыпты, екінші жағы Жомартты қостайды (Ғ. Мұст.). 
Жақыпты жақтайсың... деп, қылды ғой кылықты (Ғ. Мұст.), Үзак 
күрес біреуді жалықтырады, біреуді құнықтырады (Ғ. Мүст.). МенІ 
сұрады, оны шақырды, сені байқамады, бізді таный кетті дегендер
де жоғарғыға жатады.

Қісі аттарынан кейін оісолдас, азамат, ағай, апай сыяқты қосал- 
қы айқындауыш айтылса, олар да кісі атымен тіркесіп тура толык- 
тауыш қызметінде жүмсалғанда, жалғаулы болады: Тайманоз жол- 
дасты көрдім; Николай ағайды шақыр.

Бірқатар оқымыстылар, мысалы Н. Қ. Дмитриев, кісі аттарьт 
мен жіктеу ееімдіктерінің тура толықтауыш қызметінде тек жал- 
ғаулы болуын, ол сөздердің мағналық мазмұны белгілілік катег-о- 
риясыиа жататындыктан деп қарайды.1 Біздіңше, жоғарыда айтыл- 

■ған сөздердің тура толықтауыш қызметінде үиемі жалғауды болуы- 
кың2 негізгі себебі, олардыц мағналық мазмұиының белгілі болуын-
да емес, ол сөздердің синтаксистік негізгі қызметінің өзгешелігінде 
болу керек. Олар арнаулы (потенциалыіые) бастауыштар, белгілі 
қыймыл иелері, олардың өздерінің соыдай қыймылына, ісіне тән 
тура толықтауышы болуға тиісті сөздер. Сондықтаи олар сөйлем 
ішінде толықтауыш қызметінде айтылғанда, бастауыш болып кет-
пеу үші.н, басқаша айтқанда, синтаксистж қызметі айқын болу 
үшін, олар әруақытта толықтауыштың формалық белгісін — табыс 
жалғауын бойында сақтап тұрады. Мысалы: олар Жарасты
көрмеді дегендегі тура толықтауыштын табыс жалғауын түсіріп 
айтеақ (Жарас көрмеді), бұрьщғы толықтауыш енді бастауыш мағ- 
насьшда жұмсалған болады. Рас, мен, сен, ол, Касым, олар деген
есімдіктер мен жалқы есімдер3 жеке алғанда белгілілігі айқын сөз- 
дер. Бұл жағына қарап, әрине, біз, біздер, сіз, сіздер, Касымдар 
олар дегендерді олармен т;ең коюға болмайды. Соңғылар алдыңғы-

1 Н. К. Д м и т р и е в .  Грамматика кумыкского языка, стр. 175; А. Н. К о-
н о и о в :  «Имена собственные, лігчиые и указателыіые местоимения, являясь са-
Мй по себе элементами определенными, будучи объектами, ъсегда оформляют-
ся винительным падежом» — дейді (Грам. турецкого языка, 1941, стр. 280).
Э. В. С е в о р т я н  да жалқы есімдерді «совпадают с вещественной конкрет-
ностыо» деп танып, олардың толықтауыш кызметінде жалғаулы болу себебін
сонымең түсіндіреді (Вестник МГУ, № 12. 1948, стр. 92).

8 Қейде, ауызекі тілде, кісі аттарыныц тура толықтауыш мағнасында жал- 
гаусыз да жұмсалады. Біреу екінші біреуден:— Турсынібек, Оспан көрдін. бе? —-  
деп сүрай береді.

8 Кісі атынан баска жалқы есімдер ескі жазуларда да (С. Е. М а л о в ^  
Памятники древнетюркской письменности, стр. 68), оеы күнгі тілде де толық- 
тауыш қызметінде жалғаусыз айтыла беріледі.
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ларға қарағанда, басқа есімдермен салыстырғанда да, жалпылығы 
айқын, көптік мағналы сөздер.

Сонда да соңғылардың толықтауыш болу тәсілі алдыңғы сөз- 
дермен бірдей екендігі олардың белгілі, не белгісіз сөздер екенінде 
емес, біз айтқапдай, синтаксистік кызметінің тұлғалық дифференция 
жасауды керек етуінде. Бұл жағдай кейде арнаулы бастауыш емес, 
бірақ бастауыштык кызметі басқа сәздерден гөрі айқын зат есім- 
дер үшін де міпдетті шарт болады. (Ішінде белгісіз толықтауышьі 
бар мына сөйлемді салыстырыңыздар: ол бір әдемі торы ат жетек- 
теп келді. Ол кітап кәтерген бір баланы ертіп келді).

Бірінші сәйлемнің табыс жалғаусыз айтылған ат деген толық- 
тауышының алдында белгісіздіктіқ белгісі бар (бір), бірақ оған 
табыс жалғауын жалғап айту шарт емес, бұл арада жалғанбағаны 
дүрыс-ақ. Жалғана қойса, сол сөзге ой екпіні түскенді білдіреді. 
Ал, сол сыяқты, екінші сөйлемдегі бір баланы деген тура толық- 
тауыш белгісіз болғанмен, табыс жалғауда түр. Оның жалғауын 
түсіріп айтуға болар, бірақ оны жалғаусыз айту сөйлем мағнасына 
екі ойлылық тудырады. Өйткені ол ат деген бірінші сәйлемдегі то- 
лықтауыштай емес, жетектеп келді деген баяндауыштық қыймылға 
ие бола кету ыңғайы, бастауыштык икемі бар сөз. Ол бастауыш 
қьтзметінде ұғынылмау үшін жалғаулы қалпында тура толықтауыш 
болып тұр. 1

Бүдан шығатын қортынды: сөйлемде объектілік мағнасы өзінен- 
өзі айқын сөздер тура толықтауыш қызметінде жалғаусыз да ай- 
тылады да, толықтауыштық қызметі комескі, синтаксистік қызметі 
өзгеше сөздер жалғаулы болып келеді.1 ]

Кісі аты мен жіктеу есімдігінің бастауыштық қызметі ерекше 
екендігін ақғару үшін жоғарыда айтылғанға қосымша ретінде бір- 
пеше мысалдарға талдау жасайық: Қоян атқан аңшы бізге қарай 
жүгірді деген сөйлемде қоян тура толықтауыштық ыңғайда жал- 
ғаусыз айтылғаи. Ол сөйлемде аңшы — бастауыш. Соларды орын 
ауыстырып — аңиіы атңан ңоян бізге ңарай оісүгірді десек, аңшы 
бүрынғы сөйлемдегі қоян с.ыяқты, атқан деген есімшемен толык- 
тауыштық катнаста жұмсалмайды, бастауыштық қатнаста жүм- 
салады. Оны толықтауыш қызметіпде айту үшін оған - та,- 
быс жалғауыи жалғау керек. Сондай-ақ, сенен ’ кітап сү- I 
раған бала келді, маған костюм тіккен тігінші келді деген- I 
дегі толықтауыш, бастауыштарды өзгертіп: Онан Жарасты сүра- I 
ған. хат келді, маған тігінші тіккен костюм келді десек те, жоғар- і

1 Туря толықтауыштың жалғаулы, жалғаусыз жұмсалуы монгол тілдершде 
де бар. Омың жалғаусыз болуын проф. Г. Д . С а н ж е е в ,  былай түсіндіреді: 
«В тех случаях, когда объектное положенне предмета ісамоочевидно,, суффикс 
этого падежа (винительного падежа,— М. Б.) опускается» («Грамматика бурят- 
іионгольского языка», 1941, стр. 151).
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ғыдай айырмашылық айқьш көрінеді. Ондайды, әрине, толықтауыш 
болған еөздің белгілі, белгісіздігімен түсіндіруге болмайды, бала, 
Жарас, тігінші дегендердің бастауыш болуға икемі күшті — арнау- 
лы баетауыштық сөздер болғанымен, кітап, костюм, хат дегендер- 
дің арнаулы толықтауыш екендігімен ғана түсіндіруге болады. 
Орыс тілінде де дом построил плотник — плотшік построил дом де- 
гендердің құрылысы бір болғанмен, олардағы бастауыш пен толық- 
тауыштың баяндауышқа қатысы бірдей еместігін де сөйлем күра- 
мындағы ол сөздердің синтаксистік қызметтерінің ерекшелігінен 
деп білу керек. Сол себептен етікіиі тіккен етік (сапоги, сшитые 
сапожником или сапожииком сшитые сапоги), етік тіккен етікші 
(сапожник, который сшил сапоги) дегендерде етікші (саножник) 
етістіктің алдында тұрғанда да, одан кейін тұрғанда да бастауыш- 
тық катнаста, етік (саітоги) оол сыяқты орында және түлғада 
объектілік қатнаста түр.

Бұдан шығатьгн қортынды: арнаулы толықтауыш болатын зат 
есімдер сөйлемде табыс жалғаусыз-ақ етістіктермен қатар айтылса 
да, сол қызметін жоймайды. Ал, арнаулы бастауыш болатын сөз- 
дер толықтауыш қызметінде жалғаусыз айтылса, бастауыш болып 
ұғынылатындықтан, ол қызметте жалғаулы болып жұмсалады.

Сын, сан есімдер, есімшелер, сілтеу есімдіктері де тура толық- 
тауыш қызметінде жалғаулы болып жұмсалады. Мысалы:

Жақсыны көрмек үшін (мақ.); Көтерілді күміс күн, Кремль 
соқты сегізді (Ә. Сәр.); Мен оған отызды берген болар едім; Қа- 
зақ баласы асауды үйрете біледі (Ғ. Мүст.); Жеті кл.асты бітірген- 
ді алмады (Ғ. Мұст.); Амантай алыстан аттыны көрді (С. Мұқ.), 
Ащы мен тұщыны татқан білер, алыс пенен жақынды жортқан бі- 
лер (мақ.); ... сол бір тоқсан тоғызды бөгейді (Ғ. Мүст.).

Осы мысалдардағыдан жоғарғы есімдер тура толықтауыш қыз- 
метінде кебінесе жалғаулы болады. Тек белгілі ғана затқа сын 
болып жұмсалатын кейбір сын есімдер әрі сын, әрі зат есім мағна- 
сында, тура толықтауыш қызметінде табыс жалғаусыз-ақ айтылуы 
мүмкін:

Аргымақ қосқан бәйгеге 
Байлар қылды кесірді.
„М әстек мінген әрі түр,
Ж үй р ік  мінген бері түр а,—
Деп жуандар есірді (Ж .).

Соқғыны негізге алмай, одан бүрын айтылған ережеге сүйеиген- 
Де, сапалық есімдердің тура толықтауыш қызметінде жалғаулы болу 
себебі — олардық да, кісі атымен жіктік есімдіктері тәрізді, негіз- 
гі синтакеистік қызметінің (негізгі қызметі — анықтауыш, пысык- 
тауыш) ерекше болуымен байланысты. Олар (арнаулы анықтауыш, 
пысықтауыштар) толықтауыш қызметінде айтылу үшін тура толык-
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тауыштық белгі, табыс жалғауы жалғанбаса, аиықтауыш нө басқй 
мүше болып кетсді.1

Тәуелдік жалғаулардағы сөздер де тура толықтауыш қызметік- 
де әрдайым табыс жалғауына қойылып айтылады:

Өмірім балдай балдырған.
Күмары мды  кандырған.
К өніл ім ді, к өзім ді,
Өмірімді, өзімді
Шам-шырактай жаидырған (Ж).

Екеуіміз әдейі сақал-мұртымызды қырынып, шашымызды ал- 
дық, басымызды жудық.

Тәуелдік жалғауда тұрған сөздердің тура толықтауыш болған- 
да табыс жалғаусыз жүмсалмауының екі түрлі себебі 'бар: бірінші- 
ден, тәуелдік жалғауда түрған сәздер, басқа сөздерге қарағанда, 
айтушыға, тыңдаушыға грамматикалық белгісі бар сөздер; екінші- 
ден, тәуелдік жалғауда түрған сөздер арнаулы бастауыш ретінд? 
жүмсалады. Сондықтам табыс жалғауын жалғаті айтпасақ, бас- 
тауыш болыгі кетеді. Мысалы: жолдасымды көрді — оісолдасым көр- , 
ді; қарьіндасын алдырды  — царындасы алдырды; қойымды оюеді — і
қойым оіседі, т. б. '  |

Мағнасы абстракті туынды зат есімдер де солай. 1
Сол өсекті басатын шындықты ашып айтуға жүздері шыдаған ' 

жоқ (Ғ. Мүст.); Айбарша аса бір тәттгліктЗ үғады (С. Мүқ.). Ол_ 
онжылдықты бітірді (С. Мұқ.); Осынша ен байлықты көре түра 
айтпауға бола ма? (Ғ. Мүст.). Данилов. жайлылықты сүйетін; Мә- I 
дениетті елдің адамының бір жаксы жері — күнделік өмірінде кез- 
дескен жаналықтарды жазып отырады (С. М үқ.); Ол Сырдария- і 
ның жеңілуіне көзі жеткен адамдай, абыржуды, күйгелектеуді біл- 
мейді (С. Мүқ.). |

Алдьшда мынадай анықтауыштары бар зат есімдер сол қызмет- |  
те жалғаулы болады: I

а) Мына, ана, осы, бүл, анау, мынау, сонау сыяқты с і л т е у Я  
е с і  м д і к т е р  сөйлемде толықтауыштардың (бастауыштың да) 1 
а н ы к т а у ы ш ы б о л ғ.а н д а, олар заттын көлемдік сапасы бо- I  
лады. Олар тура толыктауыш болған заттардың басқа заттардан' I  
сқшауланған даралық белгісін де білдіреді. Ондай анықтауышы I  
бар тура толықтауыштардан бүрын бір деген белгісіздікгің белгісьШ 
түрса да, олар жалғаусыз айтылмайды: ■

1 Г. Д . С а н ж е е в .  «Грамматика бурят-монгольского язьгка» деген кітя-3| 
бында: «и числительные, и указательные местоймения по своему существу прн- ■  
званы быть оба опредеяениями, каковыми они и являются, оказьшаясь переа I 
■именем. И тогда, когда они оказыватотся & предложении подлежащими, то ]! 
снабжаютс.я показателями подлежащности, ибо в п-ротивном случае они могут 1 і  
быть поняты как определения следующего за ними им ени»— дейді (стр. 146). Ч| 
Қазақ тілі үшін бүл айтқанды сан есім мен сілтеу есімдігінің бастауыш бо-]| 
луына емес, сын, сан есімдер мен сілтеу есімдіктерінің, есімшенің толықтауыш ]| 
болуына лайықты ереже деуге болады. Бірақ олар монгол тілінде бастауыш | |  
болғанда, бастауыштық түлғада айтылса, казақ тілінде толыктауыш болғанда, І[ 
толыктяуыштық түлгада айтылады. |



Осы каналды қазып бітірейік (С. Мұқ.); Настасья, тракгор 
.жайындағы мына бір кітапты оқып шықсайшы. Мына бір сөзден 
қате кетуі мүмкін, оның орнына мына сөзді айт... (Ғ. Мүср.);

б) М е к е н д і к ұ ғ ы м д ы б і л д і р е т і н а н ы қ т а у ы ш ы 
б а р  з а т  е с і м д е р .  Ондай анықтауыштар жатыс жалғаулы 
сөзге —ғыЦ— гі қосымшасы жалғанып, не жатыс жалғаулы сөзді 
~ған[І—ген, —қанЦ—кен тұлғалы өткен шақтық есімше меңгеріп 
жасалады. Сөйтіп, алдыңғылар мекендік мағнадағы дара анық- 
тауыш, соңғылар күрделі анықтауыш болады да, тура толықтауыш 
болып тұрған заттың мекендік белгілілігін айқындап тұрады. Он- 
дай анықтауышы бар тура толықтауыштар да жалғаусыз айтыл- 
майды деуге болады:

Коркытты анам, таңыркатты,
Қолындағы  кітапты ашып,
Оқып біраз сөз тыңдатты (А. С.).

Ернеудегі қаймақты ала бергенде, жазатайым қаймақ басына 
құйылып кетті (Ғ. Мұст.); Есік алдында жатқан итті кәрмеппін; 
-Қар астында қалған сымды суырып алды (Ғ. Мұст.); Анатолий 
Кондратьевич столдың үстінде жатқан бір дзптерді алып, мынаны 
көріңізші, — деп Байжанға үсынды (С. Мұқ.);

в) —ғы, —гі, —қы, — кі жұрнағы жалғанған м е'з г і л д і к 
а н ы қ т а у ы ш ы  б а р зат есімдер де жалғаулы тура толықтауыш 
болады (Олар кешкі тамақтьь ішіп, әңгімеге кірісті).

Бүл айтылғандар ■— тура толықтауыштар мен оны керек ететін 
сабақты етістіктің ортасында баска сөз болмай, ол екеуі қатарла- 
сып айтылатын сөйлемдерге тән ережелер. Ал, тура толықтауыш 
езі қатысты сөзден қашықтап, ол екеуінің ортасында баска сөздер 
түрғанда, тура толықтауыш әруақытта жалғаулы болады. Тек орақ 
пен балғаны, тау мен тасты деген сыяқты бірыңғай тура толық- 
тауыштың алдыңғысының жалғауы болмай, соңғысына ортақта- 
сып тұруы бұл айтқанға жатпайды. Ондайда жалғаудың көрініп 
түруы заттың белгілі болғандығынан емес, толықтауыш пен оны 
керек ететіи сабакты етістіктің байланысын сактау керектігінен. 
ІСондықтан тура толыктауыш өзін меңгеретін етістіктен қашық тұр- 
са, грамматикалық байлаиысы болмай қалатындықтан, оны табыс 
ІЙкалғаусыз айтуға болмайды:

л
Л аланы  жым-жырт дел-сал  қып
Түн басады салбырал (А.).

§ 42. Жанама толықтауыштар
Табыс септеуіндегі тура толықтауыштардан басқа б а р ы с, ш ы- 

•? ы с, к ө м е к т е с  және ж а т ы с  с е п т е у л е р і н д е г і  то -  
я ы қт  а у ы ш т а р — жанама толықтауыш деп аталады. Олай ата- 
луы — оның сөйлемдегі басқа сөздерге қалай қатысты болатыны- 
мен байланысты: жаиама толықтауыштар тура толықтауыштардай 
сабақты етістіктермем ғаыа тығыз байланыста айтылмай, кәлденен 
қатысуы арқылы сабакты және салт етістіктерді де жанама түрде 
толыктайды. Субъектінің қыймыл процесін, күйін білдіретін етістік-
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тер (кейде есімдер) жанама толықтауыштарға алшақ байланысыл 
та ауысьгп отырады.

Заттың қыймыл әрекетін, күйін білдіретін етістіктерге тікелей 
емес, жанама түрде ауысып толықтайтын объектіні жанама толық- 
тауыш дейміз:

Бұл мысалдағы дилама, тауыма деген барыс жалғаулы зат 
есімдер — жанама толықтауыштар: тауыма толықтауышы қарашы 
деген баяндауышқа тікелей қатысты болғанмен, оны жанама түр- 
де толықтайды, далама толықтауышы етістікке тікелей қатысты 
болмай, көзіңді салшы деген фразалық тіркесті толықтайды. і 

Осылар сыяқты, жанама толықтауыштардың көбінесе тікелеіг 
етістікке, не етістікті сөз тіркесіне қатысты болуына қарай, олар- 
дың меңгерілуін екіге бөлуге болады: а) дара менгеру; б) ортэ«’ 
меңгеру.

Жанама толықтауыштардың дара етістіктерге меңгерілуіне мі 
салдар: «

Адам баласын ауыр бейнеттен құтқарамыз (Ә. Әб.). Бес са 
сағына қара, бәрі бірдей ме?... Шығанақтың кеңнен толғауы оғг 
ұнамады (Ғ. Мұст.).

Жанама толықтауыштардың ортақ меңгерілуіне мысалдар:

Жанама толықтауыштар көбінесе етістікке, етістікті сөэ тіркес 
не қатысты болатындықтан, еті-стіктердің сөйлемдегі негізгі кы: 
меті баяндауыш болатындықтан, олар негізінде баяндауышты к 
лықтайды. Сонымен қатар, олар сөйлемде етістіктен болған баск 
мүшелерді толықтайды. Мысалы: (Ол) Бексұлтанныц аттан қүл. 
ғанын, текеге таласқан Сатқын мен «Шалқыма» жігіттерін ерекд 
машықтап күлдіріл айтты (Ғ. Сл.), |

Жанама толықтауыштар есімдерден болған баяндауыштарға л 
қатысты болып, соларды толықтап түруы мүмкін (§ 34).

Жанама толықтауыш қызметінде жұмсалатын сөздер — за 
есімдер мен олардың орнына жұмсалатын есімдіктер: .1

Жанат Жантаспен ұзақ әңгімелесті (Ғ. Мұст.). Кішкене ғав 
машина... Ойыл суын түтік арқылы бас арыққа құйып тұ 
(Ғ. Мүст.). Адамды ақылмен көндіру онай ма, күшпен кендір 
оқай ма? Менің ойлауьгмша: «сөз сүйектен өтеді де, таяқ етте»і 
өтеді». Ал, сөз өтпеген адамға таяқ та өтпейді (Ғ. Сл.). 1

Сен шакырсаң, көсемім; I
Әміріц ортак маған да (Н. Байг.). I

■ Біз еш кім ге тимейміз... (Ә. Әб ). I
Ондай мінез кейбіреулерімізде әлі де бар ғой (Ә. Әб.). I

Көзіцді салшы далама  
Түкті кілем түріидей, 
Т ауы м а сүлу карашы,
Кыздардыц жыйған жүгіндей (Ж.).

К ем -тарларға ж о л  б е р г е н  
Замаиның ері арыстан (Ж.)

К ү н с ізд ер г е  к ү н  б о л ғ а н ,  
Ж е р  ж ү з ін е  н ұ р  б о л ғ а н  
Ақылдың кені данышпан, 
Е зілгенге  қ о л  б е р г е н ,
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Зат есімі, есімдіктерден басқа сөз таптары да зат есім мағна- 
сында жұмсалса, жанама толықтауыш қызметінде айтыла береді: 

Жаманға жан жуымас (мақал). Білгенге маржан... (А.). Білім- 
діден шыққан сөз, талаптыға болсын кез (А.). Тезірек әлгілерге 
жетпесем бола ма... (Ғ. Мүср.).

Акын атын тараткан әрбір тұска,
Соңғыларға калдырған үлгі-нұска (Ж.).

§ 43. Жанама толықтауыштардың мағналары

Әртүрлі септік жалғауда, әртүрлі синтаксистік қатнаста айтылуы- 
мен байланысты жанама толыктауыштардың мағналары да әр- 
алуан болады.

Барыс септеуіндегі жанама толықтауыштар, неғізінде, қыймыл 
процесінің кімге, иеге а р и а л ғ а н ы н, қандай затпен ү с т е- 
м е л е н г е н і н, қандай т а л а п  қ о й ы л а т ы н ы н  білдіреді:

Бүл денсаулыққа пайдалы су (Ғ. Мүср.). — Маған бер, мен кө- 
міп тастайын (Ғ. Мүст.).

Л э у л е т к е  батып белшеден,
Ы ры ска кандым, кенелдім (Ж.)
Төрт түл ікке толды аймак,
Осыііау аулым колхозда (Ж.).

Барлық мекемелер мен кызмет адамдары бүл комиссиялардын 
талаптарын орындауға және соларға керекті материалДар мен до- 
кументтерді беріп отыруға міндетті (ССРО Конст.).

Шығыс септеуіндегі жанама толықтауыштар көбіиесе заттың 
н е д е н ,  қ а н д а й м а т е р и а л д а н  істелгенін, қыймыл про- 
цесінің м е к е н д і к а р н а с ы н, заттыц о р н ы н, бір заттан екін- 
ші заттың баяндауыштық с а п а с ы н ы ң а р т ы қ-к е м д і г і н 
білдіреді:

Өнер-білі.м бар жүрттар 
Т астан  сарай салғызды (Ыб. Алт).

Талдан қүрық сүйреткен бір жігіт келді касыма (фольк.)'. Таетаи 
жерошақ жасап, шай қайнаттым (Ғ.Мүср.).

Болаттан сүңқар үшырып,
Мүхиттан әрі асамыз...
К уаттан дария ағызып 
Ерліктен ерлік тугызып 
Өрге өрлеп, тасамыз (Ж.).

Мүндай, заттыц материалдық тегін білдіретін жанама толық- 
тауыштар тура толықтауыштармен байланысты айгылады. Мысалы: 
Қара көзден нүр тайса, бір көруге мүц болар (мақ.)«

Ал, Ж ам бы лдан сөз шығар,
Асылдан үшкан кылаудай (Ж.).

Мүндай, қыймыл процесініц заттық арнасы болатын шығыс 
жалғаулы толықтауыштар сейлемдегі бастауышқа да қатысты бв- 
лады. Мысалы:



Ол қолымнан тартты; Мырзабек етегімнен үстады; Жамал ба-1 
ласының бетінен сүйді; бүл хабарды ғазеттен оқыдым. К

Ж үл ды зд ан  көп жарығы 
Сан жетпейтін неткен ма^! (Ж.).

Сүттен ақ, судан таза; біреуден артық, біреуден юем. Я
Қемектес септеуіндегі жанама толықтауыштар, негізінде мына-Ш 

_дай мағнада жүмсалады: I
1. Б і р л е с т і к және о р т а қ т а с т ы қ :  Жоқ, ол да қүлаған I  

самолетпен бірге түскеи көрінеді (Ә. Әб.). Әрбір Одақтас респуб-1 
ликанық шет мемлекеттермен тікелей қатнас жасауға, олармен ке-1 
лісімдер жасасып, діипломатиялық және консульдық өкілдер алы-1 
суға правосы бар (ССРО Қонст.). |

2. Қ ү р а л д ы қ :  Атты қамшымен айдама, жеммен айда (мақ.). I  
Ағашты балтамен кестім. Бәріміз де атып тұрып, көзді жұдырық- I  
пен уқалай бастадық (Ғ. Мүср.). щ

3. М а т е р и а л д ы қ ,  з а т т ы қ :  үйдің қабырғасын балшық-1 
пен сыладым. Қаптың аузын шуда жіппен тіктік. Терезені таза I 
шүберекпен сүрттім. Беті-қолымды сабынмен жудым. I

Сэуірде иеше түрлі жауар иөсер,
Нөсердіи қуатымен жер шөбі өсер (Ыб. Алт.).

Жатыс септеуіндегі жанама толықтауыштар кімде? неде? деген ] 
. сұрақтарға жауап береді. Мысалы: I

Ажарда кінә жоқ. Жылқыда өт жоқ. Өсер малда өлім жоқ. 1
М енде иапдык, жат мінезден 
Дәнеңе жок, жаркыным (А.).
Ои сегіз мыц бүл ғаламнын 
Бар тынысы к ү н д е  түр.
Мем сыкылды сорлы адаммын 
Ықтыяры с е н д е  түр (А.).

Барыс, шығыс, көмектес және жатыс жалғауларда айтылатыч I 
сөздер сөйлемде әруақытта толықтауыш болмайды, олар сөйлем-1 
яің пысықтауыш (§ 55 — § 58), кейде баяндауыш қызметінде де | 
і(§ 32) жүмсалады. Септік жалғауларда айтылатын пысықтауыш- I 
тардың мағналары да әртүрлі болады. I

2. А н ы қ т а у ы ш  ж ә н е  а й қ ы н д а у ы ш  I
§ 44. Анықтауыштың сыпаттамасы

Анықтауыш сөйлемдегі зат ееімнен не зат есім орнына жүмсал- ] 
ған басқа есімдерден болған мүшелерді түрлі жағынан сыпаттап ; 
түрады. I

Сөйлемде бастауыш, толықтауыш, т. б. қызметтерде жүмсала- 
тын әр заттың өзіне тән, кейде көп затқа ортақ сапалары болады. 
Бір затты басқа заттардан сондай сапаларына қарай айырып та- 
ныймыз. Сәйлемде заттардың әртүрлі сынын, сапасыи білдіретін 
сөздер көбінесе анықтауыш (атрибут) кызметінде жүмсалады; олар 
заттың түсі, түр-түрпаты, көлемі, салмағы, саны сыяқты сыпатга- 
рын білдіреді де, анықтайтын сөзімен тығыз байланыста айтылады. 
Мысалы, таяқ деген — жалпылауыш зат есім. Оның ұзын, қысқа,
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жуан, жіңішке, ақ, ңара, имек, қыйсық, қайқы бас сыяқты көпте- 
ген сыны болуы мүмкін. Солардың бірі не бірнешеуі бір сөйлемде 
әлгі заттың, сол тәрізді басқа да заттың анықтауышы болуы мүм- 
кін. Мысалы: қыйсық ағаиі, қысқа жіп деген тіркестер сын есім меи 
зат есімдерден кұралған анықтауыштық тіркестер. Бұйра толқын 
ойнақишп тұр, жасыл жапырақ сылдыр қағады деген сөйлемдер- 
дегі анықтауыштар мен анықталушы сөздер де сын есім мен зат 
есімдерден құралған. Қазақ тілінде анықтауыштардың көпшілігі 
анықтайтын зат есімдерінен оқшауланбай, қатар түрып қабыса 
байланысады, олар (анықтауыш пен анықталатын сөздер) фраза- 
лық (ритмикалық) бір екпінге бағыпып, екпін жағынан бір түйдек 
(комплекс) болып тұрады. Мысалы, семіз қой, гұлденген өмір 
сыяқты анықтауыштық тіркестегі сөздер жұбын жазбай қабыса 
байланысып түратыидықтан, тиісті грамматикалық тұлғалар тек 
анықталатын зат есімдерге жалғанады. «Имя со всеми его опреде- 
лениями рассматривается как сложное выражение, составляющее 
•однако нечто делое, нераздельное. Поэтому все грамматические 
приставки присоединяются только к определяемому слову».1

Анықтауыштар сөйлемде заттың әртүрлі белгісі2 болып, бағы- 
ныңқы мүше ретінде жұмсалғанмен, олар анықтайтын затына, со- 
нымен қатар түгел сөйлемге көрік беріп, әсерлі етіп көрсету үшін 
де жұмсалады: бұйра толқын, асау Терек (А.), алтын кұн, жазық 
дала, жұмсақ оісел, т. б.

Бұл сЙяқты эпитеттердіқ поэтикалық тілде көркемдік мәні зор.
Жалпы ереже бойынша анықтауыштар зат есімдерден болған 

мүшені анықтайды. Қейде ол зат есім орнына жұмсалған есімді, 
сан есімді де анықтауы мүмкін:

Асқар мен Ержаы далаға шықса,... көзілдірікті, қылышты біреу 
арбадан түсіп жатыр екен (С. Мұқ.). Есік алдында Олжабек мін- 
ген торы қаңтарулы түр екен (Ғ. Мұст.).

Сейтіп, заттың сындық, сандық, қыймылдық, заттық, т. б. сапа- 
<сын білдіретін мүшені анықтауыш дейміз.

Анықтауыштар бір я бірнеше сөзден де құрала береді. Сондай 
құрылысына қарап, оларды д а р а  а н ы қ т а у ы ш ,  к ү р д е л і  
анықтауыш, ү й і р л і аныктауыш деп үшке бөлеміз.

Түрлі сөз таптарынан жасалатын анықтауыштардың мағналары 
да әртүрлі болады. Оларды топтап қарағанда, мағнасына қарай, 
негізгі екі топқа бөлуге болады: 1) С а п а л ы қ а н ы қ т  а у ы ш;
2) М е и ш і к т  і а н ы қ т а у ы ш.

Сапалық анықтауыштарға сын есім, сан есім, ес.імдік, есімше, 
атау тұлғалы зат есімдерден болған аныктауыштар жатады; мен- 
шік анықтауышқа ілік жалғауында айтылған анықтауыштар жа- 
тады.

Сапалық анықтауыштар анықтайтын сөздерімен қабыса байла- 
нысады, меншікті анықтауыштар матаса байланысады. Оларды сол

1 П. М. М е л и о р а н с к и й .  Кр. грамматика каз.-кир. язьтка, стр. 5.
1 Етістіктерден болған мүшелер заттың қыймылдық сапасы, оны А. А. Ш а х-

матов актив белгі (признак), сын есімнен болған анықтауышты пассив белгі 
деп карайды (Син. рус. языка, 1941, стр. 2 9 0 — 291).
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байланыс формасына қарай: 1. Қ а б ы с а б а й л а н ы с қ а і я
а н ы қ - т а у ы ш ;  2. М а т а с а  б а й л а н ы с қ а н а н ы қ т а у ы ш  
деп екі салаға бөліп караймыз. I

§ 45. Қабыса байланысқан анықтауыштар

Атрибуттық қатнаста жүмсалатын сөздердің негізгі түрі— сыш 
есімдерден болған анықтауыштар1. Сын есімдер өздеріне тән қа- 
сиетгерімен байланысты заттың сапалық белгілерін я тікелей, я олі 
заттың басқа затқа қатысы арқылы білдіреді.2 Сын есімнің семан- 
тикалық негізі— оның сапаны білдіретіндігінен,8 я затқа тән сапа 
болатындығынан, көбінесе анықтауыш қызметіиде жүмсалады. I 

Сын есімдерден болған анықтауыштар сөйлемде заттардыга 
әралуан сапасын, қасиетін белгілеп көрсетеді. «Многие различныа 
вещи состоят в существенном взаимодейсггвии через свои свом 
сгва; свойство есть самое это взаимодействие»,— дейді В. И. Ленині 
Заітың сондай қасиетін, сапасын білдіретін сын есімдер анықтауыш] 
қызметінде з а т т ы ң т ү с і н (сщ, көк, қызыл, сары, жасыл, қарая 
қоңыр, тарғыл, шүбар, күрең, боз, сүр, торы, ңүба, оюирен, т. б.)| 
з а т т ы ң  к ө л е м д і к  с а п а с ы н  (қьісңа, тар, домалаң, кец 
оісалпаң, сопаң, тура, қыйсьщ, ирек, алыс, жаңын, қашьщ, огсуыщ 
терең, саяз, иіүңыр, оң, сол, үлкен, кіші, биік, аласа, тегіс, адың 
бүдьір, қыйсьщщыңыр т. б.), а д а м и ы ң ,  б а с қ а  з а т т ың і ім 
к і с ы р-с ы п а т ы н, м і н е.з-қ ү л қ ы н (оісақсы, оісаман, тәуір\ 
дана, қу, мырза, ңатал, оісуас, сараң, батыл, шабан, ақмақ, т. б.)І 
н ә р с е н і ң, т а м а қ т ы ң д ә м і н (ащы, түщы, қышқыл, тзтш 
т. б .), з а т т ы ң с а л м а қ т ы қ, тығыздық с а п а с ы н (ауып 
жеңіл, қою, сүйьщ, жүмсақ, бос, қатты, тығыз, бітеу, т. б.) ; күНі| 
т ү н, а у а р а й ы н (салқын, суьщ, оісылы, ыстың, ңараңғы, жң 
рьщ, ашьщ т. б.) білдіреді. I

Әрине, бұл айтқандармен сапалық сын есімдердің мағналыи 
айырмашылықтары түгел қамтылмайды. Оның үстіне белгілі біи 
салаға тән деп көрсетілген сапалық сындар басқа да с.алаға катыя 
ты болуы мүмкін. I

Сын есімдердің аныктауыш болуына мысалдар: I
Батысқа қарай... жүйрік поезд жол тартқан (Ж .) . Сұр бүлт түя 

суык қаптайды аспан, Күз болып, дымқыл түман жерді басш 
(А.). Мынау ақ шаш пен бурыл мүрт қап-қара болып қайта тулви 
ді (Ғ. Муст.). Домаланып тау өзені тулап жатты, Лыксытып кеа 
толқынды аспанға атып (3. Қалауова). Сибирьдің салқын самалЛ 
соғып түр (С. Мүқ.). Сайрандап бұйра толқын еркін суда. Бзі 
©сіп кемелерде кетті қалқып (Ж .). ’ ‘ I

1 См. П. М. М е л и о р а н с к и й .  Краткая грамматика казахско-кшрги:
го языка, ч. II, Синтаксис, СПБ, 1897, стр. 3 — 6.

3 См. Грамматика русского языка, т. I, 1952, стр. 28.
3 .В, В. В и н о г р а д о і в .  Русокий язык, 1947, стр. 182.
* «Ленинский сборник», т. IX, стр. 144 — 145.
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§ 46. Туынды сын есімдерден болған анықтауыштар

Басқа сөз таптарынан журнақтар жалғанып жасалған • туынды 
сын есімдер де, анықтауыш қызметінде жұмсалғанда, анықтайтын 
сөздерімен әрі мағналық, әрі синтакоистік байланыста болады. 
Олар да анықтайтын сөздерінің алдында тұрып негізгі сын есіммен 
қабыса байланысады. Бірақ олардың сиитаксистік байланысы зат 
есімнің түбір күйінде анықтауыш болуынан әлдеқайда босаң бола- 
ды. Оны мынадан байқаймыз: . алтын сағат, тас оюол сықылды 
анықтауыштық топтық ортасына басқа сөз кірістіріп, оларды әрлі- 
берлі ауыстыруға болмайды. Ал, жұрнақтар арқылы жасалған 
сын болған анықтауыштар мен анықталатын сөздің арасында бас- 
қа сөздеө, көбінесе басқа апықтауыштар бола береді. Мысалы, кең 
алқапты жсізың дала; бүлтсыз ашың аспан.

Туынды сыи есімдерден болған аиықтауыштарға мысалдар:
Алып келдім алыстам 
Бакытты қазақ халқынын 
М ахаббатты , ж алы нды ,
Большевиктік сәлемін (Ж.)
Алтынды Кремльдіц жүлдыздарын
Күн сүйді аударі-андай ынтызарып (Ә. Сәр.).

Анау қалың бидайықты балғын көлдер менен тоғайлар, ақ жо- 
ңышқалы судыр, мыялы, талды шұңқырлар мен мамықты көлдгр 
шортандар мен жайындардың ғана несібесі болғаны несі? (Ғ. Сл.). 
Асқар үстіндегі тонын басына жастанып кроватьқа қыйсая кетті 
(С. Мұқ.). Шоқпардай кекілі бар, қамыс құлақ (А.). Қобдыйдай 
жаңа үйлер, тартқан сымдай кешелер керінеді (Ғ. Ор.).,

§ 47. Есімшелерден болған анықтауыштар

Есімшелер, сын есімдер сыяқты, анықтауыш қызметінде де 
жұмсалады. Ол заттың қыймылдық сапасы ретінде анықтауыш бо- 
лады. Мысалдар:

Қаусаған елге әл беріп, ұжмақ еткен замаиым (Ж.). Жан-жақ- 
тан біреудің сүйіиген, біреудің наразылық білдіріп күйінген дауыс- 
тары көтеріліп, шуға айналды (Ғ. Сл.). Асқар кішірек келген қара 
көзін газеттің жалпақ бетіне жүгіртіп отыр еді, бір кезде жүгірген 
көз бір жеріне барьгп қадала қалды (С. Мүқ.). Бұл шал жұмыс- 
шылар арасыидаЖақаң атанған, оңашада мысқылшыл, көп алдын- 
да жақ ашпайтын момын, адал жүмысшы еді (Ғ. Мұст.). Атар 
таңмен араласып, әи шырқаған қандай ерке?! (Ә. Сәр.). Өсер мал- 
да өлім жоқ (мақ.). Демендер өнбес іоке жұбаналық, Ақыл тапсақ, 
мал тапсаң, қуаналық (А.).

Есімшеден болған анықтауыштардың қыймыл процесімен бай- 
данысты еікені көзге түседі. Ол процестік сапа анықталатын заттың 
өз қыймылы, ісі болуы да, не басқа заттың қыймылы, іс-әрекеі'і 
болуы да мүмкін. Басқаша айтқанда, қыймыл анықтауыштардын. 
анықтайтын сөзі онымен субъектілік, ие объектілік қатнаста бола- 
ды. Мысалы: оқыған кісі дегендегі есімше кісінің өз ісі-қыймылы
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болып ұғынылса, оқыған кітап (мен оқыған кітагі), оқылған кітап 
дегендегі оқьіған, оқылған деген есімшелер субъектінің ісі-қыймы- 
лы болып ұғынылады. Келетін адам; келетін жер дегендерді салыс- 
тырсақ: алдыңғыда келетін анықталып тұрған заттың (адамның) 
ез қыймылы болса, соңғыда басқа біреудің келетін оісері мағнасын- 
да ұғыиылады.

§ 48. Сан есімдерден болған анықтауыштар

Заттың сандық, өлшеулік сапасын білдіретін сан есімдер де 
анықтауыш қызметінде негізгі және туынды түбір тұлғасында жұм ■ 
салады. Грамматикалық өзгерістер ондай анықтауышы бар сөз тір- 
кесінің анықтайтын сөзінде болады.1 Сан есімдердің анықтауыш- 
тық қызметте, бір жағынан, заттын есептік, реттік, мөлшерлік, т. б. 
санын білдіруі, екінші жағынан, мезгілдік, салмақтық, көлемдік 
ұғымның өлшеуіші болуы қандай затқа катысты болуымен байла- 
нысты. Мысалы: 1. Үіи бала, он бес щой, алтыншы бригада; 2. Бес 
килограмм қант, 100 метр мата, үш сағаттыщ огсұмыс, екі айльщ 
КУРС, үш құлаш арқан, мыц километр жерде, т. б.

Сан есімдердеи болған анықтауыштарға мысалдар;
Сөз төртінші участоктің бастығы Перизат Әлимова жолдасқа 

берілді (Ә. Әб.). «30 ноябрьде заемның он екінші ұтыс тиражы 
өткізілді («С. Қ .»).

•

§ 49. Сілтеу есімдіктеріиен болған анықтауыштар

Анықталатын зат белгілі болып, оны басқа заттан айыра тану 
керек болғанда, оның алыстығын, не жақындығын білдіру керек 
болғанда, сілтеу есімдіктерін анықтауыш қызметінде жұмсаймыз: 
мына бала, ана ат, сонау тау, осы кісі, бұл қала, сол кеме, т. б.

Мысалдар:
Қасқырлардың бұл қылығын мазақтап «үле-күле екі ешкі 

Жартыбайға қайтып келді (ертегілер). Бұл сұрауға түсіне алмай, 
енді Саржан таңданды (Ә. Әб.). Қазірден бастап анау екі адамды 
әзінің жұмысына салыңыз (Ә. Әб.). Ана кісі «тоқта» деді ғой сізге, 
тоқтаңыз!— деді тағы да бір дауыс (Ғ. Мүст.). — Сіңлім, мына 
қағазды ал да, біздің үйге бар (Ә. Әб.). — Мына қыз мені сүрін- 
дірді, енді айтпасыңа болмас, — деді (Ә. Сәр.). Мен сол елсіз құз- 
ды мәңгі ұмытпаймын (Ә. Әб.). Осы үйді ұстап тұрған 42 бауды 
үш жыл тоқып азар бітірген (Ғ. Муст.). Осы соғыс кайғы-қасіретті 
қапша селдеткенмен, біздің еддің даңқы бүкіл 'адам баласынын 
ұрпағына, болашаққа мұра етіп калдырғалы тұр (Ә. Әб.). Бұл тек 
сонау қасірет тауының аржағындағы, алыс түпкірде, терең зыңдан 
түбіндегі Павел мен Нұрланиың ащы зарынан шыққан сөз емес, 
бүкіл халықтың осы кездегі ұраны болатын (Ә. Әб.). 1

1 Қара: Н. А. Б а с к а к о в .  Ногайский язык и его диалекты, 1941, стр. 73, 
106, Н. Қ. Д м и т р и е в .  Грамматика башкирского языка, 1948, стр. 89, 71, 
70. А. Қ а т а н о в .  Опыт исследования урянхайского языка, 1903, стр. 898.
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Сұраулы сөйлемдерде сұрау есімдіктері де анықтауыш қызме- 
тінде жұмсалады: бұл қай бала? Жағыпар қандай кісі? Бұл нешін- 
ші бригада? т. б.

§ 50. Зат есімдерден болған анықтауыштар

Қабыса байланысатын анықтауыштардың енді бір тобы зат 
есімдердіц атау күйінен жасалады. Мысальі: алтын сағат, ағаіи кү- 
рек, жібек орамал, т. б.

Осындай, анықтауыштық тіркесте айтылатыи зат есімдер тобы 
көбінесе екі сезден құралады. Олар өзара әруақытта апықтауыш- 
тық қатнаста айтылғанмен, ондай тіркестегі сөздердің алдыңғысы 
әруақытта сөйлемніқ дербес анықтауыш мүшесі болмай, анықтай- 
тын сөзімеп бірлесіп бір лексикалық единица ориында да, сәйлем- 
нің күрделі мүшелері кызметінде де жұмсалады: қалам сап, оісер 
ошащ, аяқ қап, т. б. (бұлар бір сөз ретінде колдапылатындықтан 
бірігіп жазылады); қамыс құлақ, бота тірсек, темір щнат, шаруа 
қол, т. б. Бұлар өзара анықтауыштық қатнаста айтылганмен, сөй 
лемде бір заттық күрделі анықтауыштар болып жүмсалады:1 қа- 
мыс щпіақ ат, бота тірсек ат, темір қанат балапан, шаруа қол 
товар.

Осы тәрізді, қатар түру арқылы бірін-бірі анықтайтын зат есім- 
дер күрделі мүше ретінде айтылатын жагдайда аиықтауыштық 
қатнастағы қатар айтылатын зат есімдердің саны төртеу болуы да 
мүмкіи:

Темір қанат бала. бұркіт, шоқпар бас тсмір таяқ. Жоғарғыдай, 
анықтауыштық қатнаста айтылу үшін, жалғаусыз зат есімдер қа- 
тар тұрулары керек.

Зат есімиен болған екі, үш, төрт сөзді аньіқтауыштар өзара тек 
тұрғаи орнына қарай байланысканда, әрбір анықтауыштық тіркес 
фразалық (ритмикалық) бір екпінге бағынып, екпін жағынан бір 
түйдек болып тұрады. Ал, Шағала — құс, Жарас — бригадир сыяк- 
ты қатар айтылған екі зат есімнің ритмикалық ырғағы бөлек бол- 
ғандықтан, бірі бастауыштық, екіншісі баяндауыштық қызметте 
тұр. Сондықтан қатар айтылған екі зат есімнің айтылу екпіні бір 
болмаса, анықтауыштық топқа енбейді. Бұдан ол тізбектегі сөздер- 
дің тығыз байланысты екенін байкаймыз. Ақылды бала, оісақсы 
бала дегендегі анықтауыштардың аныктайтын сөздерімен ритмика- 
лық бір екпінге бағынатыны белгілі. Оларға қарағанда зат есім- 
дерден болған аныктауыштық топтың айтылу екпінінің тұтастығы 
анағұрлым айқын. Соңғылардағы анықтауыштар анықтайтын сөзі- 
нің логикалық мазмұнына еиіп берік байланыста тұрады. Сондык- 
тагі бір затты түрлі жағынан анықтау керек болғанда, түбір күйін- 
де анықтауыш болған зат есімдер барлық анықтауыштардан соң 
тұрады: бұлтсыз кұміс аспан, құнарлы алтын аймақ, кішкене ғано 
күміс қоңырау.

і Олар сейлемде баска да мүше болулары мүмкін.
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Зат есімдерден құралған анықтауыштық топқа кез келген зат 
есім ене бермейді, оған өзара логикалық байланыста бола алатыи 
сәздер, тілде топтанып айтылып қалыптасқан сөздер ғана енеді. 
Сондықтан тас жол, темір күрек, қол сағат т. б. деп айтылады да, 
керісінше, оісол тас, күрек темір, сағат қол деп айтылмайды (орын 
ауыстырып айтуға болатын жағдайда басқа мағналық қатнасты 
білдіреді: сағат қалта — қалта сағат). Зат есімдерден болғаи 
анықтауыштық топқа енетін сөздіқ біріышісі, жалпы ереже бойын- 
ша, конкретті, материалды заттың аты, кейде солай ұғынылатын 
басқа есімдер ғана бола алады. Күиі, өнер, әнеге, қайрат, әрекет, 
айла, айбат, сес, үйщы, тэртіп, аброй, кіна, түс, обал сыяқты аб- 
стракты зат есімдер сол түбір қалпында ол топтық бірінші сыңары 
болып айтылмайды.1

Бірқатар зат есімдер жоғарғыдай анықтауыштық құрамда жұм- 
салу үшін ол екеуініқ алдында басқа анықтауыштар болуды керек 
етеді:

а) Аяқ жол деп айтылмайды, окалғыз аяқ оісол дегенде ғана 
олар анықтауыштық құрамға еңеді. Арқа отын, қап астьщ деп жа- 
лаң айтылмайды, бір арқа отын, үш щап астьщ дегенде, олардыц 
алдында сан есімкен анықтауышы болса ғана, олар анықтауыш- 
тық топқа енеді;

б) Сол сыяқты, қайнатым ишй, үзім нан, асым ет қалпында 
етістіктіқ аяғына —ым, —ім жұрнағы жалғанып болған зат есім- 
дер мен баеқа зат есім сандык анықтауышсыз бір топ құра алмай- 
•ды, бір щайнатым шай, бір үзім нан, екі асым ет сыяқты құрмалас- 
та ғана айтылады. Соида, екі заттық анықтауыштық қатнаста 
айтылуы олардың алдындағы сан есімдерге байланысты болды. Бұ- 
лай болу барлық затқа бірдей шарт емес, изафеттік құрылыстағы 
сөздердің алдықғысы соқғысыиан өлшем, кейде көлем мағнасында 
айтылғанда, ол екеуі басқа заттың күрделі анықтауыш қызметін- 
де жұмсалады;

в) Салпаң, щалщаң сыяқты бейнелеуіш сөздер қатысқан зат 
есімдер басқа затпен тіркесіп аиықтауыштық құрамда айтыла 
алады:

к а л  қ а қ: щалқаң щұлақ бала,
с а л п ы: салпы ерін ат,
б ұ л а ң: бұлаң қүйрық түлкі,
с ы л т ы қ: сылтық аяқ түйе\

г) Келте, қысқа, биік, ұзын, жұқа, қалбің, шолақ, қаба дегеи 
сын есімдер де баска зат есіммен бір анықтауыштық топқа енген- 
де, олардан кейінгі зат есім басқа зат есіммен изафеттік құрылыс- 
та айтыла алады: Үзын құйрық түлкі, биік өкше етік, қаба сақал 
Касымбек;

д) Дара күйінде баска затқа сын болып изафеттік құрылыста
айтылмайтын бірқатар зат есімдер тек қосарланып (қос сөз болып)

1 Сыр мінез, түтқын қыз, күлім квз, сандырақ сөз, зісетілік қарга  сыяқты 
лар бұған жатпайды.
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айтылғанда ғана заттык анықтауыш бола алады: қора-қора қой,
үйір-үйір жылқы, тарам-тарам тамыр, айқыш-үйқыш оісол, т. б.

Зат есімдерден болған анықтауыштар заттық сапаны білдіреді. 
Ол анықтауыштардың синтаксистік қүрылысы, жасалу тәсілі, не- 
гізінде, бір түрлі болғанмен, олардық заттық сапаны білдіруі бір- 
дей емес. Олар анықтайтын сөзімен түрлі-түрлі мағналық қатнаста 
жүмсалады. Ол жағдай аиықтауыштық топтағы заттардың семаы- 
тикалық өзгешелігімен байланысты.

Мысалға қамыс қора, қамыс құлақ дегенді алайық.
Бүлардың сыртқы қүрылысы бірдей, бірақ мазмүны бірдей 

•емес: қамыс деген зат есім қораның алдында түрып, қораның қа- 
мыстан істелгенін білдірсе, құлақ деген сөздің алдында түрып, құ- 
лақтың қамыстай екенін білдіреді. Соңғының орнына қамыс сыр- 
най десек, мүида да сырнайдың қамыстан істелгендігін білдіреді. 
Сол сыяқты:

Тас үй — тастан салынған үй д. м. болса, 
тас еден — тас төселген еден д. м. 
тас балға — тасты сындыратын балға д. м. 
тас көмір — тастай, тас сыяқты көмір д. м.
Күміс сағат — кұмістен істелген сағат д. м. айтылса, 
қол сағат — қолға тағатын сағат д. м.
Электр сағат — электр күшімен оюүретін сағат д. м. с
Кұс төсек — құстың жүнінен оісасалған төсек д. м.
Киіз төсек — киізден төселген төсек д. м.
Бүл мысалдарға қарағанда, анықтауыштың мазмүиы бір жағы- 

нан анықталатын сөздің мағнасымен байлаиысты болса, екінші жа- 
ғынаи, оның анықтауышы болған сөздің заттық мағнасымен байла- 
нысты болады.

Зат есімдерден болған анықтауыштар, жоғарғыдай, заттық 
мағналарының ерекшеліктеріне, анықтайтын заттарының мағналык 
ерекшеліктеріне сәйкес, анықтайтын сөздерімен мынадай мағналық 

' қатнаста жүмсалады:
[ 1. Заттың неден, қандай заттан жасалғанын білдіреді: темір

пеіи (темірден жасалған пеш), ағаш күрек (ағаштаи істелген кү- 
рек), күміс қасық (күмістен істелген қасық).

Бұған қасқыр ішік (қасқырдың терісінен тігілген ішік), тас оісол 
(тас. төселген жол) сыяқтылар да,енеді. Әдебиеттен мысалдар: 

Егер осы айтқаның келсе, мына алтын сағатымды сыйладым 
саған (Ә. Әб.). Болат тонын сыпырып алсаң, немістер де бір, қоян 
да бір екен (Ә. Әб.). Мен ойнамаған ағаш ат қалған жок 
(Ғ. Мүср.). Сапар шай ішіп отырған шыны аяғын үшінші рет бо- 
сатты (Ғ. Сл.). Немістер келіп темір найзамен мені түрткілей бас- 
тады (Ә. Әб.).

Көргеиде күміс к е с е ,  алты н аяқ,
Бір сезді тамагыма койдым таяп (С. Тор.).
Алтын орден  алганым —

I . Терец жырдын тиегі,
Көрікті Отан алдына 
Акын жырым үйеді (Ж.)
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2. Салыстыру теңеу мағнасында жұмсалады. Анықтауыштык 
қатнаста қатар айтылған екі зат есімніқ алдықғысы соңғысына 
заттық сапа ретінде анықтауыш болғанда, сол затты басқа затқа, 
не басқа заттық мүшесіне теқеу, салыстыру мағнасында да қолда- 
нылады. Ондай анықтауыштар тобындағы сөздердіқ бірқатары:

а) Анықталатын сөздіқ заттық сапасы анықтауыш болған зат- 
тай екенін білдіреді: қамыс құлақ (ат) — аттық қүлағы қамыстай 
д. м.; пісте мұрын (қыз) — қыздық мұрны пістедей д. м.; жібек 
жүн — жүні жібектей д. м.; құрыиг білек — құрыштай қатты бі- 
лек д. м.

Ондай анықтауыштық қатнастағы сөздердіқ кейде екеуі екі мү- 
ше, кейде екеуі бірлесіп күрделі анықтауыш болады:

Қарагер қамыс кұлағын қайшылап, оқта-текте жерден басын 
алып, төңрекке едірейіп қарап қояды (Ғ. Сл.). Жібек жүнің жел- 
кілдеп, Жайраңдайсық ақ лақ (Ә. Сәр.). Құрыш білек, болат дене, 
Еңбек сүйгеи бала жастан (Ә. Сәр.). Құлаш мойын, кез құлақ бір 
бедеу ат,'денсаулық — ер жігіттің сұрауы (Ғ. Сл.). Тұтам емшек 
кәкала сыйырлардан шелек-шелек сүт бор-бор сауылып жатыр;

б) Анықталатын сөздіқ заттық сапасы анықтауыш болғаи зат- 
тық мүшесіне теқеу ретінде айтылады: қой көз (бала) — көзі қой- 
дың көзіндей бала д. м.; бота тірсек (ат) — аттық тірсегі ботаыық 
тірсегіндей д. м. і

Кой мойынды, қоян жақ, теке мұрын, салпы ерін, ұзын тісті 
(А.).

3. Бір затты басқа загқа арнау мағнасында қолданылады. Мы-
салы: ат қора — ат тұратын кора; мал қора — мал қамауға арнал- 
ған қора; шай кесё — шай ішуге арналған кесе; кір сабын — кір 
жууға арналған сабыи; қазан пышақ — қазан кыру үшін жұмсала- 
тын пышақ (қырғыш); өкше біз — өкшеге шеге қағу үшін жұмса- 
латыи біз, т. б.

Ондай, арнау мағнасындағы анықтауыш пен оның анықтайтын 
сөзінің өзара бірлігі күшті. Әдетте, олар бөлек жазылғанмен, мағ- 
налық, ритмикалық бірлігі жағынан біріккен сөздер тәрізді. Сон- 
дықтан олар сөйлемнің бір мүшесі ретінде жұмсалады. Мысалы: 
Баймырза Қалампырға қараған кезде, Қалампырдың қолы өгіздіқ. 
мүйіз жібіне тиді (С. Мүқ.). Щ

4. Бір зат екіншз затты мекеніне қарай анықтайды: тау теке,
кәл баңа, оіселке тамыр, төс қалта, қалта сағат т. б. Олардың екі 
түрі бар: 1

а) Анықтауыш болған зат жер-су аты болып, анықталған зат- 
тың с о н д а  ө с і п-ө н е т і н і н, с о л  ж а қ т а н  екенін (мекенін) 
білдіреді: тау еиікі, су жылан, көл бақа, түркпен кілем, т. б.; 1

б) Анықтауыштық топтағы екі сөз де жалпы есім болып, бірі 
екіншісі қ а й  ж е р д е г і ,  қ а й  о р ы н д а ғ ы  зат екеиін апықтай- 
ды: мойын ет, о/селке тамыр, тамақ без, ауыз үй, тамақ бау т. б.

Мекендік мағнасында жұмсалатын анықтауышта да анықтай- 
тын сөзімен бір лексикалық бірлікте айтылатындықтан, олар тобы- 
мен сөйлемніқ бір мүшесі болып жұмсалады, кейде бір сөз ретінде 
бірігіп жазылады: көлбақа, таутеке, жерошақ, ішмай, т. б. 1
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Әдебиеттен мысалдар:
Мұныма біреу қарсылық айта қалса, шеке тамырым көгерген- 

ше, өңешім кызарғанша айтыса кетуге де әзірмін (Ғ. Мүср.). 
Мойын еті бөп-бөлек, майда жалды... (А.). Ол төр бөлменің есігін 
аздап ашық қалдырған екен.

5. Заттың өлшемдік мағнасын білдіреді: бір қора қой, екі саба 
қымыз; қап-қап астык,, бір асым ет, т. б. Ондай өлшемдік мағна- 
да жұмсалатын анықтауыштың алдында бір, екі сыяқты сан анық- 
тауышы болады. Не болмаса, анықтауыш болғап зат есім косарла- 
нып айтылады:

а) Бір қора қой, бір үйір жылқы, екі полк әскер, бір қазан етУ
үш шелек су, бес қап ұн, бір уыс бидай, бес құлаш арқан, үш
адым жер, т. б.;

б) Қап-қап астық, шелек-шелек сүт, мая-мал шөп, тау-тау би- 
дай, саба-саба ңымыз, үйір-үйір жылқы, қора-қора қой, т. б.;

в) Бір атым насыбай, бір үзім нан, он шақырым жер, екі щай-
натым шай, бір сауым сүт, т. б.

Әдебиеттен мысалдар:
Бір табын сыйырды айдалаға айдап тастап, қалаға қашып ба- 

ра жатсаңыз, көзіңіз шаңырақтай бэлады екен (Ғ. Мүст.). Тоқсак 
ауыз сәздің тобықтай түйіні бар (мақ.). Тұтам емшек көк ала 
сыйырлардан шелек-шелек сүт бор-бор сауылып жатыр.

6. Кәсіп дәрежені анықтайды:
а) Инженер қьіз, шәкірт бала, тракторист Есбол; б) Суретиіі 

Әбілхан, жазушы Мұқан, аға лейтенант, бас инженер, т. б.
7. Жынысын анықтайды: цыз бала, ұл бала, эйел адам, т. б.
8. Даралау мағнасында жүмсалады: қайың ағаиі, алма ағаиі.. 

нар түйе, т. б.

I § 51. Матаса байланысқан анықтауыштар
Изафеттік қүрылыстың III түрінде айтылатын сөз тіркестері өз- 

ара матаса байланысады. Олардың бірі ілік септеуінде, бірі тәуел- 
дік жалғауында айтылып анықтауыштық қатнаста жұмсалады: 
ілік жалғаулы сөз анықтауыш, тәуелдеулі сөз анықталушы бола- 
ды. Мысалы: менің қарындасым университетте оңыйды. Сенің баян- 
дамаң бэрімізге де ұнады. Жарастың бригадасы жұмысқа қызу кі- 
рісті.

Ілік жалғаулы анықтауыштар, жоғарг-ы мысалдардағыдай, көбі- 
несе анықтайтын сөзінен бүрын түрады. Кейбір өлеңді және диа- 
логті сөйлемдерде олар орын ауысып келуі де мүмкін.

Қең даласы қазақтың
Құлпырады гүл жайнап (Ж-) •

1 Алмасы Алатаудың көпке мәлім,
Әркім де татқан шығар тәтті дәміи (Ә. Сәр.).
— Аты кім еді соның? (С. Мүқ,). „ \
Матаса байланысқан анықтауыш гіен анықталатып сөздің орта- 

сыиа баска сөздер түсіп, бірінен-бірі кашык та түра береді. Мы- 
салы:



Совет жастары өздерінің ,күнделікті ісінде партия мен үкіметтін 
саясатын мүлтіксіз жүзеге асыру үшіи күреседі. Мұны миллионда- 
ған совет жастарының өнеркосіпте, транспортта, ауыл шаруашылы- 
ғында қажырлы түрде еқбек етіп келе жатқандығынан айқын 
кәруімізге болады (газеттен).

Кейде ілік жалғаулы анықтауыш анықталатын бірнеше бірың- 
ғай мүшелерді анықтай алады. Мысалы:

Совет заңы барлық азаматтың өз еңбегімен тапқаи табысын, 
кірісін, турғын үйін және қосымша үй шаруаиіылығын, үй мүлкін 
және басқа да түтынуға керектілерін меишіктеу правосын қорғай- 
ды (ССРО Конст.).

Кейде ілік жалғаулы бірнеше анықтауыштың анықтайтын сөзі 
біреу-ақ болады:

Бұл жұмьгсқа МТС-тердің, совхоздардың басшылары айрықша 
назар аударып отыруға міндеті («С. Қ.»). Ең ерте заманда үлкен 
езендер тасқыны, селдер, осыған байланысты түрғын үйлердің, егіс- 
тердің жойылуы бой бермейтін апат деп есентелінген еді, бұл апат- 
қа қарсы тұруға адамдар дәрменеіз еді (И. В. Сталин).

Ксйде ілік жалғаулы анықтауыштың анықтайтын сөзі ілік жал- 
ғауда айтылып, ол сөйлемнің барқа мүшесін анықтауы мүмкін:

Партиямыздың XIX съезінц» тарихн қаулыларын іске асыруға 
халқымыз қызу кірісті.

Біздің көп ұлтты еліміздің барлық халықтарының праволары 
бірдей (ССРО ҚонстТ). Социали-етік меншік біздің бүкіл қоғамдық 
құрылысымыздың негізі болып табылады (ССРО Коист.).

'Ілік жалғауында айтылып анықтауыш болатын сөздер — зат 
есімдер, есімдіктер, субстантивтенген сын есім, сан есім, есімшелер 
және үстеулер.

Матаса байланысқан сөз тіркесінің қүрамы әртүрлі болуына қа- 
рай, анықтауыш пен анықталатын мүшелер әралуан мағналық қат- 
наста жүмсалады.

Ілік жалғауда жұмсалуға тиісті, бірақ сөйлемде ерекше айтыл- 
маған анықтауыштың қай сөз екені аыықтайтын сөзінің тәуелдік 
жалғауьгаан белгілі болып тұрады. Ол сыяқты анықтауыш мүшесі 
айтылмаған толымсыз сәз тіркесінің бірінші сыңары, көбінесе жік- 
тік есімдіктері екені, контекстен белгілі болып тұрады:

1. Отанымыз — анамыз. 2. Халқымыз коммунизм құрылыста- 
рын орнатып жатыр. 3. Шығанақ пен Олжабек Ойыл өзеніи өрлеп 
келеді. Өзенді жағалаған құм жол екі айрылып, бірі — сол жақта- 
ғы аудан орталығы — Көкжарға бұрылғанда, екіншісі — он жақта- 
ғы Барқынды жулықтай тартты (Ғ. Мұст.).

Бул мысалдардағы Отанымыз, анамыз деген тұрлаулы мүше- 
лёрдің айтылмаған аныктауышы — біздіқ. Ол — аиықталатын сөз- 
дердегі — мыз деген тәуелдік жалғауынаі-Г белгілі болып тұр. 3-мы- 
салдағы бірі, екіншісі деген сөздердің айтылмағаи ілік жалғаулы 
анықтауыштары — жолдың. Ол сонымен тіркесетін сөздердің тәуел- 
дік жалғауларынаи және контекстен белгілі болып түр.

Осы сыяқты, анықтауыштың сәйлем ішінде ерекше айтылмауы 
сөйлемнің беретін мағнасының аз сөзді — ықшамды болуымен бай*



ланысты. Сөйлемнің ықшамды болып құралуы — стильдік талапқа 
сай болатындығынан. Кейде ілік жалғаулы анықтауыш аиықтала- 
тын сөздегі тәуелдік жалғаудан белгілі болып тұратын жағдайда, 
ерскше айтылатын, айгпаса болмайтын кездері болады: ол анық- 
тауышқа ой екпінін түсіріп, оиы басым әуенмен айту керек бол- 
ғанда, не ілік жалғаулы анықтауыштың қай сөз екені контекстен 
белгілі болмайтын жағдайда кездеседі. Ол да сөйлемнің стиль мә- 
селесіне жатады. Мысалы, сөйлемде бастауыш болған есімге тәп 
заттарды атағанда, көбінесе олардың анықтауыштарын елеусіз қал- 
дырамыз: Жарас тымағын қолынаалды  дегеи сөйлемде тымағын — 
Жарасқа тән зат деп ұғамыз, бірақ ол грамматикалық қатнастағы 
анықтауыш емес, тымағын дегениің ілік жалғаулы анықтауышы — 
езінің. Ол ерекше айтылмаған, сонда да сөйлем олқы болыптұрған 
жоқ. Дегенмен, сол анықтауышқа ой екпінін түсіріп, дәлдеп айту 
керек болғанда, Жарас өзінің тымағын ңолына алды  дер едік.

Осыидай, сөйлемнің стильдік ерекшеліктерімеи байланысты іл-ік 
септеулі анықтауыштардың кейде арнап айтылуы не айтылмауы ол 
анықтауыштың сапалы не сапасыз екеидігінен болмайды, жоғары- 
дағыдай көлдеиең себептерді қоспағанда, анықталатын сөздердің, 
соқғы жағдай үшін, белгілі грамматикалық тұлғада жұмсалатын- 
дығынан болады. Жалпы ереже бойынша, бір сөз (біз, сіз дегеи- 
дерден басқа) ілік жалғауда айтылса, сонымен байланысты басқа 
■сез қалай да тәуёлдік жалғауда болады, керісіише, сөйлемде тәуел- 
дік жалғаулы сөз болса, сол сөйлемде қалай да ілік септеулі сөз 
болу керек; қысқасы — олар бірінсіз бірі жұмсалмайды. Тек күні 
кеше, түні бойы, өткен жылы, 1953 оісылы сыяқты тіркестерде және 
шалңасынан, ет-бетінен сыяқты үстеуге айналған біраз есімдер 
тәуелдік жалғауда айтылмағанмен, жоғарыдағыдай изафеттік то- 
лымды сөз тіркесінде жұмсалмайды.

Ілік септеулі анықтауыштар анықтайтын сөздерімен қатар тұр- 
ғанда кейде жалғаулы, кейде жалғаусыз жүмсалады, ол екеуінін 
ортасында басқа сөздер болғанда және мыиа төмендегі сөздер ілік 
септеулі анықтауыш қызметінде жұмсалғанда, о-лар әруақытта 
экалғаулы болады:

1. Жіктеу және басқа есімдіктер (өз діегенгген басқа): Менің 
талабым, біздің сертіміз, сенің ңарындасың, сіздің уәдеңіз, оның 
табысм, мынаның кесірі, осының айтңаны, кімнің ңызы? ненің те- 
рісі? эркімнің айтңаны, т. б.

2. Сын есімдер: Жсщсының шарапаты, жаманның кесепаты, 
кыздың ңызылы, аңылдының сөзіА кешегінің оісалғасы, т. б.

3. Сан есімдер: екінің бірі, онның жартысы, екеудің алдыңғысы, 
Щшіншінің ңарңыны, т. б.

4. Есімшелер: білгеннің сөзі, айтңанның жазығы, т. б.
5. Тәуелдік жалғаулы есімдер де ілік септеулі анықтауыш қыз- 

метінде көбінесе жалғаулы болады: оісолдасымның кітабы, ңарын- 
дасьіның талабы, кісінің баласы. Егер ілік жалғаулы сөздер біріне- 
■бірі сатылана анықтауыш 'болса, олардың алдыңғылары тәуелдік 
жалғауда тұрғанмен, ілік жалғауы түсіріліп, ең соңғылары ғана 
жалғаулы болуы мүмкін. Мысалы: институт директорының орынба-

459



сарының ңабинеті сыяқтылар институт директоры. орынбасарынық 
кабинеті болып айтылады.

Ондайда ен, соңгы анықтауывд ешуақытта жалғаусыз айтылмай- 
ды. Сонымен катар, өзара изафеттік құрылыстың II түрінде айтыла- 
тын сөз тіркесінің соңғы сөзі ілік жалғаулы болады: Жомарт ко- 
лына колхоз жерінің картасын алды ... Үлкен табақ қағаздың бе- 
тінде колхоз аулының бейнесі көрінеді (Ғ. Мұст.). 1

6. Зат есімдердеи болған ілік жалғаулы анықтауыш бірыңғай] 
мүшелі бірнеше сөзге қатысы болса да. анықтауыш үнемі жалғау- 
лы болады: Үйдің есігі, терезелері аіиық тұр екен. Колхоздың бау- 
бақишсы, электр станцилсы, мектеп үйі бізге алыстан көрінеді.

Ілік жалғаулы анықтауыштардың кейде жалғаулы, кейде жал- 
ғаусыз жұмсалуы анықталатын сөздердің де лексикалық, мағмальік 
ерекшеліктерімен байланысты: егер екі зат есім изафеттік кұры- 
лыста айтылғанда, огіың ілік септеулі сыңары кейде жалғаул 
кейде жалғаусыз болса, зат есім, сын есім, сан есім, есімше ие сіл- 
теу есімдіктері, не болмаса етістікті есім тіркесіп изафеттік кұры 
лыс тобына енгенде, ілік септеулі анықтауыш әруақытта жалғаулц 
болады. Мына мысалдарды салыстырыңыздар:
М алды ң пгерісі — м ал пщрісі. М алды ц семізі.
Күстың ж үні ~  қүс ж ү н і. Қүстыц үіиқаны.
Ағаш т ы ң бүтагы  — ағаіи бүтағы. Агаш т ыц бесеуі.
Ж щ ы п т ы ң  к е л ін і — Ж ақы п кел ін і. Ж ақы пт ы ң журісі.
Ж оспарды ң авторы. — жоспар авторы. Ж оспардыц орындалщ

Осы сыяқты және олардан бұрын келтірілген мысалдарға кара] 
ғанда, ілік жалғаулы сөз белгілі болғанда жалғаулы (оформлі 
кый), белгісіз болғанда жалғаусыз (неоформленный) болады дегеі 
пікірдің1 дұрыс еместігін көреміз. ң

§ 52. Күрделі және үйірлі анықтауыштар
Анықтауыштар, басқа сәйлем мүшелері тәрізді, әлденеше сө: 

ден де құралады. Олар өзара берік байланыста тұрған сөз тіркеі 
тері болады: 1. Үзын бойлы жігіт, ақ сақалды кісі, ши барк,I 
кемзалды келіншек; 2. Өңі сұп-сұр адам, жасы үлкен кісі.

1-топтағы күрделі анықтауыштар (ұзын бойлы, ақ сақалды, 
барқыт кемзалды) күрделі сын есімдерден (ұзын бойлы, ақ сақіЩ 
ды) және зат есімдер мен туынды сын есімнен (иіи барқыт 
залды) құралған. Ол анықтауыштардың кұрамындағы сөздерді! 
алдыңғылары соңғыларын анықтап барып, сол сөз тіркесі туйдеі 
тобымен баска зат есімді аныктайды. Сондықтан мұидай күрдеі 
анықтауыштарды өзара атрибуттық қатнастағы сөздерден кұра| 
ған к ү р д е л і а н ы қ т а у ы ш т а р деп қараймыз.

2-топтағы анықтауыштар (өңі сүп-сұр, оюасы үлкен) зат есіі 
мен сын есімнен кұралған. Бұлар өзара анықтауыштық ыңғай 
айтылмаған, бірі бас.тауыщ, екіншісі опың баяндауышы ыңғайын|

1 Тюрік тілдері жайындағы әдебиеттің бэрінде дерлік осы пікір орын те) 
келгені рас.
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айтылған. Сөйтіп тұрып олар сол тобымен баска заттарға тікелей 
қатысты болып тұр. Ондай аныктауыштарды предикаттық қатнас- 
тағы сөздерден құралған ү й і р л і  а н ы к т а у ы ш т а р  деп қарай- 
мыз.1

Атрибуттық қатнастағы күрделі анықтауыштар аныкталатын 
заттарының шоғырланған тіке сапасы ретінде жұмсалады: ұзын 
бойлы кісі, ат жақты жігіт, т. б.

Предикаттық қатнастағы үйірлі анықтауыштар анықтайтын сез- 
дерін басқа заттардың сапалары арқылы анықтайды: бойы ұзын
кісі, малы көп колхоз, сен көрген бала, ұяты бар келіншек, т. б.

Күрделі анықтауыштар тобындағы сөздер өзара қабыса және 
матаса байланысқан әртүрлі сөз таптарынан құралады: ақ ора-
малды, ұзын бойлы, майда жалды, төрт щырлы, ат оісақты, күміс 
цоңыраулы, мақпал ңара иіашты, қызыл күрең, аң күмістей, дөң- 
гелек ңара саңалды, ңаңтаған аң күмістей, таудай талапты, кер 
маралдай кербез, семізше келген, кең тігілген, колхоз даласының, 
Совет Армиясының, ңала халңының.

Осылар сыяқты, күрделі анықтауыштар түрлі сөздерден құрал- 
ганда, олардың құрамындағы сөздер көбінесе екі-үш (кейде одан 
да көп) сөзді болып келеді. Әдебиеттен мысалдар:

Ақ бастьі Алатаудың Жамбылымын (Ж.). — Көкшеніқ кілем- 
дей келбетті даласындағы көп көл күміс теңіздей дөп-дөңгелек боп 
күнпе шағылысуын карашы! (С. Мұқ.). Көктемдегі қызғалдақтай 
қызық заман ... (Ж.) Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, Аласы 
аз кара көзі нүр жайнайды (А.) Керілген кер маралдай кербез сұ- 
лу, қыйын ғой сұлулардың сырын білу (И. Бай.). Асан ... семізше 
келген қырықпа қызыл тоқтыны алып келді (С. Мүқ.).

Үйірлі анықтауыштар тобының қүрамындағы сөздердің бірінші 
сыңары зат есім, жіктік, өздік есімдіктері болады да, олар түбір 
күйінде не тәуелдік жалғауының көбінесе ІІІ-жағында айтылады. 
Ал, олардың екінші сыңары сын есім, есімше және бар, оісоң, кеп, аз 
деген сөздер болады:

Бұрышта түсі суық таяқ тұр (Ғ. Сл.). Аласы аз қара көзі нұр 
жайнайды (А.). Басы аппақ, денесі кергеи төстіктей ... белгілі 
Иван келді (Ғ. Мұст.). Бұл жердің адамдарында сіз білмейтін тағы 
бір мінез бар (Ғ. Сл.). Есіркеп тұратын үйдің іші сіз көргендей 
емес. Үйқысы келмеген Асқар қүлағын ... әлсіз толқынға тікті 
(С. Мұқ.). Талабы жоқ бала білімнен құр қалады.

Күрделі және үйірлі анықтауыштар дауыс ырғағы жағынан да 
бір ритмижалық топ болып келеді. Бір сөйлемде тізбектеліп айтыл- 
ған бірнеше анықтауыштардың жігі сол дауысталу тұтастығына 
қарай айрылады. Мысалы:

щ Қаңтағал щ  күмістей кең маңдайлы,
Аласы аз қара кәзі нүр оісайнайды

1 Тюрік тілдері жөніндегі әдебиеттерде үйірлі мүшелі тіркестерді бірқатар 
авторлар сабақтас сөйлемнің бағыныңқы сыңары деп таиьгйды. Осы кітаптың 
да соңғы тарауында пікір таласындағы бүл мәселе автордың өз көзқарасы 
«бойынша «үйірлі мүшелі бағыныңқы» деп жазылған.
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дегенде екі күрделі бір үйірлі анықтауыш бар: 1) қақтаған ақку-  
містей; 2) кең маңдайлы; 3) аласы аз. Жоғарғы өлеңнің соңғы жо- 
лында ңара көзі деген анықтауыштық тіркес бар. Одан бұрынғьғ 
үйірлі анықтауыш солармен ұласа айтылғаимен, ңара деген анык- 
тауыш үйірлі мүшенің құрамына енбейді. Сондай-ак, көктемдегі 
щызғалдаңтай щызыщ заман (Ж.) тәрізді тізбектерде екі анықтауыш 
бар деп қараймыз: 1) көктемдегі щызғалдащтай (заман); 2) щызың 
(заман).

Сөйтіп, бірыңғай анықтауыштар бөлек-бөлек интонациямен ай- 
тылып бір сөзді анықтаса, к ү р д е л і  анықтауыштар өзара және 
ж а л а ң  анықтауышпен ұласып, айтылу ырғағы жалғас күйінде- 
бір сөзді анықтайтын болады.

§ 53. Айқындауыш (Приложение)

Анықтауыштар сыяқты, сөйлемде жеке сөздердің сыпатын, ерек- 
ше қасиеттерін білдіретін сөздер және сөздер тіркесі болады. Олар- 
ды айқындауыш деп атаймыз.

Айқындауыш — анықтауыштың ерекше бір түрі. Ол басқа еөз- 
дің сыпатын, ерекше қасиетін айқындау жағынан анықтауышқа ұқ- 
сас болғанмен, оның соңғыдан біраз ерекшеліктері бар:

1. Анықтауыш қазақ тілінде анықтайтын сөзінің алдында тұрып 
көбінесе заітың сындық, сандық, т. б. сапасын білдірсе, айқыи- 
дауыш анықтайтын сөзімен кейін тұрып, көбінесе оиың сол лекси- 
калық мағнасып, мүшелік қызметін басқа сөздермен айтып дәлдеп 
көрсетеді. Сонда айқындалатын сөз зат есім болса, айқындауыш 
оның дәлдеп айтқанда қай зат, не оның қай тобына, қай бөлшегі- 
ке, қай түріне жататын зат екенін, мезгілдік үстеу болса, дәлдеп 
айтқанда қай мезгіл екенін, ееімдік болса — соның дәлдеп айтқан- 
да кім, кімдер екенін білдіреді: инженер — механизатор; кеше.
майдың онында; біз, коммунистер, т. б.

Айқындауыштар құрылысына қарай үшке бөлінеді: 1. Қ о с а л -  
қ ы а й қ ы н д а у ы ш; 2. Қ о с а р л ы а й қ ы и д а у ы ш; 3. О ң а- 
ш а л а н ғ а н а й қ ы и д а у ы ш. I

Қосалқьг айқындауыш деп зат есімдердің қосағында жұмсала- 
тын айқындауыштарды айтамыз. Олар әруақытта анықтайтыіг 
сөздерінен кейін тұрып, олардың заттық сапасын, арнаулы қасие- 
тін, кісінің кәсіптік, мамандық, әлеуметтік-қоғамдық атағыи және 
басқа дәрежесін білдіреді: Алпамыс батыр, Жамбыл ащын, Әсет 
балуан, Жарас щарт, Баян бәйбіше, Хафиза келін, Қамбар сулу, 
Оспан табелһщик, Досбол бригадир, Әбен мырза, Тойбазар ащса- 
щал, Қайырғали жолдас. '

Бұл сыяқты аиықтауыштык қатңаста 'жұмсалатын сөз тіркесте- 
рінің апықталатын сөзі көбінесе кісі аты, оны анықтайтын қосалқы 
айкындауыштар батыр, балуан, ащын, етікиіі, машинашы, табелъ- 
щик, бригадир, мерген, мырза, щарт, ащсащал, бәйбііие, келін, щу 
да, сулу, оісолдас, щалщам, иіырагым, оісаным сыяқты зат есімдер- 
және сын есімдер болады. Олар айқыыдауыш қызметінде анықта- 
латын кісі атыиың (кісінің) өзгеден өзгеше өзіне тән негізгі қасие-



ті, сыпаты ретінде айтылып, ол екеуі сөйлемнің біртұтас күрделі; 
мүшесі болып жұмсалады, тиісті грамматикалық қосымшалар ай- 
қындауьгш сөздерге ғана жалғанады. Бұл айтылғандарды мыма 
мысалдардан1 байқаймыз:

Баян бәйбіше аң-таң (Ә. Әб.). Ағаш үсталығы цехының мастері 
Вавилов пен Исай табельщик аяңдап ананың қасына келді (М. Горь- 
кий). Сейдехан болыс Құрбан ұстаны әулетімен осы Шеңгелдіге 
асырып көшірген (А. Тоқ.). Жақыя ақсақалмен дойбьт ойнайын деп 

I едім (М. Им.).
Қосарлы айқындауыш деп анықтайтын сөзімен қабаттаса айты- 

латын, оның мағналық мазмұнын дәлелдеп тұратын айқындауыш- 
тарды айтамыз: телефон-автомат; иноюенер-технолог, батыр-летчик. 
хата-лаборатория, Қарағанды-сурыптаушы, Алматы-бірінші.

Бұл сыяқты қосарланған айқындауыштар қазақ тілінде көп 
кездеспейді. Олар орыс тілінен термиидер алу және орысшадаи 
қазақшаға аудару процесінде тілімізге соңғы кездерде ғана еніп, 
қазақ әдебиет т і л і і і і ң  де нормасына айналып келеді.

Оңашаланғаи айқындауыш деп өзі қатысты сәзінен соң тұрып, 
ерекше әуенмен айтылып, анықтайтын сөзінің заттық, шақтық, т. б. 
мағнасын дәлдеп кәрсететін айқындауышты айтамыз. Олар, ай- 
қындауыштың басқа турлеріие қарағанда, айқындайтын сөздерінен 
және сөйлемдегі басқа мүшелерден дауыс ырғағы арқылы оқшау- 
ланып айтылады да, жазуда олардың екі жағынан не үтір, не ал- 
дынан дефис, соңынан үтір қойылады: 1. Бізд-ер, коммунист пар- 
тиясының мүшелері, партияның XIX съезінің қарарларың іске 
асыруда алдыңғы қатарда болуымыз керек. 2. Коммунистік пар- 
тияның туы астында біздер ұлы мақсатқа қарай, елімізде комму- 
низмнің толық жеңуіне қарай, мықты сеніммен алға басамыз (га- 
зегтен).

Осы мысалдағыдай, оңашаланған айқындауыштар арқылы бір 
ұғым екінші рет қайталақтанып айтылады: айқындалатын сөз жал- 
пылық ұғымда жүмсалып, айқындауыш оны коикретті түрде сара- 
лап, дәлдеп айтқан сез не сөздер тіркесі болады. Ол айқындалатын 
сөзге ой екпінін түсіріп, оған ерекше мән беріп, мәнерлі етіп айту 
керек болғанда, тыңдаушы мен оқушының назарын соған аудару 
керек болғанда, кейде сөйлемдегі сөз мағнасын дәлдеп аша кету 
үшін қолданылады. Олар, чапаевшылар, Чапаевпен істес болған- 
дығы үшін, өздерін бақытты деп санады (Фур.). Еліміздің шығы- 
сында, Орал мен Сибирьде, Сталин жолдастың бастауымен жана 
көмір-металлургия базалары өсіп шықты (Саяси мек. оқ. көмек) 
Он айлық тапсырманы мезгілінен бүрын, XIX съездің ашылғап 
күніне — 5 октябрьге, орындап шықтық. («С. К-»).

Оңашаланған айқындауыштар айқындайтын сөздерімен тұлға- 
лас, мағна жағынан әуендес болады: айқындауыш бір грамматика- 
лық тұлғада, не грамматикалық мағнада айтылса, айкындауыш та

1 Айқындауыштардың сөйлем ішінде жүмсалуына әдебиеттерден келтірілгеч 
мысалдар Күлкенова Орал жапдастың осы тақырыпқа жазған диосертациясііі- 
ның материалдарынан алынды.
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сонымен қыйысып соггдай тұлғада, не мағна жағынан онымеи үн- 
дес келетін басқа тұлғада жұмсалады. Мысалы, біздер дегеннің 
айқындауышы да, біз дегенніқ айқындауышы да пионерлер, оқу- 
шылар, колхоз мүшелері сыяқты көптік жалғауда айтылады. Бри- 
гада мүшелерінің, әсіресе мына отырған Рабиға мен Рысқұл оюол- 
дастардың, еңбектегі жақсы тәжрибелерін басқаларға үлгі ету ке- 
рек дегенде де солай.

Айқындауыштардың айқындайтын сөздерімен тұлғалас болаты- 
нын мына мысалдардан да көруге болады: Мен саған өзімше. 
кочегарша, айтайын (М. Горький). Өзім ұшырған қыраныма, Нұр- 
ланыма, жұрт жапқан жалаға мен де сеніп жүр деп қалып па ең? 
(Ә. Әб.).

Айқындауыш дараланған зат есім болып, айқындалатын сөз 
хөптік жалғауындағы жалпылық ұғымды білдіретін зат болса жә* 
не ол екеуі екі түрлі сөздер тобына жататын сөздер болса, айқын- 
дауыш көптік тұлғада, және атау тұлғада қыйыспауы мүмкін: 
Оңушылар, оның бірі. Жарас,.. Кеиіе, майдың онында,... Менің қа- 
рындасым,— университетте оңьіп жүрген Раңия, ... т. б.

Оңаша айкындауыштың кейбір нұсқалары қазақ тілінде бұрын 
да бар еді, бірақ оның сараланып жетілуі, көп жұмсалып әдебиет 
тілінің нормасына айналуы соңғы 20 — 30 жылдар ішінде ғана 
болды. Әсіресе осы процесте орыс тілінің игілікті әсерін анық кө- 
.руге болады.

3. П ы с ы қ т а у ы ш 
§ 54. Пысықтауыштың сыпаттамасы

Сөйлемнің тұрлаусыз мүшесінің бірі — пысықтауыш. Ол да, 
аиықтауыш сыяқты, басқа сөздің әйтеуір бір сапасын, ерекше қа- 
сиеттерін білдіру үшін жұмсалатын бағыныңқы мүше. Солай бол- 
ғандықтан пысықтауыш анықтауышпен сыбайлао, ұқсас келіп, 
мағнасы, қызметі жағынан онымеи тетелес түсіп отырады. Деген- 
мен, ол екеуіиің епеулі айырмашылығы бар: анықтауыш заттық
ұғымы бар сөздердің — зат есімдердің, субстантивтенгеи басқа есім- 
дердің әралуаи сапасын, меншіктілік-тәндік қатнасын білдіру үшін 
жұмсалса, пысықтауыш иегізінде заттың кыймылдык сапасынық 
сапасын, белгісінің (признак) белгісін білдіреді.1 Баскаша айтқан- 
да, анықтауыш зат есімнен болған мүшені, пысықтауыш етістіктеи 
болған мүшепі анықтайды. Соидыктан әдетте көбінесе анықтауыш 
қызметінде жұмсалатыи сөздер етістікке катыс.ты болып, етістіктеи 
болған мүшені «анықтаса», оларды пысыктауыш деп атаймыз. Мы- 
салы, найзадай шоңылар дегенде найзадай — анықтауыш, (бірдеңе) 
найзадай қадалды  дегенде — пысықтауыш.' Сол сыяқты, ол — оісақ- 
сы оқуіиы дегенде, жақсы — анықтауыш, ол оісақсы оқыды, жақсы 
сөйледі дегендерде — пысықтауыш; үйге үш кісі кірді дегенде, үш— 
анықтауыш, үйге бүгін ол үш келді дегенде, үш — пысықтауыш.

1 Пысықтауыш қызметінде жүмсалатын үстеулердін. сондай ерекшеяігіне 
карап А. М. Пешковский «В них изображаются признаки признаков» — дейді 
(«Русский сннтаксис в научном освещении», М. 1934, стр. 86).
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Бул сөйлемдерде найзадай, окақсы, үш анықтауыш қызметінде 
де, пысықтауыш кызметінде де өздері қатысты сөздермен қабыса 
байланысқан, екеуінде де лексикалық мағналары мен тұлғалары 
бірдей. Дегенмен, олардың айырмашылығы бірде зат есімдерге, 
бірде етістіктерге қатысты болуында ғана емес, сол арқылы грам- 
матикалық мағналардың да өзгеше болуында. Оны оларға қойыла- 
тыи сұрақтарға карап та байқауға болады: найзадай шоқьй (қан- 
дай шоқы?), найзадай қадалды (қалай қадалды?), жақсы бала 
(қандай бала?), окақсы сөйледі (қалай сөйледі?), үш кісі (неше 
кісі?), үш келді (неше рет келді?).

Осындай ерекшеліктерін ескеріп, гіысықтауыштарды да сөйлем- 
яің ерекше мүшесінің бірі деп қараймыз. Пысықтауыштың сөйлем- 
Дегі дербес мүше екендігіне негізгі дәлелдің бірі — сол қызметте 
жүмсалатын арнаулы сөз табының барлығы. Ол — үстеу.

Осыларды елемей, біркатар авторлар пысықтауыштардың жа- 
нама толықтауыштармен шеңдес келетін кейбір қасиеттеріне карап, 
оларды сөйлемнің бес мүшесінің бірі деп есептемей, толықтауыш 
қатарына қосып карайды.1 Кейде жанама толықтауыштардан пы- 
сықтауыштардың жігін дәл айыру өте қыйыи екені рас (ол туралы 
кейінде айтылады), бірақ солай екеи деп «пысықтауыш» деген сөй- 
Дем мүшесінжоққа шығару дүрыс болмайды.

Пысықтауыш қызметінде жүмсалатын сөздер — үстеулер, үстеу 
мәндес есімдер, сапалық есімдер мен мекендік, мезгілдік, мақсат- 
тық, амалдық мағналарда жұмсалатын септеулі (жатыс, барыс, 
шығыс, көмектес септеулеріндегі) зат есімдер (Бүларға лайықты 
мысалдарды бүдан былайғы талдаулардан көруге болады).

Пысықтауыштар етістіктермен әралуан мағналық қатиаета ай- 
тылуына қарай мынадай топтарға бәлінеді: мезгіл пысықтауыш, 
мекен пысықтауыш, мақсат пысықтауыш, себеп-салдар пысық- 
тауыш, амал пысықтауыш.

§ 55. Мезгіл пысықтауыш

Баяндауыш қызметіндегі етістіктің шақтык мағнасын дәлдеп, 
оның қашан, кай мезгілде болған кыймыл процесі екенін білдіре- 
тін пысықтауышты мезгіл пысықтауыш дейміз.2 Мезгіл пысықтауыш 
қызметінде жүмсалатын сөздер — мезгілдік үстеулер, зат есім, сан 
есім және кейбір сөз тіркестері.

Үстеулерден болған мезгіл пысықтауыш дегенде, алдымен мез- 
гілдік үстеулердің сол қызметте жүмсалуьгн ескеруге тиістіміз. 
Олар сөйлемде етістіктерден болған мүшеге, көбінесе баяндауышқа

1 Мысалы, Г. Д . С а н ж е е в .  Грамматика калмыкского языка, 1941, 
стр. 116— 117. А. П. П о ц е л у  е в с к и й .  Основы синтаксиса туркменокого 
литературиого языка, 1943, стр. 97.

_2 Мезгіл пысықтауыштар кейде етістікке қатысты болмай, зат есім, сын 
есімдерден болған баяндауыштарға да катысты болып, ондайда олар заттық 
заттық, сындық сапасының кашаннан, қай уакытта солай екенін, солай бол- 
ғанын, болатынын білдіреді: Мен бүгін бақыттымын. Ол былтырдан бері зоо- 
техних.
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қатысты болады. Сонда олардың семантикалық қызметі заттың 
қыймыл процесін, оиьщ (етістіктің) шақтық мағнасын дәлдеу. то- 
лықтыру, айқындап көрсету болады. Мезгілдік үстеулердің мағна- 
сы, қызметі, негізінде, етістіктермен ғана байланысты болып, со- 
лармен тіркесе алатындықтая, сөйлемде ондай пысықтауыштар өзг 
қатысты сөздерімен қатар түрып та, олардан қашықтап тұрып та | 
мағналық және грамматикалық байланыста бола береді.

Осы айтқандарға төмендегі мысалдар дәлел бола алады: , I
1. Михаил Васильевич Фрунзенің қолынан үлкен істер келетінів 

Асқар жаңа білді (С. Мұқ.). 2. Бүгін көзбе-көз сынасатын кезек 
келіп түрған сыяқты (Ғ. Сл.). 3. Ілезде ол қайта оралып от тамыз- 
ды (Ғ. Сл.). 4. Енді мынаны көріңдерші,— деп қызыл кітапты ол 
тағы ашты (Ғ. Мүст.). 5. Үнемі болмағанмен, аида-санда ол Бөбек- 
ке кез қырын салды (Ғ. Сл.). б. Кәзір бұл кішкене бөлменің қа- 
бырғасы о-сы шахтаның айнасы секілді (Ә. Әб.). 7. Енді құтыдағы 
суға да кезек келді (Ә. Сәр.). 8. Күн шығыс жақ алқызыл сәуле- 
ге бөленіп, таң жаңа ғана сызып атытг келе жатыр екен (Ә. Әб.).
9. Мен бүгін туған күнімді тойлаймын (Ә. Әб.). 10. Айттьгм ғой 
әлгінде, не қылғанын (С. Мүқ.). I

Мезгіл пысықтауыш болып жиі жүмсалатын сөздер қатарына |  
днеугүні, бүрсігүні, алдьщғыгүні, әлдеқашан, әлітаман, кешқұрым, 1 
обастан, әуелбаста, ендігәрі, ешқашан, бірсыпыра, бірталай, әрқа- 1 
шан сыяқты біріккен сөздер мен ертеңді-кеш, әлсін-әлі, күндіз-түні, | 
қысы-жазы, анда-санда, оқта-текте, кей-кейде, апақ-сапақта, жыл- I 
ма-жыл, күннен-күнге сыяқты қосарланған үстеулер де енеді. Олар- I 
дың'пысықтауыш қызметінде жүмсалуына мысалдар: 1

Оның жүрегіне шемен болып қатқан қайғы ешқашан жібір ме? 1 
(Тауүлы). Әп-сәтте Амантай тобы солдаттарға араласты да кетті I 
(С. Мүқ.). Оқта-текте «Симфонияны» шақырып, қажетті мәліметті I 
беріп жүрдік. Ш

Зат есімдер тобьтна енетін сөздердің ішінде мезгіл пысықтауьшг I  
қызметінде жүмсалатын сөздер — шақтық, мезгілдік үғымды біл- I  
діретін есімдер: жаз, қыс, көктем, күз, түн, күн, түс, сәске, кеш, I 
т. б. Бүл сыяқты сөздер кейде түбір күйінде, кәбінесе, жатыс, шығыс, I 
барыс, көмектес жалғауларында түрып мезгіл пысықтауыш болады: I  
жаз шанаңды сайла, кыс арбавды сайла (мақ.). Жазға жақсы 1 
киінер кыз-келіншек (А.). Қараңғы түнде тау калғып, үйқыға ке- I  
тер балбырап (А.). Жолаушылар түнімен лсүрді. I

Сол сыяқты, жас, өмір, дөнен, қүнан тәрізді зат есімдер тәуелдік і  
жалғауларда және жатыс жалғауында айтылып та мезгіл пысык- Я 
тауыш болады: я I

Жасымда ғылым бар деп ескермедім ... (А.). Өмірімде кісігеі 
жалынып көрмегенде, енді саған жалынам ба?! (С.Мүқ.). Дөненін-1  
де үйретем, ат болудың қылығын (Ж.>. I

Сілтеу есімдіктеріне —шаЦ— ше жүрнағы жалғаңып, қашан де-1 
ген сүрау есімдігіне шығыс жалғауьт жалғанып, олар дара күйіндеИ 
мезгіл пысыктауыш кызметінде жүмсалуы мүмкін: ■

Осынша соңыма түсетін, мен саған тіе істедім?! (С. Мүқ.). Сен-Я 
дермен қашаннан аға-інілі болғанмын (Ж.)« I
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Сөз тіркестері құрамындағы түрлі сөздер бірлесіп күрделі мез- 
гіл пысықтауыш қызметінде жұмсалуы мүмкін.

1) Үстеу мен үстеу не үстеу мен зат есім тіркескен күрделі пы- 
сықтауыштарға мысалдар:

Бүгін кешке Қаратоғайда ойын болады (Ғ. Сл.). Тапа-тал түсте 
үгіт таратып басынуын көрдіқ бе, мұның (Ғ. Сл.).

2) Шақтық мағнадағы зат есімдер атау күйіиде не түрлі қосым- 
шалар жалғанып, олардың алдында сілтеу есімдіктері, бір, әуелгі, 
соңғы, үзақ тәрізді агіықтауышы болып күрделі мезгіл пысықтауыш 
қызметінде жүмсалады:

Сол кезде жартыланған ай да туған еді (С. Мұқ.). Осы кезде 
жер үйдің есігінен екі жігіт кіріп келді (Ғ. Сл.). Бір күні мүны 
Қүсырдың көзі шалды (Ғ. Сл.). Бір мезетте мылтық даусы гүрс 
етіп, теңізді жаңғыртып өтті (Ғ. Сл.). Бір кезде Амантай жан- 
жағына қарады (Ғ. Мүст.). Әуелгі күндері қыз жалғыз қалуға 
корыкты (С. Мүқ.). Мына бір жерде «Сандықтау» дейтін бөлек тау 
бареді, сона бір жылдары (Ғ. Сл.). Асқар үзақ уақыт ұйықтай ал- 
мады (С. Мұқ.).

3) Мана, былтыр, кеиіе, екі күн, со(л), бү(л), о (л)  сыяқты сөз- 
дер шығыс, т. б. септеуде айтылып, олар кейін, соң, дейін, бері, 
бойы дегенд(;й көмекші сөздерге бағына күрделі мезгіл пысық- 
тауыш болады:

а) Манадан бергі ащы сөздердің бәрінен де мыыа сөз Үлжанға 
ауыр тиді (Ә. Әб.). Түн бойы аяз қаһарына мінді (С. Мүқ.). Ол- 
жабек көпке дейін жауап қайтара алмады (Ғ. Мүст.). Сен дё ро- 
маныңды әуелі бітіріті ап, гоиорарды сонан сон сұра (С. Мұқ.);

б) Соның арасынша шоқыйған нәрсе қозғалып, бүрсеңдеп жө- 
нелді (Ғ. Сл.). Осының арасынша Тілеу мен Төлеуіш те келіп қа- 
лып еді (Ғ. Сл.).

Таң ата, күн иіыға, ел орынға отыра, оісаз иш щ анш а  тәрізді 
сөйлемдік құрамы бар тұрақты сөздер тіркесі үйірлі мезгіл пысық- 
тауыш болады: Түн бойы жылаған аяз таң атып, күн шыға қаһарына 
мінді (С. Мүқ.). Асқар Совдеп жыйылысынан таң біліне қайтты 
(С. Мұқ.). Ел жата Олжабек отауын жыққан да, көше женелГен 
(Ғ. Мүст.). Қарағым, жылыт, тамақ бер, жаз шыққанша асыра
(А.).

Сонымен катар, мынандай сөз тіркестері де үйірлі не күрделі 
мезгіл пысықтауыш қызметінде кездеседі (ол тіркестер қара әріп- 
термен терілген); Күн жоқта күлімсірер жүлдыз беи ай... (А.). Кә- 
рібай Кәрібай болғалы бүгінгідей қысылған жоқ (Ғ. Мүст.). Са~ 
бақтан шыққалы Қәрібайда дамыл жоқ (ссжда). ССРО Жоғарғы 
Советі төрт жылға сайланады (ССРО Конст.)-

В  § 56. Мекен пысықтауыш
Қыймылдың, іс-әрекетінің болу орнын, беталысын, қайдан еке- 

нін білдіретін пысықтауыштарды мекен пьісықтауыш дейміз. Мекен 
пысықтауыш қызметінде жүмсалатын сөздер, негізінде, мекендік 
үстеулер: жоғары, төмен, ілгері, кейін, соң (соңғы үш сөз шақтық 
мағнада да жүмсалады), әрі, әрмен, бері, бермен, кері, ішкері, тыс-
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қары, сыртқары, алда, артта, соцында, бұлай, олай, тұс-тұстан, ал- 
ды-арты, ерсілі-қарсылы, әрі-бері, жоғары-төмен, ілгері-кейін, жан- 
жақ (—қа, —тан), т. б.

Мекендік үстеулер, жоғарғыдай, түбір күйінде де, жатыс, барыс, 
шығыс жалғаулы формаларда да мекен пысықтауыш болады:

1. Арғымақ коскан бәйгіге 
Байлар кылды кесірді.
„Мәстек мінген әрі тур,
Жүйрік мінген б ер і түр!* —
Деп жуандар есірді (Ж  ).

Жоғары қарашы, көкте не керінеді? (Ыб. Алт.). Мен енді кейін 
қайтайын (Ғ. Мұст.). Ол күлімсіреп төмен қарады (С. Мұқ.). 
Ауылға баратын жол біресе олай, біресе былай кетеді (Т. Сағ.). 
Ботагез алды-артына қараса, божы ұстаған бір жігіт отыр екен 
(С. Мұқ.). Жоғары-темен үйрек, қаз, ұшып тұрса сымпылдап (А,). 
Жан-жактан жұрт жыйиалып қалды (С. Мүқ.). Тұс-тұстан кетеріл- 
ген қою шаң,.. жайымен ыдырап барады (Ғ. Мұст.). Айнадай тен- 
керілген үстімде аспан, Төменде кек толқындар кебік шашқан 
(Т. Ж ар.).

Жоғарғыдай үстеулердің бірқатарына — (ы)рақЦ— (і)рек  жүр- 
нағы жалғанып та мекен пысықтауыш қызметінде айтыла береді. 
Ондайда үстеулердің келемдік мағнасы солғынданған жуықтык 
не қашықтық сапа ретінде қолданылады. Сен әрірек отыр (сен сэл 
дрі отыр д. м.), сіз берірек келіңіз (сіз сәл бері келіңіз д. м.), ол 
кейінірек тұрсын (ол сэл кейін тұрсын д. м.), т. б.

Мекен пысықтауыш кызметінде жұмсалатын сездердің енді бір- 
катары — жатыс септеулі, көлемдік мағнадағы зат есімдер, сілтеү 
есімдіктер. Оларға қайда?, қай жерде?, қай жақта? деген сұрақтар 
қойылады, олар кыймылдын, іс-әрекеттің болу орнын білдіреді’ 
үйде отыр, қалада о/сүр, мұнда кел, анадайда көрінеді, т. б.

Ой, мен сені Сухумиде көрген екенмін-ау? (Ғ. Мүср.). Жыршы 
құстар әуеде өлен айтып, Қыйқу салар көлдегі қаз бен қулар (А.) 
Мен де,... қасымда келе жатқан көлеңкем де кара бұлттын 
қара сұр көленкесінің койынына кіріп кеттік (Ғ. Мүср.)- 
Мен бүгін осында үлкен шаруамен келіп отырмын (Ғ. Сл.). Мұнда 
қүлазыған дала'да, көкорай шалғын да, ну орман да кездеседі 
(С. Мүқ.). Сені біз осында қызметке аламыз (Ә. Әб.). .]]

Барыс, шығыс және көмектес септеулі зат есімдердің қыймыл- 
дың, іс-әрекеттің болу орнын және әрлі-берлі беталысын керсете- 
тіндері ғана мекен пысықтауыш қызметінде жұмсалуы мүмкін:

Мен өзенге келдім. Әйел орнынан Түра бастады (Ғ. Мүср.). 
Торғайлар бұтаққа қонды. Біз ала сәуледе ағашқа кірдік (Ғ. Мүср.). 
Өзеннін екіншісі ... батысқа тартады (Ғ. Сл.). Асқар туған елі Көк- 
шетауға екі айда зорға лсетті (С. Мүқ.). Батпаған ай батыстан қа- 
рап түрды, шықпаған ісүн шығыстан қарап түрды (Ғ. Муст.). 
Аузыи лсыймай бір адам кіріп келді есіктен (А.).Тап осындай мый- 
дай даламен келе жатканда, барар жерімізде адам түратын бір 
мекен бар шығар-ау! (Ғ. Мүср.). Екі үйге қатнайтын жалғыз ш  
жол гүлдердің дәл ортасымен өтеді (Ғ. Мүср.). ] |



Септік жалғауларындағы сөздердің мекендік мағналарын бұ- 
рынғысынан да дәлдеп, айқындап тұратын сөздер бар. Олар — сеп- 
тік жалғауларыи менгеретін демеуліктер. Демеуліктер меңгеретін 
сөздерінеи кейін тұрып мекен пысықтауыштың құрамына енеді: ол 
үйге қарай кетті, Ж ақып өзенге таман оісүрді, т. б.

Сілтеу есімдіктер меи жақын, алыс, жер, оісақ, маң сыяқты кө- 
лемдік мағнадағы есімдер тіркесіп, соңғы сөздер жатыс, барыс, кө- 
мектес септеуде тұрып мекен пысықтауыш болады:

Мына оісақта Жанас пен Арыстан ғана өздерінің күйлерін шер- 
туде (Ғ. Сл.). Бір көріп, бір тілдесуді сол жерде-ақ арман еткен 
едім (Ә. Әб.). Бұл манда ел жоқ-ты (Ғ. Сл.). Бұл жақта жерден 
астық алу алтын алудан қыйын (Ғ. Мұст.). Сіздерді келеді деп мы- 
на жақта Донбасс, мына жақта Кузбасс қақпасын кең ашып койды 
(Ғ, Мүст.),

Ондай пысықтауыштың алдыңғы сөзі бір дегеи белгісіздік мағ- 
надағы сан мен оң, сол деген тәрізді есімдер болуы да мүмкін:

Бір жаққа сапар шеккепі тұрсың ба? (Ғ. Сл.). (Оның) үзын 
қара шудасын бір оң жағынан, бір сол жағынан шұбатып, үзбей 
будақтатады (Ғ. Мүср.).

Арты, алды, асты, үсті, оісаны, маңы, қасы, іші сыяқты көмекші 
есімдермен тіркесе айтылған зат есімдер сол тобын жазбай, мекен 
пысықтауыш қызметінде изафеттік құрылыста, жатыс, барыс, ніы- 
ғыс септёуде айтылады.

Ата-аналар арасында саяси-түсінік жұмысын кең жүргізу керек 
(«С. Қ.»). Үшеуіміз Саржанды дастарқан басына келтірдік (Ә. Сәр.).

Бірқатар үстеулер және сәз тіркестері сөйлем кұрамының өзге- 
шелігіне қарай кейде мекен, кейде мезгіл пысықтауыш болып жұм- 
сала береді:

М екендік М езгілдік

1. Ең алдымен мүйізі шапырактай киік 1. Бүрынгы ауыл әдетінде ен  алды-
түсті зор серкелер кетіп барады. мен үлкен үл үйлену керек (С Мүк.).

2. Сеп емтелемей кейін шегінші. 2. Асыкпа, саған кейін айтамын.
3. Темірбек Жарастан бүры н түр. 3. Темірбек Жарастан бүры н келді.
4. Байлардын табан асты нда жаншыл- 4. Жамалбек табан  астында Әбішке

ган жалшылардын колы теңдікке мың сомды санап берді. 
жетті. л

Бірқатар көлемдік, мекендік мағнадағы есімдер көбінесе мезгіл- 
дік үстеу қызметінде жүмсалады: 1. Ол табанда ақшасын ендірігі 
алды. 2. 0  баста байкамай калдым. 3. Жумыстың қыйын екенін 
басында (не бастан-ақ) айтқанмын. 4. Алдымен ферма бастықта- 
рына жолығалық, артынан сауыншылармен сөйлесерміз.

Бұл сөйлемдердегі табанда, о баста (басында, бастан-ақ), ал- 
дымен, артынан деген көлемдік мағнадағы есімдер шақтық қатнас- 
та жүмсалуы калыптасқан нормаға айналса, олай болу себебін 
мекендік, мезгілдік ұғымның тарихи бірлігінен деп түсіну керек. 
Солай болғандықтан, қас пен көздің арасында, көзді ашып-оісүмған- 
ша, күн шыға, ел орынға отыра, қас қарайғанда, сүт пісірім, бие
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еауым тәрізді сөздер тіркесі де түйдегімен шақтық өлшеу ретінде 
айтылады. Сондай-ақ, ат шаптырым жер, көш оюер, иек астындағы 
оюер дегендер тек жердің алыс-жақындығын ғаиа білдіретін ©лше- 
уіш емес, аталған жерге канша уақытта жетуте болатынын білді- 
ретін шақтық та өлшеу.

Мекендік мағнадағы сөздердің шақтық мағнада жұмсалуына 
мысалдар:

Жақында мен де барып қалармын (Ғ. Сл.). Саған соңынан 
айтайын (Ә. Сәр.). Гүлнар Байжанды ақыры осыған көндіріп, об- 
ко'М бүл жөнде қаулы алған да, бекітуге Қазақстан Орталық пар- 
тия Комитетіне жолдаған (С. Мүқ.).

§ 57. Мақсат пысықтауыш

Субъектінің іс-әрекетінің не үшін, қандай талапқа лайық істеле- 
тінін, болатынын (не болмайтыныи) білдіретін пысықтауышты мақ- 
сат пысықтауыш дейміз. Мақсат пысықтауыштар мынадай сүрак- 
тарға жауап болады: кім үшін?, не үшін?, неге?, қандай мақсат- 
пен? |

Мақсат пысықтауыш қызметінде жүмсалатын үстеулер өте аз, 
олар мыналар: әдейі, жорта, қасақана, бекер, босқа, эшейін: мен 
бүл жерге әдейі келдім; ол жорта айтып отыр; Рақыш қасақана 
атымның түсауын алып жіберіпті; Досжан бұл жерге бекер келгён 
жоқ, т. б. I

Бүлар іс-әрекетінің істелу мақсаты не болатынын ашық көрсету 
үшін емес, тек оны топшылап жалпы түрде аңғарту үшін қолданы- 
лады. Ол үстеулердің мақсаттық мағнасы іс-әрекетінің амалын, о 
бебін білдіруге де бейім түрады.

Мақсат пысықтауыштық мағнасы айқын сөздер — зат есім, етіс 
тік және көмекші сөздермен тіркескен басқа есімдер. Олардың қак 
дай тұлғада, қандай тіркесте мақсат пысыктауыш болатынын т 
мендегі ережелерден көруге болады.

Етістікке-у қосымшасы жалғану арқылы жасалған етісті 
есімдер барыс жалғауында айтылып. кел, кет, экел, шақыр, б 
сыяқты бірқатар етістіктерден болған баяндауыштарға қарас 
болғанда, олар мақсат пысықтауыш қызметінде жүмсалады:

Қелмеп пе едін жол тосып, жолығуға аулаққа? (А.). Сырб, 
буыршынды, расында, шалуға әкелген еді (С. Мүқ.). Сен Алма 
ға ойнауға келген жоқсың, оқып білім алуға келдің.

Зат есімдермен —ғалы/і—гелі, —цалыЦ-келі түлғалы етістік 
тіркесіп, кейде күрделі максат пысыктауыштық кызметіне жүм 
лады:

Бала кітап алғалы келіпті. Біз хал-жайыңызды білгелі келді
Есімдер үшін деген шылаумен тіркесте күрделі мақсат лысьЯ 

тауыш болуы мүмкін:
Отаным үшін аттанам, Ақ семоерді қолға ала (Ж-)- Мен 

баймын өлеңді ермек үшін (А.). Бала үшін жанды өзектен жа 
жүтып, Бағына ікәк жүлдызы куә болсын (Т. Ж ар.). І^Шіп
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Қалау, бұйрық рай формалы етістіктерден кейін көмекші деп 
айтылып, кейде көсемше тұлғалы етістіктің бір өзі мақсат пысық- 
тауыш қызметінде жұмсалады:

1. Алматыға оқып білім алайық деп келдік. 2. Бізді аудандық 
лартия комитеті колхоз жұмысына көмектессін деп жіберді. 3. Қарт 
Иван, Антон, Ильялар Ысқақты шығара келіпті (Ғ. Мұст.).

Барыс жалғаулы есімге бола етістігі көмекші болып та мақсат 
пысықтауыш жасалады: мен саған бола келдім;

— м а — сІІ— ме — с тұлғалы есімшеге барыс жалғауы жалға- 
нып та мақсат пысықтауыш жасалады:

Қылмые зацын атамасқа, адам зарын елемеске келіп пе едік, 
осында! (Ғ. Мүср.).

§ 58. Себеп пысықтауыш

Баяндауыш арқылы айтылған қыймыл процесінің себебін білді- 
ретін пысықтауыштарды себеп пысықтауыш дейміз. Себеп пысық- 
тауыштарға неліктен? не себепті? деген сұрақтар қойылады: 
Матвеевтің даусы шаршағандыңтан бәсең іиықты (Сим.). Бұл сөй- 
лемдегі шаршағандықтан (сұрағы — неліктен?) деген пысықтауыш 
Матвеевтің даусының бәсең шығу себебін білдіріп тұр- Ол ңорың- 
щаннан аяғын асығыс басты. Бұл сейлемдегі қорыққаннан (сұрағы— 
иеліктеи?) деген пысықтауыш оның неліктен аяғын асығыс бас- 
каныи білдіреді. Райхан ұялғаннан төмен ңарады. Мұнда ұялған- 
нан (сұрағы — неге? не себептен?) деген пысықтауыш Райханның 

‘темен қарауының себебін аңғартады.
Осылардай, себеп пысықтауыштар сөйлемде тек баяндауыш 

болған етістіктің мағнасын айқындап, тек сол қыймылдың болу- 
болмау себебін ғана білдірмейді, көбінесе, оның қасындағы басқа 
амал, мекен пысықтауыштардың да солай болу себебін қоса қам- 
тып тұрады. Сол себептен жоғарғы, бірінші, мысалдағы шаршаған- 
дықтан дегенді тек баяндауышқа (шықты) қатыстырып, бәсең де- 
ген пысықтауышты алып тастап айтсақ (Матвеевтің даусы иіарша- 
ғандыңтан шыңты), онда себеп пысықтауыш орынсыз айтылған сөз 
болар еді (Дұрысы — шаршағандыңтан бәсең шыңты).

Сондықтан бірқатар себеп пысықтауышы бар сөйлемнің құра- 
мында баяндауышқа да, мақсат пысықтауышқа да қатысты басқа 
пысықтауыш болады. Бірақ барлық жағдайда бұл шарт сақтала 
бермейді: Матвеевтің даусы көп сөйлегендіктен ңарлыңты; ол бұл 
сөзді ңуанғаннан айтып отыр 'дегендерде, себеп пысықтауыштар 
тікелей етістік баяндауыштарға катысты болып, солардың ғана со- 
лай болу себебін білдіреді.

Бұлай, себеп пысыктауыштардың тікелей тек етістік баян- 
дауышка не оның маңындағы сөзге де қатысты болу-болмауы сөй- 
лем құрамының және пысыктауыш болған сәздің (не сөздердің) 
ерекшеліктерімен байланысты.

Себеп пысықтауыш кызметінде жұмсалатын сөз көбінесе өткен 
іпақтық есімше болады. Ол есімшелер себеп пысықтауыш қызме-
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тінде жұмсалу үшін мынандай тұлғаларда және басқа сөздермеы 
тіркесте айтылады:

1. Есімшеге — дың +  танЧ-— дік-\-тен деген жұрнақ және шы- 
ғыс жалгауы жалғанады, кейде ол жұрнақтан кейін тәуелдік, со- 
нан соң шығыс жалғауы тұрады: . і

Қатты ұйқтағандықтан Вотагөздің басы ауырып қалған екек 
(С. Мұқ.). Түсінбегендіктен, түсіне алмағандықтан... сезбей қалар
деп ойлады (Ғ. Мүср.). Бұл сөзді мәселеге түсінбегендігіңнен ай- 
тып отырсың. Ол бұл сөзді Отанын шын сүйетіндіктен айтып отыр.

2. Есімшеге тікелей, не тәуелдік жалғауларынан кейін шығыс 
жалғауы жалғанады:

Шошынғаниан шешесі есінен танып қалды (Ыб. Алт.). Асқар- 
дың қасындағы жігіт оның әнінің аяғы баяулауын дауысының на- 
шарлығынан ұялғандығы шығар деп ұқты (С. Мұқ.). Қуанғаннан 
Қарекең орнынан қозғалмай қалыпты (Ғ. Мүср.).

3. Есімшеден кейін себепті, соң деген шылау сәздер айтылады: 
Ол тәртіпті болған себепті жұмысты жақсы істейді. Дубровокийлер 
өздеріне жатпайтын тиіссіз табыспен пайдалаиғаны себепті жауап-
ты болды. Ашыққан соң өз ішегімді езім суырып жеп .отырмын, — 
депті түлкі (ертегіден).

4. Есімшеге — дыңі/— дік, одан кейін тәуелдік (кейде олсыз да) 
және шығыс жалғауы жалғанып барып, оған деп етістігі' кәмекші 
болады:

Троекуров өзінің аман отырғанын тонаушылардың да қорық- 
қандығынан, деревнясына полиция адамдарының ең жақсыларыв 
әкеп қойғандығынан деп білді. Қайырбек жұмыс карқынының на- 
шарлығын күн райының бұзылғандығынан деп есептейтін.

Көңілшектік, еріншектік, жалңаулың, тәртіпсіздік сыяқты аб- 
стракты мәнді зат есімдерге тәуелдік және шығыс жалғаулары 
жалғанып та, олар себеп пысықтауыш қызметінде қолданылады:

1. Сенің көңілшектігіңнен мен осы халге ұшырап отырмын.
2. Оның жалқаулығынан жүмыс кезінде орындалмай отыр. 3. Бұл1 
баланың тәртіпсіздігінен бәріміз ұятка калып отырмыз.

Себеп пысықтауыш қызметінде сондықтан, сол себептен, солай 
болғандыңтан деген сөздер де жұмсалуы мүмкіи. Сын мен өзара 
сын алға басуымыз үшін керек. Біз сын, өзара сыиды сондықтан
күшейте түсуге тиістіміз. Социалистік жарыс еңбек өнімін арттыру- 
дың шарты. Біз социалистік жарыс туын сол себептен жоғарьі 
ұстауға тырысамыз. ' і

Себеп пысықтауыштар орайына карай бірдеңенің салдары мағ- 
насында да ұғынылады. Оларды әсіресе тәуелдеулі есімшелерден 
болған пысықтауыштары бар жоғарғы мысалдардан байқауға бо*
лады. Сондай себеп-салдарлық ұғымда оқта-текте пысықтауыш бо- 
лып кездесетін сөздер — көсемшелер: мен сені сағынып келдім 
(мен сені сағынғандығымнан келдім д. м.). Тәоісен білмей ңателестһ 
(Тәжен білмегендіктен қателесті д. м.).
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§ 59. Сапалық пысықтауыш

Пысықтауыштық бұл тобы қыймылдың сапасын білдіреді:
Өлен сөздің патшасы, сөз сарасы,
Кыйыннан кыйыстырар ер дамасы.
Тілге ж ең іл ,  жүрекке жы лы  тиіп,
Т еп -г ег іс  жүмыр келсіи айналасы (А.).

Бұл елеңдегі жеңіл, оісьілы, теп-тегіс деген сөздер — сын есім- 
дер. Олар сөйлемдегі етістіктерге қатысты болып, олардың сындык, 
сапасын айқындап, пысықтауыш қызметінде жұмсалып тұр.

Осындай, қыймылдың сапасын білдіретін пысықтауышты сапа- 
лық пысықтауыш дейміз. Олар сын есімдерден, сын есімге ұксас 
үстеулерден және сан есімдердеы болады да, ңалай? ңанша? неше? 
(неиіе рет?) дегеи сұрақтарға жауап болады.

Негізгі және туынды сын есімдер етістікке қатысты болып пы- 
сықтауыш кызметіпде жұмсалғанда, бұрынғы лексикалық мағна- 
сыи өзгертіп үстеуге айналмайды, бірақ үстеу сыяқты пысықтауыш 
рызметін атқарады.

ЬІегізгі сын есімдердің пысықтауыш болуына мысалдар:
Кәрі Қаспий ауыр күрсініп,... долданып жатқан бір кез екеи 

(Ғ. Мүср.). Өлендеріңіз жүрекке жып-жылы тиеді (С. Мұқ.). Бота- 
гөз Алексейге қатты ұнады (С. Мүқ.). Ата-аналар арасында саяси- 
түсінік жұмысын кең жүргізу керек («С. Қ.»). — Мына қарашы, 
сәулем қалай әдемі ұйықтайды, — деді (ана). — Әрине, баланың 
бәрі де осылай әдемі ұйықтайды (Ғ. Мүср.). Ағаш кессең, үзьш 
кес... (мақ.).

Осы мысалдардағыдай сапалық сын есімдер пысықтауыш қыз- 
метінде жұмсалу үшін баяндауыш болған етіс.тіктердің дәл алдын- 
да тұруға тиісті. Ондай пысықтауыштардын баяндауыштармен осы- 
лай қабыса байланысып қатар тұруы — олардың сол қызметте- 
жұмсалуының синтаксистік амалы. Бірак кез келген негізгі сын 
есімдерді етістіктермен қатар қойып пысықтауыш қызметінде айта 
беруге болмайды, тек санаулы сыи есім сездер ғана сол қызметте 
жүмсалады; олар мыиалар: жёңіл, зісылы, ауыр, ңатты, зісұмсаң, 
кең, тар, ңысңа, әдсмі, шала, аіи, жалаңбас, тағы кейбіреулері.

Бұлардың лексикалық мағналары етістіктердің мағналарымен 
үйлесімді, солармен тіркесе алатын сөздер. Ал, мысалы, заттың 
түсін, түр-тұрпатыи білдіретін сын есімдер, олай, пысықтауыш 
қызметінде айтылмайды. Айтылмайтын себебі — етістіктердің он- 
дай сыны болмайды, сондықтан олар етістіктермен тіркесе ал- 
майды.

Негізгі сын есімдерге карағанда, туынды сын есімдер пысық- 
тауыш болып өте жиі қолданылады. Онда да олардың бәрі емес, — 
тек біркатар есімдерге — сызЦ—сіз, — дайЦ—дей жұрнақтарьт 
жалғаиып айтылатын үстеумен шендес сын есімдер:

1. — сыз Ч— сіз жүрнағы есімдіктерге және кейбір зат есімдерге- 
жалғанған туыиды сыи есімдер пысықтауыш кызметінде қыймыл 
процесіне біреудің не бірдеңенің қатысы жоқтығын білдіреді:

47 3



1. Сенсіз қағаз жазылмайды (Ғ. Мүст.). 2. Ол менсіз ешқайда 
кете алмайды. 3. Батырбек дәлелсіз сөйледі. 4. Бала қатесіз жаз- 
ды. 5. Мүғалімнен рұқсатсыз кластан шығуға болмайды.

2. Зат есімдерге —д а й Ц —дей, — тайҢ — тей жүрнағы жалға- 
нып жасалған туынды сын есімдер сапалық пысыктауыш қызметін-
де заттың қыймыл гіроцесінің, басқа белгісінің қалай екеиін баска 
заттыц сондай қасиетімен теңеу, салыстыру мағнасында жүмса- 
лады:

1. Көк болаттан киіндің,
Ж а уа р  күндей  түйілдің.
Н аж ағайдай жаркылдап,
Т астүлек тей  шүйілдің (Ж.).

2. Елім берік күры ш тай,
Тілім еткір кылыштай,
Егескен жауды езгілеп
Тыгамыз көрге ж аны ш тай (Н. Байг.).

3. Алтын бидай дар и ядай  шалкыган (Ә. Сәр.).
4. ...Асыр салып ойнактап 

Баты рдай жауға шабатын (Ә. Сәр.)

Кейде жоғарғы жүрнақтың соңынан —ын, — ін қосымшасы ке- 
ліп те сол мағнада пысықтауыш болады: Теңіздейін тербетілді, 
сірідейін сірссті, т. б.

—дай, — дей жүрнағы етістіктің есімше түріне жалғанып та са- 
тіалық пысықтауыш болады: ' Ж |

Бүл жолы екеуіміздің дауысымыз бірге өрілгендей шығады 
(Ғ. Мұст.). Жылап аққан арық суын жалаңдаған сары қүм жал- 
мап алып түк көрмегендей сазара түседі (Ғ. Мүст.). ЬІсылдаған
леп адамның барлық тамырларына суық көлбаңа соңтыщандай 
түршіккен тұлабойы шымыр-шымыр етеді (С. Мұқ.). II

Теңеулік с.апа мағнасында пысықтауыш болып жұмсалатын сөз- 
д е р —ш а /I— ше жүрнағы арқылы үстеуге айналған есімдер: .

Суда балықша жүзетін бір балықшы шал бар екен (Ғ. Сл.У 
Вілмейтін кісіше сазара қалуын қарашы! (Ғ. Сл.). Бөре»енің бір 
басын нар тартса, екінші басы нарды тартып, таспаша созылады,
жануар (Ғ. Мұст.). Дода сақал қара кісі жер қыртысын таспаша 
тіліп, қара шымды төцкеріп барады. И

Сапалық пысықтауыш ретінде жұмсалатын сәздердіц енді бір- 
катары — сан есімдер, сандық үғымды білдіретін басқа есімдер. 
Сан есімдер ол қызметте түбір күйінде, кейде олардан кейгі 
«рет, есе» 'деген көмекші есім тіркесіп айтылады: I I

1. Бригадир колхоз басқармасының кецсесіне бүгін үш келді.
2. Қарға екі шұқып, бір қарайды. 3. Аспандағы бозторғай қырық 
қүбылды. 4. Ол бүл сүрауды өзіне миллион рет қойды. 5. Кадр 
жайында осы үйге шақырып алып, екі рет еокерттім (Ғ. Мұст.). 
Біздің быйылғы табысымыз былтырғыдан он есе артты. |'

Осы мысалдардағыдай, сандық сапа ретінде пысықтауыш қыз- 
метінде жұмсалатын сан есімдер — тек есептік сандар. Олардан 
басқа жыйнактау, болжалды сандар көсемшеге айналып және шы-
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л
тыс жалғауда тұрып пысықтауыш бола алады: екеулеп істейік, он - 
■сндап саналық, бір-бірлеп келе бастады, уш-уштен улестірдік, т. б.

Заттыд аыық санын білдірмей, сандық ұғымда айтылатын аз, 
көп, шамалы, азырац, көбірек, недәуір, талай, тегіс, біраз, бірқа- 
тар, арқан бойы сыяқты сөздер мен сөздер тіркесі де сапалық пы- 
сықтауыш қызметінде жиі қолданылады: аз сәйле, көп істе, шама- 
лы кідірдік, азырақ журіцкіре, көбірек бер, недэуір көбейді, талай 
айттым, тегіс кулді, біраз эуре болдыц, кун арқан бойы кәтерілді.

Әдебиеттен мысалдар:
Сөзге ысылмаған Жанбота сол тілден қорғанып көп бұққан 

(Ғ. Мұст.). — Сен, ана, азырақ жата тұр (Ғ. Мүер.). Көз шырын 
алмайтын ұйқысыз күндерді... ол басынан талай өткізді (С. Мұқ.). 
Өзінің немере інісі оны бірқатар әурелеген болатын (Ғ. Мұст.). 
Күн күле шығып, арқан бойы көтерілді -(Қ. Әб.).

§ 60. Амал пысықтауыш

Қыймылдың қандай тәсілдермен атқарылуын білдіретін пы- 
сықтауышты амал пысықтауыш дейміз. Олар қалай? қайтіп? қа-
лайша? деген сұрақтарға жауап болады.

Амал пысықтауыш болатын сөздер — амалдық үстеулер, елік- 
теуіш сөздер, көсемше тұлғалы етістіктер. Амал пысықтауыштар 
баяндауыіііқа мағналық қатысына қарай төрт салаға бәлінеді:
1. Қыймылдық амал; 2. Қарқындық амал; 3. Бейнелеуші амал;
4. Заттық амал.

' Қыймылдық амал пысықтауыштар етістіктің кесемше турлерін- 
де айтылып, іс-әрекетінің қыймылдық сыпатын білдіреді.

(Олар) біріне-бірі күлімдеп қарады (Ғ. Мұст.). Төргі бөлмеден 
шыққан үшеу... үзын столға жағалай отырысты (Ғ. Сл.). Оларды 
да жақсылап қонақ етіңдер. Оның даусы сөзінің ақырында қатула- 
на шықты (Ғ. Мұст.).

Көсемше тұлғалы етістіктер қосарланып айтылып та қыймыл- 
дық амал пысықтауыш жасалады:

Кере-кәре көсем боларсың, сөйлей-сөйлей шешен боларсың 
(мақ.). Жолыңа қарай-қарай көзім талды. Баяндамашы біздің 
міндеттерді атап-атап айтты. Есік алдына жүгіре-жүгіре шықтық. 
Сөйлей-сейлей орныиан қозғалып, сөзіи бітіруге жақындағанда, 
жылжый-жылжый столға келіп, столды бір-екі рет жұдырықтап 
жіберді (Ғ. Мұст.).

Бұл сыяқты қос сезді пысықтауыштардың біркатары әрі қый- 
мылдық, әрі қарқындық амалды (қыймылдың не шапшаң, не баяу 
екенін) білдіреді. Оның үстіне кейбір қос сөзді қыіімыл пысық- 
тауыш көптік мағнада, тұлғада айтылатын баяндауышпен ғана 
сабақтасып айтылады: мысалы, Есік алдына оісугіре-оісүгіре шық- 
тық дегенді Есік алдына оісугіре-окугіре шықтым деуге болмайды.

Өткен шақтык есімшеге — ша // — ше жалғанып қыймылдық ме- 
же, шек мағнасында пысыктауыш болады: тойғаніиа оіседі, шсірша- 
ғанша жүгірді, жеткенше қуды.
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Қарқындық амал пысықтауыштар қыймылдың тездік дәрежесін 
білдіреді. Оыдай пысықтауыштардық қарқындық дәрежесі әртүрлі 
болады: баяу, шапшаң, үдету, қайталақтау, т. б.

Қарқындық пысықтауыштар мынадай сөздерден жасалады:
а) тез, жылдам, шапшаң, аңырын, оісай, шүғыл, ңайта-ңайта 

сыякты қыймылдық үстеулерден. Тез ңыймылда; сәл көтерілді; 
аңырын сөйледі;аяғыңды шапшаң бас; оісылдам жүр; жай оңы; ол 
шүғыл бүрылды; ол жазғандарын ңайта-ңайта оңыды, т. б.

Қарқындық амал пысықтауыш кызметінде жұмсалатын тез, сәл, 
оісай сьіяқты үстеулер қасындағы етістігінің мағналык өзгешелігіне 
қарай, істің шапшад, орындалу амалын білдірумен қатар, кейде 
шақтық та мағнада жұмсалады: 1. Мен тез барып, тез қайтам 
(С. Мұқ.). 2. Әңгіме сырлары сондайға кеп сарқып, екі шабытты 
көңіл ұғысты да, сдл тыным тапты (М. Әу.). 1

Жоғарғыдай қаркындық амал пысықтауыштарға — ыраң II 
— ірек жұрнағы жалғанып, ол карқындық амал дәрежесі күшейті- 
ліп те айтылады: тезірек жүр, қаттырақ сөйле, оісайырақ оісүр, т. б.

Қейбір көсемше тұлғалы етістіктер қыймылдың қарқынын кү- 
шейтуші амал пысыктауыш мағнасында жұмсалады: келе іске кі-
рістік; келе-сала іске кірістік; V

б) Қалт, кілт, тарс, тарс-түрс, жалт, бүрқ-бүрң, оісылт, оісылт- 
жылт сыяқты еліктеуіш сөздер де қарқындық мағиадағы амал пы- 
сықтауыш қызметінде жұмсалады:

1. Жантық осыны айтты да, қалт тоқтай қалды (Ғ. Муст.).
2. Қенеттен шыққан дауысқа Ботагез... жүрісін кілт доғарып, жалт 
қарадВР^С. Мұқ.). 3. Олар айналсоқтаған Олжабек бетіне жалтақ- 
жалтақ қарап тұрғанын байқамады (Ғ. Мүст.). 4. Қара бақыр 
шымыр-шымыр қайнап жатыр (Ғ. Муст.). 5. Екі адам күбір-күбір 
сөйлесіп түр (Ғ. Мұст.). 6. Камшат мұндағы үлкендерге кішкене 
нәзік саусақтарын созып жалт-жалт қарайды (М. Әу.); 1

в) Бірден, бір-ақ, бірте-бірте, көзбе-кәз, қолма-қол, оісалма-оісан, 
зорға, әрең сыякты үстеулер де қарқындық амал пысықтауыш бо- 
лады: Ол үйге бірден кіріп келді. Олар бізге бірте-бірте жақындай 
береді. Сабыржаи ақшаны қолма-қол санап берді. Рақым жалма- 
жан тұра жүгірді. Қалың шоғырдың ешкі емес, киік екенін бір-ақ 
білдік. Жарас ұйқылы көзін әрең ашты. ,

Бейнелеуші амал пысықтауыштар қыймыл тәсілінің бейнелі 
түрде (фигуралыіый) екенін білдіреді. Ондай мағнада пысық- 
тауыш болатын сөздер: а) шалқасынан, оісүресінен, ет-бетінен, 
алшысынан, мүртынан, тізелеп, оісанбастап, бүге түсіп деген үстеу- 
лер: Темір кақпа шалқасынан ашылды. Бала шалқасынан қүлады. 
Ол шалқасынан жатыр. Ол жүресінен біртізелеп отыра кетті. (С. 
Мүқ.). Марат жұгіріп бара жатып ет-бетінен құлады. Асық алшы- 
сынан түсті. Төрде отырған жігіт мұртынан күлді де, жанбастап 
жата кетті. Базарәлі бүге түсіп жаткан-ды. Алды-артына қарамай 
қашьгп бара жатқан жау солдаты бір кезде тоңқаласа құлады; 1

г) Маң-маң, талтаң-талтаң, бүкең-бүкең, бүрсең-бүрсең, ербең- 
ербең (ербеңдеп), қарш-қарш, пырт-пырт сыяқты еліктеуіш сездер;
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Нар түйелер аяқтарын маң-маң басады. Ботақан аяқтарыи 
•қалт-құлт басып келеді. Нұрғожа талтаң-талтаң басып Шәйкеннін 
үйіне жөнелді (С. Мұқ.).

Воз күред, кара, жирен, ала шүбар,
Өтеді ауыздығыи қарш-қарш шайнап (Ж.).
Ыңырсып колхозымпың терт түлігі 
Ауылдан ман-маң басып өріске өрді (Ж.).

Заттық амал пысықтауыштар қыймыл тәсілінің қалай екенін 
белгілі заттық ұғым негізінде білдіреді. Ондай пысықтауыштар кө- 
мектес жалғаулы зат есім болып, қалай деген сұраққа жауап бо- 
.яады:

Біз жаңа жылды зор қуанышпен қарсы алдық. Олар жұмысқа 
ықласпен кірісті.

Бұл топқа киімшең, көйлекшең, жалаңбас, жалаңаяқ сыяқты 
сөздерден болған пысықтауыштар да жатады.



§ 61. Бірыңғай м үш ел ер  туралы түсін ік . §  62. Бірыңғай мүш елердің
байланысы.

• ^

§ 61. Бірынғай мүшелер туралы түсінік

Бір сөйлемде оның түрлаулы, не түрлаусыз мүшесінің бірі, кей- 
де бірнешеуі, тізбектеліп әлденешеу болып айтылуы мүмкін.

Қорықпаймыи еиді мен
Аңыздан, желден, бораннан  (Т. Ж ар.).

Бүл сөйлемде шығыс жалғаулы үш жанама толықтауыш бар. 
Олар біріне-бірі бағынбай, әрқайсысы өзбетімен, бірақ өзара бай- 
ланысты тізбек ретінде бір сөзге бағынған. Ол сөз — баяндауыш 
қызметіндегі — қорықпаймын: мен аңыздан қорықпаймын, мен жел- 
ден қорықпаймын, мен бораннан қорықпаймын.

Осыидай, бір сөйлем мүшесі тізбектеліп келіп баска мүшеге 
қатысты болу арқылы сөйлем ыкшамдалып айтылады. Оның бір 
мүшесіне қатысты сөздер сараланып саиалу арқылы оның іргесі 
кеңіп, ой дәлдене, айқындала түседі. Ондай сөйлемді бірыңғай мү- 
шелі сөйлем дейміз.

Бірыңғай мүшелі сейлемдердің қурамында басқа да мүшелер 
бола береді. Бірақ бірыңғай мүшелер бірінен-бірі айрым әуенмен 
кесек-кесек болып бөлініп айтылу арқылы, өзара салаласа байла- 
нысады да, сол тобымен сөйлемдегі басқа мүшелерден' дауысталу 
жағынан оқшауланып, бәрі жыйналып бөлск бір топ қүрап түра- 
ды: Тамаша өмір, шаттық жыр; қала, дала, ой мен қыр (Ж ).

Ө з а р а  с а л а л а с а  б а й л  а н ы с к а н  б і р н е ш е б і р- 
к е л  кі  м ү ш е л е р д і  с ө й л е м н і ң б і р ы ң ғ а й м ү ш е л е р і 
д е й м і з. Бірыңғай мүшелер бір сүраққа жауап болады.

Бірыңғай мүшелі сөйлемнің қүрамы мынадай болады:
1. Екі не одан да кәп (әлдеиеше) бастауыш бір баяндауышқа 

қатысты болып, оны ©здеріне ортақтасқан түрде бағындырады:

V . СӨЙЛЕМНІҢ БІРЫҢҒАЙ МҮШЕЛЕРІ
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V . СӨЙЛЕМНІҢ БІРЫҢҒАЙ МҮШЕЛЕРІ

§  61. Бірыңғай м ү ш ел ер  туралы түсін ік . §  62. Бірыңғай мүш елердің
байланысы.

«с

§ 61. Бірыңғай мүшелер туралы түсінік

Бір сөйлемде оныц турлаулы, не тұрлаусыз мүшесінің бірі, кей- 
де бірнешеуі, тізбектеліп әлденешеу болып айтылуы мүмкін. |

Қорықпаймын енді мен
Аңыздан, оюелден, бораннан  (Т. Ж ар.).

Бүл сөйлемде шығыс жалғаулы үш жаиама толықтауыш бар. 
Олар біріне-бірі бағынбай, әрқайсысы өзбетімен, бірақ өзара бай- 
ланысты тізбек ретінде бір сөзге бағыиған. Ол сөз — баяндауыш 
қызметіндегі — қорықпаймын: мен аңыздан ңорыңпаймын, мен жел- 
ден ңорыңпаймын, мен бораннан ңорыңпаймыя. |І

Осындай, бір сөйлем мүшесі тізбектеліп келіп баска мүшеге 
қаты сты  болу арқы лы  сөйлем ы қш ам далы п айтылады. О і-іьщ  бір 
мүш есіне қаты сты  сәздер саралан ы п саналу арқы лы  оныц іргесі 
кеціп, ой дәлдене, айқьіндала түседі. Ондай сөйлемді бірыңғай мү- 
шелі сөйлем дейміз. I

Бірыңғай мүшелі сөйлемдердіц қүрамында басқа да мүшелер 
бола береді. Бірақ бірыцғай мүшелер бірінен-бірі айрым әуенмеі 
кесек-кесек больгп бөлініп айтылу аркылы, өзара салаласа байла- 
нысады да, сол тобымен сөйлемдегі басқа мүшелерден' дауысталу 1 
жағынан оқшауланып, бәрі жыйналып бәлек бір топ қүрап түра- 1 
ды: Тамаша өмір, шаттық жыр; қала, дала, ой мен қыр (Ж-)- 'I

Ө з а р а  с а л  а л а с а  б а й л а н ы с қ а н  б і р н е ш е  б і р-  
к е л к і м ү ш е л е р д і с ө й л е м н і ң  б і р ы ң ғ аі й м ү ш е л е р і 
д е й м і з .  Бірыңғай мүшелер бір сүраққа жауап болады. ]

Бірыңғай мүшелі сөйлемнің қүрамы мынадай болады: I
1. Екі не одан да көп (әлденеше) бастауыш бір баяндауышқа 

қатысты болып, оны ездеріне ортақтасқан түрде бағындырады: 1



Бейсен, Шымырбек, Қали қүлаған жерді аршып жатыр (С. Ер.). 
Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал ш ашпақ— бес дұш- 
паның, білсеқіз (А.).

2. Екі не бірнеше баяндауыш бір бастауышқа бағынады:
Клим өсті, ержетті (Ж ). Екіншісі аққүба, ұзын бойлы, талдыр-

маш (Ғ. Сл.).
3. Екі не бірнеше тұрлаусыз мүшелер басқа түрлаулы, тұрлау- 

сыз мүшелердің біріяе бағынып, бір сұраққа жауап болып тізбек- 
теяеді:

Ботақарадағы, Михайловкадағы фабрика-завод мектептерінде, 
техникумда жүздеген жас кадрлар, жаңа техниканың болашақ ма- 
мандары оқып жүр (Ғ. Мұст.). Бақшада жастықтан, бақыттан, 
шаттықтан, сұлулықтан тасып шыққан ешбір қайғы-уайымсыз, кү- 
містей таза күлкі елестеді (С. Ер.).

Жоғарғы мысалдардағыдай, бірыңғай мүш'елер көбінесе түлға- 
лас келеді. Кейде тұлғасы бөлек, бірақ түр-тұрпаты жағынап 
әуендес, қызметі бірдей сөздер де (көбінесе анықтауыш, пысық- 
тауыштар) бірыңғай бола береді. Тұлғасы бөлек екі сөз, мысалы, 
анықтауыш қызметінде бірыңғай болып айтылу үшін, олар дауыс 
ырғағы арқылы екі бөлініп айтылу керек... қайғысыз, күмістей таза 
күлкі естіледі. Орта бойлы, ащ үба жігіт алдымыздан шьщты.

Соңғы сөйлемдегі анықтауыштарды интонация арқылы екі жік- 
ке бөлмей, әркайсысына ой екпінін түсірмей бірімен-бірін ұластыра 

-іайтсак, олар бірыңғай болмайды.
Қазақ тілінде, сол сыяқты басқа тюрік тілдерінде де, кейде сеп- 

тік, тәуелдік, көптік тұлғалы бірыңғай мүшелердің ец соңғы сөзі 
ғаиа жалғаулы болып, басқалары соның жалғауыиа ортақтасып 
түрады..Ол мынадай жағдайларда болады:

1. Егер бірыңғай мүшелер қызметіндегі септік жалғаулы сөздер 
мен, бен, пен жалғаулығы арқылы байланысса, олардың тек соңғы 
сөзі жалғаулы болады:

Тау мен тасты су бұзар. Әмір мен Бейсенге сыйлық берілді.
2. Бірыңғай мүшелердің әркайсысы көптік, кейде жекелік ұғым- 

да, түлғада айтылуға тиісті болғанда да, олардың еқ  соңғысы ғана 
кептік жалғауда, керегінде оның үстіне септік жалғауы жалғанып 
айтылады:

1. Үзын столдың бір жағынан Щербаков, Жаппар, Ырымбек, 
Махметтер, екінші жағында Жаманияз, Жанабіл, Ермектер отыр.
2. Козлов, Лапшин, Ворона, Ковалкжтер кәзір Қарағандылык бол- 
са да, Донбасқа баратын қазақ жүмысшыларын қонақ есебінде 
қүрметтеп отыр. Әкем, Балжандарға хат беріп, туыс, жолдастарын 
сырттан таныстырып жатыр (Ғ. Мүст.). 3. Кешке жақын жен ты- 
нып, салқын ауа, түрлі гүл, шептердің жүпар исіне толып, әдемі 
көбелектер сол гүл үстіиде орғып үшып секектеп, әр жерге бір қо- 
нып жүреді (С. Ер.).

Грамматикалық тұлғалардың, жоғарғыдай, бірыңғай мүшелер- 
дің тек соңғыларына жалғанудың мынадай стильдік, мағ.налык 
ерекшеліктері болады:
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ш  арқылы байланысқан. Бұл сыяқты жалғаулықты байланыстағы 
бірықғай мүшелердің арасында пауза болмайды.

Бір сөйлемде төрт, бес (кейде одан да көп) бірыңғай мүше бол- 
са, олардық алдықғылары тек интонация, соқғы не ортадағы екеуі 
жалғаулық арқылы да байланысуы мүмкін:

Махаббат, мейрім, дн мен күй,
Ойын, күлкі наз келді.
Тамаша өмір, шаттьпс ж ы р,
Кала, дал а  ой мен қыр...
Төгілген көктен алтын нұр (Ж .).

Кейбір жалғаулықтар көмегімен жалғасқан бірықғай мүшелер 
интонациянық да қатысымен, — кесек-кесек айырым әуенмен (пау- 
замен) айтылады: Тау да, тас та күннщ күлімдеген нүрына бөлен- 
ді. Бүл сөйлемдегі бірықғай мүшелерді да, та жалғаулығы байла- 
ныстырған. Сонымен қатар, ол екі бастауыш (тау да, тас та) айы- 
рым паузамен айтылады. Мыиа өлеқдегі я жалғаулығы қатысқан 
бірыңғай мүшелер де, сондай, екі түрлі амалмен байланысқан:

Демеймін мені мактасын.
Я жаксын, я жакпасын (А.Кр.).

Бірықғай мүшелер интонация және әрі жалғаулық, әрі интона- 
дия арқылы байланысып айырым әуенмен айтылса, жазуда олар- 
дық арасыиа үтір (,) қойылады (тек жалғаулықпен байланысып, 
■өзара үштасып айтылатын бірыңғай мүшелердің арасына үтір 
қойылмайды):

ССР Одағының оқтүстігінде Карпат, Қырым, Қавказ, Памир, 
Тянь-Шан, Алтай таулары бар (оқулықтан). Есілдің беті екпінді 
гғынмен зымырап, тоғысып кетіп жатқан оеңге сыймайды. Сеңніц 
арасында араласа ағып бара жатқан қамыс, ағаш, сабан, үй сыяқ- 
ты түрлі заттар, кейде өлі, тірі мақлұқтар да, адам да кездеоеді 
(С. Мұқ.).

Б і р ы ң ғ а й м ү ш е л е р д і  'б а й л  а и ы с т ы р  а т ы н  ж а л- 
т а у л ы қ т а р. Бірыңғай мүшелерді байланыстыратын жалғау- 
лықтарды салаластырушы жалғаулықтар дейміз. Қазақ тілінде 
олардың саны көп емес: мен (бен, пен) және, даЦде, (таЛте), я, не, 
немесе, не болмаса, әлде, әрі, бірде, ңұй, тағы басқалар. Бірыңғай 
мүшелерді салаластырушы бүл л<алғаулықтардың шығу тарихы 
эртүрлі: олардың бірқатары, мысалы дадде, оісәне, тағы осы күнгі 
тюрік тілдерінде ғана емес, көые жазу нүсқаларында да жиі үшы- 
райды, біркатары бертінде қазақ сөздерінен пайда болған: не 
(есімдік не), немесе (неме-се), элде (әл і)1.

Бірыңғай мүшелерді салаластырушы жалғаулықтардың көпші* 
лігі қүрмалас салаластарды да, кейбіреуі, мысады: даЦде, кейде 
сабақтас сөйлемдерді де байланыстыру үшін жүмсалады. Олар бір-

------------------------
Н и .  %

|  1 Ол туралы П. М. М е л и о р а и с к и й д і к  «Памятник в честь Кюл —  
Тегина» (ЗВО, 1899, т. XII, вып. II іт стр. 65) деген еқбегін, Н. Қ. Д  м и т р и- 
«вт і ң «Грамматика башкирского языка» деген кітабын қараңыз, де, б ірдг  
(бір-де), я (яки) іпарсы тілінен ауысқан, мен (бен, пен) білән  демеуіиен пайда 

'болғап.
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ыңғай мүшелерді байланыстыру қызметінде мынадай үш негізгі 
мағналық топқа бөлінеді: ыңғайластық, қарсылықты, талғаулықты.

1. Ыңғайластық жалғаулықтар: оісәне, мен (бен, пен), менен,
тағы, даЦде, таЦте, әрі. • |

Және (оның күрделі түрі және де) ежелден қолданылып жүр- 
ген жалғаулық болғанмен, кез келген бірыңғай мүшелер арасына. 
қойыла бермейді. Оның жалғаулық мағнасы мен дегеимен әуен- 
дес болатындықтан, әдебиет тілінде ол екеуінің қолданылуында 
недәуір стильдік айырмашылық бар. Мысалы, Асан мен Үсен көп 
бөгелген оісоқ дегендегі мек-нің орнына және жалғаулығын қоюға 
болар еді, бірақ ол бірыңғай мүшелердің жақтық байланысы бол- 
майды. |

Мен шылауы көбінесе біріне-бірі жуыспалы түрде, бірлестік 
мағнада айтылатын бірықғай мүшелердің арасында қолданылады 
да, және бірыңғай мүшелерді бірінен-бірін бөлектеп, олардың маг- 
наларын ерекше логикалық екпінмен айту үшін қолданылады. Оны 
мына мысалдардан байқауға болады: Мәжліске қатысқан ғалым- 
дар мен мамандар өздерінің жұмыс тәжрибелері л<әне ғылми зерт- 
теудің нәтижелері жөнінде әзара пікір алысты («С. Қ.»). 1

Мен жалғаулығы тек зат есімдерден, не зат есім орнына жұм- 
салған басқа есімдерден болған бірынғай мүшелерді байланысты- 
рады. Ал, және жалғаулығы барлық есімдерден, үстеулерден және 
етістіктерден болған бірыңғай мүшелерді байланыстырады. Онда 
да сонғы жалғаулық сирек жұмсалады. Оның жиі қолданылатын 
орындары мынадай бірыңғай мүшелердің арасы болады: I

1. Сөйлемде әлденеше (екіден артық) бірыңғай мүшелер қатар 
келгенде, олардың алдыңғылары пе іинтонация, не мен жалғаулығы. 
арқылы байланысады да, тізбектелген бірыңғайлардың ең соңғысы- 
нан бұрын және қойылады. I

Біздің заводтарымыз бен фабрикаларымыз және колхоз-совхоз- ] 
даірымыз жылдан-жылға іріленіп, нығайып өсуде. I

2. Өзара бірыңғай болғанмен, мағна жағынан бірінен-бірі 
оқшаулана, екі салалы сапа ретінде айтылатын анықтауыш, пы- 
сықтауыштардың және баяндауыштардың арасына қойылады: 1

Ол ©те көркем және байсалды жігіт еді. Қолхозшылар сүт тап- 
сырудың жылдық жоспарын толық және асыра орындады. Сабыр- 
жан өте сабырлы және әдепті. .

Әрі жалғаулығы бірыңғай мүшелердің әрқайсысын саралаті, ой 
екпінін түсіре айту керек болғанда, оларды ыңғайластыра байла- 1 
ныстырады: Әрі Борашты, әрі Қасенді..., эрі сүлу, эрі жас. 1

Тағы(да) ікөбінесе қайталақтанып айтылған бірыңғай баян* |  
дауыштарды, кейде бастауыштарды байланыстырады: жаз, тағы
оісаз; айттым, тағы да айтам; біздің үйге Әбен, тағы Раңым келді I 

Да//де жалғаулық қызметінде бірыңғай мүшелердің, жэне, мен I 
сыяқты, дәл ортасыыда тұрмайды, әр бірыңғайдан кейін айтылу I 
арқылы солардың, не болмаса өзінен бүрын тұрған сөздің сол сөй-І 
лемде жоқ баска сөзбен ыңғайлас қатнаста екенін білдіреді. Соны-І 
мен қатар, даЦде бірыңғай мүшелерден кейін қайталақтанып келіі?! 
отырғанда, әр сөзге екпін түсіріле басым әуенмен айтылады: Н
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Жақсылық та, Баршагүл де, Қайырбек те, Мүхит та куаң қа- 
ғьщ, шапшаң бүрылып, төңірекке көздерін жіті жүгіртеді (Ғ. Сл.).

Өзінен биік жокта тау да  сұлу,
Күн жокта түнде жүзген ай да сүлу;
Шадыман шын сүлулық өмірдегі,
Күлпырган күм туралы жыр да сүлу (Т. Жар.).

2. Қарсылықты жалғаулықтар: бірақ, бірақ та, сонда да, алай- 
да. Бұлар бір мүшені екінші мүшеге, көбінесе бір сөйлемді екінші 
сөйлемге қарсы қоіо мағнасында жүмсалады. Олардың негізгі қыз- 
меті — құрмалас сөйлемдерді байланыстыру:

Біз сыртқа шығайық, бірақ ұзап кетпейік. Ол бетіме *қайта-қай- 
та қарады, бірақ танымады. Жолдасың зейінді, бірақ та жалқау. 
Ол хатты екі рет жүгіртіп оқып шықты, сонда да түк түсінбеді. Ба- 

, лам ікөп ойнайды, алайда шаршамайды.
■ 3. Талғаулықты жалғаулықтар: я, не, немесе, не болмаса, бір-

есе, әлде. Бұлар тізбектелген бірыңғай мүшелердіц бірі болмаса 
бірінің мүмкін екенін талғау үшін, олардың жарыса жұмсалуында 
кезектестік барлығын білдіру үшін жұмсалады:

I  О л — сенің я ағаң, я інің; Әлібек бүған да жауап қайырмады. 
Сазарған түсінен не кәнгендігі, не қарсылығы байқалмайды 
(Ғ. Мұст.). Ол бүгін немесе ертең келеді. Толқын біресе жарды сү- 
зіп, біресе кейін қайтып бүрқанып жатыр екен. Ботагөз біресе көл- 
ге, біресе айнаға қарап, көлдің толқынына еліктегендей, толқынды 
бүйра қара шашын бұрынғыдан да жиі лселпе түсті (С. Мүқ.).

Жоғарғы мысалдардағыдай талғаулықты жалғаулықтар, бірың- 
ғай мүшелерді салғастыру қызметіне қарай, кәбінесе, бірыңғай мү- 
шелердің әрқайсысының алдынан қайталақтанып отырады. Солай 
болған соң да бірынғайлар паузамен бөлініп айтылады да, жазуда 
олардың арасына үтір қойылады.

Бірыңғай мүшелерді талғау, салғастыру мағнасында, кейде бір 
(бірде) деген сан есім жалғаулық қызметінде де жүмсалады:

Ол көзі жәутеңдеп маған бір қарайды, оған бір қарайды. Само- 
лет бір жоғары көтеріледі, бір төмен кұлдыйлайды. Қайықты бірде 
ол, бірде мен есемін.



VI. СӨЙЛЕМ МҮШЕЛЕРІНІҢ ОРЫН ТӘРТІБІ

§  63. С ө зд ер д ің  оры н тәр т іб і  туралы жалпы түсін ік . §  64. Бастауыиітың  
сөйлем дегі орны. §  65. Б аяндауы ш ты ң сөй л ем дег і  орны.

§  66. Толықтауыііітың сөйлем дегі орны. § 67. Анықтауыштың сөйлемдегі
орны. §  68. Пысықтауыш тың сөй л ем дег і  орны.

§ 63. Сөздердің орын тәртібі туралы жалпы түсінік

Тілдің ғасырлаір бойы жасалып қалыптасқан синтаксистік қүры- 
лысының қарамағына енетін сөздер сөйлемде қалай болса солан 
орналаспайды, тіліміздің синтаксистік ерекшеліктеріне лайық бел- 
гілі тәртіппен оріналасады.

Қазақ тілінде сәйлемдегі сәздердің өзара жалғаулы және жал- 
ғаусыз байланысу ерекшеліктеріне лайық олар, негізінде, екі түрлі 
ыңғайда орналасады: сөз тіркесіндегі, сөйлемдегі бірқатар сөздер- 
дің, сөйлем мүшелерінің орын тәртібі белгілі, т ұ р а қ т ы ,  бірқа- 
тарынын орын тәртібі т ұ р а қ с ы з ,  жылжымалы болады. Алдын- 
ғыға жалғаусыз қабыса байланысатын сөздер мен сөйлем мүшелері, 
соңғыға жалғаулар арқылы қыйыса, меңгеріле, матаса байланыса- 
тьш сөздер мен сөйлем мүшелері жатады. Мысалы: Жолдасымыз
екеуміз күнде... ңалың ағаш көлеңкесінде оісататынбыз (С. Ер.) 
деген сөйлемдегі анықтауыш ңалың-ды сол орнынан қозғауға бол- 
майды, ал күнде, ағаш кәлеңкесінде деген пысықтауыштарды (сон,- 
ғы анықтауышымен қоса) орын ауыстырып айтуға да, бас* 
тауыштан бүрын айтуға да болады. Дегенмен, соңғы пысықтауыш- 
тардай жылжымалы мүшелердін де сөйлем құрамынын ерекшелік- 
теріне лайық қалыпты орны болады (§ 67), бірақ ретіне қарай 
олар ол қалыпты орындарын өзгертіп отыруы мүмкін. Жалғаусыз 
қабыса, сол тұрған оргіына карай байланысатын сөйлем мүшелері 
олай емес; олар қалыпты орындарынан тапжылмайды. Мысалы, 
сын есім, есімше, саи есім, атау күйіндегі зат есім анықтауыш бол- 
са, олар анықтайтын сөзінің дәл алдында түрады, кейбір жағдайда 
болмаса, баска мүшелермен орын ауыстыруға көибейді. Орнын 
ауыстырып айтуға болған күгіде, ол сөздің бүрынғы синтаксистік 
қызметі өзгеріліп кетеді. Мысалы, Даңғыл оюолмен жүріп келеміз



дегөБ сөйлемдегі анықтауышты (даңғыл) жолмен сөзінен кейін 
қоюға болмайды. Ал, колхоздьщ ұзын мүйізді қызыл сыйырлары 
жайылып жүр деген сөйлемдегі ұзын мүйізді-іні сөйлемніқ басына 
шығарып айтсақ, сөйлемнің бұрынғы мағнасына үлкен нұқсан кел- 
тірген болар едік.

Екі зат есім, не зат есім мен есімдік қатар тұрып, алдыңғысы 
бастауыш, соңғысы баяндауыш б-олатыны белгілі. Соларды орын 
ауыстырып айтсақ, олардың синтаксистік қызметі де ауысады. 
Мысалы:

Оспан — оқушы. Оқушы — Оспан.
Мынау — кітап. Қітап — мынау.

[ Осы бала — жақсы бала. Жақсы бала — осы бала.

Қабыса байланысқан сез тіркесін бір-бірінен айырып, сол қыз- 
метте екеуін екі жерге қоюға болмаса, жоғарыда жалғау арқылы 
байланысқан сөздерді баска сез тіркестерімен ауыстырып, сейлем- 
дегі сөздердің орнын өзгертуге болады дедік. Сонда орны ауысқан 
сөйлем мүшелерінің грамматикалық қызметі өзгерілмегенмен, сөй- 
лемнің бұрынғы мағнасына аздаған болса да өзгеріс енетін бола- 
ды, сөздердің сөйлемде орны ауысуы қалай да сөйлем мағнасьгна 
зсер етеді. =

Мысалы, Барлауға, Сағынтай кетті деген мен Сағынтай барлау- 
ға кетті деген бір емес: алдыңғыда барлауға кеткеннің кім екендігі 
басым мағнада айтылса, соңғыда Сағынтайдың қайда кеткендігі 
басым мағнада айтылған.

Омарбек те бүгін тойға барады деген селемдегі те деген шы- 
лау сездің орнын ауыстырып мынадай сөйлемдер құруға болады:

Омарбек те бүгін тойға барады.
Омарбек бүгін д е  тойга барады.
Омарбек бүгін тойға да  барады.

Рақым Омардың ңалаға бүл жолы не жұмыспен барғанын біл- 
меді деген сөйлемді былай өзгертіп айтуға болады:

Рақым қалаға Омардың бүл жолы не жүмыспен 'барғанын біл- 
■меді.

Бұл жолы Рақым Омардың қалаға не жұмыспен барғанын біл- 
меді.

Рақым Омардың бұл жолы қалаға не жұмыспен барғанын біл- 
меді.

Омардың қалаға бұл жолы не жұмыспен барғанын Рақым біл- 
меді. , .

Сөйлемдегі сөздерді қалыпты орын ауыстырып айтуды инвер- 
сия дейміз.

Сөйлем 'мүшелерінің қалыпты орнын ©згертіп инверсия жасау 
арқылы ондағы сәздің бірі болмаса біріне ой екпінін түсіріп айтуға 
болады. Сонда, сөйлем мүшелерін. орнын ауыстырып инверсия жа- 
сау риторйкалық, стильдік қызмет атқарады.

Сөйлемдегі бір мүшенің бір орьгнда тұруы сол сөйлемдегі басқа 
мүшенің екінші оры^^а тұруымен байланысты. Сондықтан сөйлем-
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дегі бір 'мүшенін орнын анықтағанда, онымен байланысгы баска 
мүшенің қандай орында тұрғанына қарамай болмайды.

Сөйлем мүшелерінің тұрған орнына қарай өзара қарым-қатнас- 
та, байланыста тұратынын айырғанда, Н. К- Дмитриев айтқандай, 
олардың қандай сөйлемдегі мүшелер екендігіне де қараймыз1. Жа- 
лаң сөйлемде (қасқыр ұлыды), бастауышты баяндауышқа, баян- 
дауышты бастауышқа қарап, жайылма сөйлемде (мыс. тоғайда 
щащыр ұлыды) бастауышты оның екі жағындағы сөйлем мүшеле- 
ріне карап, толықтауышты баяндауыш, бастауышқа т. б. қарап 
сөйлемдегі орындарын белгілеу керек болады.

Жалпы ереже бойынша сөйлем мүшелерінің орын тәртібі былай 
болады: баяидауыш сөйлеммің ең соңында, бастауыш одан бүрын, 
анықтауыш анықталатын сөзден бұрын, толықтауыш пен пысык- 
тауыштар өздері қатысты сөздерінен бұрын тұрады. Осы жалпы 
ереженің мазмұнын, басқа да ерекшеліктерін әр сөйлем мүшесінің 
орнын басқа мүшелермен байланыстыра бөлек талдағанда толық 
түсінуге боладьт. I

§ 64. Бастауыштың сөйлемдегі орны

Бастауыш пен баяндауыштан құралған жалақ сөйлемде бас- 
тауыш біріпші орында, баяндауыш екінші орында тұрады:

Сіз оқьщыз. Сендер оқушысыңдар. Ол — бригадир.
Сен айта ғой. Сабыр тәртіпті. Асан жаңсы бала.
Кұн ысып кетті. Ол жалңау емес. Көп қорқытады.
Бастауыш пен баяндауыш жайылма сөйлемде де жоғарғы ор- 

нын сақтап бастауыштан бұрын келеді, баяндауыш одан соқ тұра- 
ды: Кеше оісыйылыс болды. Біз көп табысқа оісеттік.

Бұл сыяқты жайылма сөйлемде бастауыштың баяндауышпен 
қатар тұруы, не одан қашықтап туруы сөйлемдегі басқа сәздің,' бас 
мүшенің қайсысының ыкпалында болуымен байланысты, не болма- 
са, ой екпінінің сөйлемдегі сөздің қайсысына түсетіндігімен байла- 
і і Ьі с т ы :

1. Егер тұрлаусыз мүшелер бастауыштың жетегіндегі сөздер 
болса, бастауыш баяндауыштыд дәл алдында тұрады:

Келіншек кетіп калды. .

2. Егер тұрлаусыз мүшелер баяндауыштын жетегіндегі сәздер 
болса, бастауыш олардан бұрын түрады: 1

Біз „Вірлік" колхозыиа -^бардык.
3. Егер бастауыштың да, баяндауыштың да жетегінде тұрлау- 

сыз мүшелер болса, бастауыш сөйлемнің ортасында, баяндауыш' еқ 
соңында тұрады:

кісі түсті.

1 Н. к. Д м и т р к е в т і қ  «Грамматнка кумыкского языка» дегеи кітабы- 
ньің 161-бетін қарақыз.
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Жоғарғы, бірінші ережеге лайық айтылатын сөйлемдердің ішін- 
дегі бастауыштарды одан бұрынғы сөздермен орын ауыстыруға 
болмайды. Екінші және үшінші ереже бойынша келтірілген мысал- 
дардай, баяндауыштың жетегіндегі 'гұрлаусыз мүшелердің оірнына 
бастауышты ауыстырып қоюға болады:

Біз «Бірлік» колхозына бардық.
«Бірлік» колхозына біз бардық.
Шоқша сақалды кісі арбадан түсті.
Арбадан шоқша сақалды кісі түсті.
Амантай штабқа кетті.
Штабқа Амантай кетті.
Осылайша, бастауыштың орны ауысып, баяндауыштың жете- 

гіндегі сөздің орнында тұрғанда, логикалық екпін бастауышқа тү- 
седі, бастауыштың бұрыиғы орнына қойылған сөздер де бұрынғы- 
сына қарағанда баеым мағнада айтылады. Сонда, орын ауыспай. 
сөздерінің тұрақты орнында тұрған сөздердің ешқайсысына, әдейі- 
леп дауысты қүбылтып, кәтеріңкі дауыспен айтқанда болмаса, ой 
екпіні түсіп сөйлемдегі басқа сөздер шумағынан бөлектенбейді. Ал 
олардың құрылысын өзгертіп, бастауышты баяндауыштың жетегін- 
дегі тұрлаусыз мүшелердің орнына қойып, оларды бастауыштын 
оірнына, не бастауыштың жетегіндегі сөздерден бұрьін қойғанда, 
орын ауысқан сөздің айтылу ырғағы да, логикалық екпіні де өзгер- 
тіледі. Сонда баяндауыштың қасында түрған бастауыш ерекше ба- 
сңм әуенмен айтылады. Оны мына схемадан байқауға болады:

(1) (2) (3) , ( 4 )Біз жБірлік“ колхозына
>

бардык

(2) (3) П) •(4)

____

„Бірлік* колхозыиа біз бардык

0 ) (2) (3) (4) (5)
Шокша сакалды кісі арбадан түсті

■  (4) (1) (2) (3) (5)
1 Арбадан шокша сақалды кісі түсті

§ 65. Баяндауыштың сөйлемдегі орны.

■  Бастауыштың жетегінде бірнеше тұрлаусыз мүше болғанда,
■ бастауыш солардың арасында тұруы мүмкін:
■  Мені олар салқын сарайына алып келді (Ғ. Мұст.).
В  Бұл сөйлемдегі бастауыштың (олар) мені деген толықтауышпек
■  орны ауысып тұр. Бастауышты салқын сарайына деген сөздердеи
■  кейііі қойсақ та болады (мені салқын сарайына олар алып келді).
■  Бұл сыяқты орьш ауысу баяндауышы етістік болған сөнлемдер- 

ы-1 Де кездеседі.
щ  Сөйлемнің бастауыш, толықтауыш мүшелеріне қарағанда баян-
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дауыштың сөйлемдегі орны аса тұрақты. Ол көбінесе сөйлемнің 
соңында тұрады: Я

Өмірге сүйген жардай ғашық болғаыдардың бірі менмін. Бәрі- 
міздің өміріміздің басталуы бар... Ағам менің сабақты қалай пы- 
сықтағанымды бақылап, қадағалап тұратын (С. Ер.). Ол бір күи- 
дері қызын ұзату дайындығына да кіріссе керек (Ғ. Сл.). а ]

Өлеңді сөйлемдерде бұйрық рай, есімше тұлғалы етістіктерден, 
жіктік жалғаулы етістіктер мен есімдерден болған баяндауыштар 
сөйлемнің басында да, ортаеында да тұра береді: 1

К әзіңд і салшы далама,
Түкті кілем түгіидей (Ж.).
С әуірде көтер ілер  ракат туы.
Көрінер көк жүзінде каз бен куы,
Көктен жаңбыр, таулардам сулар жүріи,
Ж айы лар жер жүзіне кардың суы (Ыб. Алт.).
Жаздыи көркі ен ед і  жыл күсымен,
Жайраңдасып жас к үлер  күрбысымен (А.).
К әрдім  тагы кырларын,
Жері кандай жап-жазык! (Т. Жар.).

Жіктік жалғаулары жалғанбай айтылғаи есім баяндауыштар 
әруақытта баяндауыштан соң тұрады, оларды басқа мүшелермеи 
орын ауыстырып айтуға болмайды: Елім бай. Халқым бащттыі 
Жарас — бригадир. Ленинград — революция бесігі. I

Баяндауышқа ой екпінін түсіре, оны басқа сөздерден басым 
мағнада айту үшін кейбір ұранды, лепті сөйлемдерде баяндауыш- 
ты бірінші орынға койып айтуға болады: Жойылсын жауыздар!
Жасасын сүйікті Отанымыз! 1

— Тарт цолыңды! I
— Отыр орныңда! . I
—■ Қөне алмаймын оның 'зорлығына! I
Диалогті сөйлемнен соң айтылатыи автор сөзінде баяндауыііг ,

бұрыы, бастауыш одан соң түра береді: 1
— Жарайды, — деді Сергей Петрович (Ғ. Мүст.). Я
— Бүл кім? — деді Әжем. 1
— Бүл баяғы өзің берген кітанты жазған барлық аналардың 

жан ашыры болған адам, — дедім мен (С. Ер .) . ■

§ 66. Толықтауыштың сөйлемдегі орны I

Хабарлы сөйлемдерде толықтауыштардың қайсы-қайсысы болса | 
да, өздерін жетектеп түратын етістіктен, және басқа есімдердеи бұ- | 
рын айтылады ’ I

Бастауыш, баяндауышы бар сөйлемнің толықтауышы болса, I 
соқғының қалыпты орны негізінде баяндауышқа тете болады I  
(Мыс: Мен Жолдасбекті көрдім). \

Бір сөйлемдс бір баяндауышқа бағынған бірнеше толықтауыш і  
болғанда, олардың баяндауышпөн тығыз байланыстағысы соң тү- 1 
р а ды. ■

Бір сөйлемде бірнеше жанама және тура толықтауыш болса, I  
олардың сөйлемдегі орын тәртібі өзара грамматикалық, мағналык; I
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байланысына қарай әрқыйлы болады. Мысалы, олар егіннен мол 
өнім алудьі қамтамасыз етуге сөз берді («С. Қ.») деген сөйлемде 
үш толықтауыш бар. Бірін бірі меңгерген толықтауыштар (егіннен 
алуды щамтамасыз етуге сәз берді) болғандыктан, олардың орын- 
дарын ауыстыруға болмайды. Саған кітапты Әмірден беріп жібере- 
мін деген сөйлемде де үш толықтауыш бар (Саған, кітапты, Әмір- 
ден). Олардың бәрі бір баяндауышқа бағынған. Сондықтан бүл 
толықтауыштарды орыныи ауыстырып айтуға болады: кітапты саған 
Әмірден беріп жіберемін, Әмірден саған кітап беріп оісіберемін. Бі- 
рақ олардың елеулі стильдік айырмашылығы бар: олардың бәріы- 
де де негізгі логикалық екпін баяндауышқа тете тұрған толық- 
тауышқа түседі де, сол толықтауыш басқаларынан басым мағнада 
айтылады. Осындай ерекшеліктермен байланысты сәйлемдегі то- 
лықтауыштың әрқайсысының орны былай болады деп үзілді-кесілді 
айтуға болмайды. Сөйтсе де, қазақ тіліндегі толықтауыштардың 
сөйлемдегі орны көбінесе былай болатыны байқалады:

1. Тура толықтауыш барыс, шығыс жалғауындағы жана<ма 
толықтауыштардан соң тұрады: Қолыма қалам алдым. Жолдасым- 
нан хат к-елді. Базарға мал айдадық.

Тура толықтауыштың қалыпты орны барыс, шығыс жалғауын- 
дағы толықтауыштардан бұрын болуы да мүмкін. Ондай жерде 
тура толықтауыш тек баяндауыштың ғана объектісі болмай, өзінен 
кейін тұрғаи толықтауыштарға да қатысты болады:

Билігін өзімізге бер (Ғ. Сл.). Ит ашуын тырнадан алады 
(С. Мұқ.). Құшай мені үйден қуды да шықты.

2. Барыс жалғауындағы толықтауыш көбінесе шығыс жалға- 
уындағы толықтауыштардан соң иіэйнектен кесеге, сөзден іске 
ауылдан қалаға... сыяқты) тұрады.

3. Көмектес жалғаудағы толықтауыштар барыс, шығыс жәме 
табыс жалғауындағы толықтауыштардан соң да, бұрын да тұра 
береді:

Қалағанын найзамен түйресем қайтеді? (Ғ. Сл.). Ел күреспен 
ғана байлыққа жетеді (Ғ. Сл.). Енді бір аттаса, аттар пауеске- 
мәуескесімен жардан құлайды екен (С. Мұқ.).

Толықтауыштар лепті, сүраулы ТЫілемдерде болмаса, хабарлы 
сөйлемде баяндауыштармен орын ауысып, баяндауыштың соңында 
келе бермейді. Келе жатыр ол үйден. 'Қатты сағындым қарында- 
сымды деген сыяқты еөйлемдер әдебиетте кездеседі, бірақ олар 
пәлендей мағналық, не екпіндік өзгешелікке де сүйеибеген, ауыз 
тілінің әсерімен теріс құрылған сөйлемдер.

Лепті, сұраулы сөйлемдерде' баяндауышты күшті екпінмен, кө- 
теріңкі дауыспен басымырақ айту үшін оның сөйлемнің басына, 
толықтауыш, пысықтауыштардан бұрын қойылатыны белгілі. Ондай 
баяндауыштар толықтауыштардан бұрыи тұрып өзгеше екпінмен 
айтылганда, баяндауышпен орын ауысқаи толықтауыштар да бұ- 
рынғы мағнасында қалмайды. Олар да күшті екпіимеи, басым 
мағнада айтылады.
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— Бар, осынымды айт! дегеннің орнына толықтауыштарды 
баяпдауышпен орын ауыстырып: — Бар, айт осынымды! деуге бо- 
лады. Алдыңғы сөйлем жай хабар ретінде айтылса, соңғы 
сәйлем ерекше ырғақты әуенмен күйіне сөйлеген кісініқ 
сөзі болып үғынылады. Ол айырмашылық толықтауыштар меі 
баяндауыштардың орын ауысуынан болып отыр. Ондайда толық- 
тауьіштардың да ерекше екпінмен басым мағнада айтылатынын 
мына мысалдардан көруге болады.

Не ақысы бар, менде?! (С. Мүқ.). Дұшпан сәзіне еріп дүшпая 
боламысың, Нүржанға?! (С. Мүқ.). Бердім, атты! (С. Мүқ.).

Бүл мысалдардан мынаны байқаймыз: егер баяндауыштың дәл 
алдында түрмай, одан кашыктап басқа мүшелерден бүрын, сөй- 
лемнің бас жағыида тұратын толықтауыштар ипверсия жасалып 
баяндауыштан кейін, сөйлемнің ең соңыиа қойылғанда, ол баян- 
дауышқа қарағанда күшті екпінмен, басым мағнада айтыладьі 
(дүшпан сөзіне еріп, Нұржанға душпан боламысың? — Дұшпан 
сөзіне еріп, дүшпан боламысың, Нұржанға?). Егер баяндауыштын 
алдында онымен қатар түратын толықтауыш баяндауышпен орын 
ауысса, баяндауышқа түсетін ой екпіні басым болады (атты бер- 
дім; бердім атты).  ̂ л

§ 67. Аныктауыштың сәйлемдегі орны

Анықтауыштардың негізгі бір түрі — изафегтік қүрылыстағы 
анықтауыштар. Олардың орын тәртібі былай болады: изафеттік
күрылыстағы бірінші сәз (ілік жалғаудағы) тәуелдеулі сөздерден 
•бұрын келеді: Мүғалімнің беделі артты. Колхоздың малы көбейді.

Ілік жалғаудағы анықтауыш өзі қатысты сөзімен, осы сыяқты, 
катар түруы да, олардың ортасына басқа сәздер кіріп біріиен-бірі 
кашықтап тұруы да мүмкін:

Мұғалімиің ауылда беделі болмауының екі себебі бар (Ғ. Сл.). 
Колхоздың кең қорадағы кеп қойы тыпыр етпей, күрт-күрт күйоея 
жатыр.

Өленді сөйлемде және кейбір сүраулы сөйлемде ондай аныкта- 
уыштар тәуелдеулі сөзден кейін түруы мүмкін: I

Желкілдейсің жел үрлесе,
Жібегіндей біздің елдің... (Ә. Сәр.).

Сенімен көңілі қалай еді, Балтабектің? (С. Мүқ.). Аяғы жазыл- 
ды ма өзінің? (Ғ. Мұст.). 1

Ілік жалғаудағы анықтауыштың өлеңді сөйлемде анықтайтын 
сөзінен кейін түруы үйқас үшін керек болған болса, одан соңғы 
сөйлемдерде олай өмес. Ондағы анықтауыштарға ой екпінін түсіре, 
басым мағнада айту үшін жазушы оларды сөйлемнің ең сюңына 
қойған. Осы сыяқты, олардың орын ауысып келуі, сәз жоқ, инвер- 
сия. Ілік жалғауындағы анықтауыштарды, басқа да мүшелерді оз 
орнында, инверсия жасамай-ақ, басым мағнада айту үші>н оларды
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2. Бастауыштың қай сөз екені баяндауыштық түлғадан айқьш 
болып түрғаида (бастауышқа ой екдіні түспесе), әсіресе I — II- 
жақтық бастауыштар сөйлемде ерекше айтылмайды.'1

Отаным үшін аттанам  Зарын айтып сорлынын,
Ак семсерді колга ала (А. Т ок ) Қайгылыны еңіреттім  (Ж .)
Өлеңімді өрл еттім , Өз бойына болып сак
Өрге қүлаш с е р м е т т ім ... Жан жағына карацдар (А.).

Мен, сен, біз, сіз, ол деген бастауыштарға ерекше мән беріліп 
айтылғанда, олар түсірілмейді. Ондай бастауыштарды кейде тас- 
тап айтуға болмайды. Мысалы: ,

*

Мен де кайта жасарған
Қарт акынмын, даңгылмын (Н. Вайг.).
Күлкі болма, кой, жаным,
Сен бүйтесің, ол кайтті (А.).

— Сен қайдан жүрсің?— деді Ас.қа-р сабырсызданып (С. Мүқ.).
— Меі^ бала емеспін, — деді Ботагөз даусын шыйратып, — мен 

ауылдың надаы қызы да емеспін. Мен, аз да болса, оң-солымды, 
жақсы мен жамаиды айыру дәрежесіне жеткеы адаммын (С. М үк.).

Мен көрдім үзын кайың күлағанын,
Қара жерге бас үрып сүлағанын (А..).
.. Сондай күнді жогалтар 
Мен аңсадым. сагындым (Ж.)
Сен бетіцді әрі бүрсан,
Шықты көзім, болды көр (А.).

Сөйтіп, бастауыштың жақты сөйлемде дербес айтылу я айтыл- 
мауы баяндауыштың тиісті предикаттык жалғауда түру я түрма- 
уымен гана байланысты емес, бастауыштың сөйлемдегі қызметінің 
ерекше екендігімен де байланысты болады.

Г ’

, § 74. Жақсыз сөйлем

Ж а қ  с ы з с ө й л е м н і ң с ы п а т т а м а с  ы. Бастауышы ерек- 
ше айтылмаған сөйлемдердің енді бірқатарын жоғарғыдай толым- 
сыз жақты сөйлемдерден айыру үшін, мектеп грамматикаларында 
жақсыз сөйлем деп атап жүрміз. Олардың үш жақтың біріне тән 
белгілІ, грамматикалық бастауышы болмайды. Мысалы, баланы 
жаман үйретпеу керек; сабаққа кешігуге болмайды деген сөйлем- 
дерде кім? не? сүрақтарына жауап болатындай бастауыштар ерек- 
ше айтылмаған. Мүндайда сөйлеуші мен тыңдаушыға істі істеушшің 
кім екендігін көрсетудің қажеті болмайды да, істелуге я істелмеуге 
тиісті фактіыің өзін ғана көрсету қажет болады. Ондай сөйлемдер- 
діқ бастауыштық мағналары көбінесе үш жаққа бірдей ортақ бо-

1 Есімдіктер бастауыш болғанда, олардыц сейлем ішінде ерекше айтылу, 
айтылмауыиың стильдік мүддемен байлаиыстылығы кеп тілге ортақ зан сыяқ- 
ты. Орыс тілі жайында ол туралы мына ецбектерге қараңыз; А. А. П о т е б- 
ня, «Из записок...» ч. II, стр. 246; А. А. Ш а х м а т о в ,  Синтаксис руоского 
языка, вып. II, стр. 45 — 46; С. П. О б н о . р с к и й ,  Очерки по истории руоского 
"итературного языка..., стр. 26, 49, 60, 79, 172, 174.
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льгп ұғынылады, не болмаса олар біреуге арналып айтылса, сол 
«біреу» белгіеіз субъект ретінде ұғыиылады.

Бұл сыяқты сөйлемдерді орысша «б е з л и ч н о е п р е д л о ж е- 
н и е» дегеннің аудармасы ретінде жақсыз сөйлем деп атағаньімыз 
болмаса, қазақ тілінде дәл орыс тіліндегідей жақсыз сөйлем1 де, 
ондай сөйлем жасайтын стемяело, (мне не) спится сыяқты өзгеше 
жақсыз етістіктер де жоқ. Дұрысында біздің жақсыз сөйлем деп 
жүргендеріміздің баяидауыштарының белгілі жағы болады. Олар 
көбіиесе үшінші, екінші жақта айтылады. Сөйтеді де, олар кейде 
бастауышы белгісіз сөйлемнің баяндауышы болып жұмсалады: Ол 
кезде көмірді қауғамен тартатын (Ғ. Мүст.). ҒІе істеу керек? Көне 
беруге тағы болмайды (Ғ. Мұст.). Қалайша жыр төкпессің, ән соқ 
пассың, шаттықтаң нөсер құйған өмірде енді! (Ж.).

Әрине, ол сәйлемдердің бастауыштарының айтылмауы Москва 
бардым, не көрдім? — Туысқан туған ел көрдім (Ж.) деген сыяқты 
сейлемдермең бір емее. Соңғыда бастауыштың мен екені айқын да, 
одан бұрынғы сөйлемдердің бастауыштары оидаи белгілі, айкын 
емес. Сабатутан қалуға болмайды деген сөйлемнің баяндауышы 
үшінші жақта айтылғаи. Бірақ, оның грамматикалық .бастауышы 
ІІІ-жақтық ол, олар емес. Олай деп бір адамға айтылуы да, көп 
адамға айтылуы да мүмкін. Ондай сәйлемдер:

Маған сабақтан қалуға болмайды
Саған сабақтан қалуға болмайды.
Оған сабақтан қалуға болмайды

делініп те айтылып, айтылмағанда, ретіне қарай, солай ұғынуға 
болады.

Сондықтан, осындай баяидауышы жақтық тұлғада айтылып. 
грамматикалық бастауышы болмай. айтылатын сөйлемдерді, шарт- 
ты түрде, «жақсыз» деп атап жүрміз. Дұрысында' қазақ тіліндегі 
«жақсыз сайлемдер» деп жүргеніміз — б а с т а у ы ш ы б е л г і с і з 
сөйлемдер. |

Бастауышы белгісіз, оның орны жоқталмайтын, бастауыштық 
мағнасы үш жаққа бірдей ортақ сөйлемдерді жақсыз сөйлем дей- 
міз.

Ж  а қ с ы з с ө й л е м д е р д і ң  т ү р л е р і. Жақсыз сөйлемдер- 
дің түр-түрі олардың баяндауыштарына қарай айтылады. Олардык 
негізгі түрлері былай жасалады:

1. Сөйлемнің грамматикалық негізгі баяндауыштары бола ма? 
— болады, мүмкін бе? деген сөздер болады да, олардың жетегінде 
барыс септеуінде тұрғаи етістіктің түйық райы түлғасындағы

1 Орыс тілі синтаксисіне арналған ен.бөктердіқ өзінде, мысалы, А. А. По- 
тебня, А. А. Шахматов, А. М. Пешковский, т. б. «безличное предложение» 
деген терминнің шартты екенін көрсетеді.
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толықтауыштары болады. Олар мағналық баяндауыштық (преди- 
каттың) құрамына енеді.

~  Бұл үйге кіруге бола ма? (не мүмкін бе?).
— Бұл үйге кіруге болмайды (не болады).
— Сабаққа кешігуге бола ма?
— Сабаққа кешігуге болмайды («е болады).
— Сұрақ сұрауға бола ма?
— Сұрақ сұрауға болмайды (не болады).
Ж үк ауыр, жол алыс деп ай далада қалуға болмайды, көппен 

бірге мен де жүрдім (Ә. Әб.). Тұқымды құрғатпай-ақ себе беруге 
болады («С. Қ.»). Міне, бұған қосылуға болады (Ә. Әб.).

Мұндай сөйлөмдердің күрделі баяндауышының бірінші бөлегі 
шартты рай тұлғада болуы да мүмкін: Бұл елдің егінге су беретін 
арығын жыл сайын тазалап^ тұрмаса болмайды (С. Мүқ.).

Мағнасы жоғарғы сөйлемдердей, бірақ мынадай сұраулы сөй- 
лемдер де жақсыз болады: Ііе деп болады? Аспандағы жұлдызды 
санап бола ма? Үрыға сеніп бола ма?

2. Сөйлемнің баяндауышы күрделі болып, оның алдыңғысы 
етістіктің түйық райы1, соңғысы керек деген сөз болады, кейде 
олардан кейін көмекші еді айтылады:

Бұл жұмысты өте тез қолға алу керек. Сөздің шынын айту ке~ 
рек. Қол қусырып босқа отырмау керек. Формалин буын шығару 
үшін тұқымды күрекпен аударыстыру керек («С. Қ.»).

Мезгілсіз шақырған тауықты жұлмақ керек (мақ.).
Елді аралап отырыіт мән-жайын білу керек еді ғой (Ғ. Мүст.).
Ондай сөйлемдердің ерекше айтылған грамматикалық бас- 

тауыштары болуы да мүмкін; ол бүгін келу керек.
Қейде ондай' сөйлемнің мағналық бастауышы барыс жалғауда- 

ғы толықтауыш болады: Ақмола облысынан оған кету ікерек (С. 
Мұқ.).

3. Бірдеңені арман ете айтылатын күрделі баяндауышты сөйлем- 
нің негізгі сөзі келер шақтық есімше (—р, —ар, —ер) болып, одан 
кейін сұраулы —ма, —ме және көмекші е(—ді, —дің) айтылып 
та жақсыз сөйлем жасалады: Па шіркін! Мына атқа мінер ме еді! 
Ана кек шөпке бауырыңды төсеп жатар ма едің!

Бұл сөйлемдердің баяндауыштарына кім шабар ма еді? кім жатар 
ма еді? деп сұрақ койып бастауышын іздесек, онда мен, сен, ол, 
'біз, с/з-дің бірі алдымызға көлденең тартыла қалмайды. Олардың 
бірінің ориына кім болса сол, мен де, сен де, ол да деген ұғым 
пайда болады да, ол тек ойда сакталып, көпке тән мағналық бас- 
тауыш болады. Сол сыяқты, езін барып көретін екен! (С. Мұқ.) 
дегсн сөйлем де — сондай жақсыз сөйлем.

1 Кейбір тюрік, мысалы, татар, шор тілдерінде ондай туйык райдын, орнына 
барыс септеуіндегі келер шактык есімше жүмсалады. Н. П. Дыіренкова «Глп- 
голыіое имя на р в направителыю-дательном падеже может быть рассматри- 
ваемо в некоторых сочетаннях как «подлежащее» деп, оғЛн мынадай мысзл 
келтіреді: «чакшы үренерге керек — надо хорошо учиться...» (Грам, шорского 
языка, 1941, стр. 262), Біздіңше оны жаксыз сөйлем деп қараған дүрыс.
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К елер шақтық екі есімше қатар айтыльт күрделі баяндауыш 
болғанда да, жоғарғыдай жақсыз сөйлем жасалады: айт дегенде, 
айтар болар. Кел дегеиде, келер болар. Ха-халап босқа күлмес бо- 
лар. Бәле-қазаға үшырағанды табаламас болар. Ауызына келгенді 
айтпас болар (Ғ. Мұст.). ' I

Сөйлемнің күрделі баяндауышының негізгі сөзі есім болып, 
оғам өткен шақтық есімше тұлғадағы етістіктер көмекші болғанда 
да сөйлем жақсыз болуы мүмкін: !

Оған тым қыйын болған екен! Қап, ұят болған екен!
5. Баяндауыш болған етістік ІІІ-жақта, дағдылы келер інақта 

айтылғак сөйлемдердің де арнаулы бастауышы бола бермейді:
Қалпақты қыстыгүні кимейді, жаздыгүні киеді. Сыр бойында 

қоянды ауаша құрып ұстайды. Біздін жақта нанды отқа көміп пісір- 
мейді, табаға салып пісіреді. Заводта мақтадан мата тоқыйды. І-Іар- 
ларды кебінесе жүкке пайдаланады (Ә. Сәр.).

6. Кейде баяндауышы ІІ-жақтық жіктік жалғауда айтылған 
сөйлемдердің бастауыштары болмай, үш жаққа бірдей ортақ 
мағнада, ж а л п ы л а у ы ш ж а қ т ы (обобщенно-личный) сәйлем 
болып жүмсалады:

Қарағандының кешегі өткен қүйін адам баласының кезі көрме- 
сін. Қіп-кішкентай, қап-қараңғы шахтаға беліңе аркан байлап, 
шьщырау қараңғы түнекке түсесің де кетесің. Әлден уақытта бел- 
ден келген суға бы,яш ете түскеніңді білесің (Түсіп). Өзенніқ дәл , 
жағасына таяу уыскан калын ағаштың ортасындағы алаііды қол- 
дан жасаған ба дейсің (Ғ. Сл.). Биік толқынның қыр арқасына 
шыққанда, артта келе жатқандарды бір көріп қаласың... (Ғ. Мус.р.). 
Қалайша жыр токпесін, ән соқпасын, Шаттықтан иөсер құйған 
дәуірде еиді! (Ж-). I

Бұл сыяқты жалпылауыні жақты сөйлемдер мақалды, мәтелді 
сөйлемдерде жиі кездеседі: ■ ' в

Жақсы жерге жатсақ, жақсы-жақсы түс көрерсіқ; 'іі
Жаман жерге жатсан, жаман-жаман түс керерсің. т|
Еңбек етсең, емерсің. Л

Бұлар — қазақ тілінде кездесетін жақсыз сөйлемдердің негізг' 
түрлері. Олардың көпшілігі бірде жақты, бірде жаксыз болып
жұмсала береді. Со«дықтан жақсыз сөйлем қазақ тілінде әбден
калыптасып қатыгі қалған тыянақтьг категория емес, айтылуына, 
сөйлемдегі сездер құрамына қарай өзгеріліп отыратын ауыспалы 
категория. Бірақ сейлем біткеннін бәрі солай емес, белгілі түлғада 
айтылатыи сәйлемдер ғана, жоғарғыдай жақсыз бола алады.

§ 75. Толымды және толымсыз сөйлем

Сөйлем арқылы хабарланатын ойға катысты сөздер кейде түгел 
айтылып, кейде олардың кейбіреулері ғана айтылуы мүмкін. Мы- 
салы: Сырдың суы ышңынып ағады деген сөйлемде, ондағы ойға 
катысты мүшелер түгел айтылған. Ардаң еиіуаңытта мүндай ңуан- 
ған емес. Жыйналыстан шығып үйіне жүгіре васып келеді. Лепір-



ген көңіліне шапшаң басңан аяғы ілесе алмайды (Ғ. Мұст.). Бұл 
ұш сөйлемнің соқғы екеуінде мынадай сөйлем мүшелері ерекше 
айтылмаған: оюыйналыстан шығып үйіне оюүгіре басып келеді де- 
геннің бастауышы — Ардақ, лепірген көңіліне иіапшаң басңан 
■аяғы ілесе алмайды деген сөйлемдегі көңіліне, аяғы дегендердіқ 
ілік жалғаулы анықтауыштары — Ардақтың. Олар сәйлемде ерек- 
ше айтылмағанмен, сейлем тұсініксіз болып тұрған жоқ, алдыңғы 
сөйлем меи соңғы сөйлемдердің өзара мағналық байланысынан 
екінші сөйлемнің айтылмаған бастауышын, үшінші сөйлемнің ол 
-анықтауыштарын анық аңғаруға болады.

Осылардай, ойға қатысты мүшелері тугел айтылған сөйлемді 
толымды сөйлем дейміз.

Ойға қатысты мүшелері түгел айтылмаған олқы сөйлемдерді 
толымсыз сөйлем дейміз.

Толымсыз сәйлемде түрлаулы және тұрлаусыз мүшелердің бірі 
не бірнешеуі түсіріліп айтылуы мүмкін. Бірақ сол түсірілген мүше- 
нің қай сәз екені алдыңғы сөйлемнен, толымсыз сөйлемдегі басқа 
мүшелердің жалғауларыиан, сөйлемдердің, сөздердің өзара қатна- 
сынан белгілі болып түрады. Толымсыз сөйлемдер әсіресе ауызекі 
•сөздерге, диалогті сөйлемдерге тән:

— Кім жазды?
— Слесарь Лапшин (Ғ. Мүст.).
Бүл екі сөйлемнің алдыңғысында ие жазылғаны айтылмаған. 

Слесары Лапишн деген сөйлемде тек анықтауыш және бастауьіш 
-айтылған. Ал, баяндауыш (оюазды), тура толықтауыш (оюазуды) 
ерекше айтылмаған. Сопда да өзара сөйлеуші кісілерге де, оларды 
оқушыларға да әңгіме не жайыида болып отырғанын мына үзінді- 
ден толық аңғаруға болады:

Сағаттың сыртындағы «Ардаң Мырзабек ңызына социалистік 
мэдениет майданында көрсеткен екпінді ерлігі үшін берілді» деп 
■асыл бізбен оюазылған әдемі жазуды оңыған соң ғана. тіл қатты:

һ — Кім жазды?
I — Слесарь Лапшин.

Осындай диалогті толымсыз сөйлемдерде түрлаулы және тұр- 
лаусыз мүшелердің қайсысы болса да түсіріле береді:

[ — Қарындасым, сіздің атыңыз кім?
I . — Лиза.

— Қайда барасыз?
I — Қарағандыға.

■  § 76. Атаулы сөйлем

I Енді бірқатар сөйлемдер саралаиған бастауыш пен баяидауыш- 
тан қүралмай, тек бастауыш ыңғайындағы сөзден, сөз тіркестері- 

і нен қүралады.
I Түн. Клуб толы адам. Музыка. (С. Ер.).
I Осындай, жеке сөзді не сөз тіркесін айырым интонациямен айгу

арқылы жасалған сәйлемді атаулы сөйлем дейміз.
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Атаулы сөйлемдердің мазмұны осы шақтағы болмысты, құбы- 
лысты білдірумен байланысты. Сондықтан олар өткен, келер шақ- 
тағы оқыйға, іс жайындағы ой болмайды, көбінесе мезгілді, айна- 
ламыздағы табиғат құбылыстарын, заттардың сол заттық бейнелі 
қалпын айтуға арналған болады. Ондай атаулы сөйлемдер көбіне- 
се көркем әдебиетте, табиғаттың суреті ретінде қолданылады. Олар' 
жазушының тіліне ықшамды, көркемдік нәр беріп, болмысты,. 
жаратылысты суреттеудің ерекше стильдік приемы ретінде жұм- 
салады.

Айдала. Көлдің биік ңабағы. Әлсіз жел. Күн батып барады 
(С. Мұқ.) .Белес-белес биік ңар. Кар астында иіықырлаған жер 
үйлер. Айсыз, бүлтсыз қараңғы түн. Коян жымындай тар соқпақ- 
пен... Әлібек шахтаға келеді (Ғ. Мұст.). Кремльдің кең, зәулім за- 
лы. Лық толған халық.

Түн. Электр шамы. Үй оісап-жарық. Есік жақта киім ілгіш. Үл- 
кен сары шкаф, айна... этажерка. Онда кітап. Кабырғада сағат 
шықылдап тұр (С. Ер.). |



2. КҮРМ АЛАС СӨИЛЕМНІҢ СИНТАКСИСІ

IX. ЖАЛПЫ БӨЛІМ

§ 77. К урм алас сөйлем  туралы түсін ік .  §  78. Күрмалас сөйлем дердің  
дам у ж олдары . §  79. С өйлем дердің  күрм ал асу  тәс ілдер і.  §  80. Қ үр м ал ас

сөйлем дердің  түрлері.

. § 77. Қүрмалас сөйлем туралы түсінік

Ж ай сөйлемдер сыяқты, құрмалас сөйлемдердің де өзіне тән 
бірнеше белгілері, мағналық, структуралық ерекшеліктері бар. 
Сондықтан кұрмалас сөйлемдер жалпы синтаксистің (сөйлем жүйе- 
сінің) бір дербес саласы болып саналады.

Жай сөйлемдердің жеке мүшелерден құралатыны сыяқты, құр- 
малас сейлемдер де белгілі синтаксистік компоненттерден құрала- 
ды. Бірақ жай сөйлемнің құрамына енетін мүшелер мен құрмалас 
сөйлемнің синтаксистік компоненттерінің арасында елеулі сапалық. 
айырмашылықтар бар: жай сөйлем жеке сөздерден, я сөз тіркесте- 
рінен құралады. Олар әдетте, кебінесе, сәйлем мүшелері кызметінде 
жұмсаладьі. Ал, құрмалас сөйлемнің құрамындағы негізгі синтак- 
систік компоненттер жеке сөздер ғана емес, сол сездерден қүрал- 
ған дербес сөйлемдер болады; яғни құрмалас сәйлемдер бірнеше 
жай сөйлемдерден кұралады. Соо-ідықтан құрмалае сөйлемніі: 
құрамы жай сөйлемнің кұрамынан әлдеқайда кең, ірі, көлемді. 
Бұл айырмашылықты дұрыс тану үшін жай сөйлемнің құрамында- 
ғы негізгі белшектерді с ө й л е м  м ү ш е л е р і  де-п, ал құрмалас 
сейлемнің құрамындағы негізгі бөлшектерді с и н т а к с и с т і к  
к о м п о н е н т  деп айтамыз; өкінші сөзбен айтқанда, сәйлем мү- 
шелері сөз, я сөз тіркестерімен шендес болады да, синтаксистік 
компоненттер жай сөйлемдермен шендес болады. Мысалы: Егер
қүс етекке келіп түлкіге түссе, мен қайта оралып келгенше, сен 
қасына таянба, — деді (С. Бег.). Бұл бір тұтас сөйлем, бірақ жай 
сөйлем емес, бірнеше жай сөйлемдерден күралған құрмалас сөн- 
лем. Ол үш жай сәйлемнен кұралған: 1) Егер қүс етекке келіп  
түлкіге түссе (қүс — бастауыш; түссе — баяндауыш); 2) Мен қай- 
та оралып келгенше (мен — бастауыш; келгенше — баяндауыш);
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3) Сен цасына таянба (сен — бастауыш, таянба — баяндауыш). 
Бұл үш сөйлем тұтасып бір күрмаластық жеке-жеке компонент- 
тері болып тұр. Олардың әрқайсысынық өзіне тән дербес бастауы- 
шы, баяндауышы және тұрлаусыз мүшелері бар, әр сөйлем бөлек 
тұрған қалпында бөлек-бөлек ойды білдіре алады. Л

Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемдердіқ критерийі негізінде 
.мыналар болады: 1. Құрмаластағы синтаксистік компоненттерде 
лйтылатын ойдық дербестігі; 2. Қомпоыентте дербес бастауыш пеи 
дербес баяндауыштық болуы; 3. Құрмаластағы әрбір компонент- 
тердіқ интонациялық жігі айқын болуы.

Адамнық ойы тек жеке сөздердіқ, я сөз тіркестеріиің байла- 
нысуы арқылы ғана айтылмайды. Ол жеке сөйлемдердіқ өзара 
байланысуы арқылы да айтылады: Сол кезде мен қосқа келсем, 
М ақан ояиып, күндегі дағдысымен оісалаңаш кеудесін қармен ысып • 
.жатыр екен (С. Мұқ.) дегенде екі сөйлем құрмаласқан. Бірінші 
компонентте — меніқ қосқа келгенім туралы, екіншіде — Мақаннық 
оянып, күндегі дағдысымен кеудесін қармен ысуы туралы ой ай- 
тылған. Яғни екі компонентте екі түрлі дербес ой айтылған.

Ж ай сөйлемдер бір-бірімен байланысып құрмалас болу үшіғі 
олардық құрамыидағы синтаксистік компоненттер бір-бірімен мағ- 
малық байланыста болу керек. Ол байланыс адамның* жаратылыс- 
ты, құбылысты білу, таиу қаблетіпіқ нәтижесіне негізделеді. Егер- 
де жай сөйлемдердегі ой логикалық жағынан бір-бірімен байла- 
нысты болмаса, ондай жай сөйлемдер мағна жағынан біріие-бірі 
жуыспайды, яғни байланыспайды. Мысалы: Завод өндіріс жоспа- 
ры н орындады. Поезд станцияға мезгілінде келді деген екі сөйлем- 
ніқ арасында мағналық байланыс жоқ. Сондықтан олар бір құрма- 
лас сөйлем бола алмайды. ' _ |Н

Жай сөйлемдер тіркесіп құрмалас болғанда, олардық синтак- 
систік компоиенттерініқ мағналық дербестігі мүлде жойылып кет- 
пейді. Әрбір компоненттер сол құрмаластағы калпында, кейде 
■олардық бірініқ баяндауыштық түлғасыи сәл өзгертіп дара сөй- 
лем етіп айтуға болады. Жан-жануар, адамзат анталаса, Ата-ана- 
дай елжірер күннің көзі деген құрмаластағы екі компонентті жан- 
жануар, адамзат анталайды, ата-анадай елжірер күннің кәзі деп 
айтуға болады. Әрине, құрмаластағы компоненттерді бұлай екі бэ- 
ліп айтканда, олардық арасындағы бұрынғы мағналық байланыс 
та болады. Бірақ олардағы айтылған ойдық дербестігі дегенмек 
сақталады. <,1

Ж ай сөйлемдегі ой белгілі бір оқыйға, бір құбылыс көлемінде 
-ғана құралады. Ал, бірнеше жай сөйлемдердіқ байланысуы арқы- 
лы айтылған ой біриеше окыйға, бірнеше кұбылыстар көлемінде 
кұралады. Адам ойлануынық нәтижесінде ол жеке күбылыс, оқый- 
ға туралы ойлар құрмаласта бір-бірімен ұштасып, логикалық 
жағынан бір-біріне үлғасып айтылады. МыНа мысалдарды тал- 
дайық: (1) Сонымен не керек, кешке дейін үйректерді қызығьіп 
қьіра беріппін ғой кеше\ (2) Тіпті кәп қырған екенмін, жағаға үй- 
■рек сыймай, жылқы сол күні үркіп су іше алмағаны ғой (С. Мұқ.). 
.Мұнда бірінші сейлем — жай сөйлем. Онда сөйлеушініқ кешке
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дейін үйректерді қыра бергені туралы бір ғана ой айтылған. Ал 
■екінші сөйлемде олай емес, сөйлеушінің үйректерді көп қырғанды- 
ғы, үйректердің жағаға сыймағандығы, сол күні сол жағадан жыл- 
жыиың үркіп су ішпегендігі туралы үш түрлі ой бір-бірімен ұла- 
сып айтылғаи. Олар үласып айтылғанмен, әр компоненттегі түрлі 
құбылыс, оқыйға туралы ойдың дербестігі айқын сезіліп тұр. Мы- 
•салы: біреудің үйректі көп қырғандығы, жағаға үйректің сыймауы, 
^жылқының үркіп су ішпеуі.

Синтаксистік компоненттердегі бірнеше ойдың дербестігіи ком- 
поненттің формалық дербестігімен шатастырмау керек. Құрмалас- 
тағы жай сөйлемдер (синтаксистік компоненттер) өзінің формалық 
дербестігін, яғни жеке, дара айтылғандағы қалпын сақтауы да, 
«сақтамауы да мүмкін. Мысалы: сен бүгін бізге келетін болсақ, мен 
еіиқайда кетпеймін. Мұнда бірінші сөйлем (сен бүгін бізге келетін 
■болс.аң) форма жағынан тыянақсыз, өйткемі дара түрде олай ай- 
тылмайды, сөйтсе де, ондағьг ой дербес. Олай болса, құрмалас ком- 
•тюнентіндегі ойдың дербестігімен компоненттің формалық тыянак- 

ррщлығы, дербестігі бір емес.
Сөйтіп, сөйлем кұрмалас болу үшін, оның қурамыидағы жай 

сөйлемдер (синтаксистік компоненттер) жеке оқыйғаға, құбылыс- 
қа негізделгеи дербес ойды білдіру керек. Башқыр тіліндегі кұрма- 
лас сөйлемнің критерийлерінің бірі етіп проф. Н. Қ. Дмитриев 
бағыныңқыдағы «ойдың логикалық дербестігін» алады.1 Бұл, әрине, 

[дүрыс. 4
Құрмалас сөйлемдердің екінші бір критерийі жоғарыда құрма- 

ластағы синтаксистік компонепттерде бастауытл пен баяндауыштың 
болуы делінді. Олай дейтін себебіміз кандай сөйлем болмйсын, 
ОНың негізгі іргесі — бастауыш пен баяидауыш болады. 

і, Орыс тілінің синтаксисін терең зерттеген академик А. А. Ш а х- 
м а т о в  сөйлемнің негізі туралы тұжырымды пікір айтқан. Ол кісі 
қандай сөйлем болса да (толымды, тоЛымсыз), онда коммуника- 
цііялы қ  элемент (яғни бастауыш пен баяндауыш) болуы тиіс 
екендігін айтады. Бірақ ак. А. А. Шахматов сөйлемнің коммуни- 
кациялық элементтері субъекті мен предикатты психологиялық деп 
карайды. Әрине, бұл дұрыс емес. Бірақ әр сөйлем негізі субъект 
пен предикат болатындығы, сөйлемнің негізі — бастауыш пен баян- 
дауыш болатыны даусыз. Шындығында бұл екі тұрлаулы мүшенің 
не екеуі бірдей, не бірі болмайынша сөйлем кұралмайды.

Құрмалас сөйлемдер жай сөйлемдерден құралатындықтаң, он- 
дағы синтаксистік компоненттерде бастауыш пен баяидауыштың 
болуы шарт. Әйтпегенде жай сәйлемдегі күрделі мүшелер м-ен құр- 
малас сөйлемдегі синтаксистік* компоненттердің арасында айырма- 
шылық болмай қалады. Тюрік тілдерін зерттеушілердің барлығы 
да құрмаластағы синтаксистік компоненттерде дербес бастауыш 
пен дербес баяндаүыштың болуын шарт етіп қояды. Проф.
Н. Қ. Д м и т р и е в былай дейді: «Придаточное предлоліение вооб- 
ще характеризуется двумя основными моментами: 1) относитель-

1 Н. Қ. Д м и т р и е в .  Грамммтика башкирского языка, '1948, стр. 245.

507



ной логической самостоятельностью мысли и 2) отдельно выражен- 
иым сказуемым (в одной из выражающего сказуемость форм, так 
наз. үегЬигп Ппііиш) и подлежащим»1. Басқа авторлар да осы пі- 
кірді қолдайды, өткеиі тюрік тілдерінде құрмалас сөйлемдердін 
жаратылысы ұқсас. Бірнеше мысал: п

1. Қарсы алдымыздан қатты эісел соқты, бірақ біз тоқтамай 
жүре бердік. Бұл құрмалас сәйлем әрқайсысының дербес бас- 
тауыш, баяндауышы бар екі жай сөйлемнен құралған: алдыңғы 
сөйлемнің бастауышы — жел, баяндауышы — соқты, соңғы сөйлем- 
нің бастауышы — біз, баяндауышы — жүре бердік.

2. Сережка бір машинистің баласы еді, оның әкесінің жеке мен- 
шігіндегі үйі қандай кіигкене болса, шаруашылығы да сондай ьщ- 
шамды болатын (Н. Остр.). Бұл құрмаластағы үш компоненттің де 
дербес түрлаулы мүшелері бар: 1) Сережка— бастауыш, баласы 
еді — баяндауыш; 2) үйі — бастауыш, кішкене болса — баяндауыш; 
3) шаруашылығы — бастауыш, ықшамды болатын — баяндауыш.

Еңбек қылмай тапңан мал дәулет болмас, Қардың суы сыяқты 
тез суалар (А.). Біріиші компонентте бастауыш — мал, баяндауыш 
— дәулет болмас, екінші сөйлемде баяндауыш — суалар, бірақ бас- 
тауыш ерекше айтылмаған. Мұның да бастауышы алдыңғы сөй- 
лемдегі мал, ол құрмаласқан екі сөйлемге бірдей ортақ болып.

Бастауыш пеп баяндауыш құрмалас сөйлемнің негізгі крите- 
рийі болғанмен, бұл екі мүшенің синтаксистік р-олі бірДей емес„ 
бастауыштан баяндауыштың ролі басым: с.ондықтан құрмаласта- 
ғы компоненттердің бастауыштары кейде ерекше айтылмай, ортақ 
болуьі, я тіпті болмауы мүмкіи, бірақ баяидауыштың болуы мін- 
детті. Мысалы: Тарыхтың сабағын еске алмаса, өз табының эісауын- 
герлігін күннен-күнге арттырып отырмаса, ең үлкен партия да 
ңапыда ңалуы мүмкін. Бұл құрмаласта үш жай сөйлем бар, яғнн 
ол 3 компоненттен құралған. Соңғы компоненттің бастауышы да, 
баяндауышы да түгел. Ал, алдыңғы екі сөйлемнің баяндауыштары 
(еске алмаса, арттырып отырмаса) айтылып тұр да, бастауыштары 
ерекше айтылмаған, — соңғы сөйлемнің бастауышына ортақтасқан. 
Бұлай бола тұрса да, бұл сыңар мүшелі компоненттер — жеке сөй- 
лемдер. Өйткені екеуінде де түрлі айырым ой айтылған (Тарих- 
тың сабағын еске алу, өз табының жауынгерлігін арттыру ту- 
ралы).

Тағы бір мысал: Найзаның қырлы ©ткір үшы көздеген жерден 
тие ңоймайды, дегенмен (ол) жансыз жерден тиген эісоң (Ғ. 
Сл.). Мұнда екі сөйлем құрмаласқан. Бірінші сөйлемнің бас- 
тауышы да (үшы), баяидауышы да (тие ңоймайды) түгел ай- 
тылған. Ал, екінші компоненттің баяндауышы (тиген жоң) 
ерекше айтылған да, бастауышы (ол) ерекгііе айтылмаған. Сонда 
да бастауыштың ол (үіиы) екені үласа, құрмаласа айтылған екі 
сөйлемнің өзара мағналық катысынан белгілі болып тұр.

Осы айтылғандардан мынадай қортынды шығады. Құрмалае

1 Н. К. Д м и т р и е в .  Ілгеріде айтылға« еқбек, 245-бет.

тұр.
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сөйлемдердің синтаксистік компоненттерінде дербес. бастауыш пен 
дербес баяндауыштың болуы шарт. Бірақ кейбір құрмаластардағы 
компоненттердің бірінде болмаса бірінде бастауыш ерекше айтыл- 
мауы я болмауы мүмкін. Мұндай бастауышсыз компоненттің сөй- 
лем екенін, не сөйлем емес екенін ондағы айтылған ойдың дербес- 
тігіиен, бөлек сөйлем мағнасында айтыла алатындығынан білуге 
•болады. Сонымен бірге, мұндай бастауышсыз компоненттердік 
дағдыда, басқа толық компоненттер сыяқты, интоиациядык жігі 
болады. Басқаша айтқанда, құрмаластың құрамындағы жеке сөй- 
лемдер дауыс ырғағы арқылы бірінен бірі оқшауланып бөлініп жә- 
не бірімеи-бірі ұласа айтылып барып біртұтас құрмалас болады.

Тюрік тілдерінде, соның ішінде қазак тілінде, құрмаластағы 
компоненттердің бастауыштары мен баяндауыштарыиың байла- 
нысуында, соңғының тұлғалануында ерекшеліктер бар. Олар әсіре- 
се қазақ тіліндегі құрмаластарды орыс тіліндегі кұрмаластармен 
салыстырғанда айқын көрінеді. Орыс тілінде жай сөйлемдер кұр- 
маласқанда, олардың әрқайсысы өздерінің формалық дербестігін. 
яғный дара айтылғандағы қалпын сақтайды; бастауышы баян- 
дауышпен жақ, жекеше, көпше, род жағынан қыйысып тұрады. 
Мына мысалдарды қараңыз: Я пришел к тебе с ттриветом расска- 
зать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затре- 
петало (А. Ф.).

Орыс тілінде жай сөйлемдер көбінесе арнаулы жалғаулықтар 
арқылы кұрмаласады, я іргелесіп кұрмаласады. Бұл жағдай жай 
еөйлемдердің құрмаласта өздерініц формалық, грамматикалық 
қалпын, дербестігін сақтауға әсер ететін сыяқты.

Қазақ тілінде және басқа тюрік тілдерінде бүлай емес. Құрма- 
ластың синтаксистік компоненттерінде бастауыш пен баяндауыш 
айтылғанымен, олар әрқашан жақтасьгп, тыямақты қалыпта тұра 
бермейді. Қазақ тілінде салалас құрмаластарда компоненгтер өзі- 
нің формалық грамматикалық дербестігін, тыянақтылық қалпыи 
сақтай алады. Ал сабақтастарда бағыныңқы компоненттер тыянак- 
сыз қалыпта тұрады. Тіпті, бастауышы мен баяндауышы жақтасыл 
тұратын шартты бағыныңқы да тыянақты болмайды.

1. Сенде кыраш-іың жүрегіндей оюүрек бар, бірақ сен жассың 
(А. Ф.). Мұнда әр компоиенттер дара айтылғандағыдай тыянақты 
калыпта тұр, сонымен бірге екінші сөйлемнің бастауышы меп 
баяндауышы жақтасып тұр (сен жассың).

2. Омбының тұрғын қазақтарынан балаларын үйінде оқытатын 
адамдар табылып, Асқар пристаньға баруды қойды (С. Мүқ.). 
Мұнда алдыңғы сөйлеммің баяндауышы (табылып) өз бастауышы- 
мен (адамдар), біріишіден, жақтасып тұрған жоқ, екіншіден, тыя- 
нақты емес: алдыңғы сөйлем соңғы сөйлеммен жалғаулық арқы- 
лы байланыспай, көсемше арқылы күрмаласқан. Егер мектептің 
өміріне көз оюіберіп ңарасақ, осы адамдардың һиінде мүддесі бір 
болса да, енері, ойы, ұғымы, ісі жағынан әр сатыда түрғандығы, 
осындай дәреоюесінен туған әрекетінде әр ңыймылы, ңүбылысы бар- 
лығы оюасырына алмайды (М. Им.).

509



Құрмаластағы мұндай баяндауышы бастауышпен жақтаспаған,. 
баяндауышы тыянақсңз қалыпта тұратын компонентті орыс тілін- 
дегі бағыныңқы сөйлемдердің тұрғысынан қарасақ, ол сөйлем бол- 
майды. Ал, қазақ тілінде басқа тюрік тілдеріндегідей, әсіресе, са- 
бактас сөйлемдегі бағыныңқылардың көпшілігіиде бастауыш пеіг 
баяндауыш жақтаспайды, тыянақсыз қалыгіта тұрады. Соған қа- 
рап оларды синтаксистік компонент деп танымасақ, онда қазақ ті- 
лінде сабақтас құрмалас сөйлем жоққа тән болар еді. Сабақтас- 
тардағы бағыныңқылардан тек шартты бағыныңқының бастауышы 
мен баяндауышы жақтасады.

Әр тілдің ©зіне тән ерекшелігі болатынын тіл туралы марксистік 
ілім айқын көрсетеді. Әр тілдің грамматикалық қүрылысын, сөздік 
қорын және басқа мәселелерін зерттегенде, сондай ерекшеліктерді 
ескермей болмайды, Қазақ тілінід және басқа тюрік тілдерінің 
құрмалас сөйлем жүйесіидегі үлкен ерекшеліктерінің бірі — сабақ- 
тас қүрмаластағы синтаксистік компоненттер көпшілігінің баян- 
дауыштары бастауыштармен жақтасып қыйысып, тыянақсыз ка- 
лыпта тұратындығы.

Сонымен, сабақтас қүрмаластағы синтаксистік компоненттерде 
(бағыныңқыларда) баяндауыш бастауышпен жақтасып, тыянақты 
қалыпта тұруы қазақ тілі үшін де, жалпы тюрік тіл^ері үшін де 
шарт емес, компоненттегі баяндауыш бастауышпен жақтасып та, 
жақтаспай да түра береді. Сөйлемдер құрмалас болу үшін оның 
комионентінде екі негізгі мүшенің болуы шарт.

Қүрмалас сөйлемдердің тағы бір критерийі — ол құрмаластың 
құрамындағы компоиенттердің интопациялық жігі болатындығьн 
Құрмалас сөйлемдер де жай сөйлемдер сыяқты біршама тыянақты 
ойды білдіреді. Бірақ құрмаластағы айтылған ой күрделі болады, 
ейткені олар бірнеше жеке сөйлемнің — ойдың ұласуы арқылы тұ- 
тастанады. Сөйтсе де, сол тұтасқан күрделі ойдың жігі болуға тиіс- 
ті. Мына мысалды караңыз: Мен командирлер мәо/сілісінен оралып, 
оісаппамызға келсем, темір пештіқ үстінде оюыламсырап төгіліп 
шәйнек түр да, оісолдастарым үядағы балапандарша бір оісерге үй- 
лығып алып, Москва оісайын кеңёсіп отыр екен (Ғ. Мүср.). Мұнда 
бірнеше кұбылыс туралы ой үласып тұтасқан. Сөйтсе де, олардыд 
жігі айтылғанда айқын сезіледі. Біріншіден, әр синтаксистік компр- 
иент өзінің құрамындағы мүшелерінен ажыраспай,, бір ырғақпеи 
тұтас айтылады, әрқайсысынан соң үн бәсеңдеп отырады. Екінші- 
ден, кейбір компоненттің бастауышы мен баяндауышы жақтасын 
тұр. Мысалы: мен келсем, шэйнек түр; үшіншіден, кейбір компо- 
ненттердің арас.ы да жалғауы арқылы байланысқан.

Бұл антылғандардан мынадай қортынды шығаруға болады. 
Құрмалас сөйлемдегі сиитаксистік компоненттердің айқьгн жігі бо- 
луы керек. Ол жік мынадай тәсілдермен ажыратылады: 1. Ин т о -  
н а ц и я; 2. Б а я н д а у ы ш т ы ң т ы я н а  қ т ы  ф о р м а с ы:
3. Ж  а л ғ а у л ы қ, д е м е у л і к, я с о л а р д ы ң  қ ы з м е т і н  
а т қ а р а т ы н ж а л ғ а у л ы қ с ө з д е р. Қазақ тілінде құрмалас- 
тағы сиитаксистік компоненттердің ара жігін ашудың ең елеулі бір 
тәсілі — интонапия. Иптонацияның түрленуі, бәсендеуі, көтөрілуі
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құрмаластағы компоненттердіқ жігі бір фоиадияның бірнеше ағыс- 
қа бөлінуі арқылы ажыратылады, яғни құрмаластың құрамындағы 
синтаксистік компоненттері интонация жағынан'кесек-кесек жеке 
бөлініп, біріне-бірі ұласа айтылады. Құрмалас сөйлемдерді дауыс- 
тап оқығанда, я айтканда дауыс қүбылуынан айқын байқауға бо- 
лады. Мына мысалдарды оқып байқаңыздар:

1. Менің ңасымда алты-аң эісауынгер бар, эісұмыскерлер төртеу, 
баламен бесеу (Ғ. Мүср.).

2. Дәрігерлер деген бір ңызың ңауым болады. Ауруың ңатты 
болған сайын, сен оған көбірек ұнайтындай, айналып, үйіріліп ңа- 
сыңнан кетпейді (Ғ. Мүср.). „

3. Күн таудың тәбесіне еңкейіп ңалғанмен, ауа райы күндізгі- 
ден әлі өзгерген эісоң еді (С. Мүқ.).

4. Алты малта а'с болмай,
Тебінгі тврге шірімей,
Ерлердің ісі бітер ме? (М. Ө.).

5. Жұрт гіікірі бір арпаға құйылып, ауыл мектебі жұмысына өз- 
геріс енгізу керек деген ой даусыз, ақыйқатқа айналады (М. Им.).

Құрмаластағы компоненттердің жігі әсіресе баяндауыштың тыя- 
нақты қалпынан және жалғаулықтар мен демеулер арқылы өте 
айқын ажыратылады. Тігіті әр компоненттің интонациялық ажы- 
рамдылығының өзі осы екі нәрседен айқындалады. Баяндауышы 
тыянақты' қалыпта турған компоненттен соң, үн тьшғандай болады. 
Ал, демеуліктен, жалғаулықтан басталатыи компоненгтер фоноция- 
иың бөлек ағысымен ажырап айтылады. Мына мысалдарды талдан 
карақыздар:

1. Қеле эісатңан. аттылар Қарасайдың айтуы бойыниіа аттарын 
тепсеңге ңалдырды да, өздері тамға таянды (Ғ. Сл.).

2. Біз бурын екеу едік, енді үиіеу болдың (Ә. Әб.).
3. Чапаев эісұмысты істей білуий еді, біраң оның ңолданатын 

ерекше ңатал шаралары болатын еді, кей кездерде оның шарала- 
рын кешірімді деп санауға болатын еді, өйткені уаңыт солай еді
(фур-)-

4. Жаяуғсі үш-тәрт эісол кездесті — бірі оң жаңңа, поселкеге 
бұрылды, екіншісі — тұп-тура тауға, терең иіатты әрлей тартты: 
үшіншісі — тауды балаңтай кетті (Ғ. Сл.).

5. Мен сенің ңайта Істеріңді түзеп, эісаңсы аңыл айтсам, сен 
менің айтңанымды үғып, орнына келтірсең, жаңсы болып өсер- 
сің (Ыб. Алт.).

Құрмаласқа енгеп жай сөйлемдердің баяидауышы тыянакты 
болса, бастауышпен жақтасып келсе, сол сыяқты, оларды жалғау- 
лықтармен, демеуліктерхмен байланыстырса, сонда ғана әрбір ком- 
поненттіц мағналық, тұлғалық дербестігі толық сақталады. Бұл 
жағдай қазақ тіліиде тек салалас кұрмаластарда сақталады да, 
сабақтастарда сақталмайды. Сондыктан сабақтастарда компонент- 
тердің жігін көрсетуші көбінесе интонация болады да, ал, салалас- 
тарда үш тәсіл (баяндауыштық тыятіақты формасы, жалғаулык. 
демеулік, .интонация) бірдей қолданылады.



Жоғарыдағы үш түрлі критерийді талдағаннан кейія, қазақ 
тіліндегі құрмаластарды былай деп анықтауға болады:

Белгілі құбылыс, оқыйға туралы түсінікке негізделе өзара грам- 
матикалық тәсілдермен байланысып құрмаласып күрделі ойды біл- 
діретін біриеше жай сөйлемдердің тұтасқан тобын құрмалас сей- 
дем дейміз.

§ 78. Құрмалас сөйлемдердің даму жолдары.

И. В. Сталин өзінің «Марксизм және тіл білімі мәселелері» 
атты данышпандық еңбегінде тіл білімінің негізгі міндеті тілдің 
іщкі заңын зерттеу деп керсетеді. Тілдің ішкі заңы тілдің бір ғана 
л белгілі салаларынаы ғана ізделмей, оның барлық тарауларынан 
қарастырылуы керек. Осымен байланысты құрмалас сөйлемдердің 
де ішкі даму, шығу заңы болуға тиісті. Құрмалас сөйлемдердіқ 
шығуына, дамуына игілі жағдай — халық өмірінде, қоғамда мәде- 
ииеттің, өнер-білімнің, әсіресе, көркем әдебиеттің, ғылымның да- 
муы болуға тиісті. Өйткені- жай оқыйға, құбылыс туралы түсінік- 
терге негізделген бірыеше жеке ойды ұлғастырып, ұштастыру 
адамның ойлау әреікетінің даму процесінде болатындығы сөзсіЗ. 
Ал, абстракциялық ойлау эрекеті ғылыммен, өнермен,' яғни адам- 
ның барлық дүние тану, өндіру ісімеи, яғни барлық творчество- 
лық жұмысымен тығыз байланысты. Бірақ ол байланыетылық тіл- 
дід ішкі заңы емес, ойлау арқылы тілдің дамуына қажетті жағдай 
ғаыа. |

Ғылымдағы, техникадағы, көркемөнердегі, әсіресе, көркем әде- 
биеттегі толып жатқан табыстар — адам ойлауының, оның дүние 
тану ісінің нәтижесінде пайда болады. Ал, бүл ойлау әрекетінің та- 
бысы тіл аркылы ақыйқатталады, өйткені тіл мен ой бір-бірімеи 
тығыз байламысты. . Л

Осыған сәйкес, қүрмалас сөйлем жүйесі көбінесе әдеби тілдің 
дамуына байланысты дамыйтындығы байқалады. Шынында, көне 
замандағы тілдерде, мысалы, ру, тайпа тілдерінде, тіпті қарапай- 
ым халық тілінде, сөйлемдерді белгілі грамматикалық, стильдік 
жүйелі тәсілдермен құрмаластырып, үластырып айтудан гөрі, жай 
сөйлемді дара, жеке айту дағдысы күшті болған. Қерісінше, бірне- 
ше сөйлемдерді, шумақты сез тіркестерін үластырып қыюласты- 
рып, күрделендіру әдеби тілге тән. Мысалы: ... қисса оқуға шақы- 
рушылар азайып, жүдеңкіреп жүрген күнімде, бір адамның «біздін, 
үйдің малын күдыктан суарып келе ғой» деп жүмсауымен, үш-төрт 
сыйырды алдыма салып, кыстаудан төрт-бес шақырым жердегі 
«кырық қүдык» аталатыи шілікке екі мал зорға сыйып жүретіп 
жіңішке соқпакпен келе жатыр едім, алдымнан шүбырып келе 
жаткан қой, сыйыр және атқа жайдақ мініп, сыйырларды айдап 
келе жатқан біреу көрінді» ,.(С. Мүқ.).

Бул кұрмаластағы ойды карапайым адам бірнеше дара сөйлем- 
мен бөліп айткан болар еді. -I

Ауылдағы адамдардың аузынан жазылып алынған кейбір тек- 
стерден мысал келтірейік: 1
512
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Алтай елінде Чақарбай дейтін бір момын кедей адам болған. 
Бір күні Чақалақ дейтін оісартастың түбіндегі қара судан ңүндьіз 
урып алып, Барңат дейтін байға әкеп берген. Себебі Чаңарбай 
Барңаттың жумысын істейтін жылңышысы екен.

Сағынтай орындады деген сөйлемдегі екі тұрлаулы мүше осы 
сөйлемнің негізін қалап, белгілі ойдық нұсқасын білдірген. Бірақ 
бұл толық емес, онда нені орындағаны, қалай орындағаны, қашан 
орындағаны мәлімсіз, сондықтан ой олқы болыгі тұр. Егерде бұл 
сейлемді: Сағынтай кеше нормасын артық орындады, десек ой бұ- 
рынғысынан толықтана, айқындала түсер еді. Мұны бұдан да гөрі 
толықтыруға, айқындауға болады. Мысалы: озат шахтер Сағынтай 
кеше, августың 30 күні, өзінің күндік нормасын асңан шеберлікпен 
30 процент артық орындады, десек ой өте айқын болар еді. Сөйтіп, 
негізгі тұрлаулы мүшелермен бірге айтылатын тұрлаусыз мүшелер 
арқылы сөйлем кұрылыс жағынан жайылмаланып, мағна жағынан 
кеңейіп, толыктанады, анықталады, айқындалады.

Сөйлемдегі ойдың толықтаиып, анықталып, айқындалып күрде- 
ленуіиің жолы, тек оларға тұрлаусыз мүшелердің үстемеленуі ға- 
иа емес. Күрделі ой біриеше дербес сөйлем ,̂ я сөз тіркестері ар- 
кылы да толықтанады, айқындалады. Мысалы: Үздік еңбегі үшін 
Салиха «Еңбек Ері» атағын алды. Бүл хабар колхозшыларға тез 
тарады. Бұл екі жай сөйлем үласып, Үздік еңбегі үшін Салиха 
«Еңбек Ері» атағын алды деген хабар колхозшыларға тез тарады, 
не болмаса Үздік еңбегі үшін Салиханың «Еңбек Ері» атағын ал- 
ғандығы колхозшыларға тез тарады болып та айтылуы мүмкін. Б ұ -  
лар — екі сөйлемнің сыйысуынан жасалған жайылма сөйлемдер.

Құрмалас сөйлемдердің шығуы, оның ішкі даму заңы адам 
ойыиың толық, айқьга, кең және орамды түрде білдіру, білу қажет- 
тілігіне байланысты. Мұның өзінде адам ойлауының абстракция- 
■лау иәтижесі жоқ емес. Құрмалас сөйлемдердің пайда болуы ой- 
лаудың абстракциялы жұмысының нәтижесі.

Дербес сөйлемдердің құрмаласуында тағы бір қажеттілік бар. 
Ол — сөзді (речь) экспрессивтеу. Айтылған сөздің ұғымды әсерлі- 
лігі тек қана ойдың саралығында ғана емес. Ол, әрине негізгі 
фактор. Бірақ ойдың сара болуына, сөздің өтімді, конымды бо- 
луына, тыңдаушыға, я окушыға әсер берерліктей болуына сөйлем- 
дер арқылы айтылатын ой мен ойдың ұласа, жымдаса келуі өте 
қажет.

Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қыйыннан қыйыстырар ер данаеы,
Тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп,
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы,—

деп Абай бекер айтпаған. Ол сөздің кыйысып, әсерлі болуын «іші 
алтын, сырты күміс сөз жақсысы» деп багалаған. Шынында мағна 
жағынан үлғаспағаи, сырткы кұрылыс жағынан кыйыспаған сөз 
көркемдігі аз, тартымсыз, әсерсіз болады. Бір ақын былай деп жа- 
зады: , ,

Мөлдіреп інжу-маржан су түбінен,
Алынған шын самород шың түбінен,



Ағызған алтын жырдай ой түбінен,
Себілмей нұр қалар ма күн түбінен?

Бұл өлеқде: су түбінен мөлдіреп інжу-маржан алынар, шыкз 
түбінен самород алынады, ой түбінеы алтын жыр ағытылуы сыяқ- 
ты, күн түбінен нұр себілмей қала ма? деген ой айтылған. Бірак.„ 
бұлардың арасындағы логикалық, мәндік байланыс сөз құрылысы- 
нан айқыи сезілмейді, күңгірт, әр сөйлемдері ығы-жығы шырмал-- 
ған. .1

Мүны Жамбылдың мына өлеңімен салыстырайық:

Жарқылдап жабыркаусыз жайдары жан,
Жұлқынып жазғы егіске жарақтанған,
Шыңына шыбық шаншып, гүл түлетіц,
Сайлы елім саяқатқа саяттанған.

Жамбыл өлеңіиде, біріншіден, ой сара, бірімен-бірі дәл ұлға- 
сып айтылған. Бірінші екі жолдағы сөйлем қуанышты, жабырқау- 
сыз, жайдары совет адамдарының еңбекке шабытпен, ықыласпек- 
дайындалғанын айтады. Екінші, үшінші жолда сол еңбек сүйгіш, 
қуанышты ел еңбек етіп, соның нәтижесіңде бакытқа бөленгендігік 
айтады. Әр сөйлемдегі сөздер, сол сыяқты, дербес сөй^емдер орын- 
ды қыйысқан. Сондықтан сөз — өте әсерлі.

Сөйтіп, дербес сөйлемдердің қыйыса ұласуы (құрмаласуы) 
сөзді экспрессивтеу қажеттілігінен туады. Сондықтан кұрмалас 
сөйлемдер, олардың неше алуан түрлері, перыодтар, обороттар кө- 
бінесе әдеби, әсіресе көркем әдебиет, ғылми шығармалардың сти- 
лімен байланысты дамыйды. Осыған сәйкес дербес сөйлемдердің 
өзара құрмаласуы — әдеби тілдің экспрессивтенуінің, көркемденуі- 
нің, жетілуінің бір жолы, тәсілі болып табылады.

§ 79. Сөйлемдердің құрмаласу тәсілдері

Сөйлемдердің құрмаласу тәсілі — құрмалас сәйлем жүйесінің 
негізгі бір мәселесі болып саналады. Оиың себебі — құрмалас 
сөйлемдердің қандай түрі болса да, бірнеше дербес сөйлемдердек 
куралады, я болмаса дербес сөйлемдердің, сөйлемшелердің тірке^ 
суі арқылы құрмаластар жасалады. Тілдегі ориықкан грамматика- 
лық тәсілдер арқылы құрмаласпай, қалай болса солай тіркестіріле 
салған біриеше жай сөйлемдердің тобы кұрмалас сөйлем бола ал- 
майды. Әр тілдің ішкі даму заңына байланысты шығып қалыптас- 
қан грамматикалық тэсілдері болады. Дербес сөйлемдер де, сөз 
тіркестері де, сөйлемшелер де қазақ тілінде сондай орнықкан 
грамматикалық тәсілдер арқылы кұрмаласады, байланысады.

Құрмалас сөйлемдер құрамы жағынан, түрі жағынан, әрине, 
біркелкі болмайды, эртүрлі болады. Олай болу — құрмаластағьі 
синтаксистік компоиенттердің құрмаласу, байланысу тәсілдерінің 
әралуан болуымен байлаиысты. Сөйлемдердің кұрмаласу тәсілдері’ 
біркелкі болмай, әртүрлі болатындыктан, күрмаласқа енетін ком* 
поиенттердің арасындағы синтаксистік, я грамматикалық қатынас-

514



тар әртүрлі болады және, керісінше, оинтаксистік қатынастардын 
түрлі болуына сәйкес, оларды көрсететін грамматикалық тәсілдер 
де әртүрлі болады. Мысалы, күрмаластағы кейбір компоненттер 
басқа сөйлемді сыпаттап, оның себебін, шартын, мезгілін, т. б. біл- 
дірсе, кейбір компоненттер бір-біріне қарсы қойылады.

Қазақ тілінде сейлемдердің өзара тіркесіп кұрмаласу тәсілдері, 
негізінде, мыналар: 1) И н т о н а ц и я ;  2) к о м п о н е н т т е р д і ң  
о р ы н  т ә р т і б і ;  3) е с і м ш е ,  к ө с е м ш е л е р ;  4) д е м е у -  
л е р, о л а р д ы ң о р н ы н а ж ү р е т і н ж а л ғ а у л ы к с ө з- 
Д е р.

Қазақ тілінде де интонаңияның құрмалас сөйлем жүйесінде ат- 
қаратын қызметі ерекше (баска тюрік тілдерінде де солай). Басқа 
тюрік тілдеріндегі сыяқты, казақ тілінде де ешбір жалғаулықсыз, 
демеусіз іргелесіп қүрмаласатын паратаксистер бар. Мысалы, 
ол сұрады, мен айттым дегеиде екі сөйлем бар. 1. Ол сұрады;
2. Мен айттым.

Айлар өтті, оісылдар өтті, оісас бала ероісетіп оісігіт болды дегенде 
үш сөйлем бар.

Бұл екі күрмаластағы жай сөйлемдердің арасы жалғаулықпен 
де, демеумен де байланысгіаған, сөйтсе де, олардағы дербес ком- 
понент сөйд.емдер бір-бірімен мағна жағынан байланысып, ұла- 
сып тұр.

Осындай, мағналары бір-бірімен ұласып, ешбір дэнекерсіз бай- 
ланысатын жай сөйлемдердің тіркесі п а р а т а к с и с  деп аталады. 
Паратаксистің кұрамындағы жай сөйлемдер п а р а т а к с и с т і ң  
к о м п о н е н т т е р і  деп аталады. Паратаксистегі компоненттер 
әдетте тыянақты калыпта тұрады,

Паратаксистегі компоыенттер мағна жағынан байланысты бола- 
ды да, компоненттер арасы бір-бірінен интонация арқылы ұласып, 
үзілмей тұтас бір фонациямен айтылады. Сөйтсе де, компоненттің 
арасы дауыс ырғағының тональдық тесситурасынаи белгілі болады. 
Алдыцғы компоненті көтеріңкі дауыспен айтылса, паратаксистің 
қалған соцғы компоненттері төмен дауыспен айтылып, үн бәсең- 
деп барып бітеді. Қомпоненттердің ерекше үнмен айтылуы кұрма- 
ластағы компоненттердің т е с с и т V р а с ы деп аталады. Мыиа 
сөйлемді алып қараңыз:

Үйде кітап оқып отыр едім, столдың үстінде тұрған телефон 
шылдыр ете қалды.

Интонацияның, тесситураның қызметі тек паратаксистегі ком- 
поненттердіц байланысхылығын көрсету ғаиа емес, олар сөзге эмо- 
циялық рең береді, стильдік жағынан әсірелеудің бір тәсілі болып 
саналады. Бұл — стилистиканың, риториканың мәселесі. Олар әсі- 
ресе макал, мәтелдерге, болмаса, сол сыяқты, шешендік сөздерге 
көркемдік әр беретіп, шешеидік сөздердің, мақал, мәтелдердің кан- 
дай мағнада айтылуына сәйкес олардың интонациясы да, тесснту- 
расы да кұбылып отырады:

Арғымақ аттың қүйрыгы — әрі. оісібек, әрі қыл,
Қас оісақсының белгісі — әрі сышиыл, әрі ісшіл.



Құрмаластағы жай сөйлемдердің орын тәртібі орыс тіліндегі- 
дей стильдік қызмет атқармайды, көбінесе синтаксистік (грамма- 
тикалық) кызмет аткарады. Орыс тілінде жай сөйлем мүшесінің, 
кұрмалас сөйлем компоненттерінің орын тәртібі тұрақты емес, 
ауыспалы, жылжымалы болады. Ал, қазақ тілінде сөйлем мүшеле- 
рінің, синтаксистік компоненттердің орын тәртібі ауыспалы емес, 
негізінен, орнықты, олар көбінесе грамматикалық, синтаксистік 
кызмет атқарады.

Сөйлемиің барлық түріндегі, олардын құрылысындағы мүшелер- 
дің орын тәртібініқ қызметін толық талдамай-ақ (олар өз алдына 
айтылады), синтаксистік бір категориядағы, атап айтқанда, анық- 
тауыш категориясының орын тәртібіне, қызметіне қыскаша тоқта- 
йык. Басқа тюрік тілдеріндегі сыяқты, сөйлемнің аиықтауыш мүше- 
сі, сол сыяқты, құрмаластағы анықтауыш бағыныңқы, көбінесе сөй- 
лемдегі орнына карйй анықтауыш болады. Анықтауыш әрқашан 
өзі анықтайтын мүшенің алдында түрады. Оны мына мысалдардан 
байқауға болады: > ]

1. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ,
Қой мойынды, қоян жақ, бөкен қабақ.

2. Теке мұрын, салпы ерін, ұзын тісті,
Қабырғалы, жотасы болса күшті (А.).

Мұндағы іщмыс, қой мойынды, қоян, бөкен, теке, салпы, узын 
сыяқты анықтауыштардын ориын алмастырып, өздері анықтап тұр- 
ған сөздерінің сонына шығарсақ, олардың байланысы бұзылар еді 
(Мысалы: кұлақ қамыс, мойынды қой, жақ қоян, қабақ бөкен сы- 
якты). Бұдан сөйлем мүшелерінің орын тәртібінің казақ тілінде 
көбіне тұракты екендігі айқын көрінеді. Әсіресе сөздердің анық- 
тауыш, пысықтауыш, кейде баяндауыш болуы олардың тек орнына 
байланысты.

Құрмалас сөйлемдегі компоненттердің орыи тәртібі де осылай. 
Бағыныңқы сөйлем басыңқының алдында, сыпаттаушы сөйлем 
өзі қатысты сөйлемнің алдында тұрады.

1) Күн едәуір көтеріліп қалған кез болса да, терезесі терістік 
оісақтагы тапал уйдің іші әлі. қаракөлеңке, бурыштары қарауытып, 
күңгірт көрінеді (М. Им.) Мұндағы кұрмаласкан үш сөйлемнің 
орнын ешбір алмастыру мүмкін емес. Егерде бұлардың орны ауыс- 
са, очяп байланыспай, ыдырап кетеді. ' '

Бұдан құрмаластағы компоиенттердің орын тәртібі тұрақты бо-’ 
латыпдығы айқыидалады.

Ж ай сөйлемдердің кұрмаласуының тағы бір тәсілі бар. Ол — 
к ө с е м ш е л е р ,  е с і м ш е л е р ,  д е м е у л е р  арқылы, е с і м- 
ш е б а я н д а у ы ш т ы ң с е п т е у л і т ү р л е р і арқылы 
кұрмаласуы. Сабактастағьг бағыныңкылар көбінесе осы тәсілмен 
кұрмаласады. Бағыныңкы сөйлемнің баяндауышы не кәсемшеде, 
не есімшеде. кейде шартты райда тұрады, я болмаса есімшенің 
септеулі түрінде турады да, демеулер арқылы басыңқы сейлем- 
мен кұрмаласады. Мұнда белгілі зандылық бар. Бағыныңқы сөй- 
лем басыңқыдағы бір мүшені не тұтас сәйлемді анықтайды, толық-
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тайды, я пысықтайды. Бағыныңкының баяндауышы оның атқара- 
тын қызметіне қарай әргүрлі болады, яғни жоғарыда аталған бір 
формада тұрады.

Баяндауыштың ешбір жалғаусыз, демеусіз есімше, көсемшеде 
тұруы көне заманиан келе жатқан тәсіл екендігі байқалады. Ал, 
ёсімшелерге жалғау жалғану арқылы, я демеулер арқылы құр- 
маласу кейінде пайда болған тәрізді. Құрмалас сөйлемдердің да- 
муыпда қазақ тілі өзінің ж а л ғ а м а л ы қ  ( а г г л ю т и н а т и в -  
т і к) қасиетіне сәйкес есімшелерді, оның септеуін, демеулермен 
тіркестіріп пайдаланған. Сабақтас құрмалас шартты рай тұлғасыи- 
сыз, есімшесіз, көсемшесіз құралмайды. Бұл жағынап көсемшелер 
мен есімшелердің сабақтастағы қызметі орыс тіліндегі сабақтас- 
тырғыш жалғаулықтардың қызметімен барабар деуге болады. 
Орыс тілінде сабақтастағы жай сейлемдердің арасы жалғаулықтар 
(союздар) арқылы құрмаласады, бағыныңқы сөйлемдердің баста- 
уыштары баяндауыштармен жақтасып тұрады (Тыхорошо знаешь, 
что без дело сидеть я не люблю — мен жумыссыз қсірап отыруды 
оісаратпайтынымды сен жақсы білесің). Ал, қазақ тілінде есімшелі, 
көсемшелі бағыныңкы сөйлемдердің бастауыш пен баямдауыштары 
жақтас болмайды. Мысалы: Сен ерте келгенде, біз ендігі қоналңа- 
лы оісерге жетіп қалар едік. Шығанақ күндіз мекеме аралап кет- 
кенде, Олоісабек тортөбелді Елекжағасына алыпкетеді (Ғ. Мұст.).

Бағыныңқыдағы көсемше баяндауыш пен есімше баяндауыш- 
тың арасында сапалық айырмашылық бар. Қөсемше баяндауыш 
демеумен де, жалғаулықпеп де тіркеспейді, олар есімше баянда- 
уыштармен тіркеседі. Қөсемше баяндауыш бағыныңқы сөйлемнің 
кызметін, мэнін дәл айқындамай, жалпылап кана көрсетеді (Мы- 
салы: халық жыйналып, мәжіліс басталды). Ал, есімше баянда- 
уыш, керісінше, бағыпыңқының қызметін, мәиін дәл, айқын көрсе- 
теді. Оның, сол үшін кейде жатыс, көмектес, шығыс септеулерінде,
кейде демеулермен тіркескеи түрде де баяндауыш болатындығы 
бағыныңқы сөйлемнің мәнін түрлендірумен байланысты (Мысалы: 
Тұрмысы күннен кұнге оісақсарып отырғанда, колхозшылар еңбек 
өнімін бұрыиғысынан да арттыра бермек. Тұрмысы күниен-күнге 
оісақсарған сайын, колхозшылар еңбек өніміи бұрынғысынан да 
арттыра бермек).

Ж ай сөйлемдердің, сол сыяқты, сөз тіркестерінің көсемшелер 
арқылы құрмаласуы — көне тәсіл. Тілдің кәне замандағы грамма- 
тикалық ісұрылысыііда баяндауыш категориясы сөздің атау түрі- 
мен белгіленгеидігі — апықталғаи мәселе. Кейінгі уақьггтарда, тіл 
өзінің ішкі заңы бойыиша даму нәтижесінде, есім мен етістік ара- 
сындағы дербестік күшейе береді, П о т е б н я  айтқандай, «баянда- 
уыш категориясы көбінесе етістік арқылы берілетіи» болғаидықтан 
етістіктің жіктеу формалары да’мый түседі. Сөйтсе де, ескі көсемше 
арқылы кұрмаласу тәсілі де қолданыла берген.

Сөйлемдердің есімше, көсемше арқылы құрмаласуы жалпы тю- 
рік тілдеріне бірдей құбылыс. Башқыр тіліндегі көсемшелердің 
қызметін айта келіп, проф. Н. Қ. Д м и т р и е в  былай дейді:



«Как мы уже говорили в своем месте, башкирские дееприча- 
стия могут иметь двоякие синтакеические функции: 1) выступать 
как члены простого предложения в составе глагольных видов в 
форме так называемых деепричастных оборотов, например: мин өйгә 
кайтқас, китап окый башланым и 2) выступать как сказуемое оп- 
ределенного типа предаточных предложений, например: қояш бат- 
кас, мин өйгә кайттым...1

Салалас құрмаластар мынадай жалғаулықтар арқылы да бай- 
ланысады: және, не, иемесе, я, бірақ, да/де, біресе, құй, өйткені,
сондықтан, алайда, сондада, т. б. Мұндай жалғаулықтар о баста 
толық мағналы сөз болған, олардың кейбіреулері тұлға жағынан 
да, мағна жағынан да өзгеріп, тек таза жалғаулық болып кеткен. 
Мысалы: да, және сыяқты. Салаласып кұрмаласқан жай сөйлем- 
дердің арасын байланыстыратын көмекші сөздердің жалғаулык- 
тарға айналуы токталған процесс емес, жүріп жатқан процесс. Тіл- 
дің дамуына байланысты, себебі, ейткені сыяқты көмекшілер бара- 
бара өзгеріп тек жалғаулық болып кетуі мүмкін.

Жоғарыда құрмалас сөйлемдердің құрмаласу тәсілдерінің төрт 
түрі айтылды. Олар: 1) и н т о н а ц и я; 2) о р ы н т ә р т і б і;
3) к ө с е м ш е, е с і м ш е л е р; 4) д е м е у л е р, ж а л ғ а у л ы к- 
т а р. Бүлар құрмалас сейлемдердің аналитикалық байланыс түрі- 
не жатады. Қүрмалас сөйлемдердің аналитикалық байланыс түрі 
деп кұрмаласкан жай сөйлемдердің арасындағы синтаксистік қат- 
настардың жоғарғы формалар арқылы берілуін айтамыз. Аналитн- 
калық байланыстағы құрмалас сөйлемдердің ком-поненттері өздері- 
нің дербестігін сақтайды. Әр сөйлемнің кұрамы, ондағы әр мүше- 
ңің орын тәртібі, грамматйкалық формасы өзгермейді, бір қалып- 
та қалады. Тек сабақтас сөйлемнің баяндауышы ғана бағыныңқы- 
ның қызметіне сай кұбылып тұрады, сөйтсе де, оның өз бастауы- 
шымен байланысы үзілмейді. *• *

Кейбір қүрмаластар аналитикалық-синтетикалық байланыс не- 
гізінде құрмаласады. Аттың жұмысы азайып, аркасы босап, мойны- 
на жал бітті. Мүнда үш жай сәйлем қүрмаласқан. (Аттың жұмы- 
сы азайды, аркасы босады, жал бітті); 1 — 2-сөйлемдер, сабақтас- 
тағы сыяқты, көсемше арқылы байланысқан. Бұл дағдылы андли- 
тикалық тәсіл. Ал, мұндағы бір ерекшелік — үш сөйлемнің үшеуі 
де аттың деген сөзбен тіркесуі, яғни ол үш сөйлемнің бастауыш- 
тары (жүмьісы, арқасы, мойны) тәуелдеудің үшінші жағында тұрып, 
сол үшеуініц жак жалғауы аркылы аттың деген сәзбен матасып 
түр. Сонда мүндағы үш сөйлем екі түрлі жолмен кұрмаласқан: 
бірінші — көсемше арқылы, екінші — әр сөйлемнің бастауышын- 
дағы тәуелдеу жалғауы аркылы. Егерде жоғарғы үш жай сөйлем- 
дерді аналитикалық түрде күрсақ, былай болар еді: Аттың оюұмы- 
сы азайды, аттың арңасы босады, аттың мойнына оісал бітті; я бол- 
маса — оісұмыс азайып, арңа бостп, атңа жал бітті.

Қүрмаластағы жай сәйлемдердің бастауыш гіен баяыдауыштары

1 Н. К. Д  м и т р и е в .  Грамматика башкирского языка, 1948, стр. 256.
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белгілі грамматикалық формалар арқылы байланысын с и н т е т и-
■к а л ы қ тәсіл дейміз.

Жоғарғы сөйлемдерді синтетикалық тәсілдермен құрасақ, бы- 
лай болар еді: Аттың оісұмысы азайып, арңасы босағандықтан,, 
мойнына оісал бітті.

Ж ай сөйлемдерді, бұлай, синтетикалық түрде матастырып құр- 
маластыратын — изафеттік тіркес, яғни ілік жалғаудағы сөз бен 
тәуелдеу жалғауындағы сөздің тіркесі.

Сабақтастағы бағыныңқы • сөйлемдердің ёсімше баяндауыштары 
септік жалғауларда айтылғанда да басыңқылармен синтетикалық 
байланыста болады: Қенеттен шыққан дауысқа Буданкөк ала 
жөнелгенде, Жомарттың өзі де ұйқыдан оянып кеткендей болды 
(Ғ. Мұст.). Қонақтар үйге кіріп отырысымен, Абай Әбіштің жүзі- 

тге үңілді (М. Әу.).

§ 80. Құрмалас сөйлемдердің түрлері

Құрмаласқа енген жай сөйлемдер өзара белгілі мағналық қа- 
тынаста болады. Жай сөйлемдегі мүшелер сыяқты, құрмаласқан 
жай сөйлемдер де кейде біріне-бірі бағынып, бірін-бірі сыпаттап 
(анықтап, толықтап я пысықтап) сабақтасып байланысады, я бол- 
маса, бір-бірімен теңдәрежеде салаласып байланысады. Мына мы- 
салдарды талдап қарайық: Қарға адым оісер мұң болар деп, кім 
эйлаған ол кезде? (Ғ. Мүср.). Мұнда екі сөйлем кұрмаласқан: бі- 
рінші — ңарға адым оісер мұң болар деп; екінші — кім ойлаған ол 
кезде? Алдыңғы сөйлем соңғы сөйлемге бағынып байланысқан:

— Неіні кім ойлаған ол кезде?
: — Қарға адым жер мұң болар (деп).

Сөйтіп, алдыңғы (бағынып тұрған) сөйлем соңғы сөйлемді то- 
лықтап тұр, алдыңғы сөйлем соңғы сөйлемге сабақталынған. Бір  
■күні бір үйге қонып шығып, тоцертең екінші үйден тамақтанғалы 
тысқа шықсам, далаға қар оісауып қалған екен (С. Мұқ.). Мұнда 
да алдыңғы сөйлемдер'соңғы сөйлемге бағынып байланысқан.

Мұндай, кұрамындағы жай сөйлемдер біріне-бірі бағынып құр- 
маласқан сөйлемдерді с а б а қ т а с  қ ұ р м а л а с  д е й м і з .

Бірі-біріне бағынып, сабақтаса құрмаласқанда, оның сөйлем- 
дерімің бірі басыңқы болады да, екіншісі (не қалғандары) бағының- 

■ кы болады. Осымен байланысты бағыиыңқы сөйлем форма жағы- 
нан, кейде тіпті мағна жағынан тыянақты болып келе бермейді, 
Мысалы: Тамақ ішкен соң далаға шықсам, қар қалың жауып қал- 
ган екен (С. Мұқ.) дегең сөйлемдегі тамақ ішкен соң далаға шық- 
сам — бағыныңқы. Ол бұл калпында тыянақсыз, сондықтан жеке 
айтылмайды, қар оісауып қалған екен — басыңқы.

(1) Ағаиітың арасына кіре өкпек оіселден құтылдым, (2) — бі- 
рақ сонда да тоңған денемнің түршігуі басыла қоймады (С. Мүқ.). 
Мұнда құрмаласқан екі жай сөйлем алдыңғыдай бір-біріне бағын- 
баған, яғни бірі екіншісін сыпайттап, толықтырып байланыспаған;' 
тең дәрежелі екі сөйлем бір-біріне тек қарсы айтылған. Бурыл бие
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сатылды да, менің Мүстапамен тұз еңбегім оюараспады. Мұнда да 
екі сөйлем бір-бірімен теқ дәрежеде салаласып құрмаласқан.

Бір-біріне бағынбай, салаласып құрмаласқан жай сөйлемдер 
©зара тең дәрежеде болады. Мұнда бағыныңқы, басыңқы болмай- 
ды. Соидықтан тең дәрежеде салаласып құрмаласқан жай сөйлем- 
дер тұлға жағынан да, мағна жағынан да тыяиақты болады да, 
сол қалпында бөлек айтыла алады. Мына мысалды талдап қа- 
райык: Лида Гораны ас ішуге шаңырды, біраң Гора Лиданың бұ.т 
сөзін естіген оісоң, себебі бұл кезде оны терең ой кернеп еді 
(А. Тол.). Мұндағы үш сөйлем бір-бірімен тең дәрежеде құрма- 
ласқан. Үш сөйлемнің үшеуі де тыянақты қалыпта айтылған. Олар 
осы қалпында бөлек айтыла алады да.

Мүндай, қүрамыидағы жай сөйлемдер біріне-бірі тең дәрежеде, 
тыянақты түрде қүрмаласкан сөйлемдерді с а л а л а с  қ ү р м а -  
л а с дейміз.

Сөйтіп, құрмалас сөйлемдер құрмаласу тәсіліне қарай негізгі 
төрт салаға бөлінеді: 1) с а л а л а с  қ ұ р м а л а с ;  2) с а б а к -
т а с  қ ұ р м а л а с; 3) а р а л а с қ ұ р м а л а с; 4) ү й і р л і
м ү ш е л і қ ү р м а л а с.

Салаластар екіге бөлінеді: 1) і р г е л е с  с а л а л а с ;  2) ж а л -
ғ а у л ы қ т ы  с а л а п а с .  Мағиа жағынан бір-бірімек теқ дәре-
жеде үласып, әр сөйлемі тыяиақты қалпын сақтап, жалғаулықсыз, 
интонация арқылы байланысқан салаласты і р г е л е с, жалғаулық- 
тармен байланысқан салаласты ж а л ғ а у л ы қ т ы салалас дейміз.

Бірі басыңқы, қалғаидары бағыныңқы болып, бағыныңқылары 
тыянақсыз қалыгіта, басыңқысы тыянақты қалыпта тұрып күрма- 
ласқан сөйлемді с а б а қ т а с  қ ұ р м а л а с  дейміз.

Бірнеше жай сөйлемдер өзара салаласып та, сабақтасып та 
құрмаласса, о л а р а л а с  қ ұ р м а л а с  болады.

Баяндауыштарды атау және жанама септеулердегі есімшелер 
болып анықтауыштық, толықтауыштық қызметте жұмсалған жай 
сәйлемдері бар құрмаластар ү й і р л і  м ү ш е л і  құрмалас боладьқ



X . САЛАЛАС КҮРМАЛАСТАР

§ 81. Іргелес салаластар. § 82. Жайылыңқы. сыйысыңқы іргелестеро. 
§ 88. Жалғаулыкты салалас күрмаластар. § 84. Салалас сөйлемдерді 
байланыстыратын жалғаулықтар. § 85. Салалас курмаластардың түр-түрі.

1 § 81. Іргелес салаластар

Құрамыидағы жай сөйлемдер өзара жалғаулықсыз, интонация 
арқылы байланысқан салаластарды іргелес салалас дейміз.

Қүнанбай округті басқаратын прңказдың бастығы, Майбасар оның орын- 
басары болатын (М. Әу.).

Бұл келтірілген мысалда екі сөйлем бар: бірінші — Қүнанбсш 
округті басқаратын приказдың бастығы; екінші — Майбасар орын- 
басары болатын. Бұл екі сөйлем бір-бірімен мағна жағынан екі 
субъектінің. қызметі туралы күрделі ойды білдірген. Сыртқы форма 
жагынан қарағанда, бұл екі сөйлемнің арасын қабыстырып, байла- 
иыстырып -гұрған ешбір дәнекер жоқ. Екі сөйлемнің баяндауышы 
да тыянақты қалыпта тұр. Сөйтсе де, бұл екі сөйлем мағна жағы- 
нан үласып, бір-бірімеи байланыста болып тұр. Дағдыда әрбір жай 
сөйлемнен кейін дауыс бәсеңдеп барып тынып отырады. Қатар ай- 
тылған бірнеше жай сөйлемдердің арасы дауыстың тынуы арқылы 
бөлінеді. Жоғарғы мысалдағы сөйлемдерді құрмаластырмай (бірін- 
бірімен байлапыстырмай) жай сәйлем түрінде айтсақ: Қунанбай 
округті басңаратын приказдыц бастығы. Майбасар оның орынба- 
сары болатын — болып, екі сөйлем дараланар еді. Ал, бұл екі сөй- 
лем ешбір дәнекерсіз, мағна > жағынан құрмаласып айтылғанда, 
олардың арасында дауыс тынбайды, үзілмейді, екеуі де бір демніи, 
екі салалы ағысымен жалғас айтылады. Бірінші сөйлем жоғары 
айтылады да, екінші сөйлем бәсеқ айтылады, бірақ дем үзілмейді.

Ешбір дәнекерсіз, тек интонация арқылы құрмаласқаи бірнеше 
жай сөйлемнің тіркесі і р г е л е с  қ ұ р м а л а с  деп аталады. 
Кейде іргелес құрмалас сөйлемді жай сөйлемдердің тізбегінен ажы-
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рату шартты болады. Сондықтам іргелес құрмаластарды қатар аи- 
тылған бірнеше сөйлемдермен салыстырайык.

1. Асан даладағы егінге барсын, сен мүндағы малды қара. Бұл 
•сөйлем — құрмалас, ондағы бір мезгілде болған екі оқыйғаны біл- 
діретін сөйлемдер бірімен-бірі ұласып, тығыз байланыста айтыл- 
ған. Сондыктан ол екі сөйлемнін арасы тыныспен бөлінбей, үздік- 
сіз бір фонациямеіі айтылған. Сонымен бірге, мұндағы екі сөйлем- 
нің арасын да жалғаулығымен де құрмаластыруға болады.

2) Бұл колхоздар дәнді егісті төрт-бес күннің ішінде аяқтады. 
Мүнда комсомолецтер мен ' оюастар еңбегінің үлкен үлесі бар 
(«С.Қ.»). Бұлар — құрмалас емес, дербес жай сөйлемдер. Мұнда 
катар айтылып тұрған сөйлемдер жеке-жеке фонациямеи айтылған, 
мағна жағынан олардың аралары алшақ жатыр. Тіпті бұл екі сөй- 
лемді ретіне карай: біраң, ал, себебі, сондыңтан сыяқты жалғау- 
лықтар арқылы байланыстырсақ та, олар мағна жағынан ұласпа- 
ған болар еді.

Жалғаулыксыз салаластардың жай сөйлемдердің тізбегіиен үл- 
кен бір айырмашылығы бар. Ол — жалғаулықсыз салаластар жай 
сөйлемдердің бір-бірімен ішкі мағиа (логикалык) жағынан байла- 
нысты болғаидығы, яғни мезгілдес, амалдас, себептес, шарттас 
болғандығы.

Іргелес қүрмаласта салаластың да, сабактастың да белгісі бар. 
Салаласка тән белгісі — ондағы компоненттердің грамматикалык 
жағынан бір-бірімен тең дәрежеде құрмаласатындығы және әр 
компонеиттің баяндауышы тыянақты калыпта болатындығы. Бұл 
екі касиет іргелес кұрмаластарды салалас күрмаласпен жақындас- 
тырады. Ал, іргелестерді сабақтастармен жақындастыратын белгі— 
ондағы компоненттер ішкі мағна жағынан бірін-бірі сыпаттап, 
бір-біріне тәуелді болып тұратыңдығы. Сөйтіп, іргелестегі жай сөй- 
лемдер ішкі мағна жағынан сабақтасып байланысады да, сыртқы 
құрмаласу, тұлға, байланыс формасы жағынан салалас болып ке- 
леді. Мына мысалдарды талдап байқаңыз:

Өзімнің ңамығып жүрген күнім еді, төбем көкке екі елі ғана 
жетпеді. Тағы да айтам, Сағитңа достың көңілден мың алғыс ай- 
там (С. Мұқ.). Артем інісін депоға шәкірт етіп орналастыра алма- 
ды, жасы он бестен төмендегілерді онда жүмысқа алмайды екен 
(Н. Остр.). Асңар тау биік дер едім, керініп түр төбесі (Ж.). Күн 
жа.уып кетті, оны елеген ешкім болған жоқ. Бишара табэюылмас- 
тан оюатып қалған екен, оюарасынан қан табоюылмай ағып эюатыр. 
Тым болмаса оюүректен соқсайшы, олай еткен болса, бірден жаны 
шығып өліп кеткен болар еді (Лерм.).

Қазіргі грамматикалық тосілмен байланыеатын салалас құрма- 
ластардың құрылысы іргелес күрмаласпен тектес болуы кездейсок 
нәрсе емес. Жай сөйлемдерді құрмаластыратын грамматикалық тә- 
сілдер тілдің тарихи даму процесінде біртіндеп пайда болды. Тіл- 
дің көне замандағы дәуіріиде қазіргі жалғаулықтар, демеулер 
болмағандығы белгілі нәрсе. Көне дәуірде сөйлемдер қазіргідей 
грамматикалық тэсілдермен құрмаласып, дербес айтылатындығы 
айқын. Мұны мыиадан байқауға болады. Ескі замандағы жазу
522



пұсқаларында қазіргі жалғаулықты салаластар тіпті аз кездеседі. 
Сөйтсе де, жалғаулықсыз паратаксистер кездесіп отырады. Тілдін 
мұндай көне замандағы ерекшелігі жалпы халық тілінде көп сақ- 
талған. Мысалы, қарапайым халық тілінде сөйлемдерді, әдеби тіл- 
дегідей күрделендіріп, құрмаластырып айту сирек кездеседі. Ха- 
лық тілінде, ауыз әдебиетінде іргелес салаластар жиі кездеседі де, 
жалғаулықты салаластар көбіне ғылми жәие басқа әдеби шығар- 
малар тілінде көп қолданылады.

Сөйтіп, іргелес құрмаластарда қазіргі салаластын, да, сабақтас- 
тың да қасиеті болуы, олардың көбіне сөйлеу тіліне, ауыз әдебиетіне 
тәндігі — бұлардың қазіргі жалғаулықты салаластар мен сабак- 
тастардың, жалпы құрмаластардың алғашқы түрі екенін аңғар- 
тады.

Ертегілердө, кейде жазба нұсқаларда шұбаладқы жалғаулык- 
сыз бірнеше жай сөйлемдердің тіркестері көп кездеседі. Мына мы- 
салдарды қараңыз: Жоғарыда қарлығаиі үшып оісүр, аузында кесе 
тістеген шөбі бар; 2. Бүл таластан ештеңе өнбес, оюылды ңарап тү- 
аайың, кім бүрын көрсе, сол оісыл басы болсын,— деді (ертегіден).

Іргелес салаластар жалпы құрмаластардың алғашқы көне түрі 
болғанмен, қөбінесе ауыз әдебиетіне, ескі жазу нұскаларына тән 
тәсіл болғанмен, олар қазіргі жаңа жазба эдебиет тіліиде, көрнекті 
орыи алады. Қейінгі уақытта дамып қалыптасқан құрмаластардың 
жаңа түрлерімен (жалғаулықты салаластармен, сабақтастармен) 
бірге іргелестер де жиі қолданылады.

Құрмаластардың көпе түрі халықтық сөйлеу тіліпе де, әдеби 
тілге де бірдей тәнділігінде мыиадай заңдылық бар. Әдеби тіл өзінен- 
өзі шыға қалмайды. Ол тарихи халықтық тілдің дамуы нәтижесін- 
де, соның негізінде жасалады. Осыған байланысты жаңада дамыя 
қалыптасқан әдеби тіл жалпы-халықтық тілдегі сөз байлықтары- 
мен, дыбыстарымен, морфологиялық тәсілдермен бірге құрмалас 
сөйлемдердің де элемемттерін қамтыйды. Халық тіліндегі күрмалас 
сөйлемдердің көне, жетілмеген түрлері әдеби тілге еніп, бірте-бірте 
жетіледі.

Іргелестердің әдеби тілде бұлай орнықтылығьш дәлелдейтін та- 
ғы бір келелі фактор бар. Ол — басқа копармалы тілдердегі жал- 
ғаулықты салаластардың, сабактастардың кейде іргелестер арқылы 
аударылатындығы. Мысалы: «Никто не отрицает, что нынешние 

.социалистические нации в Советском Союзе — русская, украинская, 
белорусская, татарская, башкирская, узбекская, казахская, азер- 
байджанская, грузинская, армянская и другие ыации — коренным 
образом отличаются от соответетвующих старых, буржуазных на- 
ций в старой России как? по своему классовому составу и духов- 
ному облику, так и по своим социалистическим интересам и устрем- 
лениям»1. Мұнда что жалғаулыгы арқылы екі жай сөйлем сабак- 
тасып, қазақша екі сөйлемнің жалғаулыксыз іргелесіп қүрмаласуы 
арқылы аударылған. Қазакша былай деліиген: «Совет Одағында- 
ғы қазіргі социалистік үлттар — орыс, украин, белорус, татар,

1 И. С т а л и н .  Сочинение, т. II, 1949, стр. 339.



башқұрт, өзбек, қазақ, азербайжан, грузин, армяп және баска 
ұлттар — ескі Россиядағы осындай ескі буржуазиялық ұлттардаи 
өзінің құрамы мен рухани бейнесі жағынан да, өздерінің әлеумет- 
тік-саяси мүдделері мен тілектері жағьшаи да мүлде өзгеше екенін 
ешкім теріс дей алмайды»1. Орыс тіліне қарағанда, қазақ тіліиде 
бағындырғыш жалғаулықтар өте аз. Сондықтан орыс тіліндегі кей- 
бір жалғаулықты сабақтастар қазақ тіліне іргелес сөйлемдер аркы- 
лы аударылады. . ,

§ 82. Жайылыңқы, сыйысыңқы іргелестер

Әдеби тілде іргелес салаластардың стильдік екі түрі болады: 
ж а й ы л ы ң қ ы т ү р і, с ы й ы с ы ң қ ы т ү р і. Жайылыққы ір- 
гелеске мынадай іргелестер жатады. Жүндь су көтереді, оісүйрікті 
ду көтереді, қайғыны ер көтереді, қорлықты дария кәтереді, арыс- 
ты ай көтереді, өлімді сай көтереді (фольк.). Мұнда бірнеше жай 
сөйлемдер салаласып, бір-бірімен үласып айтылған. Бұлардық ара- 
сыи байланыстырыгі тұрған ешбір жалғаулық жоқ, сөйтсе де, олар 
бір-бірімен ұласып, үйлесіп тұр. Сырттан қарағанда ол өлеқ тәріз- 
ді, бірақ әлеқ емес. Ж ай сөйлемдерді бір-бірімеы мағна жағынан 
ұластырып тұрған олардық бір ғана «төзімділікті қасйетті» сыпат- 
тауы. Ал, дербес б сөйлемді үйлестіріп, қабыстырып тұрған — ор- 
тақ баяпдауыш; бәрініқ баяндауышы бірдей (кәтереді). Ол әр 
сөйлемде бір мәнде, бір формада қайталап, сөйлемге пбэтикалык 
үдеме реқ беріп тұр. і

Сөйтіп, іргелес.тіқ жайылыққы түрі туралы мынаны айтуға бо- 
лады: негізгі бір ұғымды толық сыпаттау үшін бірнеше жай сөй- 
лемдердіқ қысқартылмай, толымды түрде ешбір жалғаулықсыз 
құрмаласкан тобы ж а й ы л ы қ к ы і р г е л е с болады. Жайылық- 
қы іргелеске енген жай сөйлемдердіқ баяндауышы ортақ, бірдей 
болады, бірақ ол әр сөйлемде кайталап отырады.

Іргелестіқ сыйысыққы түріне мынадай сөйлем жатады: Бір жер- 
де күыі, бір оісерде өнер, бір оюерде мінез кәрсетіледі (М. Әу.). 
Мұнда дербес үш сөйлем ықшамдалып айтылған. Олардық баян- 
дауыштары, жоғарыдағы жайылықкы сыякты, барлық компонент- 
ке бірдей ортақ. Бірақ ол әр сөйлемде қайталақтанбай, еқ соқғы 
сөйлемде бір-ақ рет айтылған. Егерде бүл сөйлемді толық етіп 
айтқан болсак, бір оісерде күш көрсетіледі, бір жерде өнер көрсе- 
тіледі, бір жерде мінез көрсетіледі болар еді. Алғашқы келтіріл- 
ген жайылыңқы іргелес: оісүнді су, оісүйрікті ду көтередҢ қайғыны 
ер, қорлықты дария көтереді; арысты ай, өлімді сай кәтереді — бо- 
лып сыйысып айтыла алады. Олай болса, сыйысыққы сөйлемдер. 
жайылыққы іргелестіқ ықшамдалуынан, сыйысуынаи жасалады 
екен. Мұндайда жайылықкы іргелестер жай сөйлемге айналады, 
яғни жайылыңқы іргелестіқ сыйысықкы түрі жай сөйлем болып 
саналады. Шынында бір жерде күш, бір оюерде өнер, бір жерде 
мінез көрсетіледХ болып айтылса, онда бүл іргелес сабақтас бол-

1 И. С т а л и н. Шығармалар, II т.. 1949. қаз. 380-бет.
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май, бастауышы да, баяндауышы да ортақ сыйыспа жай сөйлем 
болады. Жайылыққы іргелестерді ықшамдап сыйысыққы етіп ай- 
ту — сөйлемге әдеби түр беруге байланысты болады. Жай сөйлем- 
дерді ыкшамдамай, жайылтып, мүшелерін дағдылы тәртіппен қүру 
сыяқты іргелесіп қурмаласқан дербес сөйлемдерді толық қалпында 
байланыстырсақ, ол ресми дағдылы, яғни статикалық түрде үғы- 
нылар еді. Сондықтан жазушы, я сөйлеуші дербес сөйлемдердегі 
қайталайтын ортақ мүшені ыкшамдап, қысқартып айту арқылы 
ондай қүрмаласқа, я ондай сөйлемге поэтикалық, яғни дииамика- 
лық рең береді. Мүндайда іргелестегі күрделі ой жайылмай, шү- 
балаққыланбай, ықшамдалып, түйдектеліп үдеме түрінде үғыныла- 
ды. Мысалы, мынаны салғастырықыз: қоянды қамыс өлтірер, ерді 
намыс өлтірер — қоянды қамыс, ерді намыс өлтірер.

Іргелес салаластар жалғаулықты салаластаи да, сабақтас қүр- 
маластан да жасала береді, яғни жалғаулықты салалас және са- 
бақтас күрмаластар іргелеске айнала береді. Мүны толық етіп айт- 
сақ: Айщ аныц дұрыс, сондықтан (сол себепті, соның үшін) мен 
тоқтаймын (жалғаулыкты салалас). Айтқанық дурыс болғандық- 
тан мен тоқтаймын (сабақтас)- Айтқанық дүрыс, мен тоқтаймын 
(іргелес салалас).

. Сөйтіп, мағна жағынан бір-бірімеи тығыз байланысты, бірақ 
аралары дауыс ырғағымен ғана түтасып айтылатын бірнеше жай 
сөйлемдердің күрделі тобын іргелес салалас дейміз.

§ 83. Жалғаулықты салалас қүрмаластар

Жалғаулықты салаластық қурмалас. Салаласып күрмаласатын 
сөйлемдер бір-бірімен аналитикалык қалыпта қүрмаласады, яғни 
әр сәйлем өздерініқ жеке айтылудағы дербестігін сақтайды, тыя- 
нақты қалыпта тұрады. Мундай адамды Бораш өмірінде көрген 
емес, сондықтан ол тақданған еді (Ғ. Мүср.). Мүнда құрмаласқан
екі с.өйлемніқ екеуі де өзінің дербес, дара айтылатын қалпын сак- 
таған. Екі сөйлемнің баяндауышы да тыянакты калыпта түр. Та- 
ғы бір мысал: Дем.імізді. тоқтатып тықдадық, бірақ ештеқёнің ды- 
бысы естіле қоймады (Ғ. Мүср.). Мүнда күрмаласкан әрбір жай 
сөйлемніқ баяндауыштары өздерініқ бастауыштарымен жақтасып 
тұр. ■ ,

Кейбір зерттеушілердіқ пікірінше әлденеше жай сөйлемдердіқ 
тобы кұрмалас болып есептелуі үшін опдағы әрбір жай сөйлемдер- 
діқ баяндауыштары етістіктіқ жіктеу түрінде түруы шарт. Егерде 
бул шартты орынды дейтін болсақ, ол салалас күрмалас сөйлем- 
дердің түяғасында тольтк сақталады. Салаласып күрмаласқан жай 
сейлемдердіқ баяндауыштары, жай сөйлемдегі сьтяқты, жіктеу тү-
рінде, я атау түрінде түрады да, 'өздерініқ бастауыштарымен жақ- 
тасады. Онық себебі — құрмаласқан жай сөйдемдердіқ арасыида- 
?ы грамматикалык катнастар, оларды құрмаластыратын жалғау- 
лықтардан білінеді.
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Сөйлемдерді салаластырып (тең дәрежеде) кұрмаласгыратын 
жалғаулықтар жәые олардың қызметін атқаратын сөздер — салалас- 
тар арасындағы синтаксистік катнастың көрінісі. Сонымен қатар,. 
әрбір жалғаулықтың белгілі синтаксистік мәні болады. Мына мы- 
салдарды талдайық: коян бастапкыдай жүре алмады, өйткені ол 
шаршап қалыпты, бірақ әдіс алған неме, енді жалтармамен жак 
сақтап қалың ағашка жақындап келеді (С. Мұқ.). Мұндағы сала- 
ласып құрмаласкан үш сөйлемнің арасы екі түрлі жалғаулықпең. 
байланысқан — өйткені, бірақ. Өйткені жалғаулығы бірінші, екін- 
ші сөйлемнің арасындағы себептестік қатнасты көрсетіп тұр. Қоян 
бастапқыдай жүре алмады. Ыеге? — Өйткені ол иіариіап щалыпты. 
Екінші сөйлем бірінші сөйлемдегі окыйғаның себебін көрсеткен. 
Біращ жалғаулығы екінші сөйлем мен үшінші сөйлем арасындағьі 
қарсылықты қатнасты көрсетеді.

§ 84. Салалас сөйлемдерді байланыстыратьін жалғаулықтар
Қазақ тіліндегі жалғаулықтар және олардың қызметін атқара- 

тын көмекші сөздер мыналар: және, да (де), бірақ, сонда, деген- 
мен, алайда, сүйтсе де, әйтсе де, не, немесе, я, біресе, сол се- 
бепті, сондықтан, солай болғандықтан, өйткені, себебі, мен (пен, 
бен), тағы, құй, т. б. „

Бұлардың барлығы бірдей сөйлемдерді құрмаластыруға жұмса- 
ла бермейді және барлығы да жай сөйлемнің кұрамындағы мүше- 
лерді байланыстыруға түгел қолданылмайды. Мысалы: мен жал- 
ғаулығы жай сөйлемді кұрмаластырмайды. Осы сыяқты кейбір 
жалғаулықтар, жалғаулық қызметіндегі с.өздер кұрмаласта көп 
қолданылады да, сөйлем мүшелерінің арасын байланыстырмайды.

Салалас күрмаласта көбірек жұмсалатын жалғаулық — бірақ, 
сондықтан, өйткені, себебі, дегенмен. Бүдан басқалары белгілі жер- 
де ғана жай сөйлемдерді кұрмаластырады. Мысалы: не кітап оқы, 
не оісатып үйқта дегенде, не жай сөйлемдердегі жалғаулық қызме- 
тінде айтылған,— ол екі баяндауыштың, сол арқылы екі сөйлемнің 
арасын жалғастырады. Ал, ауылға хатты сен о/саз, не мен жа- 
зайын, ауылға хатты не сен жаз, не мен жазайын дегенде де екі 
дербес сөйлемиің арасы не аркылы байланысқан, ол екі бастауыш- 
тың, с.ол арқылы екі сөйлемнің арасын жалғастырып тұр. Мұнда 
әр сойлемнің дербес бастауышы, баяндауьішы бар. Бірінші сөйлем- 
иің бастауышы жіктеу есімдігінің екінші жағыида тұрғандықтам, 
баяндауышы бүйрық райдың екіиші жағында (жаз) тұр, екінші сөй- 
лемнің бастауышы' жіктеу есімдігінің 1-жағы (мен) бағындыратын, 
баяндауышы да, біріиші жақта (жазайын) тұр.

Жалғаулықтардың, жалғаулық қызметіндегі сөздердің мағнала- 
ры әртүрлі болады. Мысалы, бірақ, дегенмен, сонда да, сөйтсе де, 
алайда дегендердің мағналары біртектес. Бұлар көбіне салаласып 
құрмаласқан жай сөйлемдердің арасындағ^і қарсылықты қатнасты, 
көрсетеді, екінші* сөзбен айтканда, салаласып күрмаласкан жай 
сөйлемдердегі ойдың бірі-біріне қарсы койыла байланысқанын көр- 
сетеді. Бұл жалғаулықтар қ а р с ы л ы қ  м ә н д і ж а л ғ а у л ы  к- 
т а р делінеді.
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Сондықтан, себебі, өйткені, сол себепті, солай болғандыщтан де- 
гендер салалас қүрмаластағы жай сөйлемдердіқ себеп-салдар тү- 
рінде байланыскандығын көрсетеді, яғни бір сөйлемдегі ой баска. 
сөйлемдегі ойдық себебі екендігін білдіреді. Сондықтан бұлар с е- 
б е п - с а л д а р  м ә і і д і  ж а л ғ а у л ы қ т а р  делінеді. Мысалы: 
Шорманньщ Мұстапасы атымды алып, Атандым сол себептен жаяу 
Мұса дегенде, бірінші сөйлем екінші сөйлемдегі окыйғанық себебі 
болып тұр. Егерде себепті білдіретін сөйлем соқында келсе, онда 
мұндағы екі жай сөйлемніқ арасы себебі, өйткені, сол себепті жал- 
ғаулықтарымен күрмаласар еді (Мысалы: мен жаяу Мұса атан- 
дым, өйткені (себебі) Шорманнық Мұстапасы атымды алып қой- 
ды). Не болмаса, немесе, я дегендер бірнеше жай сөйлемдердін. 
салаласып қүрмаласқандығын көрсетеді. Сондықтан бұлар т а л -  
ғ а м а м ә н д і ж а л ғ а у л ы қ т а р  деп аталады.

Бұл айтылған жалғаулық сөздерден және, да жалғаулықтары- 
ның мағнасы бөлек. Бүл екеуі нағыз жалғаулық, бірінің орнына 
бірі жүре бермейді. Д а (де...) жалғаулығы салаласып кұрмалас- 
қан бірнеше жай сөйлемдерде айтылған оқыйғалардық бір мезгіл- 
де, біріне бірі жалғас болғандығын білдіреді. Және жалғаулығы 
да, да сыяқты, оқыйғанық жалғас болғандығын білдірумен бірге, 
бір оқыйғаның үстіне ұласа, қабаттаса екінші оқыйғанық болған- 
дығьш білдіреді. Және жалғаулығы арқылы қүрмаласатын жай 
сөйлемдердегі оқыйға мезгілдес болуы шарт емес. Мезгілдестік, 
негізінде' да жалғаулығына тән. Мысалы: 1) Шымылдық ашылды 
да, концерт бастсілды; 2) Бұл о/солы тамаша көріп көңіл ашылды 
және көп жолдастармен кездсстік. Бірінші сөйлемде да ар.қылы 
шымылдықтық ашылуы мен концерттіқ басталуы бір мезгілде, бі- 
ріне бірі іле-шала болғандығы көрсетіледі. Екінші сөйлемде және 
аркылы коннерт көріп, көқіл ашылудық устіне жолдастарымен кез- 
десудіқ қоса болғандығы көрсетіледі. Және, да жалғаулықтарьі 
ы қ ғ а й л з с  м ә н д і  ж а л ғ а у л ы қ т а р  делінеді.

Сөйтіп, салалас қүрмаластық жай сөйлемдердің арасын байла- 
ныстыратьгн жалғаулыктардың, жалғаулық қызметіндегі сөздердіқ 
мағналары әртүрлі болады. Қазақ тіліндегі жалғаулықтардық са- 
лалас күрмаласта ерекше бір өзгешеліктері бар. Ол мынау. Мыса- 
лы: орьіс тілінде салалас қүрмаластағы жалғаулық ондағы жан 
сөйлемнің біріне ғана бейім болмай, бәріне бірдей қатысты бола- 
ды. Ал ,казақ тілінде барлык жалғаулық олай емес. Мысалы, ық- 
•ғайлас (жәнеде, ал) жалғаулықтар күрмаласқан жай сейлемдер- 
дің бәріне бірдей тен болады, ал, қалған карсылықты, талғамалы, 
себеп-салдар мәнді жалғаулыктары олай емес,— салаластағы бір 
сәйлемнің күрамыида айтылады:

Малбағар муны көрмек түгіл естімеген еді, сондықтан ол бүған 
біраз танданды (С. Мүқ.). Малбағар бұған қатты тақданды, себебі 
ол мүны көрмек түгіл естімеген де еді.

Салаласып курмаласатын жай сейлемдер теқ дәрежеде байла- 
иысады. Бірак бүдан салаласып күрмаласатын жай сөйлемдердін. 
арасыпдағы синтаксистік катнасты бір-ақ түрлі, әркашан бір мағ- 
налы ғана болады деп түсінуге болмайды. Салаластағы жай сей-



лемііін арасындағы қатнас әртүрлі, әр мәнді болады. Жоғарыда 
айтылған жалғаулықтардың мағналары әртүрлі болуы осы сала- 
дастағы жай сөйлемдердің арасындағы синтаксистік қатнастың әр- 
түрлі болатындығынан. . ? 1,1"!

§ 85. Салалас қүрмаластардың түр-түрі.

Қазақ тілінде салалас қүрмалас сөйлемдердің қалыптасқан мы- 
надай түрлері бар: 1) ы ң ғ а й л а с  ( м е з г і л д е с )  с а л а л а с ,
2) к а р с ы л  ы қ т ы с а л а л а с, 3) с е б е п-с а л д а р  с а л а -  
л а с, 4) т а л ғ а м а л ы с а л а л а с.

1. Ыңғайлас салаластар. Мезгілдесіп салаласқан жай сөйлем- 
дердің арасы да (де), және жалғаулықтары арқылы байланысады. 
Мысалы: күн нүрын бізге төкті де, гүлденді емір құлпырып (Қ. Ә.). 
Д ауы л үлыйды және күн күркірейді де найзағай шартылдайды.

Ж ай сөйлемдерді ыңғайластырып қүрмаластыруға еді, екен кө- 
мекші етіетіктерінің де әсері болады. Бірақ бүл екеуінің дәнекер 
болатын жері де, болмайтын жері де бар.

Ыңғайлас салалас сөйлемге енген алдыңғы жай сөйлемнің 
баяндауышы негізгі етістен болып, еді, екен оның көмекші сыңары 
болып айтылады. Еді, екен көмекшілері осы жағдайда ғана дәне- 
кер бола алады. Ыңғайлас салаласқа енген алдыңғы сойлемнің 
негізгі баяндауышы есім сөзден, есімдіктен больгп, еді, екен-дер 
олардың көмекші сыңары болып келетіні де болады. Мүндайда еді, 
екен ондағы сейлемдерді қүрмаластыруға дәнекер бола алмайды. 
Мысалы: I. Баласынан хат келіп еді, ата-анасы қатты қуанды. 
Баласынан хат келген екен, ата-анасы қатты қуанып отыр (мүн- 
дағы еді дәнекер). II. Балалары әлі оісас еді, Айбас пен Айиіа соны 
ойлайтын көрінеді. Балалары әлі жас екен, Айбас пен Айша соны 
көп ойлайтын көрінеді (мүндағы еді, екен дәнекер емёс). Бірінші 
екі мысал қүрмаласқан екі сөйлемнің алдыңғысының негізгі баян- 
дауыш ы— етістік (кел), ондағы екен, еді дәнекер. Сондықтан 
біріншідегі екі сейлемнің тіркесі мезгілдес салалас болады. Ал 
екінші мысалда олай емес. Қүрмаласқзн екі сөйлемнің алдыңғысы- 
ның негізгі баяндауышы есім сөзден жас, — болып еді, екен оның 
көмекші сыңары болып түр. Мүның екеуінде де дәнекерлік мағна 
жоқ. Сондықтан өкінші мысалдағы екі сөйлемнің тіркесі салалас, 
емес, іргелес қүрмалас.

Еді, екен аркылы қүрмаласатын мезгілдес салаластың тағы бір 
өзгешелігі бар. Ол мынау: алдыңғы сөйлемдегі еді соңғы сөйлемде 
енді, я казір, быйыл сыякты мезгіл үстеулерідің біреуі түруын қа- 
жет етеді. Бұл ауылдар— аралары қаіиық шашыраңқы болушы 
еді, енді олсір шоғырлсінып топталыпты. Егерде енді еөзі түсіріліп 
айтылса, жай сөйлемдердің арасындағы байлаііыс әлсірер еді (Мы- 
салы: Бүл ауылдардың аралары қашық шашыраңқы болушы еді, 
олар шоғырланып топталыпты — деген сыяқты). Осымен байла- 
нысты мезгілдес сабақтаска енген жай сөйлемдер кейде еді, екен 
көмекшілерінің енді, я басқа мезгіл үстеулеріне іліктесуі арқылы
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■хұрмаласады дейміз. Мұндайда еді, екен алдыңғы сөйлемде тұра- 
ды да, енді соңғы сөйлемде тұрады.

Д а  аркылы құрмаласатын жай сөйлемнің баяндауышы ылғи 
жіктеу жалғауында тұрады. Да жалғаулығы, кейде еді, екен арқы- 
лы құрмаласкан сөйлемдерде де солардың үстіне айтылады. Мыса- 
лы: қонақ қойдан жуас болып отырар еді де, үй иесі оны ынтамен 
күтер болар едІ (С. Мүқ.). Мұндайда еді, екен дәнекерліктен 
ажырайды да, күрделі баяндауыштың сыңары болып кетеді.

Ыңғайлас салалас қүрмаластағы жай сөйлемдерді құрмаласты- 
.руда және жалғаулығы. сиректеу қолданылады. Сөйтсе де, мынадай 
салаластар да. кездеседі. Мысалы: Жомарттың бүгін жүре ңояр- 
лық ниеті жоң еді оюәне оның тілегіне ңарай даяр көлік те болма- 
ды. Қазіргі қазақ тілінде жэне көбінесе жайылма сыйыспалы сөй- 
лемдерде бірыңғай мүшелердің арасын жалғастыру үшін қолданы- 
лады. Сонымен қатар, әсіресе, орыс тілінен аударылған әдебиетте 
орысша и жалғаулығының орнына келеді. Және жалғаулығының 
'мағнасы кейбір тюрік тілдерінде, мысалы: башқырт, өзбек тілде- 
рінде һэм, хам аркылы беріледі. Бер кисе һыбай бедзге қаршы 
кидделер. һәм үлердзың береһе бедздзен йүл һорады. Бірнеиіе сы- 
бай бізге ңарсы келді де, біреуі бізден оісол сурады (несколько 
сыбай шли к нам и один из них иас спросил дорогу).

Ыңғайластарға мысал. Бұл айтылғанға біреу нанды да, біреу 
нанбады {Ә. Әб.). Сөз осымен бітті де, Алшынбай біраз отырып 
үйіне қайтты (Ә. Әб.). Олар келіп жолға түскенде, Қайырдың шта- 
бы алдында еді де, Теміржанның штабы артында еді. Ойпырмай 
деймін, бет-аузы жылтырап күлімдеп алады да, барлық амал со- 
дан өрбиді. Бәкірдің айтқанымен жүретін отыздан аса жігіт бар 
екен, олар Бекболаттың өз адамдарымен бірге араласып қосылып 
кетті (Ғ. Сл.). Бұл жолы тағы жығылам деп сескенген ит қоянды 
тістерде тым еңкейген еді, қоян бұғып жата қалды (С. Мұқ.). 
Теміржан ұя хатшысы еді де, Қайыр мүғалім, ҒІәжім шын белсен- 
ді еді. Жазды күні отыздай-ақ ат бар еді, қазір олар 100-ден асып 
кетіпті (Ғ. Мұст.). Қоян ұзап еді, ызаланғандай жүгірісін үдеткен 
ит зымырап лезде тағы жетті (С. Мұқ.). Құнанбайдың пішініне 
Абайдың көзі түсіп еді, ол әр нәрсеге сергек қарап отыр екен 
(М. Әу.). Абай шегіне түсіп бүйірден бір байқап қарап еді, жоны да 
жұмырланыпты. Бұларды кіргізіп жіберіп, Абай енді үйге карай 
көзғалмақ болып еді, үй ішінен тағы бір нәреемен қарбаласыл, 
Қаратай шығып кследі екен. Кейде маңдай терісін жыйырыңқырап 

* екі көзін жұмып сөйлей бастайтын әдеті бар еді, бұл жолы да со- 
ған салды. Абай өз пәтерлерінен екі-үш көше ұзап кетіп еді, бір 
уақытта пұшпақ айналып, сөйлеп келе жатқан жаяу топ көрінді 
*(М. Әу ).

2. Қарсылықты салалас. Қарсылықты салалас сәйлем дегеніміз 
( мағналары бір-біріне қарсылас болып құрмаласқан бірнеше жай 
I' сөйлемдердің тобы. Қолындағы бар етін асып, жылы жұмсағын 
1 осыларға тосып, түнерген ашуды бір тарқатып жіберуге бәйек бо- 
|  лып жүр, бірақ кебежесі құрғырда еті құрғырдың етегі ашылып
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жатыр, әйтсе де төрт^уінің жырылып кетпеуіне кәрі шеше өзік 
едәуір дәнекер көреді. Мүнда үш жай сөйлем қүрмаласқан. 
Бірінші сөйлемдегі ойға ежінші сөйлемдегі ой қарсы айтылған, ал 
үшінші сөйлемдегі ой екінші сөйлемдегі ойға қарсы келген.

Мағналары бір-біріне қайшы сөйлемдердің барлығы бірдей
салаласа бермейді. Мына мысалды қарайық: Сол бетімен ауылда- 
ғы сам-саған сан қолға әлек салған. Бірақ жыйылған елдің ішінде- 
гі басты адамдарды бірін-бірі өлтіріп, араздаспасын деп шапан 
айыбьімен Күшікбайдың атын қайырыпты (М. Әу.). Бүл мысалда- 
ғы екі дара сөйлемнің мағналары бір-біріне қарсылас болғанмеп, 
қүрмала-с е-мес, себебі мүыдағы қатар антылған екі сөйлем интона- 
циямен жекеленіп, арасы ажырап түр. Қайшы мәндес сөйлемдердің 
зсейде қүрмаласьіп, кейде қүрмаласпауы, әрине, сөйлеушінің онда- 
ғы оқыйғаларды үластыру, үластырмауына байланысты. Сөйлеуші 
бірде әр сөйлемдегі ойды, оқыйғаны бір-бірімеі. үластырып, түтас- 
тырыи айтса, кейде бүлай етпей, әрбір оқыйға туралы ойды дара- 
лап, дербес көрсетеді. Бізге керегі мұндай қарсылас сөйлемдердіц 
қүрмаласқан іүрін оның қүрмаласпаған түрінен ажырату. Біздіқ- 
ше жай сөйлемдер қарсылас болып қүрмаласса, бір интонация,
бір-бірінен ажырамай барлығы үласып түрады. Ал, одар қүрмалас- 
пай, әр сөйлем дербес мағнада айтылса, әр сөйлем бөлек деммен,. 
бөлек интонациямен дараланып айтылады. Мына екі сөйлемді сал- 
ғастырыңыз: 1) Бұл үй ауыз үй ретінде салған бөлме екен. Бірақ 
ауыздағы бөлме, қазіргі қалпында үйліктен шығьгп әрі шошала, 
әрі қораның міндетін атқарып түр; 2) Шәпті алып қайтқанда 
молаға соғып, мешітке кіріп еді, бірақ ешнәр-сенің ізін таба ал- 
мады.

Қарсылас болып қүрмаласқан жай сөйлемдер әрқашан, бірак,. 
әйтседе, дегенмен, сонда да сыяқты қарсылықты жалғаулықтар 
арқылы күрмаласады. Бүлар мезгілдес қүрмаластардай алдыңғы 
сөйлемде болмайды, соңғы сөйлемяің алдында түрады. Мүның бел- 
гілі себебі бар. Дағдыда соңғы сөйлемдегі ой алдыңғы сәйлемдегі 
ойға қарсы қойылады. Сондықтан қарсылықты жалғаулық қар- 
сы қойылатын сөйлемде түрады.

Қарсылықты болып қүрмаласатын жай сөйлемдердің бірі болым- 
ды, бірі болымсыз больга та қарсыласады. Қейде бірінші сөйлем бс- 
лымды түрде (мағнада) айтылады да, екінші сөйлем болымсыз түрде 
оғаи қарсы қойылып айтылады. Мысалы: Ол ұйқтсшсщ больіп жат- * 
ты, бірақ ұіщысы келмеді. К,уып оісеткен көккептер қоянды екі- 
ұш рет шалып еді, бірақ қояны құргыр ауызға түсе қоймады * 
(С. Мұқ.). Ол бағанағы орындығын әкеліп отыруға бейімделіп еді, 
бірақ ақынның үні қайта шықпады (М. -Әу.). Бүл үш мысалда да 
мағнасы қарсы қойылатын сөйлем болымсыз түрде айтылып, мағ- 
насы болымды сөйлемнен кейін келген. Болымды сөйлемиің баяи- 
дауышы етістіктің болымды түрінде айтылып, ,оған қарсы қойыла- 
тын сөйлемнің баяндауышы етістіктің болымсыз турінде келген.

Қарсылас салаластағы жай сөйлемдер әрқашан бірі болымды, 
бірі болымсыз болып келе бермейді. Кейде қүрмаласқаи жай сөй-
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лемдер болымды мағнада тұрып та қарсылас болады. Мысалы: 
Екеуі қосылып кейінгілерді күтпскиіі болып еді, біращ мына жак- 
тан біреу оларды шақырып әкетті. Мүнда құрмаласқан екі сөйлем- 
нің екеуі де болымды мағнада, еөйтсе де,— қ а  р с ы л  ас.

Қарсылықты салаластар басқа тюрік тілдерімде де қалыптасқан 
кұрмалас, оны мына мысалдардан көруге болады:

Қ  ы р ғ ы з т і л і н е н: Ар лсаққа кеткен жолдар көп еле, біроқ 
Жилин қашуға мүмкін емес екендігін білді (Әр жаққа кетіп жатқан 
жолдар көп еді, бірақ Жилин қашудын мүмкіи еместігін білді). 
Жилиндин аты кулук еле, бирок апдан да тигилердін аты кулугу- 
роок көрүиду (Жилиннің аты жүйрік еді, бірақ одан да аиалардыц 
аты жүйрігірек көріиді). Бәйсеи Асандықыиа келди, бирак Асан 
үйдо еле (Бейсен Асандікіне келдіі, бірақ Асан үйінде жоқ еді).

3. Себеп-салдар салалас. Себептес салалас деп бірнеше жай 
сөйлемдердің бір-бірімен себептес болып құрмаласқан және ондағы 
жай сөйлемдердіц бірі салдар, бірі себеп бор ұласуын айтамыз. 
Мысалы: Оның бәрін айтсам табанбащан бір *оісүма керек, сондық- 
тан әңгімені осымен доғарсаң ңайтеді.

Себеп-салдар салалас сөйлемдердегі жай сөйлемдердіц арасы 
сондықтан, себебі, өйткені, сол себепті сыяқты жалғаулықтар мен 
көмекші сөздер аркылы құрмаласады, сонымен бірге бұл салаласта- 
ғы құрмаласқан жай сөйлемдердің бірі себеп, ал, қалғандары салдар 
мағнадач айтылады. Салдар мағналы сөйлем негізгі оқыйғаны, 
нәтижені білдіреді де, себеп мағнадағы сөйлем оол негізгі оқыйға- 
ның болу, болмауын көрсетеді. Егерде салдар бүрын айтылыгі, оныц 
себебі соц айтылса, олардыц арасы өйткені, себебі жалғаулықтары 
арқылы құрмаласады. Мысалы: Әрине, өз үйіне жыйнаған плаиына 
тура келеді, өйткені осы қорада Бекболаттыц өзіне қараған бірта- 
лай жігіті бар (С. Мүқ.). Егерде керісіише болса, яғни салдар 
соц айтылып, себеп бұрын айтылса, мұндайда құрмаластағы сөіі- 
лемдердің арасы сондықтан, сол себепті жалғаулықтары арқылы 
құрмаласады. Мысалы: Жүріп келе жатып сөйлеу қыйын ғой, сон- 
дықтан бұлар тыныштық сақтап үндемей келеді.

Бір синтаксистік қатнастың екі түрлі берілуі кездейсоқ емес. 
Бұл екі түрлі тәсіл қазақ тілініц тарихи дамуына байлаиысты өз- 
гещелік. Себеп-салдар салалас сөйлемде салдардыц бұрыи келіп, 
себептіц соцынан айтылуы ескі, алғашқы тәсіл болуға тиіс. Ал, себеп, 
салдардыц реттесуі — жацалық, керісінше реттесу. 1927 — 28 жыл- 
ға дейінгі әдебиетте с о н д ы қ т а и  жалғаулығы мұглдем кездес- 
пейді. Сол сыяқты, мұндай жалғаулықпен байлаиысқан салалас 
сөйлем басқа тюрік тілдерінде еирек. Себеп салдардан бұрын ай- 
тылыи, с о н д ы қ т а н  - жалғаулығы арқылы қурмаласу орыо тілі- 
кен алынған синтакоистік құрылыс. Басқа тюрік тілдерінде қазақ  
тіліндегі еыякты оебепті білдіретін сөйлем дағдыда салдардьі біл- 
діретін сәйлемнен соң тұрады. Бұл ескі тюрік тілдерініц нұсқала- 
рында да солай.

4. Т а л ғ а м а л ы с а л а л а с .  Қазақ тіліндегі салалас құрма- 
ластыц тағы бір түрі талғаулы салалае. Қейбір жай сөйлемдер бір-
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келкі оқыйғаның ынғайластығына сәйкес құрмаласады. Бұлай құр- 
маласқан сөйлемдерде олардық әрқайсысы талғанып көрсетіледі. 
Мысалы: іші пысып оісүрген іиақта.оісолықтым ба, немесе білген 
кеңестерін білдіргісі келді ме, Ж зкең өте үлкен әңгімелер ңозғады 
(С. Мұқ.). Мұнда әр сөйлем тен түрде талғанып айтылған. Тал- 
ғаулы салаластағы компоненттердін арасы не, немесе, болмаса, 
әйтпесе, әлде, мейлі, әрі сыяқты жалғаулық сөздер арқылы құрма- 
ласады. Осындай салаласты т а л ғ а у л ы  с а л а л а с  деп атайды. 
Мысалы: Атыға тез келсін, әйтпесе мен күтпей кетіп қаламын. Мен 
барамын, әйтпесе ақсақалдын өзі келер (Ә. Әб.). Мүшелері біркел- 
кі сәз тіркестерінен болған сыйыспалы жай сөйлемнен, жайылма 
сөйлемнен мүндай салалас күрмалас әбден ажырап болмаған. Тал- 
ғаулы салалас пен сондай жай сөйлемнің арасына формалдық жағы- 
нан шек қою кейде кыйын. Бірақ белгілі тұрғыдан қарап ажыра- 
ту қажет. Бұл екеуін ажыратудың бірден-бір су айрығы, межесі әр 
баяндауыштың өзіие тән бастауышының болу, болмауы ғана. Бас- 
ка критерий жоқ. Ег'ерде талғаулы салалаетағы жай сөйлемдердін 
өздеріне тән бастауыштары болса, ол салалас, ал, ондай дербес 
бастауышы болмаса, жайылма болады. Мыиа мысалдарды қара- 
ңыз: Бірер о/сыл оқын біліміңді квтер, зйтпесе ңызмет істе. Бүл 
сөйлем сыйыспалы жай сөйлем, бастауышы біреу, баяпдауыштары 
(қызмет істе, білімінді көтер) белек, екі баяндауыш та үшішні 

жақта тұрып арасы әйтпесе жалғаулығымен байланысқан. Маған 
оісолға оісеткендей ңароісы жіберсін, әйтпесе мен бара алмаймын 
(А. Тоқ.). Мүнда екі сөйлем күрмаласқан, екеуінің бастауышы да 
баска-баска, бұл — жалғаулыкты салалас.

Жоғарыда салалас құрмаластар бір тұрғыдан ғана қаралды, 
яғни бастауышы да, баяндауышы да бар компонеиттерден кұрал- 
ған басы ашық салаластар ғана қаралды. Асылында салаластағы 
компоненттердің баяидауыштары болуы шарт, өйткені баяндауыш- 
сыз сөйлем болмайды. Ал, кұрмаластағы компоненттердің кейде 
бастауышы айтылмауы, я болмауы да мұмкін. Мына мысалды қа- 
раныз: Жапыраңтар мен салындылардың арасындағы зыянды оісзн- 
діктерді өртейді, болмаса оларды топыраңпен цалың етіп көміп 
тастайды. Бұл кұрмаласта екі сөйлем бар. Бірі — окапыраңтар мен 
салындылардыц арасындағы зыянды окәндіктерді өртеу туральі, екін- 
ші — болмаса оларды топырақпен ңалың етіп көміп тастайды. 
Екеуіпде екі түрлі іс туралы ой айтылған. Бұлардың екеуіиде де 
бастауьтш белгісіз, бірак екі түрлі дербес ой айтылған.

Кейде салаластағы компоненттердін бастауышы ортақ болуы 
мүмкін. Мүндайда пегізгі бастауыш алдыңғы сөйлемде тұрады да, 
соңғы сөйлемде оның орнына жіктеу есімдігініц үшінші жағы ай- 
тылады, я болмаса өздік есімдігі айтылады. Кейде бұл есімдік ай- 
тылмайды да, бірак ол есте сақталадч. Мысалы: ...Көмірдей оісыл- 
тыр ңара, көлемді сацалы бар, оісалпаң ңызыл оісүзді, ісінген қалың 
ңызыл қабақты Әзімбай осылайша тор қүрып, өзі құрық оісонып 
отыр (М. Әу.). Мүнда екі сөйлемнін де бастауышы логикалық жа- 
ғынан — Әзімбай. Бірақ екінші сөйлемде онық орнына өзі бас- 
тауыш болып тұр.
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Қасқырлар ұзақ уақыт ашыққаннан жүдеп болғаіқ сондықтан 
олар жайшылықтағыдай әлдеқалай жүріп келеді. Л е с қардық 
үстімен сырғанап, талайын астыиа салып таптады, бірақ ол ажал- 
ға ұшыраған ғой, ақырында өзі қүлады.

Бұл сейлемдерде компоненттердің бастауыштары ортақ, бірақ 
негізгі бастауыш алғашқы сөйлемдерде айтылып, соңғы компонент- 
терде олардын орынбасар есімдіктері бастауыш болып тұр.

>Қоғарыда айтылғандарға сәйкес, жалпы салаластардың мына- 
дай ерекшеліктерін айту керек. Салалас сөйлемдердің қай түрі бол- 
са да, ондағы компоненттердің бастауышына қарай екі қыйлы бо- 
лады: д е р б е с  б а с т а у ы ш т ы  с а л а л а с т а р ,  о р т а қ  б а с -  
т а у ы ш т ы с а л а л а с т а р.

Дербес бастауышты салаласқа құрмаластағы әр компоненттін 
өзіне тән дербес бастауышы бар салаластар жатады. Мысалы: Оқ 
отурынынан тисе керек, өйткені бір ңолы сылң етіп салбырай қал- 
ды (Лерм.). Мұнда әр компонеиттін бастауыштары дербес, басқа- 
басқа. Ортақ бастауышты салаласка құрмаласқаи компоненттердіц 
бастауыштары бір сез болған кұрмаластар лчатады. Мұндайда бас- 
тауыш алдыцғы сөйлемде айтылып, ол соцғы компоненттерге де 
бірдей қаты‘сты болады. Мысалы: Сағындыц үш түйені кемпір мен 
шалдың ңолына тастады да, өзі Таиікентке кәсіп іздеп кетті 
(А* Тоқ.).



X I. САБАҚТАС ҚҰРМАЛАСТАР

§  86. Сабактастағы ж а й  сөйл ем дер д ің  в зар а  катнастары . §  87. Бағыныңқы  
сөйл ем нің  басыңкымен байланы су ж олдары . §  83. Бағыныңқының  
көсем ш ел ер  аркылы күрмаласуы . §  89. Бағынынкы сөйлем нің  ес ім ш елер  
аркылы күрм аласуы . §  90. Бағыныңқы сө й л ем д ер д ің  шартты рай  
ф о р м а сы  арқылы күрм аласуы . §  91. С абактастарды ң ж іктелуі.
§  92. М езгіл  пысықтауыш бағыныңқы. §  93. С ебеп  пысыктауыш  
Ьағыныңкы. §  94. Амал пысықтауыш бағыныңқы сабақтас. §  н5. М ақсат  

высы қтауы ш  бағыныңкы сабактас §  96. Шарт бағынынқылы са б а қ т а с  
§ 97. Қарсылықты сабактас  күрм алас .  § 98. Салыстырмалы сабақтас.

§  99. Үйірлі м үш елі сабақтастар . § 100. Сыйыспалы сөйлем ж ә и е  
қайырмалы сабақтастар . § 101. Аралас күр м ал ас  сөйлем.

§ 86. Сабақтастағы жай сөйлемдердің өзара қатнастары

Лздан соң есік ашылып, еңгезердей сары Майыр кірді.
Бүл келтірілген мысалда бір мезгілде болған екі оқыйғаны 

білдіретін екі сөйлем бір-бірімен қүрмаласып айтылған. Бірінші 
сәйлем — есік ашылып, екінші сәйлем — еңгезердей сары Майьір 
кірді. Бүл екі сөйлем өзара байланысу мәніне қарай мезгілдес сала- 
ласқа бейім^ өйткені екі оқыйға біріне-бірі тіркес болған сыяқты. 
Сондықтан бүл сойлемді — есік ашылды да, еңгезердей сары Ма- 
йыр кірді деп мезгілдес салаласқа айналдыруға да болар еді.

Ал, ол екеуінің, арасы да мен жалғаспай, алдыңғы сойлемнің 
баяндауышы көсемше формада түру арқылы байлаиысса, олардың 
соңғысы сол қалпында жеке айтыла алады да, алдыңғысы сол 
қалпында жеке айтыла алмайды, еебебі оның баяндауышы кәсем- 
ше (тыянақсыз) қалыпта тур.

Осылай сабақтасып қүрмаласқан жай сөйлемдердің бірі тыя- 
нақты, қалғандары тыянақсыз болады, оның тыянақты бөлегігі 
б а с ы ң қ ы, тыянақсыз болегін б а ғ ы н ы ң қ  ы дейміз.

Сабақтас сөйлемнің құрылысы. Басыңқы сөйлем сабақтастың 
соңында келеді де, ондағы күрделі ойды аяқтап түрады, бағының- 
кы сөйлемдер басыққының кобінесе алдыыда түрады. Өлеңді сой- 
лемдерде олардың орын тәртібі керісінше болуы мүмкін.

Ана баласын ңандай таныса, бала да анасын сондай таный ңой- 
ған сыяңты (Ғ. Мүср.). Кенеттен шыңңан дауысңа Буданкөк ала 
жөнелгенде, Жомарттың өзі де үйңыдан оянып кеткендей болды 
(Ғ. Мүст.). Қаусаған отыз тісім қайта шыңты, Болғанда ңызыл ыек 
әлім кетіп (Ж-).
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Сабақтастағы жай сөйлемдердің өзара мағналық қатнасы. Се-
'мантикалық жағынан сабақтаста айтылатын негізгі ой басыңқы да 
болады. Қалған бағыныңқылар, сол басыңқыдағы негізгі ойды сы- 
паттап, толықтырып тұрады.

Түрлі системалы тілдерді зерттеуші лингвистердің бағыныцқы- 
лардың қызметі жөиіндегі пікірлері бір нысанаға тіреледі. Олар- 
дың айтуынша бағыныңқы сөйлемдер басыңқыдағы ойды тұтас 
•сыпаттайды, я басыңқыдағы бір мүшені ғана сыпаттайды. Қалай 
болғанда да логика-грамматикалық л<ақтаы бағыныңқылар басын- 
қыны сыпаттау ыңғайына қарай сөйлемдегі бір мүшенің қызметін 
атқарады, я соның орнына жүреді.

Бағыныңқы сөйлемнің не түтас сөйлемді, не басыңқыдағы бір 
мүшені сыпаттайтыны, әрине, табиғи нәрсе. Бүл екі жағдайда да 
бағьгныңқы сөйлемдер сабақтас қүрмаластың бір компоненті болып 
табылады.

Тюрік тілдерін зерттеуші А. Катанов бүл женінде былай дейді: 
«Все придаточные предложения служа развитием мысли, заклю- 
чающейся в том или в другом члене главного предложения, соот- 
ьетственно тому по отношевию к главному предложению является 
в роли определений, дополнений и обстоятельства, и потому поме- 
щается: перед сказуемым главного предложения, если играет роль 
дополнения, предложения перед подлежащим или дополнением его, 
если служит определением к ним, в начале или в середине, ести 
•является в виде каких-нибудь обстоятельств: образа действия,
времени, причины или цели».1

Қалай болғанда да бағыныңқы сөйлемдер жай сөйлем мүшеле- 
рінің қызметін атқаратындығы анық; жай сөйлемдегі жай түрлау- 
сыз мүшелер, ондағы ойды кеңейту, айқындау үшін айтылады де- 
сек, сабақтастағы бағынынқылар да басыңқыдағы ойды толықты- 
ру, айқындау үшін қүрмаласады.

Индо-европа тілдерінде бағыныққы сөйлем мен жай мүше қыз- 
мет жағынан тектес болғанмен, олардың сыртқы грамматикалық 
түлғасы, көріну тә-сілі тюрік тілдеріндегідей емес. Ол тілдерде қүр- 
маласқа енген жай сәйлемдер салаласта да, сабактаста да әздері- 
нің негізгі қалпын, өзгешеліктерін сақтайды (Мысалы: бастауышы 
мен баяндауышының жай сөйлемдегідей жақтасындығы сыяқты).

Тюрік, монгол тілдерінде қызметі бірдей екі түрлі грамматвка- 
‘лық шамаыыд (бағыныққы сөйлем мен лсай мүшенің) көріну тәсіл- 
дері, грамматикалық формалары бірдей бола бермейді. Сабақтас- 
тардағы бдғыныңқылардың бастауышы мен баяндауышы жай сәй- 
лемдердегідей әрқашан жақтасып түрмайды. Кейбір зерттеушілер 
тюрік, монгол тілдеріндегі сабақтастарды, ондағы бағыныңқылар- 
ды европа тілдеріндегі сабақтастардың, ондағы бағыныңқылардың 
түрғысынан қарайды. Осыдан келеді де тюрік тілдерінде бағының-

1 А. К а т а н о в .  Опыт иссл. урянхайского языка, с указанием главнейших 
подственных отношений его к другим языкам, Казань, 1903.
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қы сөйлем деген жоқ, үйірлі, я күрделі мүше бар деген қортынды 
шығарады.1 Бүған ешбір қосылуға болмайды. Тюрік тілдеріндегі 
бағыныңқылар жайында айтылған біраз дүрыс пікірлер де бар.2

Қазақ тілінде, басқа тюрік тілдеріндегі сыяқты, сабақтас құр- 
маластардың белгілі қалыптасқан түрлері бар. Олармен қатар жай 
сөйлем мен сабақтас кұрмаластардың арасыыдағы сөйлемдер де 
бар (Соңғылар туралы кейінде айтылады).

Сабақтас құрмалас сөйлем дербес бастауышы, дербес баян- 
дауышы бар жай сөйлемдерден құралады, кейде бағыныңқы мен ба- 
сыңқы бір бастауышқа ортақтасып тұрады. Мьісалы: Жүйріктек
жүйрік шықса, аяғы тыпыр-тыпыр етеді, (мақ). Сен кітап магазині- 
не барсаң, балаларға керекті оқу құралдарын ала кел.

§ 87. Бағыныңқы сөйлемнің басыңқымен байланысу жолдары

Бағыныңқы сөйлемнің басыңқы сөйлемге қатысы қандай қыз- 
мет атқарып тұратындығы оның (бағыныңқының) баяндауыш фор- 
масынан білінеді, екінші сәзбен айтқанда, бағыныңқы сөйлемнің 
баяндауышы басыңқыға қатьгсына, атқаратын қызметіне қарай құ- 
былады. Синтаксисте түрлі-түрлі қызмет атқаратын етістіктің бір- 
неше универсал формалары бар. Олар — етістіктің есімше, көсем- 
ше, шартты рай түрлері. Қазақ тіліңде сабактастағы бағыныңқьь 
сөйлемдердің баяндауыштары осы есімшелерде, көсемшелерде, 
шартты рай формаларында тұрады. Егерде бағыныңқы сөйлемдер 
басыққымен өздерінің баяндауыш формасы арқылы құрмаласады 
дегеи қағида дурыс десек, сабақтастағы бағьгныңқының басыңқы- 
мен қүрмаласу жолдарын етістіктің осы формаларына байланыс- 
тыра қарауымыз керек. Қазақ тілінде, сол сыяқты бұған жақың 
басқа тюрік тілдерінде де бағыиыңқы сөйлемдер басыңқы сөйлем- 
мен етістіктің мына формалары арқылы байланысады: 1) к ө с е м -  
ш е л е р ;  2) е с і м ш е л е р  (бұлардың демеулермеи тіркескен түр- 
лері д е ) ; 3) ш а р т т ы р а й .

§ 88. Бағыныңқының көсемшелер арқылы қүрмаласуы

Қазақ тілінде жеке жай сөйлемді екінші бір сөйлемге бағьшды- 
ра байланыстыратын үш түрлі көсемше бар. Олар мыналар:

1. — п / ып / —іп / :  с а н а — п, а л — ьиі, к е л — іп.
2. —а / —е / —й: с а н а - ^ й ,  а л — а, к е л — е.
3. — ғ а л ъ і  Һ — гелі, қалы / с а н а — ғ а л ц ,  а л — ғ а л ы ,  кел.  

— ге л і .

Х В. А. Г о р д л е в е к и й д і ң  1928 жылы шыккан « Г р а м м а т и к а  
т у р е ц к о г о  я з ы к а »  атты еңбегінің 140 — 150-беттерін қараңыз.

2 Н. Қ. Д м и т р и е в т і ң  1940 жылы шыққан «Грамматика кумымокогС' 
языка» атты еңбегінің 193 — 194-беттерін қараңыз.
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Қөсемшелердің ішінде бағыныңқыны басыңқымен байланысты- 
руда әсіресе көп қолданылатыны, осыған байланысты қызметі де 
әртүрлі болатыиы — п — (үнемді) түрі. Бұл бүрынды-сонды шық- 
қан жазба ауыз әдебиетінің барлығында да кездесе береді. Бірың- 
ғай айтылған етістік баяндауыштардың ең соңғысынан басқасы 
ылғый көсемшенің осы үнемді түрінде түрады да, өзара байла- 
нысады.

Мүнда белгілі зандылық бар. Дербес сөйлемдердегі оқыйғалар 
мезгілдес, я себептес, я баска жақтан да желілес болса, ондай он~ 
ды білдіретіи жай сөйлемдер — көсемшенің п түрі арқылы құрма- 
ласады. Бұл кағиданың дұрыс екендігі мынадан көрінеді. Егерде 
бір-бірімен мезгіл, себеп жағынан желілес емес бірнеше оқыйға- 
лар туралы ойды білдіретін дербес сөйлемдерді п көсемшесі арқы- 
лы құрмаластырсақ, олар сырт жағыиан күрмаласқанмеи, ішкі 
синтаксистік мән жағынан байланыспас еді. Мысалы, еңбек өиімін 
арттырудың ндтижесінде колхозшылар молиіылыща оісетті («С. Қ.»). 
Мектептерде сабаң басталды. Бүл екі сөйлемді: еңбек өнімін арт- 
тырудың нәтиоюесінде колхозіиылар молишлыңңа оісетіп, мектептерде 
сабаң басталды деп кұрмаластырсақ, олар мағна жағынан байла- 
ныспас еді. Ал, егерде: оюарңырап түла-бойды шаттың кернеді, бе- 
тімдегі ажарым шырайлсшды деген екі сөйлемді құрмаластырсақ, 
жарңырап түла-бойды шаттың кернеп, ажарым шырайланды бетім- 
дегі болыгі олар сырткы форма жағынан да, ішкі мағна жағынан 
да үйлесіп құрмаласқаи болар еді. Осыған сәйкес, жеке сөйлем- 
дердің п көсемшесі аркылы байлаыысуындағы зандылық — дербес 
сөйлемдердегі оқынғалардың логикалык, мағна жағынан желілес 
болатындығында. с ■

Көсемшенің а (үнемсіз) түрі мен ғалы түрі де сөйлемдерді 
құрмаластырады. Бірақ бұлар көсемшенің үнемді (п) түрі сыяқты 
универсал емес, сөйтсе де, дербес сөйлемдердегі оқыйғалардың мез- 
гілдестігін, 'амалдастығыи көрсетеді.

Егерде дербес сөйлем басқа сөйлемдегі ойдың (я оқыйғаның) 
мезгілін, амалын, кейде шартын білдірсе, ондай бағыныңқының 
баяндауышы көсемшелердің үнемсіз және мақсатты түрінде тұра- 
ды. Мысалы: 1. Ереуіл атңа ер салмай, Тебінгі терге шірімей, Ер- 
лердің ісі бітер ме?. 2. Біз келе, самовар ңойылды (М. Әу.). 3. Осы 
науңан басталғалы, Ыңлас әлі бір бел шеиіііг тыныңңан емес
4. Біз осында келгелі, ондай ешбір хабар естілген оісоң.

Баяпдауыштары көсемшеде тұруы арқылы басыңқымен құрма- 
ласқан бағыныңқы к ө с е м ш е л і б а ғ ы н ы ң қ ы деп аталады.

Қөсемшелі бағыныңқылардың бастауыштары мен баяндауыш- 
тары жақтаспайды. Көсемшеде тұрғаи баяидауышқа 1 — 2-жақ 
есімдіктер, олардың жекеше, кепше түрлері бастауыш бола береді.

Көсемшелердің сабақтастағы қызметін анықтауда бір үлкен’ 
қыйыншылық — олардың қызметінің нешеалуан болатындығы. 
Ж ай сөйлемде көсемшелер бірыңғай баяндауыш, пысықтауыш бол- 
саі, сабактастағы кызметі де осылармен ұштасып жатады, яғный 
көсемшелі бағыныңқы сөйлем мен жай сөйлемдегі көсемше баян- 
дауыштың, көсемше пысықтауыштың жігін ажырату оңай емес.



Қөсемшеге тынган етістік қайда тұрмасын, қандай қызмет атқар- 
масын, өзіне меншікті бастауышы (субъектісі) болса, ол бағынық- 
қы сөйлем болады. Егерде көсемшеге тынған етістіктіқ өзіне мен- 
шікті бастауышы болмаса, негізгі баяндауыштық бастауышына ор- 
тақ болып, ол бастауыштан соқ тұрса, ол бағыныңқы дара сәйлем 
болмайды, не пысықтауыш болады да, не болмаса сол негізгі бас- 
тауыштық бір баяндауышы болады. Мысалы: 1. Жел күндізгіден 
қатайып, күн алай-түлей борап тұр (М. Әу.). 2. Алмас қылыш сар- 
тылдап, Алтыиды жүген ‘жарқылдап, Қөк жорға тұлпар қырланды.
3. Біз аудан орталығынан шыға, алдымыздан колхоз бастығы жо- 
лықты. Мұнда- қатайып, сартылдап, жарқылдап, шыға деген кәсем- 
шелердіқ өздеріне меншікті бастауыштары бар. Бұл үш мьгсалдағы 

••сөйлемдер — құрмалас сөйлемдер.
/Кеке сөйлемдердің үнемді көсемше (п) арқылы құрмаласуы 

қазақ тілінде ғана емес, басқа тюрік тілдеріне бірдей нәрсе.
Қ ы р ғ ы з т і л і н е н: Жамғыр жаап, шоп көгеро баштат (жақ- 

'быр жауып, жер көгере бастады). Жаз келіп, мал төлдеду (жаз 
келіп, мал төлдеді). Мүғалім келбей сабақ башталбайт (мүғалім 
хелмей, сабақ басталмайды). Тақ құлан есек боло, торғойлор ,сай- 
рай баштады (тақ құлан-иек бола, торғайлар сайрай бастады).

А л т а й т і л і н е  н: Еки буура соғужып, ақ қобуги тогулди (екі 
бура соғысып, ақ көбігі төгілді). Құс келип, баштапқы қар чаап, 
соок боло берди (күз келіп, алғашқы қар жауып, суық бола берді). 
Дьас кейін, дьылу салқын тужуп, қар қайылып, дьажил олонь чы- 
ғып, буру дьарылды (жаз келіп, салқын жел есіп, қар еріп, көк 
шығып, ағаштық бүрі жарылды). Тоолу айдынь оды огуп, туудынь 
тозиндеги колхоз ырады; қыймық табыш дьылыйып, қырдань ай 
корунди (толық айдық оты өшіп, тау етегіндегі колхоз тыныққа 
шөкті; кыймыл, дыбыс тыйылып, қырдан ай көрінді).

Ш о р т і л і н е н: Паштапқы қар чаап, сооқ поло перди (бас-
тапқы қар жауып, суық бола берді).

§ 89. Бағыныққы сөйлемнің есімшелер арқылы құрмаласуы

Көсемшелер сыяқты, есімшелер де бағыныққы сөйлемді басық- 
кымен құрмаластыратын форманың бірі екендігі мәлім. Бағынын- 
қылардық басыңқымен есімшелер арқылы құрмаласуы қазақ тілін- 
де қалыптасқан тәсіл. Мына мысалдарды қарайық: Қолы ^ыймыл- 
(')аған адамиық аузы кыймылдайды. Мүндағы қолы қыймылдаған 
деген сөйлемніқ баяндауышы есімшеде тұр. Оны сөйлем демеске 
болмайды, себебі дербес бастауышы бар. Олай болса, дербес сөй- 
лемдерді де есімшелер арқылы құрмаластыруға болады. Жащай 
газет оқып отырды; ол оісерге ауыл адамдары біртіндеп жыйнала 
бастады деген екі сөйлемді — Ж ақай газет оқып отырған оюерге 
ауыл адамдары біртіндеп оісыйнала бастады деп қүрмаластыруға 
әбден болады.

Бағыныққы сөйлемніқ есімше баяндауышы чбір ғана атау қал- 
пында тұрмайды, қызметіне сай ол түрленіп отырады. Бағыиың- 
кылар басыққыға толықтауыш, пысықтауыш болуы, я басыққыда-
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ғы бір мүшеге анықтауыш болуы мүмкіи. Бүғаи сәйкес бағынық- 
қыдағы есімше баяндауыш құбылып отырады. Егерде бағыныңқы 
сейлем басыққыдағы бір мүшені анықтайтын болса, ол бағынық- 
қынық баяндауышы есімшеніқ атау түрінде тұрады. Мысалы, Ас- 
қар ііиінде келе жащан полк қашып щұтылмақ болған ащтар отря- 
дын қуып жетіп, талқандау ісіне кірісті (С. Мұқ.).

Егерде бағыныңқы сөйлем басыққыдағы ойды толықтайтын бол- 
са, бағыныққыдағы есімше баяндауышқа барыс, табыс септеу жал- 
ғаулары жалғанады. Мысалы: әкесі кеше дүре соіщан Бөоісеймен 
бүгін беттесіп отырғанға Абай шыдай алмай далаға шығып кетті 
(М. Әу.).

Егерде бағыныққы сөйлем басыққыдағы ойды сыпаттап, онық 
мезгілін, мекенін, амалын, себебін, мақсатын білдіретіп болса, ба- 
ғыныңқыдағы есімше баяндауыштық атау түрін, я тиісті септеу 
түрін белгілі демеуліктер, я сол мағнадағы көмекші сөздер меі-цге- 
ріп тұрады, ондай баяндауыш кейде тек атау түрінде ғана тұрады:

Біз жаудық бекінісіне жақындаған сайын, жау зеқбірек пен 
пулеметтермен оқ жаудыруын «үшейтті (Ғ. Мүср.). Мен ЬІбрайға 
ілесіп ауылдан кеткенге дейін, Мұстапа мені қалдыру әрекетінде 
болды (С. Мұқ.). Соуле ештеңе демей қызметіне бара бергенде, 
Сәрсен де ештеқе демейтін еді (Ә. Әб.). Сендер әлгі фашисті ұс- 
тап әкеле жатқанда; біздер де сондай олжамен келе жатыр едік 
(Ғ.Мүср/). Әдейі барған жұмысы көңілдегідей аяқталған соқ, Ыб- 
рай шаттанғандай болып қалды (С. Мүқ.). Кәпшілік айтқаннан 
кейін, амал жоқ, көндік (Ә. Әб.). Мүстапа қалдырамын деп қан- 
ша әрекеттенсе де, онысынан ештеқе шықпайтыны жұртка айкын 
болды (С. Мүқ.). Бағыныққыдағы есімше баяндауыштың құбылуы 
яғни есімшеніқ атау түрінде, септеу түрінде тұруы, оларды демеу- 
ліктердің меқгеруі — осынық барлығы бағыныңқы сөйлемніқ атқа- 
;ратын қызметінен болады.

§ 90. Бағыныңқы сөйлемдердің шартты рай формасы
арқылы құрмаласуы

Багыныңқы сөйлемдер кәбінесе шартты рай арқылы және онық 
басқа көмекші формаларымен тіркесуі арқылы байланысады. Етіс- 
тіктіқ шартты рай формасы өзінің жаратылысынан да бір істіқ 
ёкінші іске байлаиыстылығын білдіреді. Бұл форма жай сейлемде, 
әсіресе, құрмалас сейлемде көп қолдаиылады. Қүрмаласта шартты 
рай ылғый баяндауыш болады да, өзіне тәуелдеу жалғауын жал- 
ғайды. Осыдан келеді де шартты рай арқылы құрмаласкан бағы- 
ныңқының баяндауышы бастауышпен жақтасып, қыйысып тұрады. 
Мысалы, Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма (А.) дегенде әлсем  
деген шартты бағыныңқынық баяндауышы бірінші жақта тұр, 
•оның бастауышы — жіктеу есімдігініқ жекеше бірінші жағы — 
мен (Ол бұл арада айтылмаған). Сен бұл жұмысты ойдағыдай іс- 
теп шықсаң, жұртшылық сені таныр еді. Байқап қарасам, жылқы- 
лар  топырлап қораның есігіне кептеліп қалыпты.
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§91.  Сабақтастардың жіктелуі

Бағыныңқы сөйлемдердің қызметі біркелкі болмауымен байла- 
нысты, сабақтастар да мағна жағынан бірөңкей болмайды, әртүрл* 
болады. Сабақтас сөйлемдердің түрін ондағы жай сөйлемдердің құр- 
маласу тәсіліне қарай ажырату мүмкін емес, өйткені жай сөйлемдерді 
құрмаластыратын формалардың мағнасы түрлі-түрлі. Мысалы, шарт- 
ты рай формасы арқылы құрмаласқаи сабақтастағы бағыныңқылар 
әрқашап шаргты білдірмейді, кейде мезгілді де, қарсылықты да біл- 
діреді. Осы себептен сабақтастарды түр-түрге жіктеудің фрде-бір 
дүрыс жолы ондағы бағыныңқылардың қызметіне қарай жіктеу 
болады. Бағыныңқы сейлемдер басыңқыдағы түтас ойды айқын- 
дайды (анықтайды, толықтайды я гіысықтайды), я болмаеа сол ба- 
сьіңқыдағы бір түрлаусыз мүшенің кызметін атқарады. Осыған сәй- 
кес бағыиыңқы сөйлемдердің қызметіне қарай сабақтас қүр- 
маластар мынадай түрге жіктеледі: 1) м е з г і л п ы с ы қ т а-
у ы ш  б а ғ ы н ы ң к ы ;  2) с е б е п  п ы с ы қ т а у ы ш  б а- 
ғ ы н ы ң қ ы; 3) а м а л п ы с ы қ т а у ы ш  б а ғ ы н ы ң қ ы с а- 
б а қ т а с; 4) м а қ  с а т п ы с ы қ  т а у ы ш б а ғ ы н ы ң қ ы с а- 
б а қ т а с; 5) ш а р т б а ғ ы н ы ң қ ы л ы с а б а қ т а с;- 6) қ а р с ы- 
л ы қ т ы с а б а қ т  а с қ ұ р м а л а с; 7) с а л ы с т ы р м а л ы  
с а б а қ т а с .

§ 92. Мезгіл пысықтауыш бағыныңқы

Мезгіл пысықтауыш бағыныңқы сөйлем басыңқыдағы оқыйға- 
ның, я етістіктеи болған мүшенің, әсіресе етістіктеп болған баянда- 
уыштың мезгілін білдіреді де, дағдылы мезгіл пысықтауышының 
сүрауына жауап болып түседі. Мысалы: Абай үлкен үйге кіретія 
есікке оісақындай бергенде, оның ңсірсы алдынан Қазаңбай оісүгіре 
шыңты (М. Әу.). Мұнда Абай үлкен үйге кіретін есікке оісақындай 
бергенде деген бағыныңқы сөйлем соңғы Қазақбай оның. қарсы ал- 
дынан жүгіре шықты дегеидегі жүгіре шықты баяндауышының мез- 
гілін білдірген. Түлкі балықты алып оісей алмай ызаланып, оюолмен 
жортып келе оісатса алдынан бір маймыл үшырапты. Мүнда түлкі ба- 
лықты алып оісей алмай ызаланып, оісолмен жортып келе оісатса 
деген бағыныңкы сөйлем соңғы алдынан бір маймыл үшыраптьс 
деген басыңқы сөйлемдегі түтас оқыйғаның мезгілін білдірген.

Мезгіл бағыиыңқылардың баяидауыштары мынадай түлғада 
болады:

Бағыныңқы сөйлемнің есімше баяндауышына жатыс жалғауы 
жалгану арқылы мезгіл бағыныңқы жасалады.

Үйдегілер нанар-нанбас болып сұрастыра бастағанда, Абай бір 
қалыпта күлімсіреген жүзбен сыр бермей отырды (М. Әу.). Ана 
жылы сен сельсоветтің председателі болып түрғанда (түрғаныңда), 
біз сол ауылға демалуға бармап па едік? (Ғ. Сл.). Дайындалып, 
енді жүрмек болып тұрғанында, посыльный жетіп келді де, пакетті 
тапсырды (Ғ. Мүср.).

Баяндауыштың жатыс септеу түрі арқылы қүрмаласқан мезгіл
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пысықтауыш бағыныңқы кәзіргі қазак әдебиет тілінде өте тыянақ- 
ты орын алған. Мезгіл пысықтауыш бағыныққымың бұл түрінің 
тағы бір өзгешелігі — кейде ондағы 1 — 2-жақ жіктеу есімдігінен 
болған бастауыштар өзінің есімше баяидауышымен тәуелдеу жалғау 
арқылы жақтасып та келеді. Мысалы: мен енді барайын деп отыр- 
ғанымда, Асан өзі келіп қалды.

Мезгіл пысыктауыш бағыпыңкы басыңқымеи кейде есімше ба- 
яндауышынын шығыс жалғаулы түрін кейін, бастап, бері, соң, сайын 
демеулері менгеруі арқылыда қүрмаласады: Бөжейлер әбден жай- 
ласып отырғаннан кейін (соң), бұл үйге К,унанбай да келіп кірді.Щ Әу.).

Мезгіл пысықтауыш бағыныңқы басыңқымеи есімше баяида- 
уышпен соң, сайын демеулері тіркесу арқылы да қүрмаласады. Мы- 
салы:

Артына бөктерген үлкен коржыннын екі басы әбден толған соң, 
қалған заттарды Ызғүттының қойны- қонышыиа тыққызып алып, 
кеш бата әкесінің қасына қайта келді (М. Әу.). Күртік кар ығы- 
сып нығайған сайын, Хасан тынышын ала берді (Ғ. Мүср.).

Кейде соң демеулігі арқылы қүрмаласқан мезгіл пысықтауыш 
бағыныиды себеп пысыктауыш болып та үғынылады. (Бүл туралы 
кейінірек айгылмақ).

Мезгіл пысықтауыш бағьшынқынын баяндауышы — есімшенін 
барыс жалғаулы түрімен дейін (шейін) демеулігі меңгеріп түрады:

Кұұнанбай аттанып кеткенге дейін, мүндай ауылдар ңурақ үшып 
ңалбаң ңағып жүреді (М. Әу.).

Бүлардан баска мезгіл пысықтауыш бағыныңқы сөйлемиің ба- 
яндауышы мына формаларда түрады:

Баяндауыштың көсемше түрлерінде: Мен майданнан қайтқалы, 
сен бір рет келіп жолыққанды білмедің (Ғ. Мүср.). Колхоз басты- 
ғы ҒІүртаза келе, жыйиалған жүрт жайғасып отыра бастады 
(Ғ. Мүср.)..

Кейбір етістіктің көмектес жалғаулы түрінде: Көктемгі егіс
жоспарын өрындасымен, колхозшылар шөп шабу науқанына да- 
йындалды («С. Қ.»).

Баяндауыштьщ шартты рай түрінде: Алдаркөсе тоқтысын же- 
тектеп келе жатса, алдынан бір кісі кездесіпті (ертегі). Сабақтан 
кейін үйге келсек, үйге Асан, Мүса, Базарқүлдар келіп отыр екен.

Е с і м ш е н і ң — ш а/ш е қ о с ы м ш а с ы т ү р і н д е: Қо-
иақтар үйге келіп кірГентле, Сағыйттьщ көңілі тынбады (С. Мүқ.).

§ 93. Себеп пысықтауыш бағыныңқы

Себеп пысықтауыш бағынъщқы сөйлем басыңқыдағы окыііға- 
ның себебін білдіреді де, дағдылы себеп пысықтауышының сүра- 
уына жауап болып түрады:

Абай әзін күлкі қып ңатты тойтарып тастағандыңтан, Майыр 
енді бдсеңдеп сөйлейтін болды (М. Әу.). Мүнда бірінші сөйлем 
екінші басыңқыдагы оқыйғаның себебін білдірген.

541



%

Әдетте оқыйғаның себебі туралы ой бағыныңқыда айтылады да, 
ал, оқыйғаның өзі, салдар (я нәтйже) басыңқыда айтылады. Себегг 
иек салдар әрқашан осылай, бірі басыңқы, бірі бағыныңқы болып 
байланысуы шарт емес, ол екеуі тең праволы болып байланысуы да 
мүмкін. Жоғарғы келтірілген себеп сабақтасты тең етіп байланыс- 
тырсақ, былай болып шығады: Майьір енді бэсеңдеп сөйлейтін
болды, себебі Абай оны күлкі қып катты тойтарып тастады. Мүн- 
да да себеп пен салдар қатнасы сақталады, бірақ сөйлем сабақ- 
тас емес, салалас. і

Себеп пен салдардың арасыпдағы с.абақтастық, салаластық 
қатнас тәсіл арқылы ажыратылады, яғни салаластық қатнаста 
тұрғанда, бір түрлі тәсілмен байланысады да, сабақтасып түрған^ 
да, екінші түрлі тәсілмен байланысады. Себеп пен салдар сабақтас- 
тық қатнаста түрғанда, себеп бағыиыңқының баяндауышы тыянақ- 
сыз формада түрады және басыңқының алдында тұрады. Ал, бүл 
екі категория салаластық катнаста тұрса, керісінше болады, яғни 
екі сөйлемнің де баяндауышы тыянақты формада түрады да, бөлек 
айтыла алады, оның үстіне себеп салдар сөйлемнің соңында 
түрады:

Күз жаңбыр көп болғандыңтан, жер көктеп, с а л щ н  ауада көкке 
ңуны щ ан мал, ңасына келіп ңүрықпен жасңамасаң, ьрнынаи ңоз- 
ғалмайды  (С. Мұқ.). Мүнда үш сөйлем күрмаласқан: бірінші сөй- 
лем күз жаңбыр көп болғандыңтан, екіиші — жер көктеп, үшін- 
ші — мал орнынан ңозғалмайды. Бірінші сөйлем екінші сөйлемдегі 
ойдың себебін білдірген. Қиіз ңол тисе-аң бүкілдей берген соң Ка- 
сен бүл оісолы да ыдыс жәиіігінен бір ңолтың ңу отынды алып 
кетті (Ғ. Мүср.). Мүнда себеп бағыныңқы сөйлем — киіз ңол тисе- 
аң бүкілдей берген соң. Бұл себеп бағыныңқыныц баяндауышы есім- 
шенің өткен шақ түрі соң демеуімен жалғасқан. Бағыныңқының 
мұндай баяидауышы кейде мезгілді де білдіреді.

Есімшенің болымсыз түрінен жасалған баяңдауыш соң демеу- 
лігімен жалғасса, әрқашаы себеп бағыныңкылықты білдіреді, яғ- 
ни бағыныңқы сөйлемнің баяндауышы болып тұрған есімше етіс- 
тіктің болымсыз түрінен жасалып, соң демеулігімен жалғасады. 
ол шексіз әркашан да себеп бағыныңқылықты білдіреді. Мысалы: 
Билет болмаған соң, театрға кіре алмады.

Алшыибай кірісіп, аяқтап көрем деген соң, Майырдың да ектей 
қоятын жері жоқ (М. Әу.). Мүнда алдыңғы сөйлем бағыныңқы 
болғанмен, ондағы ойдың ие анық себеп екендігі, не анық мезгіл 
екендігі анык емес. Бүл жағдай себеп бағыныңқының мезгіл бағы- 
ныңқыдаи әлі толық ерекшеленіп бітпегеиін, бүл екеуінің арасында 
аумалылық, ауыспалылык бар екенін білдіреді.

Себеп бағыныңқының баяндауыштары мынадай формаларда 
тұрады:

1. Есімшенің — дыңтан қосымшасын жалғаған түрінде;
2. Есімшенің атау түрінің (болымды, болымсыз негізден бол- 

ған) соң демеуімен жалғаскаи түрінде;
3. Көсемшенің болымсыз түрінде (й);
4. Қөсемшенің тыянақты түрінде (п).
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Мұндай баяндауыштардың әрқашан өзіне арнаулы баегауышы/ 
балуы шарт.

§ 94. Амал пысықтауыш бағыныңқы сабақтас

Сабақтастағы бағыныңқы сөнлем кейде басыңқыдағы етістік 
баяндауыштьщ, я жалпы сөйлемдегі оқыйғаның қалай, қайтіп 
болғанын айқындайды.

Біреу аржағында аузына. сөз салып тұрғандай, бала іркілмей 
сөйлей берді. Алдыңғы сөйлем соңғы басыңқыдағы сөйлей 
беру ісінің қалай болғаиын сыпаттайды. К,айтіп сөйлей берді? — 
Біреу аузына сөз салып тұрғандай.

Амал пысықтауыш бағыныңқы сөйлемнің қызметі жай сөйлем- 
дегі қарапайым амал пысықтауыштың кызметі сыяқты. Соидық- 
таң екеуі де бір түрлі сұраққа жауап болып түседі.

Амал пысықтауыш бағыныңқы сөйлемнің тұлғасында мынадай 
өзгешеліктер бар:

1) Амал пысықтауыш сөйлемнің баяндауышы кәсемшенің үнем- ♦ 
ді — п және есімшенің — дай ... қосымшалы түрінде тұрады:

Біреу әдейі жуып, лак оюащандай, жас жапрақтар күн санап 
құлпырып віпп келеді. Қуаныштам екі көзі гүл-гүл оюайнап, сер- 
жант Иванов будкаға кіріп келді.

Амал пысықтауыш бағыныңқы сөйлемнің өзіне дербес бастауы- 
шы болады. Ол бастауыш кәдімгі. жай сәйлемдердің бастауыштары 
с.ыяқты дағдылы калыпта тұрады. Бұлай болғаыда, —п түріндегі 
көсемше,—дай түріндегі есімше бағыныңқы сөйлемнің баяндауы- 
шы болып түспейді де, ондай сөйлем кұрмалас болмайды.

Баяндауышы көсемш-енің үнемді (п) түрінен, я болмаса есімше- 
к ің —дай ... коеымшалы түрінен болған сөйлем әрқашан амад пы- 
сыктауыш бағыныңқы бола бермейді. Олар ретіне карай мезгуп 
себеп және басқа түрлі пысықтауыш бола береді. Бұл қазақ тілін- 
дегі етістіктің кейбір формаларының (атауыш формаларының) 
көп мәнділігінен. Сондықтан баяндауыштары көсемшенің—птүрін- 
де, есімшенің —дай ... түрінде тұрған бағыныңқылардың амал мағ- 

' нада, мезгіл, я оебеп мағнада екендігін сүрағына қарай ғана алсы- 
ратуға болады.

§ 95. Мақсат пысықтауыш бағыныңқы сабақтас
і

Сабактастағы бағыныңқы сөйлемнің кейбіреулері басыңқыдағы 
баяндауыштың, я ол сөйлемде айтылған оқыйғаның мақсатын 
білдіреді. Басқа пысықтауыш бағыныңқылар сыяқты, мақсат пы- 
сықтауыш бағыныңқылар да жай сөйлемдегі қарапайым пысык- 
тауыштың (не үшіи, неге, не максатпен) сүрауларына жауап болып 
түседі. Мына мысалды караҢыз. Мыйын ашытқан тоқсан түрлі 
қыялдан бойы серігер ме екен деп, Әсия жанып тұрған отқа қара- 
ды. Жолдасы көріп қалмау үшін, Өтеп басқа бөлмеге барып таса- 
ланды (Ә. Әб.). Мұнда: мыйын ашыщан тоқсан түрлі қыялдап  
бойы серігер ме екен деп, жолдасы кәріп қалмау үшін — бағының-
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қы сөйлемдер өздерінен соңғы басыңқыдағы ойдың максатын біл> 
діргеи. Әсия неге отка қарады? — Мыйын ашыщан тоцсан түрлі 
қыялдан бойым серігер ме екен деп.

Мақсат пысықтауыш бағыныңқылар басыңқымен белгілі демеу- 
лер арқылы құрмаласады. Ол демеулер — үшін, деп. Үшін 
кейде себеп мағиада да айтылады. Мысалы: Сіздер майданда Отан 
ушін орасан ерлік көрсеткендеріңіз үшін орденға үсынылдыңыз. 
Мұнда үшін демеуінің мағнасы мақсат емес, себеп.

Үшін де, деп те максат мағнаны етістіктің белгілі калпымеи 
тіркескенде ғана білдіре алады:

1) Етістіктің бұйрық райының 1, 2, 3-жағында тұрғанда: Жол- 
дастарының хал-жайын білейін деп, Иван көршілес вагонға бар- 
мақ болды. Бірақ кетер алдында купеге біреу кірмесін деп, есіктІ 
кілттеді (А. Тоқ.). Жатып ұйқыларыңды қандырып алыңдар деп, 
командир әмір етті.

2) Етістіктің тұйық рай түрінде: істің аяғы тәтті болу үшін,
басы ңатты болу керек.

Деп, үиіін етістіктің жоғарғы екі калпымен тіркескенде, ондай 
сөйлем әрдайым пысықтауыш бағыныңқы бола бермейді, тек бұл 
формалардың өзіне дербес бастауышы болса ғана бағыныңқы бо- 
лады. Егерде бұлардың өздеріне дербес бастауышы боітмаса, олар 
бағыныңқы болмайды, максат пысықтауыш болады.

§ 96. Шарт бағьшыңқылы сабақтас
Қазақ тілінде мағиа жағынаи да саралаиып қалыптасқан са- 

бақтас күрмаластар — шартты сабақтастар:
Дуанның екі бастығы бүдан ары сөйлессе, үрыс иіығатын түрі 

бар (М. Әу.). Мұнда шарт мәнді (Дуанның екі бастығы бұдан ары 
сөйлессе) сөйлемнің баяидауышы шартты райдың үшінші жағында 
тұр. Оның бастауышы (екі бастығы да) үшінші жақта тұр. Ынта 
салып жігерлене істесең, бітпейтін жұмыс бола ма? (Ғ. Мүср.). 
Бұл мысалда бағыныңкы сөйлемиің баяндауышы шартты райдық 
екінші жағыида тұрып, өзінің екінші жақ жекеше жіктеу есімдік 
бастауышымен жақтаскам. Қелтірілген мысалдардың барлығында 
да бағыныңкылардың шарттық мәні сол шартты рай формасынан 
білінеді. Сонымен бірге, олар басыңқылармен сол шартты райлық 
косымшалар аркылы байланыскан.

Шартты бағыпыңкылардың басқа бағыныңқылардан бір ерек- 
тнелігі бар. Ол өзгешелік — шартты бағыныңқылардың бастауышы“ 
меи баяндауышының әрқашаи жақтасатындығы, жақтастырушы 
форма мүнда жіктеу жалғауы емес, тәуелдік жалғауы. Мұндайда 
тәуелдік жалғауыиың қызметі — тек қаиа бастауыштың қай жақ 
екендігін білдіру, оның тнарттык мәнін, болмаса, бағыныңқыиы ба- 
сыңқымен байланысгырумен ешбір қатысы жоқ. Соньімен бірге, 
тәуелдеу жалғаулы бағыныңқы тұрақты да емес.'

Шартты бағытіыңқының бастауышы тек жекеше түрде ғана 
жақтаспайды, көпше түрінде де жактасады. М.ысалы: Біз іске бел- 
ссніп кірісетін болсақ, оісоспар мерзімінен үш-төрт күн бүрын орын- 
далады («С. Қ.»). Мұндағы бірінші жақтың көпше түрімен жақтас-
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Өзі құс салып, аңшылық қылып көрмесе де, Абай каршыға 
салған үлкендердің қасыиа өткен жазда көп еріп еді (М. Әу.). 
Оққа ұшып оісатса да, Түспейді қолдан қылышы, Жайыққа Чапай 
ақса да, Жоғалмады ұлы ісі (Ж-)- Бұл мысалдарда ылғый алдың- 
ғы сейлемдердің баяидауыштары шартты райда түрып, оған да қо- 
салқысы іліккен. Құрмаласқан жеке сейлемдердегі оқыйғалардың 
арасындағы ішкі қайшылық байланысты білдіріп тұрғаи жэне олар- 
ды құрмаластырып тұрған да қосалқысы. Ол қосалқы түсірілсе, 
құрмаласкан сөйлемдердің арасындағы қайшылық қатынас білін- 
бейді, сөйлем не мезгіл бағыныңқы, не шарт бағыиыңқы болып 
кұрмаласады.

Осымен байланысты, қайшы сабақтасқа енген жеке сөйлемдер 
кейде алдыңғы сейлемнің баяндауышы шартты райда тұрып, оғаи 
да қоеалқысы жалғасу арқылы да кұрмаласатынын ережелеу 
керек.

Тегі қасқыр мен қарсақ болмаса, жалба тұмақ жапалак болма- 
са, бұл жерде аң да қалмаған. Әкенің өзі айтып бермесе, Абай 
аналардың қуанышпен қарсы алған көңілдерін мүңайтқысы кел- 
мейді.

Бұл мысалдарда алдыңғы сөйлемдердің баяндауыштары етіс- 
тіктің болым.сыз түрінде келіп, шартты райда айтылған. Оныи 
үстіне бол, бер етістіктері көмекші мағнада баяидауыштың сыңары 
болып тұр. Жеке сөйлемдердің арасындағы қайшылық қатнас кей- 
де күрдолі етістіктердің, көмекшілердің қайшы мағнада айтылуы- 
мен де беріледі.

Қайшы сабақтастардың тағы бірнеше әзгеше белгілері бар. 
Олар: қайшылас сабақтастағы жеке сөйлемдердің ішкі байланы- 
сындағы і л і г у  ө з г е ш е л і г і  және и н т о н а ц и я л ы к б е л- 
г і с і. Басқа сабақтастардағы құрмаластық кейбір сөйлем бағы- 
ныңқы болып басыңқыдағы ойды сыпаттайды, я оиьгң бір мүшесі- 
не бағынып тұрады. Қайшы сабақтаста дәл солай емес. Мұнда екі 
сөйлемдегі 'оқыйға бірін-бірі сыпаттайды, соидықтан бірі басыңқы, 
бірі бағыньіңқы болмайды, екеуі де тең мағналы болады. Сондык- 
тан бірін-бірі сыпаттамайды, тек екі тең шама қайшы сабақтаса- 
ды. Осымен байланысты, жеке сөйлемнің бірі басыңқьг, бірі бағы- 
ныңқы болады деп айту дұрыс болмайды. Қайшылас сабақтастағы 
сөйлемдердің үлкен қасиеттерінің бірі — олар өте тұрақты интона- 
циямен айрылады. Олардың өзара күрмаласу тәсілдері түрліше 
болғанмен, интонациясы бірдей. Әркашан сабақтастағы алдыңғы 
сейлем соңғы сөйлемнен бөлек айтьілады, оның үстіне баяндауыш- 
ка қосылып, қайшылык мәнді білдіретін мен косымшасы мен да 
қосалкысы ерекше екпінмен айтылады.

Л *
§ 98. Салыстырмалы сабақтас

Қейде, әсіресе көркем шығармаларда, өның ішінде поэзияда 
толық бір оқыйға екінші оқыйғаны сыпаттау үшін айтылады. Әри- 
не, ондай оқыйғалардың арасы.нда не тектік, не сындық, не сырлық 
ұқсастық болуы мүмкі.н. Осылай құрмаласқан жеке сөйлемдердіц



арасындағы ішкі мәидік байланыс с а л ғ а с т ы р у ғ а ,  т е қ е у г е  
негізделеді. Мұндай салыстырмалы бағыныңқы сөйлем басыңқы- 
мен өзінің есімше баяндауышына дай (дей, тай, тей) қосьгмшасы 
жалғану арқылы байланысады. Мысалы:

Исі мүрын жарғандай,
Қоңырсып киіз жанғандай,
Жігіттер көзден ж ас адды —
Шын бір сұмдық болғандай.
Жүректері қысылды,
Тарылып дем қалғандай.
Біреуі сонда сейледі:
Біздер болдық сор мандай,
Осы түн естен танғандай;
Секілденіп сезілді —
Қүйрығын ажал салғандай (Ж.)

Бұл мысалда 1, 2, 3, 4, 5, 6-сөйлемдер иегізгі сөйлемдерді са- 
лыстыра сыпаттайды.

Болады жылауға да, күлуге де,
Ж үректің басынан ұу төгілгендей (А .).

Салыстырмалы сабақтастардың арасыи құрмаластыратын-дай 
қосымшасы кейде есім сөзге де жалғанады. Онданда оқыйғаның 
бір белгісін бір затпен ғана салыстыра алады. Мұнд&йда ол тек 
ітысықтауыш муше болады. Мысалы: машина щұстай ұшады. Мұн- 
да машина қүспен салыстырылған.

§ 99. Үйірлі мүшелі сабақтастар
Қазақ тіліқдегі құрмалас сөйлемдер мүшесінің бір ерекшелігі 

бар. Ол сабақтас құрмаластар мен жайылма жай сөйлемнің 'ара- 
сындағы аралы қ ' сөйлемдердің болатындығы, ілгеріде баяндалған 
қүрмаластардйің барлығы да қүрмалас сөйлемдерге койылатын үш 
түрлі шартқа түгел, бірдей жауап береді. Ал, сабақтас құрмалас- 
тардың кейбір түрлері ол үш түрлі шарттың бәріне бірдей жауап 
бермейді, яғни кейде сабақтастағы бағыныңқы сөйлеаднің грам- 
матикалык бастауышы мен баяндауышы бола түрса да, басыңқы 
мүшелерден жігі еінбір ажырамайды, сондықтан ондағы айтылған 
ойдың дербестігі сезілмейді. Мысалы: Асан кітапханадан қызық кі- 
тап алып оқыды. Ол кітап бүгін маған тиді. Бүл екі сөйлем былай 
күрмаласуы мүмкін: Асан кітапханадан алып оқыған қызық кітап 
бүгін маған тиді. Мүнда бірінші сөйлем (Асан кітапханадан алып 
оқыды) басыңқыға мүшелік ыңғайда айтылған, яғни оның толық- 
тауышы (кітап) басыңқыға бастауыш болып, баяндауышы басың- 
кьіның бастауышына есімше түрінде анықтауыш болып кеткен. 
(Асан кітапханадан алып оқыған кітап). Сәйтіп’ дербес сөйлем бас- 
ка бір сөйлемнің мүшесіне айналып кеткеи. Осыған байланысты, 
мүшеге айналғаи сөйлемдегі ойдың дербестігі де еезілмей қалғач.

Дербес сөйлем баска сәйлемнің мүшесіне айналғанда, мыиадай 
өзгерістер болады: 1) ондағы ойдың дербестігі жойылады; 2) оның 
басыңқы сөйлемнен жігі ажырамайды. Сөйтсе де, бастауышы мен 
баяндауышы сақталады.
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Ж ай сөйлемніқ мүшесіне тек баяндауышы етістіктен болған 
сөйлемдер ғана айиалмайды, баяндауышы есім сезден болған сөй- 
лемдер де айналады. Мысалы:

(1) Есенейдің ауыр дәулеті меншігіне тиген, (2) орысша оқуы 
бар, (3) дүниеден хабары бар, (4), Торсан бұдан кейін де ояздық, 
губерйалык чиновниктерге параны төгіп, бәрімен дос болып алғап 
(С. Мұк.)- Мұнда 1, 2, 3-тіркестер — жай сөйлемдер. Олар: Торсан- 
ға Есенейдің ауыр дәулеті тиген; Торсанның орысша оқуы бар; 
Торсанның дүниеден хабары бар — болып дербес айтылар еді. 
Бұлай дара-дара айтылғанда, олардың сөйлем екеидігі айқын сезі- 
леді. Жоғарғы келтірген мысалда бұлар басқа сөйлемнің мүшесіне 
айналған, сондықтан олардың сөйлемдік белгісі (ойдың дербестігі, 
басқа сөйлеммен жігі) сезілмейді; негізгі сөйлемңің мүшелерімен 
жымдасып, қосылып кеткен.

Осы айтылғандарға сай дербес сөйлемдердің жай сөйлем мү- 
шесіне айрылуының мыиадай екі түрлі жолын айтуға болады: 
1. Баяндауышы етістіктен болған сөйлемдер жай сәйлемнің мү- 
шесіне айналғаида, баяндауышы есімшеге айналады да, басыңқы- 
дағы өзі қарасты сөзіне тақау тұрады, одан ешбір ажырамайды
(Асан кітапханадан алып оқыған кітап...), 2. Баяндауышы есім 
сөзден болған сөйлемдер ешбір өзгеріссіз, басыңқыдағы өзі карас,- 
ты мүшенің алдына барып такалады да, одаи ешбір ажырамайды 
(орысша оқуы бар Торсан... дүниеден хабары бар Торсан...).

Сабақтастағы жай сөйлемнің мүшесіне айналған бағыныңқы 
сөйлем үйірлі мүше деп аталады. Үйірлі мүш-елер дербес болмайды 
және олардың басыңқыдағы өзі карасты мүшеден жігі ажырамай, 
олармен жымдасып, қабысьгп тұрады.

Үйірлі мүшелерде ой дербестігі және формалардың жігі сезіл- 
мегенмен, о.ларда тұрлаулы мүшелер (бастауыш, баяндауьіш) бо- 
лады. Осымен байланысты үйірлі мүшелерді сөйлемнің жай мүше- 
сімен бірдей деп карауға болмайды. Үйірлі мүшелер бастауыш пен
баяндауыштаи жәие баска мүшелерден кұралады, екіиші сәзбеп 
айтқанда, үйірлі мүшелер сөйлемнен күралады. Сондықтан үйірлі 
мүшесі бар сөйлемді дағдылы жай сөйлем деп карауға болмайды.
Мына екі сөйлемді салыстыраііық: 1) Бүрын қандай адажды болса 
да алып тастайтын ыт енді бөтен кісі көрсе қыңсылап үйге тығы- 
латын болды (С. Мүқ.); 2) Біз қонақ болып түскен үйдің иесі біз- 
дің біреуімізге таныс болып іиықты (С. Мүқ.). Бірінші сөйлемдегі
(бұрын қандай адамды болса да алып тастайтын) қайырма мүше, 
яғни бір субъектінің баяндауышы (алып тастайтын) өзіне қарас- 
ты мүшелермен бірге сол субъектісіне анықтауыш болып тұр.
Мұнда қайырма мүшенің негізгі баяндауышы да біреу-ақ (ит). Ал 
екінші сөйлемдегі біз қонақ болып түскен деген сейлемнің дербес 
бастауышы (біз), баяндауышы (коггақ болып түскен) бар.

Бұдан үйірлі мүшелердің қайырма мүшелерден, жай сөйлем- 
дердегі күрделі мүшелерден айырмашылығы бар екендігі айқында- 
лады.
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Үйірлі мүшесі бар сөйлем ү й і р л і м ү ш е л і с а б а қ т а с 
д е п  а т а л а д ы  да, қайырма мүшесі бар сөйлем қ а й ы р м а л ы 
с а б а қ т а с  д е п  а т а л а д ы .

Бүл айтылғандар үйірлі мүшелердің жасалуы, құрылысы тура- 
лы. Е і-іді үйірлі мүшелердің мағнасын,сөйлемдегі қызметін с.ыпат- 
тау керек.

Дербес сөйлемдердің үйірлі мүшеге айналуы тюрік тілдерінде, 
соның ішінде қазақ тілінде жай сөйлемдегі екі мүшеніқ, анық- 
тауыш пен толықтауыштың қызметіыё байлаыысты. Екінші сөзбеи 
айтқанда, бағыныңқы сөйлем басыңқыға анықтауыш, толықтауыш 
болып кызмет атқарса, үйірлі мүшеге айналады. Мұндайда бағы- 
ныңқылар, жоғарыда айтылғандай, мағиалық дербестігін сақтамай, 
басыңқыға қабысып түрады. Ал, егерде бағыныңқы басыңқыға пы- 
сықтауыш болып қызмет атқарса, опдай бағыныңқылар өздерінін 
сөйлемдік сыпаттарын (ой дербестігін, түрлаулы мүшелерін, фор- 
малдық жігін) сақтайды. Мына мысалдарды қараңыз:

Лсқар ішінде келе оісатқан полк көптен бері қажырлы қарсылык 
көрсетерлік жау кездестірген жоқ еді (С. Муқ.). Мүндағы негізгі 
сөйлем — полк көптен бері қажырлы қарсылық көрсетерлік оюау 
кездестірген оюоқ еді. Ал, Асқар ішінде келе жатқан деген сөйлем 
(үйірлі мүше) негізгі сөылемнің бастауышы полк сөзіне анықтауыш 
болып түр: Қай полк? — Асқар ішінде келе жатқан полк. Бүл үйір- 
лі анықтауыш, жай сөйлемдегі аыықтауыштар сыяқты, басыцқыда- 
ғы ©зі анықтайтын мүшемен (полк) кабысып, жымдасып тұр, одан 
ешбір ажырамайды. Мына сөйлем де сондай: Иығына салып ал- 
ган орамалы бар Ж ақыя оюез леген алып оісүріп жүртқа окагалай 
су қүйып түр (М. Әу.). Мүнда иыгына салып алган орамалы бар 
деген үйірлі мүше басыңқының бастауышына анықтауыш болып 
түр. Шеиіесі Күңке айтқанды баласы Күдайберді айтпайды 
(М. Әу.). Мүнда негізгі сөйлем — баласы Күдайберді айтпайды 
Ал, шеіиесі Күңке айтқанды — үйірлі мүше (бастауышы — Күңке, 
баяндауышы — айтқагіды). Үйірлі мүше бүл сөйлемде толықтауыш 
кызмет атқарып түр: Қүдайберді нені айтпайды? — Шешесі Күң- 
ке айтқанды айтпайды.

Сөйтіп, үйірлі мүшелер сабактас құрмаластағы басыңқы сөй- 
лемге толықтауыш, аиықтауыш болып қызмет аткарады. Осымен 
байланысты үйірлі мүшелер а н ы қ т а у ы ш ү й і р л і м ү ш е ,  
т о л ы қ т а у ы ш  ү й і р л і  м ү ш е  болып екіге бөлінедг. Үйірлі 
мүше басыңқыдағы бір мүшеге анықтауыш болып келсе, ол аиык- 
тауышы ү й і р л і м у ш е деп аталады:

Кептен көңлі қалган  итіне Малбағар бүл жолы өте сүйсінді 
(С. Мүк.); Кемпір-шалы бар үйлердің көпшілігі тамнан шығып, 
киіз үйлерін көтерген еді. Бойы әте үзын, беті қоңырланып тотық- 
қан бір бала жігіт сәлем берігі кіріп келді. Үстінде қара қүлын 
жаргагы бар, қара мақпалмен тыстаган түлкі тымақты Абай сыр- 
тынан қараған адамға тым зор боп көрінді (М. Әу.).

Егерде үйірлі мүше басыңкыға толыктауыш болып келсе, ол 
толықтауыш ү й і р л і  м ү ш е  д е п  а т а л а д ы .  Мысалдар: Бұл 
үйдің сойысы Үлоісан үйінікінен көп болганга Қүңке әсіресе күйіне-



ді. Өзініқ қалжықынан мұндай үлкен эсер болатынын Абай ойла- 
ған жоқ еді (М. Әу.). Құйрық тістесе қыс келерін, есрафил соғып 
үрерін, алай-түлей боран боларын, қабағын түйе қар төккен ақпан 
менен қақтар боларын ол айтпай кеткен (Ғ. Мүср.).

Үйірлі мүшелер басыңқы сөйлеммен кейде де көмекші етістігі 
аркылы да курмаласады. Ол есімше (деген), көсемше (деп) тұлға- 
ларында қолданылады. Деген септеусіз қалпында анықтауыш үйір- 
лі мүшені басыңқыдағы анықтауыш мүшемен байланыстырады. Мы- 
салы: Ұяда не көрсеқ, үшқанда соны аларсың деген осы болар. 
Тәнніқ толық тынығуынық еқ негізгі шарты — тыныш ұйқы деген 
қағиданы естен шығармау керек.

Толықтауыш үйірлі мүше басыңқымен кейде деп аркылы, я 
болмаса деген формасының барыс, табыссептеу түрі арқылы кұр- 
маласады: Сеніқ не айтайын деп отырғанықды мен білмедім. Қар- 
ға адым жер мұқ болар деп кім ойлаған- Тапа-тал түсте көрмедік 
дегенге кім сенеді? Екі адым оісерге өлдім-талдым дегенді естігені- 
міз осы (Ғ. Мүср.).

Үйірлі мүшелердің орны сабақтастарда жылжымалы болады. 
Олар басыңкы сөйлемнің алдында да, артында да келе береді (тек 
соңында тұрмайды). Мұның жылжымалық жағы да үйірлі мүше- 
лердің анықтауыштық, толықтауыштық қызметіне байланысты. 
Егерде анықтауыш үйірлі мүше анықтауышты басыңқының басын- 
да тұроа, үйірлі анықтауыш басыңқының алдында тұрадьі, ал ол 
басыңкының ортасында тұрса, үйірлі анықтауыш басыңқының ор- 
тасында тұрады: Бұл ауылда үштен баласы оісоқ ұй кемде-кем 
(Ғ. Мүср.). Үіитен баласы оісоқ үй бұл ауылда кемде-кем. Ж ылқы  
алыстаққырап кеткен кезде костың маңайына қаскыр келімпаз бо- 
лады (С. Мұк.). Қасқыр костың маңайына жылқы алыстаққырап 
кеткен кезде келімпаз болады.

Толықтауыш үйірлі мүшелер де осы сыяқты басыңқының ал- 
дында да, ортасында да келе береді: Майбасар үп-ұлкен басымен 
балаіиа к.үліп қалтақтап отырғанға Абай қызығып күле бастады. 
Соиың бәрі аға сұлтандық қолымыздан кетті деп жүрген жок 
(М. Әу.).

Пысыктауыш үйірлі мүше кейде изафетке айналып кетеді. Яғ- 
■ни үйірлідегі бастауыш ілік септеуде тұрып, баяндауыш тәуелдеу- 
де тұрады: Олар кеткен Абай бұрын білген жок еді — Олардын 

. кеткенін Абай бұрын білген жоқ еді. Бала шыңғырып оісылаған 
естіп далада түрған адамдар шыдай алмады — Баланын 
шықғырып оісылағанын естіп далада тұрған адамдар шыдай ал- 
мады.

Мұндай жағдайда (яғни үйірлі мүшедегі тұрлаулы мүшелер 
изафетке айналғанда) ,< ол үйірлі мүше болмай, жай мүше болып 
«септелінеді.

§ 100. Сыйыспалы сөйлем және қайырмалы сабақтастар
Қазіргі әдеби тілде өте көп колданылатын және етек алып да- 

мыған бір синтаксистік категориялар бар. Олар — сыйыспалы сөй-



лем мен қайырмалы сабақтастар. Бұл екі категория бір-бірімен ты- 
ғыз байланысты.

Сыйыспалы сөйлем деп тұрлаулы мүшелөрі (бастауышы, баян- 
дауышы) ортақ сөйлемді айтамыз. Қазақ тіліндегі сыйыспалы сөй- 
лемдердін, құрылысы былай болады: Самат жұмысын бітіріп, ау- 
даиға баратьгн күні таңсәріде тұрып, қой қораға барды. Бұл сөй- 
лемде бастауыш (Самат) біреу-ақ, оның үш баяндауышы (бітіріп, 
түрып, барды) бар. Мүндағы әр баяндауыш өзіне қарасты мүшелер- 
мен бірге дара айрылса, үш сөйлем болар еді: Самат жұмысын. бі- 
тірді, Самат ауданға баратын күні таңсәріден түрды, Самат қой 
ңораға барды. Бірақ үш баяндауыштың да бастауышы біреу бол- 
ғандықтан, олар сараланбай сыйысып айтылған.

Құнанбай және оған ерген бір топ адам ауылға келіп, жол 
бойынан бүрыстау жердегі ауылға түсті (М. Әу.). Мұн- 
да екі баяндауыш (келіц, түсті), екі бастауыш (Қүнанбай, бір топ 
адам) бар. Оны Қүнанбай келіп түсті, бір топ адам келіп түсті дегі 
айтуға болады. Жоғарғы мысалда бүлай дараланбай, сыйысып 
айтылған.

Осындай бастауышы ортақ бірнеше баяндауышты сөйлем, я 
баяндауышы ортақ бірнеше бастауышты сөйлем — с ы й ы с п а л ы 
с ө й л е м болады.

Қазіргі қазақ тіліңде ортақ баяндауышты сыйыспалы сөйлем 
көп дараланбай, кеңеймей, біркелкі түратын болады. Ал, ортақ бас- 
тауышты, бірыңғай баяндауышты сыйыспалар өте қүбылмалы, ке- 
ңейгіш, жайылғыш келеді. Мысалы: Ермек жүмысын бітіріп үйіне 
келді де, тамаң ішіп демалуға кірісті деген — сыйыспалы сейлем. 
Оны — Ермек бүгін күндегіден оісүмысын ертерек бітіріп, ешоюерге 
тоңтамастан, күндегі әдеті бойынша үйіне келді де, столда дайын 
түрған тамаңты ішіп, кешкі оюыйналысңа дейін демалуга кірісті 
деп кеңейтіп айтуға болады.

Бастауышы ортак бірыңғай баяидауышты сыйыспалар, осылай, 
әр баяндауышка тиісті мүшелер қосылып кеңігенде, одардың әр- 
қайсысы дербес сөйлемдік дәрежеге жетеді. Бірақ мүндайда ' әр 
баяндауышпен бірге бір бастауышты кайталап жатпай, олардың 
барлығы сол ортақ бастауышқа қазықталып сыйысып айтылады. 
Сыйыспалы сөйлемнің мұидай түрі, әрине, қүрмалас сөйлемге жа- 
тады.

Сыйыспалы сөйлемдегі бірыңғай баяидауыштардың ең соңғы- 
сынан басқасы көсемшеде түрады. Мысалы: Абай көп қайрымсыз 
үлкендердің арасынан аяз лебізін сезіп, атып шыгып кетті.

Қейде бірыңғай баяпдауыштардың арасы де жалғаулығьгмеи 
байланысады: Абай көп ңайрымсыз үлкендердің арасынан аяз ле- 
бізін сезді де, атып шыгып кетті.

Ортақ бастауышты сыйыспалы сөйлемдегі баяндауыштарға 
басқа мүшелер қосылып айтылса, ол сабақтас, қүрмаласқа айна- 
лады. Ал, басқа мүшелер қосылмай, бірыңғай баяндауыштың өздері 
ғана айтылса, онда ол бірыңғай баяндауышты сыйыспалы жай сөк- 
лем болады. Мысалы: Он адам екі ңабыргага арқанды керіп оюі- 
беріп, қаз-қатар түра қалып, Ақтауга қол салды (Ғ. Мүср.). Бүл'



сыйыспалы сабақгас, өйткені, бірыңғай екі баяндауышқа баска мү- 
шелер қосылу арқылы екі сөйлем жасалғаи. Біріншісі — екі қа- 
бырғаға арқанды керіп жіберіп, екіншісі — қаз-к,атар тұра қалып, 
Ақтауга қол салды. Егерде бұл сыйыспа он адам арқан керіп, Ақ- 
тауға қол салды — болып ықшамдалып айтылса, онда ол сыйыспа- 
лы жай сөйлем дәрежесінде қалып қояды.

Сөйтіп, сыйыспалының екі түрі болады: 1) о р т а қ  б а с т а -  
у ы ш т ы с ы й ы с п а л ы ж а й с ө й л е м ;  2) о р т а қ б а с- 
т а у ы ш т ы с ы й ы с п а л ы с а б а қ т а с с ө й л е м. Сыйыспа- 
лы сабақтас ортақ бастауышты сыйыспалы жай сөйлемнен жасала- 
ды. Ортақ бастауыш сөйлемнің алдында тұрады. Мұның үшін 
сыйыспалы жай сөйлемдегі бірыңғай баяндауыштарға қарасты 
толықтауыш, пысықтауыштарға оларға қарасты анықтауыштар 
қосылуы керек. Сонда ғаиа сыйыспалы жай сөйлемдер — сыйыспа- 
лы сабақтастарға айналады. Сыйыспалы сабақтастарға мысалдар:

Есілбай колхоздың жұмысына жаны ашыған болып, ылғый ақыл 
айтып келе жатыр (Ғ. Мүср.). Ұлжан мұның әлдеқандай жалы- 
нышты түрін көруге шыдамай, ыза кернегендей боп далаға тез шы- 
ғып кетті (М. Әу.). Басын бұлтқа соққан Қөкшепің төбесіне ол сан 
рет шығып, „длтын кесеиің аясындай сексеи көліие сан рет сүйсіие 
қарады (С. Мүқ.).

Қазіргі қазақ тілінде сыйыспалы сабақтастағы компоненттердіп 
кейбіреулері ерекшеленіп қайырма мүше болады да, сөйлем тұта- 
сымен қайырмалы сабақтас болады. Мысалы: Баршасын бір сәтте 
ұмытып, өз іиіінен қатты сеңделгендей боп, Абай тысқа шықты да, 
жалғыз жүріп кетті. (М. Әу.). Мұнда баршасын бір сәтте ұмытып, 
өз ішінен қатты сеңделгендей боп деген компоненттер ерекшелеиіп, 
өз бастауышына ортақтасқан. Егерде бастауыш барлық компо- 
ненттердің алдыида тұрса, ол сыйыспалы сабақтас болар еді. Мы- 
салы: Абай баршасын бір сәтте ұмытып, өз ішінен қатты сеңдглген- 
дей боп, тысқа иіықты да, оісалғыз оісүріп кетті.

Сыйыспалы сабақтас сөйлемдегі қайырма мүшеге айналған ком- 
поненттердің баяндауышы әдетте көсемшеде я есімшеде тұрады:

Күректің серпуінен отңқаланып, кесек қарлар етекке ыршып тү- 
сіп жатыр (Ғ. Мүс.р.). Аспаының эр жеріне токталған бұлт күн түс- 
ке тармасып, коңыр түсін қарайтыңк,ырап калыңдап алады. Үйірге 
жіберген сәуріктей арқырай кісінеп, жаркылдай жай оғын шашқан 
.бүлт көк жүзінде біраз жортады да каһарымен тітіреткен жерді енді 
жадырата жайландырғысы келеді (С. Мүқ.).

Сөйтіп, қайырмалы сабақтастар сыйыспалы сабақтастағы ком- 
поиенттердің өз бастауышыиың алдына шығып ерекшеленуі арқы- 
лы жасалады. Қайьтрма мүше екі түрлі болады:

1. Қ © с е м ш е л і қ а й ы р м а; 2. Е с і м ш е л і қ а й ы р м а .  
Қөсемшелі қайырма деп ерекшеленген компонеиттің баяндауышы 
көсемшеде тұруын айтамыз. Мысалы: Қүректің серпуінен жаңқа- 
ланып кесек қарлар етекке ыршып түсіп жатыр. Е с і м ш е л і 
қ а й ы р м а деп — ерекшеленген компоненттің баяндауышы есім- 
шеде түруын айтамыз. Мысалы: Күректің серпуінен жаңқаланған 
кесек қарлар етекке ыршып түсіп жатыр.
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Сөйлемде көсемшелі кайырма көбінесе пысықтауыш болады, ал 
есімшелі қайырма — аныктауыш болады:

Екпіндей қүйған нөсер сол калпында кете бермей, желмен алы- 
сып ойнағандай, өзіи қуған желді қайыра қайта куады (С. Мұк.). 
Мұндағы есімшелі қайырма — анықтауыш. Каидай нөсер? — Ек- 
піндей кұйған (нөсер).

Көлдің теріскей эісағын жиёктей қаулап калың өлен шөп шыға- 
ды (С. Мұқ.). Мұндағы көсемшелі қайырма — пысыктауыш. Қалай 
шығады? — Көлдің теріскей жағыма жиектей шығады.

Есімшелі, көсемшелі қайырмалар кейде сыйыспалы сабактаста 
да болады, яғни сәйлем сыйыспалы сабақтас және қайырмалы 
да болады. Көлдің теріскейі жағын жиектей қалың өлең шәп шы-
ғады да, тереңге карай усақ-бәшік құрақпен араласып, тереңде өс- 
кен ну камыспен кетеді (С. М ұқ.). Бұл сөйлем қайырмалы сыйыс-
па сабақтас. Мұндағы кайырмалар мыналар: 1) көлдің теріскейжа- 
ғын жиектей; 2) тереңде өскен (ну). Біріншісі — к ө с е м ш е л і  
к а й ы р м а; екіншісі — е с і м ш е л і к а й ы р м а.

§ 101. Аралас құрмалас сөйлем у

Әдетте сәйлемдер ие тек салалас болып, не тек сабақтас болып 
кұрмаласпайды, олар салаласып та, сабақтасып та құрмаласады, 
яғни құрмаластағы бір-екі компонент салаласып құрмаласса, 
калғандары сабақтасып құрмаласады:

(1) Ол әйелден бала көп туған да, (2) бірақ олар өле беріп, 
(3) жалғыз бала калған (С. Мұқ.). Мұнда үш сөйлем қүрмалас- 
қан. Бірінші мен екінші сөйлем салаласып кұрмаласқан да, екішні 
мен үшіиші сөйлем сабақтасып құрмаласқан. (1) Неге екенін кім
білсін, (2) сыйыр деген мал үйген шөпке өш келеді де, (3) көпе- 
не, шошак, мая көрсе-ак сүзгілейді (С. Мұқ.).

Мұнда да үш сөйлем құрмаласкан: бірінші меи екінші сөйлем- 
дердің арасы іргелесіп, екінші меи үшінші сөйлемдердің арасы са- 
лаласып құрмаласқан.

Шөптің бойы биік болады да, қаищан аң қоян мен түлкі болса, 
иіөптер көрсетпейді, аңдар қалай қарай қашқанын биік шөптің 
бойынан орғып иіапқан иттің жобасынан ғана байқаймыз (С.Мүк.). 
Бүл аралас күрмалас мынадай компоненттерден құралған:

1. Шөптің бойы биік болады да (салаластың бір компоненті)
2. Қашқан аң қоян мен түлкі болса (шартты бағыныңкы);
3. Шөптер оларды көрсетпейді (салаластың компоненті);
4. Аңдар калай карай кашканын (толыктауыш үйірлі мүше);
5. Биік шөптің бойынан орғып шапкан (есімшелі анықтауыш 

кайырма);
6. Шөптің жобасынан байкаймыз (басыңқы сөйлем).
Қазіргі қазақ тілінде аралас кұрмалас төл сөздерге ену арқы- 

лы да кұрмаласады:
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— Қалқатайым, Сәулежан,— деп Анна бірқыдыру уақыт дыбыс 
беріп еді, бала тіпті көціл аударып бұрылмады.

— Сол базарларға,— деді Түрке ентіге түсіп,— ол кезде Есеней 
сыяқты, кешегі Итемердің Қүзембайы сыяқты, болмаса Есілбай, 
Қосақбай сыякты байлар болмаса, не солардың сататын малдарын 
айдап баратындар болмаса, кім барды дейсің? (С. Мұқ.).

ҚЫ СҚАРТЫ ЛЫ П АЛЫНҒАН АВТОРЛАР ТІЗІМ І

А. — Абай Құнанбаев.
А\ П. — Александр Сергөевич Пушкин.
А. Тол. — Алексей Николаевич Толстой.
А. Тоқ. — Асқар Тоқмағамбегов.
А._ Ф. — Александр Фадеев.
Ж ‘ — Л<амбыл Жабаев.
Кр. — Иван Андреевич Қрылов.
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Лерм. — Михаил Юрьевич Лермонтов.
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Ғ. Мүср. — Ғабит Мүсрепов.
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Кітапта анықталған мынадай кейбір қателерді түаетіп оқуды 
сұраймыз: 29-бетте жоғарыдан 4-жолда сөзды — созды, 39-бетте 
жоғарыдан 13-жолда түсінбеу — түсіну, 90-бетте төменнен 16-жол- 
да біреуінде-ақ — біреуіндей-ақ, 228-бетте жоғарыдан Л-жолда 
Беті — реті, 229-бетте жоғарыдан 3-жолда Бейсенбай — Бейсенба- 
ев, 260-бегте төмениен 17-жолда төртінші дан — төртіншіден, 369- 
бетте жоғарыдан 11-жолда Т ип— Типы, 416-бетте төменнен 12,13- 
жолдарда ІІ-оісақтық — І-жақтық, 418 — 450-беттерде казахского- 
киргизского — казак-киргизского, 465-бетте төменнен 18-жолда 
амал пысықтауыш — сапалық пысықтауыш, амал пысықтауыш, 
485-бетте теменнен 8-жолда сөздерді қалыпты орын — сөздердіқ 
қалыпты орнын.

ОҚУШЬІЛАРДЫҢ ЕСІНЕ
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