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ҚҰРАСТЫРУШЫДАН
Көрнекті ғалым Ғайнетдин Ғалиұлы Мұсабаев 1907 жылдың
17 қыркүйегінде бұрынғы РСФСР-дің Омбы қаласында жұмысшы
отбасында дүниеге келген. Ол бала кезінен-ақ өмірдің тауқыметін
көріп өсті, тоғызға келгенде əкесі, он бір жасқа келгенде анасы да
қайтыс болып, бес бірдей жетім бала атасы Мұсабайдың қолында
тəрбиеленеді. Жетім қалған балалардың ең үлкені болғандықтан,
Ғайнетдин жасынан қара жұмысқа түсіп, кісі есігінде жүреді.
Жұмыс істей жүріп ара-арасында оқиды, осы қалада екі кластық
білім алады. 15 жасынан бастап отбасының бар ауыртпалығы
Ғайнетдиннің мойнына түседі, өйткені 1922 жылы атасы да қайтыс
болады. Омбыдағы атақты кулак Буряковқа жалданып, жер жыртып, егін салады, шөп шабады, малын бағады. Омбы теміржол
депосында теміржолшы, Қарағандыда, Степнякта шахтер болып
істейді.
Қаршадайынан қара жұмыс істеп, қиналып жүрсе де оқысам,
білім алсам деген ой көкейінен кетпей қояды. Сөйтіп ол 1929
жылы Омбының педагогтік техникумына оқуға түсіп, оны үздік
бітіріп шығады. 1933 жылы алған білімін тағы да көтере түсу
мақсатымен Алматыға келеді. Сөйтіп, осы жылы Абай атындағы
педагогтік институттың тіл жəне əдебиет факультетіне оқуға
қабылданады. 1937 жылы институтты ойдағыдай бітіріп, сол кезде ұйымдастырылған СССР Ғылым академиясының Қазақ филиалына жұмысқа қалдырылады. 1939 жылы ол Тіл жəне əдебиет
институтының аспирантурасына түсіп, ғылым жолына біржола бет
бұрады.
Ғ. Мұсабаевтың тіл ғылымына бейімділігі, ізденгіштігі институтта оқып жүрген кезінен байқалады. Студент кезінің өзінде
түрлі тақырыптарға баяндама, мақалалар жазып, оқытушылардың
көзіне түсе бастайды. Оның ғылым жолына түсуіне, ғалым ретінде
қалыптасуына ұстазы профессор Құдайберген Жүбановтың əсері
ерекше болды.
Ұлы Отан соғысы басталғанда аспирант Ғ. Мұсабаев бітіп
тұрған кандидаттық диссертациясын тоқтатып қойып, өзі сұра-
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нып ел қорғауға аттанады. Қатардағы жауынгер əскери саяси
училищені бітірген соң танк батальоны командирінің орынбасары болып, капитан дəрежесіне дейін көтеріледі. Шайқастарда
талай рет ауыр жараланып, екі рет контузия алады. Елге кеудесін
ордендер мен медальдарға толтырып, майданнан мүгедек болып
қайтқанына қарамастан, қаламын қолға қайта алып, өнімді еңбек
етіп, ана тілінің қыр-сырын зерттеуге, күн тəртібінде тұрған өзекті
мəселелерді шешуге өзіне тəн қайсарлықпен белсене араласып,
ғылыми зерттеулерінде үлкен табыстарға жетеді.
Ғалымның ғылыми шығармашылығы сан салалы, ол кең тынысты филолог. Проф. Ғ. Мұсабаев қазақ тілі тарихы, диалектология, этногенез, қазақ əдеби тілі (негізі, қалыптасуы, дамуы т.б.),
тарихи лексикология, этимология, семасиология, грамматика, лексикология мен тіл тарихының оқулықтары, лексикография, жазба
ескерткіштер, көркем шығарма тілі т.б. мəселелерге қалам тартты.
Яғни, ғалым араласпаған, пікір айтпаған қазақ тіл білімінің саласы
кемде-кем.
Атап айтқанда, ол қазақ тілінің морфологиясын зерттеуші
алғашқы ғалымдардың бірі болды. 1948 жылы «Қазақ тіліндегі
сын есімнің шырайлары» деген зерттеуі үшін филология
ғылымдарының кандидаты ғылыми дəрежесін алады. «Из истории
аффиксов казахского языка», «Қазақ тіліндегі кейбір кішірейткіш
жұрнақтар», «Қосымша -дай, -дей, -тай, -тей туралы» т.б.
мақалаларында грамматика мəселелері қарастырылады.
Ғ. Мұсабаевтың көп жыл уақытын бөліп зерттеген саласы – тіл тарихы. Оның «Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан» (1-бөлім), «Қазақ тілі тарихынан» деп аталатын тіл тарихына, қалыптасу кезеңіне, түркі-моңғол тілдерінің бір негіз
тілден шыққандығына қатысты ой-пікірлері қазіргі зерттеулерде жалғасын табуда. Тіл тарихына байланысты еңбектерінде ол
түркі тілдеріне қатысты ортақ мұраларға, тұлғаларға, көне таңба,
жазуларға өзіндік көзқарасын айқын білдіріп отырады; түркі
тілдеріндегі бір буынды сөздің барлығы тұйық буынды болған деп
тұжырымдайды; тарихи дыбыстық сəйкестіктерге назар аударып,
нақты фоно-морфологиялық талдаулар жасайды. Мəселен, жұрнақ,
жалғаулардың генезисі қазір кезде түсініксіз болғанмен, бұрын
дербес сөз болғаны, одан шылауға ауысқаны, одан əрі жұрнақ болып өзгеріп кеткендігі жөнінде қисынды пікірлер айтады.
Тіл білімі үшін көне тілдің сарқыншағы, оның сөйлеу тіліндегі
көрінісі ретінде сақталып қалған ертедегі ру-тайпа тілдерінің
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қалдықтары, көнеленген қат-қабаттары бар жергілікті тіл ерекшеліктерін жинап, зерттеудің маңызы зор. Ғалымның экспедиция материалдары негізінде жазған зерттеулері «Маңғыстау
ауданының сөйлеу тілінің ерекшеліктері», «Маңғыстау сөзінің
семантикасы», Ж. Досқараевпен бірлесіп жазған «Қазақ тілінің
жергілікті ерекшеліктері» атты монографиясы қазақ диалектологиясын дамытуға қосылған үлкен үлес деп бағаланады. Осындай еңбектеріне байланысты ол тарихи лексикология мен қазақ
диалектологиясының негізін қалаған ғалымдардың бірі деп саналады.
Проф. Ғ. Мұсабаев қазақ тіл білімінде алғашқылардың бірі
болып əдеби тіл туралы, оның қалыптасып, даму жолдары туралы ойлы пікір айтқан ғалымдардың бірі. Бұл ретте «Қазақ əдеби
тілін дамытқан эпопея», «Об изучении истории казахского языка»,
«О литературном языке», «Қазақ əдеби тілінің кейбір мəселелері
туралы» атты мақалалары мен «Становление и развитие казахского литературного языка и вопросы казахской диалектологии» атты
көлемді еңбегінің орны ерекше, бұлар қазақ тіл білімінің елеулі
табыстарының біріне жатады.
Зерттеушінің тіл тарихына, оның даму барысына қатысты
еңбектерінде тілдің əлеуметтік-қоғамдық, танымдық қызметіне
ерекше көңіл бөлініп, көптеген тұрақты тіркестердің шығу
негіздері анықталады.
Проф. Ғ. Мұсабаевтың аса мəн беріп зерттеген, қазақ тіл
білімінде құнды мұра қалдырған саласының бірі – қазақ тілінің
лексикологиясы. «Қазіргі қазақ тілінің лексикасы» атты филология ғылымдарының докторы ғылыми дəрежесін алу үшін
жазылған еңбегі, «Қазіргі қазақ тілі. Лексика» деп аталатын қазақ,
орыс тілдерінде шыққан көлемді кітаптары сол кезеңдегі лексикология мəселелерін толық, жан-жақты қарастырған алғашқы
зерттеу болды. Бұл еңбектердің қазақ тіл білімі үшін мəні мен
маңызы айрықша. Кезінде оқырмандар мен ғалымдар тарапынан
жоғары бағасын алған ғалымның осы зерттеулері мен оқулықтары
қазақ лексикологиясын шын мəнінде ғылыми пəн дəрежесіне
көтерді. Ғалымның лексикология саласындағы зерттеулері мен
оқулықтары қазіргі күнде де жоғары оқу орындарында пайдаланылып келе жатыр. Оқулық жазуда өзінің алдында қалыптасқан
мектебі болмағандықтан, оқулықтар ғылыми база жасалмай
тұрып жазылғандықтан, заман талабының асықтыруынан туған
кейбір кемшіліктеріне қарамастан, Ғ. Мұсабаевтың оқулықтары
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қазіргі жоғары оқу орындарында лексикология курсы бойынша оқытылып жүрген оқулықтардың негізін қалағаны даусыз
шындық. Бүгінгі күнде де көптеген ғалымдар арасында дау
туғызып жүрген семасиология мəселесі тұңғыш рет ғалымның
оқулығында сөз болады. Сөз мағынасының түрлері, семантикалық
үштік, ұғым мен мағынаның қатынасы сияқты мəселелерді арнайы қамтуы нəтижесінде ол қазақ семасиологиясының негізін
салушылардың бірі ретінде танылады. Жоғары оқу орындарына
арналған оқулықтармен бірге мектеп оқулықтарын, бағдарламалар
жазуға да атсалысты. Осы орайда «Учебник казахского языка для
8-10 классов русских средних школ», «Учебник казахского языка
для 5-6 классов русских школ», «Қазақ тілінің программасы» атты
оның қатысуымен, авторлығымен жазылған кітаптар орта білім
беру жүйесінің қажетін өтеген оқу құралдары болды.
Өткен ғасырдың қырқыншы жылдарынан бергі уақытта жарық
көрген орысша-қазақша, қазақша-орысша, орфографиялық, терминологиялық, түсіндірме сөздіктердің жасалуына да проф.
Ғ. Мұсабаев көп үлес қосты. Бірсыпыра екі тілді сөздіктер мен
тілашарларды жасауға қатысса, Түсіндірме, Абай тілі, Орфографиялық, Диалектологиялық, Үлкен орысша-қазақша сөздіктердің
редакциясын қарады, жауапты редакторы болды. Ғалым құрастырған жəне редакторлық етуімен жарық көрген сөздіктер бүгінгі
күнге дейін өз құндылығын жойған жоқ, олар арнайы зерттеуге
тұрарлық еңбектер болып табылады.
Ғалымның қазақ тіл біліміндегі, түркологиядағы орны, қосқан
үлесі, қазақ тілі лексикологиясының семасиология саласын қалыптастырудағы сіңірген еңбегі мен ғылымда ұстанған бағытбағдарының бүгінгі қазақ тіл біліміндегі сабақтастығына байланысты ғалым мұрасы арнайы зерттеліп, кандидаттық диссертация
жазылды.
«Қазақ тіл білімінің антологиясы» сериясымен ұсынылып
отырған бұл жинаққа ғалымның бүгінде тек кітапханаларда ғана
кездесетін іргелі еңбектері мен ғылыми мақалалары енгізілді.
Ғалым мұрасын оқырман қауым ғылымның бүгінгі қол жеткізген
биігінен қарай отырып, ой елегінен өткізіп қабылдағаны жөн деп
білеміз.
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ІІІ. ШЫРАЙДЫҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ
Шырайдың категориясының синтетикалық тəсіл
арқылы жасалуы
Аналитикалық тəсіл
Интонация
Қосымша -дай, -дей, -тай, -тей
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОСЫМШАЛАР
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КІРІСПЕ
Сын есім – негізгі сөз табының бірі. Сыртқы тұлғасына
қарағанда сын есім мен зат есім түрлес. Атау күйінде тұрғанда
бұл екі сөз табының тұлғалық айырмашылығы көзге көрінбейді,
екеуінің арасында жік жоқ сияқты. Сондықтан Түрік системалы
тілдерді зерттеушілерде сын есімді сөз табы деп тануда үлкен
күманданушылық болып келді. Күні бүгінге дейін сын есімді
танығысы келмей жүрген оқымыстылар да бар.
Мұның негізгі себебі: Түрік системасындағы тілдердің
ерекшеліктеріне көңіл аударылмаудан, демек өздері зерттеп
отырған тілдің тұрғысынан қарамаудан, оны жете тексермей, өз
ішіндегі елеулі фактыларын есепке алмаудан, үстірт айтылған, ертерек кездегі пікірлер күні бүгінге дейін кең өріс алып келгендігінен
туып жүр.
Міне, осындай күдік болғандықтан, сын есімнің шырай категориясына кіріспестен бұрын, ең алдымен сын есімнің өзін сөз ету
жəне сын есімді негізгі сөз табының бірі екендігін дəлелдейтін
фактыларды айту міндет сияқты.
Ең алдымен сын есімді сөз табы емес деушілердің көзқарасына
тоқтала кету керек болады.
Профессор Баскаков «Қарақалпақ тілі» (Н.А. Б а с к а к о в т ы ң
1925 жылы шыққан «Краткая грамматика каракалпакского языка»
атты кітабында зат есімді сын есіммен аралас қараған. Екеуінің
арасын ажыратпаған.) атты еңбегінде сын есімді жеке сөз табы
емес, зат есімнің бір түрі деуге бейімделген еді. Ал, одан кейінгі ірі
еңбегінің бірі «Ногайский язык и его диалекты» деген кітабында
сын есім жеке сөз табы екенін мойындай келсе де, бұрынғы сын
есімді танымаушылығынан мүлде арыла алған жоқ. Онысы ноғай
тіліндегі сын есім мен зат есімді араластырып отыруына қарағанда,
зат есім мен сын есімнің арасын ашық ажыратпауына қарағанда,
бұрынғы концепциясынан автордың таза арыла алмағандығын
көруге айғақ болып тұр.
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Ал, проф. Кононов (А.Н. К о н о н о в. Грамматика турецкого
языка. Москва, 1941) Түрік системалы тілдердің көбінде сын есімнің негізгі белгісінің бірі болып саналатын «рақ/рек» жұрнағының анатолы түрік тілінде кездеспеуіне қарап, бүкіл түрік (Мұнан
былайғы жерде «түрік тілдері» дегенде Түркияда тұрған түріктерді қоспай, советтік түріктер деп түсіну керек.) тілінде сын есім
жоқ деген қорытындыға келген. Дұрысында анатол түрік тілінде –
«рақ/рек» жұрнағы мүлде жоқ емес, бар, бірақ сирек қолданылады. Оның бер жағында «рақ/рек» жұрнағынан басқа жұрнақтардың өздері де бұл тілде жеткілікті. Оны есепке алмай, түрік
тілінде сын есім өз алдына категория емес деп қортынды шығару
тілдегі фактыны байқағысы келмегендігіне айғақ сияқты, бұл – бір.
Екінші – анатолы түрік тілі басқа түрік тілдеріне негізгі өлшеу,
үлгі бола алмайды. Өйткені бұл тілдердің əрқайсысының өздеріне
тəн, өз алдына ұлттық қасиеттері бар. Əрбір тілдің өз ерекшелігі
болады. Түрік тілдерінің басты ерекшелігінің бірі грамматикалық
родтың болмауы, соның нəтижесінде сын есімді зат есімнен,
үстеуден ажыратып алуға қиыншылық келтіреді.
Мысалы:
1. Осынау қызыл мал ықтауға үлкен пана.
2. Анау қызыл ағаш мал ықтауға үлкен пана.
Осы екі сөйлемдегі «қызыл» деген сөздердің сыртқы пішіні
түрлес. Екі «қызылдың» екеуінде де родтық белгі жоқ. Бірақ, сөз
болған соң оның өзіне тəн мағынасы болмақ, өзіне тəн, басқаға
жат морфемалары болмақ. Сөз табының бірыңғай топқа бөлініп,
іріктелетін жері, мағынаның да, тұлғаның да қырланып шығатын
жері – синтаксис. Сондықтан сөздің синтаксистік қызметі мен
морфологиялық белгілерін қоса қарамаса, қатеге соғуы сөзсіз.
Сөз жоқ, ең алдымен сөздің мағынасы шыңдалып, нақты
анықталатын жері – синтаксис. Сөздің сөйлемдегі қызметіне қарай
тыянақты белгілі бір түр айқындалады. Онда сөзге тəн, мағынасына
сай белгілі форма пайда болады. Бұған қарағанда түрік тілдеріндегі
сын есімнің атау күйінде белгілі формасының жоқ болуының
өзі сын есімді басқа сөз таптарынан бөлектеуге өлшеу екендігін
көрсетеді. Өйткені, зат есім, сан есімдердің (атаудан) басқасында
өзіне тəн арнаулы форманттары бар. Ал, сын есімде тек шырай
формасынан басқа формант жоқ, бұл – бір. Екінші жалпы түрік
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тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде, сын есім басқа сөз таптарымен орыс тіліндегі сияқты қиысу жоқ, мұнда қабысу бар. Түрік
тілдеріндегі сын есімдер баяндауыш болғанда ғана бастауышпен
жақтық жалғау арқылы қиысады, ал, басқа жалғаулар арқылы
қиыспайды. Өзінің анықтайтын сөзінің алдында таяу тұрып, сын
есім анықталатын сөзбен тұрған орны арқылы қабысады. Бұл
ерекшелігін еске алмаса болмайды.
Бұл арада, «тас үй, ағаш күрек, темір қасық» дегендердегі
бірде «тек сыны», бірде «қатыстық сын есім» делініп жүрген қате
пікірлерді сөз етіп жатпаймыз, өйткені олар сын есім емес, сын
есімнің қызметін атқаратын зат есімдер.
Жоғарыда айтылған дəлелдерге сүйене отырып, жалпы Түрік
тілдеріндегі, оның ішінде қазақ тіліндегі зат есім мен сын есімнің
арасындағы айырмашылықты көрсете отырып, сын есімді өз алдына жеке сөз табы дейміз.
Сын есімді жеке сөз табы деуімізге мынадай екі дəлел бар:
1. Сын есімде формант жоқ. Бұл оны зат есімнен бөліп алуға
керекті белгі (критерий). Ал, зат есімге cептік, көптік, тəуелдік
жалғаулары меншікті. Ол синтаксистік категория болса, сонымен
бірге грамматикалық категория болып, зат есімді өз алдына тапқа
айналдырған.
Ал, сын есімге септік, көптік, тəуелдік жалғаулар жалғанса,
ол бұрынғы сын есімдік қалпынан айрылып қалып субстантқа
айналады. Мұндай жағдайда, сын есім сындық қасиеттен мүлде
қалмаса да, оның заттық мағнасы басым болады.
2. Сын есімнің синтаксистік қызметі – негізінен анықтауыш
болушылық. Қазақ тіліндегі сын есімдерге тəн ең мықты белгінің
(критерийдің) бірі – осы. Бірақ синтаксисте атрибут позициясында тұрған сөздің бəрі сын есім бола бермейді, оның сын есімге
айналғаны ғана сын есім болады.
Басқа грамматикалық категориялар сияқты сын есім категориясы да біртіндеп дамитын тарихи категория. Қазақ тілінің
қазіргі лексикасының құрамында ертерек кездердегі əдебиетте
кездеспейтін формалар көп. Мысалы: «қызғылт, сарғылт, көкшіл,
көгілдір, ақшылтым» дегендердегі – ғылт, шыл тұлғалары
ертедегі халық əдебиетінде кездеспейді. Бұлардың жазу тілінде кездесе бастайтыны Абай өлеңдерінде, содан кейінгі шығармаларда,
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ал, совет əдебиетінде өте жиі ұшырайды. Бұл елеулі фактының бірі
(кітаптың аяғындағы қосымшаны қараңыз). Ал, Абайға дейін ауыз
сөзінде айтылды ма, жоқ па, ол арасы бізге мəлім емес, өйткені
ауыз тілінде бұл тұлғалар айтылуы, айтылмауы туралы біздің
дəуірімізге жеткен деректі дəлелдер жоқ.
Тіл құрылысының даму жолында пайда болған жаңа ұғымдар
өзімен бірге жаңа тұлғаларды, грамматикалық формаларды
туғызады.
Бұған қарағанда, басқа сөз таптары сияқты, сын есімдердің
тобы да бірте-бірте молая беретініне көзді жеткізуге болады. Бұл
өзгерістің бағыты бірте-бірте молайып, дамып келе жатқаны нағыз
шындық.
Құмық тілінің грамматикасын жазған проф. Дмитриев (Грамматика кумыкского языка) осы шындықты аңғарып, сын есім категориясын жеке сөз табының қатарына қосқан. Проф. Н.К. Дмитриев сын есімнің басты қасиеті (Түрік тілдерінде) – лексикалық
мағынасы екенін ескерумен қатар, грамматика тұлғасын да
ұмытпайды. Осыған ол ерекше мəн беріп, осы ізбен басқа авторлардан ерекше шығады. Соңғы «Грамматика башкирского языка»
деген еңбегінде де осыны қолдайды.
Осыларды ескере келіп, сын есімнің формасына тоқталсақ:
1) көрнекті белгісінің біреуі – рақ/рек жұрнағы, өйткені бұл
жұрнақ басқа есімдерге ешқашан жалғанбайды. Сондықтан бұл
жұрнақ сын есімнің дербес жұрнағы. 2) күшейткіш буындар тек
қана сын есімде болады. Зат есімге бұл буындар жалғанбайды.
Сөйтіп басқа есімдерге шырай қосымшалары (аффикстері) қосылмайды. Бұл дəлелдерді баса айту қазақ тіліндегі сын есімдерді
орыс тілінің типологиясына апарамыз деп əуре болушылықтан
аулақ болуды қажет етеді. Дұрысында орыс тілінің қазақ тіліне,
немесе түрік тілдерінің басқасына үйлеспейтін ерекшеліктері көп.
Бірақ бұл екі тілге бір өлшеу қолдануға болмайды.
Əрбір тіл өз құрылымының негізгі ерекшелігіне қарай, өзінің
ішкі заңдылығымен үйлесе өсетіні мəлім. Бір тілдің нормасы
екінші тілге норма бола алмайды. Тіпті басқа тілдерді былай
қойғанның өзінде Түрік системалы азербайжан тіліндегі сын
есімге, қазақ тіліндегі сын есімге қарағанда айырмашылығының
барлығы айқын. Ол тілдегі сын есімнің тұлғалары біздің тіліміздегі
сын есімнен басқарақ.
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Осындай ерекшеліктерді еске алмай, орыс тілінің типологиясының тұрғысынан қарап, «тас үй, ағаш күрек» дегендерді
орыс тіліне аударып (каменный дом, деревянная лопата), «тас»,
«ағаш» дегендерді сын есімдердің бір тобы деп қарау, əрине, қате.
Осыған қарап, «сын есім мен зат есім араласып жатыр, арасына
шек қоюға болмайды» деген қортынды шығару да дұрыстыққа
келмейді. Осыны жете байқаған проф. Н.К. Дмитриев: «Кумыкский язык, как и все тюркские, до самого последнего времени
пользовался существительными в функции прилагательного в тех
случаях, где языки других систем (в частности русский) требуют относительного прилагательного. Так, по-кумыкски говорят:
«агач арба» (деревянная телега), гумуш сагат – серебряные часы
(дословно: серебро часы)».
«Такой способ сочетания типичен для кумыкского языка, и
если в русском переводе мы здесь имеем явные прилагательные,
то нет никакой надобности требовать здесь прилагательных и от
кумыкского языка, подгоняя его под чужую типологию: ведь и там
и здесь мысль выражена совершенно та же, и кумыкский язык имеет право пользоваться любым из своих средств (существительными или прилагательными) для ее выражения», – дейді (Н.К. Д м и т р и е в . Грамматика кумыкского языка. М.–Л., 1940, стр. 69).
Автордың бұл айтқандары қазақ тіліне де дəл келеді. Осы
сияқты екі зат есімнің қатар тұрғанында біріне-бірінің анықтауыш
болатынына қарай, алғашқысын сын есім деп тану да, жоғарыда
айтқандай, орыс тіліне еліктеуден келіп шыққан. Осы сияқты зат
есімді сын есім деп жүрген адамдарды Дмитриев дұрыс сынайды.
Сөйлем ішінде зат есім анықтауыштың қызметін атқарса, оны сын
есім десек, сын есім зат есімнің қызметін атқарса, оны зат есім
десек, оқытушы да, оқушы да шатасып болмай ма? Олай болса,
жоғарыдағы зат есім ешуақытта да сын есімнің қатарына қосыла
алмайды.
Осы күнгі қазақ тілі грамматикасының негізі болып саналатын 1938 жылы басылған программадағы «темір күрек» дегендегі
«темір» деген сөзді тек сыны деп сын есімге қосқанын көреміз
(Орталау, орта мектептерге арналған қазақ тілінің программасы,
1938, 5-бет.).
Зат есім мен сын есімнің арасын ажыратудың қиын екені даусыз, бірақ олардың арасындағы жікті ашу өте қажет. Сын есімдерді

16

Сын есімнің шырайлары

ең əуелі-ақ лексикалық мағынасынан, сөйлемдегі атрибуттық
қызметінен, өзіне тəн қосымшаларынан (шырай жұрнақтарынан)
басқа есімдерден бөліп алуға əбден болады.
Қазақ тілін алғаш зерттеген орыс ғалымдары Мелиоранский,
Катаринский, Катанов, Терентьев, Радлов, т.б. көп нəрселерге болжап айтып тастағаны да даусыз. Дегенмен, нақты ғылыми зерттеу
ісі Ұлы Октябрь социалистік революциясынан кейін, соңғы кезде
ұзақ өріс алып, қанат жайып, жүріп жатқаны да белгілі. Бірақ, зерттеу жұмысы аяқталды, болмаса бүтіндей зерттеліп бітті деп тағы
да айта алмайтындығымызды да ұмытуға болмайды. Сондықтан
қазақ тілінің зерттеуді, тексеруді керек ететін мəселесінің бірі –
о с ы с ы н е с і м . Сол себептен бүтіндей болмаса да, сын есім
түріне тоқтала кетейік:
а) С ы р с ы н ы . Заттың сапалық сынын көрсететін сын
есімдердің де, белгілі бір жағдайда ғана болмаса, кез келген
жердің бəріне қолданыла бермейтіндері бар. Бұлар анықтайтын
сөзді талғайды. Мысалы: «Тарғыл сиыр» делінеді, бірақ сол
сөзді малдың басқа түлігіне қолдануға болмайды, тек мысық, ит
түстерімен байланысты ғана жұмсалады. Ал, «тарлан» тек қана
жылқыға қолданылып, малдың басқа түлігіне қолданылмайды.
Сол сияқты «сары ат, сары қой, сары ешкі, сары түйе» делінсе де,
«сары сиыр» деуге болмайды. Ал, осы «сары ат, сары түйе, сары
қой, сары ешкі» дегендерде біркелкі «сары» да емес, əртүрлі түсте
болса да, халық ұғымы сол малдардың түсін тани береді. «Сары
ат» пен «сары атан» ды салыстырсақ, екеуіндегі «сары» лық түсі
бірдей емес.
Осылар сияқты «ақ» деген сын есім жылқыға қолданылмайды,
егер жылқының ақтығын айту керек болса, «ақ боз» деген тəрізді
екеуін қоса айтамыз. «Ақ» деп қара малдың түсіне айта тұрсақ
та (сол «ақ» деген сынын жылқының түсіне айтпай), жылқының
етінің түріне қолданамыз. «Ақ байталдың еті» дегендегі «ақ»
тан – жас байталдың еті екенін түсінеміз, өйткені мұнда сойылған
байталдың түсі мейлі қандай болса, ондай болсын, оның əсері бұл
арада болмайды.
«Жирен сиыр, жирен қой, жирен түйе» деп те қолданылмайтынын еске алсақ, мал айналасындағы түс сындарының белгілі
шегі бар екендігіне көзімізді жеткізе аламыз. Сондықтан да əрбір
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сын есімнің өзіне арнаулы анықтайтын сөзі, оның семантикасы
бар. Ол сындар өз қалпынан асып кете алмайды.
«Тарғыл жылқы» деп айту қандай ерсі болса, «бурыл қой» деу
сондай ерсі болар еді. Бірақ, осылай болып ескі шығармада кездессе де, осы күнгі əдеби тілімізде бұл күйінде кездеспейді.
«Ені жоқ, таңбасы бар бурыл тайдың
Сағасы өткел бермейді терең сайдың» (Біржан).
Немесе жылқының бурылы деп, тек жылқы түсінде ұшырайтын
болса, «бурыл қой, бурыл сиыр» деудің орнына ауызша «борғыл
сиыр», «борғыл қой» делінеді.
Сүйтіп, сиырда «торы, құла, тарлан, жирен» түстер нақты бар
болса да, бұл сөздер сиырға қолданылмай, тек қана жылқы түсіне
қолданылатыны анықталады. Ал, сиырда болатын «тарғыл, ақ,
борғыл, шамбыл» түстері жылқыға қолданылмауы да кездейсоқ
нəрсе емес, мұндағы тарихи заңдылық, бір күндерде бəріне ортақ
есімдер бертін келе жіктеліп, əртүрлі есім туып, көбейіп, өсіп
кеткендіктен шыққан нəтиже. Бұдан жоғарыдағы сын есімдерде
«қара, қызыл» дегендер сияқты малдың барлық түлігіне ортақ
жұмсалған сөздер болуы мүмкін деген жорамал жасауға болады.
Тіліміздегі «қара», «ақ» деген сөздерге байланысып жататын
біраз өзгешелік сияқты, мысалы: ақ көңіл, ақ жүрек, ақтан тілеу,
ақ сүт, ақ бата, ақ ниет, ақ жүз, ақ іске, ақ сақал, ақ балтыр
дегендердегі «ақ» тың түбірі арабтың «хақ» деген сөзі емес пе деп,
ойлауға да болады. Дұрысы, тек «ақ»-тың өзі сияқты, оған дəлел
мыналар:
Ақ сүтін берген анамыз (қисса).
Ата-ана ақ батаңды аттап кеттім,
Тентек ел талқысына тастап кеттім (халық өлеңінен)
Жалғызбын деп ойламан
Жалғаны жоқ ақ іске (ауыз əдебиетінен, қолжазба).
дегендердегідей толып жатыр. Бұл сөздердің көпшілігінен айтушы
мен тыңдаушы «ақ» дегеннен жақсы ұғымды қабылдағанымен,
«ақ у», «ақық», «мал ақ болып кетті» дегендерде жақсы ұғым
емес, тіпті жаман-ақ деген ұғымды да түсінеді, бірақ «ақ» деген
негізінде жақсылық, игілік, ізгілік ұғымында көп жұмсалатынын
көреміз.
«Қара»-ның көбінесе беретін мағынасы, ұғымы жарқырамай
күңгірттенетін, басыңқы күйді, жамандыққа бейім мағынаны
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білдіреді. «Басы қаралы, көңілі жаралы» дегендегі «қаралы» басқа
түскен ауыр істің сырын білдіріп тұр. Бұл ескі күнде аза тұту үшін
қолданылатын белгілі түр екені мəлім. «Қара»-ның қараңғы деген
сөздің орнына да көп қолданылатындығы да бар. Мысалы:
«Исафар-ау, Исафар,
Топырақ бенен барабар
Қара түнді жамылып,
Жатырмысың Күлғизар» (Жаяу Мұса).
«Емес пе ең қара түнде жарығым сен» (Əд. ж. И., 1936, №6), –
дегендермен бірге «қара жүрек», «қара бет», «қара ниет»
сияқтылар көп қолданылады. Мұнда да «қара»-ның басқа
қолданылатын жерлері жоқ еместігін көреміз. Ал, басқа «көк,
қызыл, сары, жасыл, қоңыр» деген сын есімдердің, осы «ақ» пен
«қара» сияқты мағына жағынан тұрақсыздығы бар екендігі даусыз. Жоғарыда айтылған сын есім сөздердің мағына жағынан саралануы кездейсоқ нəрсе емес, ойдың белгілі даму сатысының
көрінісі болуы мүмкін; өйткені, тіл коллективтік қатынас құралы.
Қазақ тіліндегі сын есімдерді басқа сөз таптарынан ажырату
үшін сөйлемдегі орнын байқау қажет, мысалы:
Жақсы лепес – жарым ырыс (мақал); Біз үнемі жұмысты сонша жақсы істеп келеміз, – дейді ол (С. Қ.); Шені төмен адамдарды бойына үйрету – граф Сухомлиновтың ойынша мемлекет
тəртібін бұзу (С. Мұқ.); Қанай бала... ұялғандай қызарып, төмен
қарады (Ғ. Сл.); Жаңа қоныс болғанда қандай тұнып тұрған
көкбастау, торғындай тума, қасқа бұлақ, көк үйірім көл (М. Əу.);
Атам жұмыстан жаңа келген, домбырасын аңыратты (А. Тоқ.);
Ашық алаң күн бардай, аппақ сүттей жарық (Ə. Тəж.), т.б.
Осы мысалдарда көрсетілген «жақсы», «төмен», «жаңа»,
«ашық» деген сөздер сын есімдер. Бұл сөздерді айтқанда, айтушы мен тыңдаушының ойында олардың қарсы мəндес сөздерінің
де ұғымы тұрады. «Жақсының» – «жаманы», «төменнің» –
«жоғарысы», «жаңаның» – «ескісі», «ашықтың» – «жабығы»
деген сияқты бірін айтқанда бірі еске түсіп, олардан қарсы
мəнділерін көңілде сақтап, я айтып барып түсіну табиғи нəрсе.
Əрине, айтушы мен тыңдаушы бұл қалыпты зерделі түрде емес,
жай байқаусыз, аңдаусыз, белгісіз түрде сезуі мүмкін. Бұлар бір
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ұғымның екі жағы, бір заттың екі ұшы сияқты, бірақ абсолют емес,
относительді ұғым.
«Жақсы» мен «жаманның», «алыс» пен «жақынның», «жаңа»
мен «ескінің» арасында талай кезең болмағанымен, бұлар да
абсолютті нəрселер емес. Жақыны – жақындаған сайын, алысы
алыстай бермек. Болмаса мұның керісінше, «алысы» жақындаған
сайын, «жақыны» алыстай беруі мүмкін. Қысқасы, «алыстың»
да «жақыны» болса, «жақынның» да «алысы» болуы мүмкін.
Сондықтан тілмен айтып, зерделі ойдан білдірген бұл ұғымда толып жатқан күрделілік бар екенін мойындамасқа болмайды.
Ал, жоғарыдағы «жақсы», «төмен», «жаңа», «ашық»
сөздерін сөйлем ішіндегі орнына қарай сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын ажыратуға болады. Өйткені, бір сөздің сөйлемде екі
түрлі позицияда (орында) болуына қарай екі түрлі сөз табы емес,
сөйлемнің екі түрлі мүшесі болғандығын аңғарамыз. Демек, сын
есімнен үстеуге ауысты деп айта алмаймыз, өйткені сөйлем мүшесі
ретінде атрибуттық халден айрылып қалған сын есімнің өзінде де
лексикалық мағнасын жоғалтпайтындығы айқын. Оның себебін
жоғарыда айттық. Сонымен белгілі бір сөзді сөйлем мүшесі болуына қарай қандай сөз табы болатындығын ажырату дұрыс емес.
Əрине, мұнда да морфологиялық (грамматикалық) белгілері еске
алынуға тиіс.
Əуелгі мысалдағы «жақсы» сын есім, олай болатыны «лепес»
сөзін анықтап тұр, екінші сөйлемде сын есімдігі көмескі, үстеу
сияқты, өйткені пысықтауыш болып қызмет атқарып тұр. Сөйтіп,
екі сөйлемде тұрған бір сөздің екі жақты болуы: «төмен», «жаңа»,
«ашық» деген сөздерден де анық, айқын көрінеді.
Əрине, бұл тіліміздегі сын есімнің сөйлем мүшесі болып
атқарған қызметінен туған ерекшелігі.
Бұл айтылғандар тек қана сыр сыны деп жүрген байырғы сын
есім сөздерге арналып айтылып отыр.
б) К е й б і р з а т е с і м д е р д і ң с ы н е с і м о р н ы н д а
қ о л д а н ы л у е р е к ш е л і г і . Басқа сөз таптарынан жұрнақсыз
жасалатын сөздердің бəрін де тек қана контекстен қарамаса, қай
сөз табына тəн екенін айырып алуға болмайтындығын шамалы
мысалмен шолып өтудің артықтығы жоқ деп білеміз. Сондықтан
мына мысалдарды алып қарайық.
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Сұлудың денесінің қыймылымен,
Асыл, жібек киімнің судырымен,
Темір есік, тас еден, тұтқын үйге
Енгізген секілденді шырайлы өң (Ə. ж. и.).
Сын есімге қойылатын төрт түрлі сыпатты бірдей қарай отырып, сынауымыз қажет. Олар мыналар:
1. Сөздің лексикалық мағынасы;
2. Шырай жұрнағы «рақ/рек»-тің жалғануы;
3. Зат есімге тəн жұрнақ, жалғаулардың сол сөзге тікелей
қосылмауы;
4. Сөйлемде анықтауыш мүше қызметін атқаратыны.
1. Егер, осы төрт түрлі белгі бір жерден түйісіп шықса, онда
сын есім екені даусыз. Егер бұл сыпаттары үйлеспесе, онда сын
есім болмағаны. Міне сын есімге қоятын өлшеуіміз (критерийіміз)
осы. Енді осы тұрғыдан алып қарасақ, біріншіден, мұндағы
«жібек», «темір», «тас», «тұтқын» деген сөздерде сын есімге
тəн мағынадан көрі, зат есімдік мағнасы басым екені аңғарылады.
«Жібек» кілемнің неден тоқылғаны, қандай заттан істелгенін
білдіріп тұрса, «темір» деген сөз есіктің неден істелгенін аңғартады, ал «тас» еденнің неден істелгенін көрсетіп тұр. Сонымен
бірге үйдің кімге арналғанын көрсететін «тұтқын» деген сөз де
тұр. Сөйтіп, бұлардың əрқайсысы əр сөзді анықтап тұрғандықтан,
бұларды тұрған орнына қарай, сөйлем ішіндегі атқарған қызметіне
көңіл аударсақ, сөзсіз бұлардың бəрі де сын есімнің төлеуі сияқты.
Мағынасының осы күйіне қарағанда, бұлардың негізгі заттық
қызметінен сын есімдік қызметі басым деудің қисыны келіпақ тұр. Бірақ бұл сөздер сын есімнің қызметін атқарып тұрса да,
бұрынғы заттық мағынасын жоғалтқан жоқ. Бұл сөздердің сындық
мағынасынан көрі, заттық мағынасы айқынырақ. «Тас, темір,
жібек, тұтқын» дегендердің əрқайсысы əртүрлі заттың аты.
Оларға əлдақашан ат қойып, айдар тағып, əрқайсысын əртүрлі
затқа басын байлап қойғаны анық. Ендеше, бұл сөздер сын есім
емес, бұл – бір қорытынды.
2. «Рақ/рек» жұрнағы басқа сөз табына тəн сөздерге
жалғанбайды. Оны зорлап апарып қосақтау, темір мен ағашты
қосақтағандай, бір-біріне жабыспай, екеуі екі бөлек айрылып
түсуге даяр тұрады. Май менен су сияқты екеуі екі бөлек жүреді
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де, екеуінің басы ешқашан қосылмайды. Мысалы ағаш үй деген
сөзді «ағаш-рақ», «тас» деген сөзде «тас-рақ» деуге болмайды.
Ал, бұлай болатын себебі: «рақ, рек» тек қана сын есімнің дербес жұрнағы болып, сын есімнің еншісіне тиген сияқты. Байырғы
сын есімнің басты белгісінің бірі – осы «рақ, рек» жұрнағы. Осы
жұрнақ сыр сындары делініп аталатын сын есімдердің бəріне де
ортақтаса кетеді. Мысалы: «Жақынырақ, алысырақ, төменірек,
биігірек, жаңарақ, ескірек, ашығырақ, жабығырақ, қызылырақ», т.б.
Сөйтіп «рақ» жұрнағы «ағаш, темір, тас, тұтқын» сияқты
сөздерге жалғанбайтын болса, бұл сөздер сын есім емес деп тағы
да қорытынды айтуға тура келеді1.
3. Басқа сөз таптарының форманттары сын есім шырайларының
үстіне қабаттаса жалғанбауы сын есімнің жеке топ екендігін
көрсететін ерекшелігі деген едік. Егер сын есімге септік жалғауы
жалғанса, онда сын есім бұрынғы сындық қызметінен аулақтап
кетеді де, есім субстанттық түрге түседі. Мысалы:
«Ащы, тұщыны татқан білер, Алыс пен жақынды жорытқан
білер» (мақал). Көтеш ақынды өлтірушілер «сүйек құны» деп
елу жылқы, алты жақсы беріпті, «қара құн», «тоқал құн» деп
тоғыз жақсы беріпті. Жақсының басы – жетім, қалы кілем,
қара нар жəне тағы сондайлар (Көтеш ақын туралы айтылған
ел аузындағы əңгімеден; қолжазба). Жаман айтпай жақсы жоқ
(мəтел). Баланың жақсысы – қызық, жаманы – күйік (Абай).
Сен шахтадағы мамандардың жаманын көріп, жақсыларын
соған күйдіресің, оның дұрыс емес (Ғ.Мұст.) дегендердегі
«жақсы», «ащы», «тұщы», «алыс», «жақын»-дардың бұл арада
субстанттанғанына күмандануға болмайды. Бұл контекстің ішінде
тұрғанда олар заттық мағынаға жақындап тұрғаны анық. Бірақ
негізгі сын есімдік мағынаның ізі жоқ емес.
Алғашқы сөйлемдегі «жақсы» деген сөздің зат есімге айналып,
зат есімдік қызметке ие болуы – оның синтаксистік қызметінен
келіп шыққан. Мына мысалдағы:
1

Рақ жұрнағы мезгіл, мекен үстеулеріне жалғана береді, сондықтан үстеу мен сын
есімнің жақындығын еске алып, «рақ» жұрнағы басқа сөз табына қосылмайды дегенде, үстеуден басқасы деп түсіну керек.
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Кей жаман сөз айтады тай тепкендей
Жаманға айтқан сөзің кетер текке
Қасықтап ойпаң жерге су сепкендей, –
дегендегі «жаманғаның» мағынасын аяғындағы «ға» жалғауы
(барыс септеу) білдіріп тұр. Ол болмаса бұрынғы толықтауыш
«жаманғаның» орнына «жаман» сөзі анықтауыш болып шығар
еді. Бірақ дауыс ырғағынсыз (синтагма) «жаманның» мағынасы
ашық көрінбес еді. «Жаман тай тепкендей етіп сөзді айтады» деген
мағына келіп туған болар еді. Сондықтан əр сөз табының негізгі
белгісінің бірі болып саналатын арнаулы форманттары өздеріне
тəн болумен бірге, басқа сөз табына қосылмауы да ол сөз табының
айрықша жеке топ екеніне көрсеткіш (белгі) бола алады. Өйткені,
зат есімнің септеулері сын есімге жалғанғанда ол өзінің бұрынғы
сындық, анықтауыштық дəрежесінен айрылып, заттық мағынаға
ие болатындығын жоғарыдағы мысалдардан көрдік. Ал, сын есімге
етістіктің шақтық қосымшаларын жалғауға болмайтынын білеміз,
сонымен бірге сан есімнің реттік жұрнақтары да сын есімге қосыла
алмайтыны белгілі. Есімдіктің сілтеу түрінің қосымшалары да
бұған үйлесе алмайды. Ендеше «тек сыны» деп жүрген – темір,
тас, ағаш, тұтқын, т.б. зат есімнің жалғау-жұрнағын тікелей
қабылдайтындықтан, оларды сын емес, зат есім дей аламыз.
4. Жоғарыда айтылғандардың бəрі тек қана сыр сын есімдеріне
тəн. Басқа сөз табынан сын есімге айналған сөздер жайында мұны айтуға болмайды. Зат есім, есімдіктерден сын есімнің
қызметін атқаратын сөздер көп кездеседі. Əрине, етістіктен де сын
есімдік мағынаны беретін сөздер кездеседі. Бұлар тым сирек. Ең
əуелі осылардың сын есім қызметіне айналу жолының өзінде де
ерекшеліктері жоқ емес.
Егер екі зат есім қатар келсе, əуелгісі анықтауыш болады да
(оның өзі де шартты), соңғысы анықталатын сөз болады. Мысалы:
«Ағаш табақ басына қатты тиді» (ауыз əдебиетінен,
қолжазба).«Ағаш үйде отыр екен бір сұлу қыз»... (С.Ж.). «Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, қой мойынды, қоян жақ, бөкен қабақ»
(Абай). «Ой желке, қамыс құлақ қаракөкпін, – Тұнықтан жүзіп
ішпей қанбайтұғын» (Біржан) деген сөйлемдердегі анықтауыш
болып тұрған зат есімдердің бəрі де, бұрын да, осы сөйлемдерде
де – зат есім. Оның ішінде деректі зат есім екеніне дауласуға
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болмайды. Бірақ осы сөйлемдерде олардың бұрынғы заттық мағынасына қосымша сындық қызмет қосарланып, қабатталып
тұрғандықтан, заттық мағына күңгірттеніп, сын есімдік мағына
қырланып шығуын синтаксистік қызметпен бірге семантикалық
мəннің басым болуы деп есептеу керек.
Сөйте тұрса да, осы зат есімдер қатар тұрғанда, алғашқысы
соңғысын анықтауы – негізгі зат есімдер сияқты қызмет атқаруының белгілі шарты деп қарауды керек қылады. Егер осы зат
есімдердің (екі зат есімнің) арасына басқа бір сөздер киліксе, онда
алдыңғы анықтауыш болып тұрған сөз анықтауыштық қасиетінен
айрылып қалып, сөйлемнің басқа бір мүшесі болып кетеді. Сондықтан оларды сын есім деп айтудың өзі де болмайтын сияқты.
Бұларды байланыстыратын жалғыз нəрсе – орны. Егер ол
орын болмағанда, олардың сын есімге ешбір байланысы жоқ, үш
қайнаса, сорпасы қосылмайтынның өзі болар еді. «Ағаш қасық,
темір күрек, қоян жақ, қамыс құлақ» дегендердегі алғашқы зат
есімнің соңғы заттың сынын көрсететінін ескермеу дұрыс болып
шықпайды. Зат есімнің сөйлем мүшесі болудағы екі жақтылығынан
мектеп грамматикасында оларды «тек сыны» деушілік келіп туған.
Шынында бұлар сын есім емес, зат есім екендігіне тағы бір айғақ
боларлық факты бар. Ол мынау: оларға жалғау жалғанса-ақ, сын
есімдік түк қасиет қалмайды. Мысалы «ағаш табақ» – «ағаштан
жасалған табақ», «қамыс құлақ» – «қамыс сияқты құлақ», «ағаш
үй» – «ағаштан істелген үй» десек, біздің жаңа айтқандарымызды,
демек, «тек сыны» деп жүрген сын есімдердің шынында да сын
еместігін айқынырақ, нақтырақ көрсетеді. Оларда ешбір сындық
ұғым жоқ екендігін аңғартады.
Мектеп грамматикасында зат есімнің қызметін айтқанда, екі
зат есім қос-қабатталып келсе, алғашқысы анықтауыш қызметін
атқарады десе болғаны. Зат есімнің ілік септік жалғаулы түрде
анықтауыш болатыны бар емес пе, айырма жалғаусыз-ақ зат
есімдер атау түрінде тұрып анықтауыш қызметін атқаратынында
ғана. Бұл сияқты ерекшеліктер тіл-тілдің қайсысында болса да
кездесетіні заңды нəрсе.
Қорыта келе, бұл «тек сыны» деп жүргеніміз изафеттің үш
түрінің бірі. Оның үш түрі мыналар:
1. Екі таза түбір қатар тұруы (формула Т – Т), мысалы: Адай
бала, қамыс құлақ.
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2. Алғашқы түбір жалғаусыз болып, анықталатын түбірге
тəуелдік жалғауы жалғану (формула Т + Т), мысалы: Адам баласы,
совет елі.
3. Алғашқы сөз ілік жалғауында тұрып, соңғы анықталатын
сөз тəуелдік жалғауында тұрады. Қысқасы қатар тұрған 2 сөздің
екеуі де жалғау арқылы байланысады (формула Т + Т +), мысалы: Атаның баласы; адамның баласы; бірақ мұнда сындық қасиет
жоқ. Сол үшін мұны бұл топқа қоспаса да болар еді. Дегенмен
жасалу іздерінің айырмашылығын көрсету үшін ғана беріп отырмыз.
Осы үш түрге де ортақ қасиет – анықтауыш болу, бірақ
қызметінде ерекшелік болғанмен, негізінен зат есім екенін айтуға
тиіспіз. Өйткені, егер олар сын есім болса, сын есімнің ерекше
қасиеттерін – сын есімнің дербес жұрнақтарын шырайлық категориясын – бойына сыйғызуы керек еді. Олай болмағанда тек қана
дара қызметімен сын есім бола алмайды… Өйткені, оның басқа
қасиеттері жоқ.
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І. ШЫРАЙ КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ ДƏРЕЖЕСІ
Шырайдың анықтамасы
Революцияға дейінгі (1917 жыл) жазылған, шыққан грамматикаларда сын есімнің шырай категориясының аты аталса да, оларды
жеке алып тексеріп, «шырай категориясы мынау» деген арнаулы
еңбек кездеспейді. Ал мектеп грамматикаларында айтылатын шырай категориясының үлгісі мынадай болып келетін:
«Прилагательные качественные имеют три степени сравнения.
Сравнительная степень образуется через прибавление к положительной степени частицы рақ/рек, например: жақсы – жақсырақ.
Часто для сравнения двух предметов тот предмет, с которым сравнивают, ставится в исходном падеже, а сравниваемый – в именительном падеже. Например: лошадь выше коровы – ат сиырдан
биік или сиырдан ат биік. Но и в этом случае прилагательное чаще
ставится в сравнительной степени, например: мен сенен күштірек,
или күштірекпін – я сильнее тебя.
Превосходная степень, как и сравнительная, образуется из положительной степени трояким образом:
1. Через прибавление впереди прилагательного частицы ең, например: ең жақсы – самый лучший.
2. Через прибавление к прилагательному одного из следующих
наречий: артықша – совершенно, нағыз – самый, абдан – совсем,
абдан жақсы – очень хороший, превосходный, артықша жақсы –
чрезвычайно хороший, нағыз жақсы – самый хороший.
3. Когда хотят выразить превосходство одного предмета перед
другим, его повторяют 2 раза и во второй раз ставят в род. падеже,
например: мынау үйдің биігі – этот дом выше всех домов в мире
(вот какова высота этого дома) [1].
Бұл кітапты Катаринский жазды деседі. Əңгіме оның авторында емес, сол кітаптың ғылыми дəрежесінде. Кітап Октябрь
революциясына дейінгі шыққан грамматикалардың ішіндегі ең
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толығырақ жазылғаны деп танылады. Сондықтан да сын есімнің
шырайы туралы айтылғанын толық келтірдік.
Қазақ тілінің грамматикасын жазған орыс ғалымдары Мелиоранский, Лаптев, Терентьевтер осы Катаринскийдің көлемінен
аса алған жоқ. Олардың еңбектерінде де осы айтылғаннан басқа
ешнəрсе кездеспейді. Оның себебі: біріншіден, қазақ тілінің зерттелу дəрежесінің жетімсіздігінен болса, екіншіден, сонымен қатар
идеалистік тұрғыдан қараған бұл оқымыстыларға логикалық
категорияға жататын шырай категориясының сырын ашу, ол күнде
оңай да бола қойған жоқ еді. Солай болғасын шырай категориясына жол соқты ғана тоқтала кететін. Демек, сын есімнің шырай категориясы туралы құнды пікірді Октябрь революциясына дейінгі
зерттеушілерден күтуге де болмайтын еді.
Түрік тілдеріндегі сын есімнің шырай категориясы туралы
айтылғандар жеткіліксіз болғандықтан, орыс тілі туралы айтылған
анықтамаларды айта отырып, түрік тілдері жөнінде кейінгі кезде айтылған, жазылған анықтамалармен салыстырып қарау
əрі қолайлы да, əрі пайдалы да болмақ. Солай болғасын мына
төмендегі анықтамаларды қысқаша шолып өтпекпіз. «Качество
может являться слабее или сильнее обыкновенного, и может существовать в одном предмете более, нежели в другом и нежели во
всех других» [2], – дейді Востоков.
Бұл анықтаманың дұрыстығы – шырайдың негізгі шыққан
жерін қарауында: бұрыстығы – өзі тұрған қоғамдағы дүние тану
көзқарасынан аса алмай, салыстырылатын заттардың қатынасын
көре алмай, бұрыннан «əзел» деп «сапа нормасын» бар деген
тұрғыдан қарауында. Сүйтіп, идеалистік қортындыға келуінде.
А.X. Востоковтың ізімен осы тұрғыдан қарап айтқандардың
(Г. Павский [3], И.И. Давидов [4] жəне басқаларының) анықтамасында айырмалықтары болғанымен, олардың принцип
жөнінен айырмашылығы жоқ.
Бұлардан ерекшелігі бар тілші Гречтің айтуынша: «В именах
прилагательных качественных выражаются степени сравнения, т.е.
показывается, что один предмет превосходнее другого в каком-либо качестве или что он в сем качестве превосходнее всех предметов того же рода» [5] – дейді. Бұдан да заттық қатынасқа үлкен мəн
бере отырып, сапа мен объектінің бірлігін айта алмағанын байқауға
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болады. Осының салдары бір жақты анықтамаға əкеліп соққан.
Соның өзінде де жоғарыда айтылған адамдардың анықтамасынан
анағұрлым жоғары екендігі анық көрінеді.
Ал, одан кейінгі кезеңдегі оқымыстылардың көзқарастарына
тоқталатын болсақ, олардың ішіндегі көрнектілерінің бірі профессор В.А. Богородицкий сын есімнің шырай категориясын мүлдем
«психологиялық момент» деп қарайды. «Шырай» дегеннің өзі
«ойдың сапалық өзгерісі» яғни «субъективтік категория» [6] деп
затты шындықтан бөліп алып, жеке қарайды. Əрине, бұл дұрыс
емес.
Шапиро: «Суффиксы – ее (-ей) – указывают, что признак имеется у данного предмета в болылей степени, нежели у другого»
[7] дейді. Мұнда заттық қатынас, сапаның затпен араластары, ойлау процесіндегі синтаксистік қарым-қатынастардың бəрі бекерге
шығады.
Осының ізімен кеткен А.М. Финкель, Н.М. Баженов [8] жəне
басқалары формалардың белгілерін ғана алады.
Бұл категория туралы А.М. Пешковский, А.А. Бархударов
жəне басқаларының айтқандарынан гөрі толығырақ, дəлірек
айтқан адам – А.С. Никулин [9]. Мұны академик В.В. Виноградов
та қолдайды. Оның «Русский язык» [10] деген еңбегінде бұрын
ашылмай, көмескі болып жүрген мəселелердің беті ашылған.
Енді түрік тілдері мамандарының түрік тілдері туралы айтқан
пікірлерін шолып өту қажет.
Түркологтардың пікірі
Осы күнгі тюркологтардың ешқайсысында (Дмитриевтен
басқасында) шырай категориясының анықтамасы жоқ. Өздері
грамматика жазып отырып, сол грамматиканың бір мəселесі сын
есім шырайына анықтама бермей, шырай түрлерін айтып, сонымен қанағаттанады.
Түрік системалы тілдерді зерттеушілердің өкілдері проф.
Н.А. Баскаков («Краткая грамматика каракалпакского языка»,
«Ногайский язык и его диалекты»), проф. Дыренков («Грамматика шорского языка» и «Грамматика ойротского языка»), проф.
А.Н. Кононов («Грамматика турецкого языка») жəне басқалары
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сын есімді танымаса да, не шала таныса да, шырай категориясын бүтіндей алмағанымен, əйтеуір, шырай категориясының бар
екенін мойындайды. Барлығы да бір ауыздан шырай категориясы
бар дейді. Бірақ əрқайсысы əр тілдің өзгешеліктерін ескере отырып, тіл фактыларын береді.
Проф. Дмитриев «Грамматика башкирского языка» деген
кітабында сын есімнің шырай категориясына толық түсінік,
жинақты анықтама берген. «Степени сравнения показывают различие в потенциале одного и того же качества, конкретно выражающегося в различных предметах» [11], дейді. Ал, осы анықтаманы
айқындау үшін шырай категориясының екі түріне тоқталады. Ол
түрі: 1. Конкреттік түрі, яғни сапасы салыстырылатын екі заттың
бірден айтылуы: 2. Абстрактік түрі, яғни салыстырылатын екінші
зат жоқ, ойдан қосылған шартты норма деп ұғыну. Осыларды айта
отырып, соңғы түрді шырай емес, сөз тудыру амалы деп қарайтын
грамматиктерді сынайды.
Қазақ тілі мамандарының соңғы кездегі пікірлері
Кейінгі кезде қазақ орта мектебіне арналып жазылған грамматика жазушылардың пікірлері жоғарғы айтылғандардан гөрі
басқарақ болып жүр.
Олардың ішінде қазақ тілінде проф. Сауранбаевтың, Кеңесбаевтың шырай категориялары туралы азды-көпті айтқандарын
талдап қарауды керек ететін жағдайлар бар.
Проф. Н. Сауранбаев жолдастың еңбектерінде шырай категориясы туралы былай делінген: «Шырай категориясы заттың
сапасының, сынының қаншалық артық, қаншалық кем екенін
білдіреді, екінші сөзбен айтқанда, сапаның дəрежесін білдіреді».
Проф. С. Кеңесбаевтың грамматикасында шырай категориясына жалпы берілген анықтама жоқ. Бірақ, шырайлардың
əрқайсысына арнаулы анықтамалар бар. Мысалы:
«Нəрсенің сапа мен санын салыстыра келіп, оның басқа
нəрселерден артық-кемдігін көрсететін сын есімді талғаулы шырай дейміз»1.
1

Бұл айтылған грамматикалар ғылыми жағынан нашар, практика жағынан
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Басқа шырайларға да анықтама беріп отырады.
Сөйтіп, бұл екі грамматикада берілген анықтаманың бірі тым
жалпы, екіншісі тым жеке, дегенмен, мектеп грамматикасының
көлемінде бұл толық, айқын емес.
Осы айтылған анықтамалардың көлеміне сыймай қалған, мектеп грамматикасына беруге артық делініп, берілмеген жəне онда
айтуға ұғымның ауырлайтынын еске алып, методикалық жағынан
мектеп грамматикасында айтуды көтермеген бір нəрсе бар. Ол
шырай категориясына берілген анықтаманың жетімсіздігі.
Жоғарыда айтылған анықтама «заттың сапасының, сынының
қаншалық артық, қаншалық кемдігін білдіреді» (проф. Н. Сауранбаев) делінген. Əңгіме, сапа мен сынның артық, кемдігін білдіруде
емес, сол сапаның артық, кемдігін қалай білдіруінде, қандай жолмен білдіруінде. Бірақ грамматика бұл сұрауға толымды жауап айтып бере алмайды.
Шынында белгі, сапа, сын өзінен-өзі бола қалмайды. Бұлар
заттың болмысының бір көрінісі жəне оның болмыста бар
екендігінің бір айғағы сияқты. Белгісіз зат танылмайды. Қайтсе де
танылған зат болған жерде бір белгі болмауы мүмкін емес. Онсыз оны тануға да болмайды. Ал, танылған заттың ішінде кеңістен
орын алмаған, бір белгісін білдірмеген зат болуы мүмкін емес.
Заттың болмысы өзінің белгісімен тығыз байланысты. Сөйтіп,
өзінің болмысын объективтік шындық дүниесінде атрибут арқылы
көрсете отырып, басқа заттың сапа-сынының айырмасының болуын анықтауы сөзсіз.
Біз оны осы белгілері арқылы таныймыз. Бірақ бұл белгілер
бірінде көп, бірінде аз болуы, бірінде артық, бірінде кем болуы
мүмкін. Сөйтіп, затты тану жолының ең бастысы – екі заттың
біркелкі белгісін біріне-бірін салыстырып барып тану.
Тас қатты, сүт ақ, тұз ащы, мақта жұмсақ, су сұйық деп айтуымыз да қатты мен жұмсақты, ащы мен тұщыны, ақ пен қараны,
сұйық пен қоюды салыстыра айтамыз, ащы мен тұщыны, ақ пен
қараны, сұйық пен қоюды салыстыра танудан шығады. Ендеше салыстыру біркелкі сапаның сандық өзгерісі екенін мойындау керек.
қолайсыз болғандықтан, əрі Маррдың «Жаңа тіл ілімі» деген теріс бағытының əсері
болғандықтан қазірде жарамсыз болып қалды.
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Салыстырудың бəрі шырай емес. Сондықтан «жай шырайды» негізгі норма қылып алудың өзі де дұрыс болып шықпайды.
Оны тексеріп барып алмаса, теріс бағытқа бейімдеуі мүмкін. Сол
үшін əрбір конкретті жағдайда белгінің артық-кемдігін салыстыру формасының тұрғысы дейміз де, оны шырайдың нормасы дей
аламыз. Өйткені, шырай – болмашы, аз белгі болса да екі не одан
көп объектінің ара қатынасындағы біркелкі сапа-санынан келіп
шығады.
Солай болғасын тілдегі салыстыру категориясы – тарихи категория. Өйткені ол категория қоғамның экономикалық жағдайын
жəне адам баласының қоғамдық қажетті практикасын, ой-өрісінің
қатысын көрсетеді.
Сөйтіп, «жай шырайымыз» норма емес. Бұл бір. Екінші
салыстырудың бəрі шырай емес. Ол (салыстыру) затты танудың
əдісінің бір ғана түрі. Сын есім шырайларын анықтаудағы басты
əдістің бірі – біркелкі сапаның артық-кемдік дəрежесі. Тек қана
біркелкі белгі болуы шарт. Мысалы: қызыл – қызылырақ, көк –
көгірек, биік – биігірек. Егер əртүрлі сапаның бірін екіншісіне
қарсы қойсақ, «қызылды» «биікпен» салыстырсақ, шырай категориясы тумайды. Қызылды қызылмен салыстырсақ, биікті биікпен
салыстырсақ қана (қызылырақ, биігірек) шырайдың мағынасы
анықталады.
Екінші анықтамадағы (проф. Кеңесбаев): «Бір нəрсенің сапасы мен сынын салыстыра келіп, оның басқа нəрселерден артық,
кемдігін көрсететін сын есімді талғаулы шырай дейміз» дегендегі
жетпей тұрғаны – мағыналық тұрақсыздығы.
Мұнда бір заттың сапасын екінші заттың сапасымен салыстырамыз ба? Затты затпен салыстырамыз ба? Болмаса, тек қана басқа
«нəрселер»-мен, яғни көп заттармен салыстырамыз ба? Міне,
осылар бұл анықтамада ашылмай бүркеліп қалған. Жəне салыстырылатын не нəрсе екені түсініксіздеу. Осы анықтаманы талдап қарайық. «Бір нəрсенің сапасы мен сынын салыстыра келіп»
дегенде біздің ұғынатынымыз «нəрсенің сапасы мен сыны салыстырылады» – дейді. Ол сапа мен сын немен салыстырылады? Ол
салыстырылатын нəрсе мұнда жоқ. Екінші, оның «басқа нəрседен
артық, кемдігін көрсететін сын есімді талғаулы шырай дейміз»
дегені – анықтаманың алғашқы жартысына қайшы. Өйткені,
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анықтаманың алғашқы жарымында «сапа мен сын» салыстырылады десе, соңғы жартысында тек қана «сын есімді» айтады.
Сондықтан анықтама біріне-бірі əрі қайшы, біріне-бірі əрі қарсы,
түсініксіз болып шыққан.
Осы екі анықтамаға ортақ кемшілік мынау: салыстырылатын
сапаның көзбе-көз тұруы қажет пе, əлде қажет емес пе, ол арасы
да анықтамада ашылмаған.
Демек, белгілері, сапалары салыстырылатын екі я онан көп
заттардың бір жерде, бірге тұруы міндетті емес. Біз бір нəрсенің
сапасын екінші бір нəрсенің біркелкі сапасымен салыстыра
айтқанда, екеуін бірдей де айтамыз. Кейде біреуін ғана айтып,
екіншісін ойымызда сақтаймыз. Бұл мəселемен шұғылданған біраз
оқымыстылар шырайдың түрлерін таптастырғанда «конкретті,
абстракті» деп, салыстырылатын сапаның болуын, я болмауын
негізгі өлшеу (критерий) етіп алады. Əрине, оған қосылуға болмайды, өйткені тілдің өзі логикамен ұштасып жатады. Сондықтан
салыстырылатын сапаның сандық өзгерісі үшін салыстырылатын
сапаның айтылу-айтылмауы негізгі өлшеу (критерий) бола алмайды. Шырай категориясын да абстракты деп жүргеніміздің өзі –
шындық дүниенің конкретті көрінісінің өсіп жеткен түрінің бір
белгісі. Тіл өскен сайын абстрактыға айнала бермек.
Толықтыра кетейік: екі немесе көп заттардың жалпы белгілері
ғана салыстырылып қана қоймайды, сол екі, не одан көп объектінің
біркелкі белгілерінің саны салыстырылады. Бұл – шырайлық
ұғымның туу ерекшелігінің бірі. Негізгі өлшеу (критерий) осы.
Шырайдың түрлері туралы
Осы күнгі қазақ мектептеріне арналған қазақ тілінің үш грамматикасы болды. Əрине, бұған грамматиканың ІІ бөлімі синтаксисі,
(үлкендерге арналған грамматиканы қоспай отырмыз).
Ол грамматикалар мыналар:
Қазақ тілі грамматикасы (фонетика, морфология), авторы –
Кеңесбаев, 1951 жыл. Одан басқаларының бəрі де мектеп көлеміндегі тілекке сай болмағандығы себепті, əрі марршылдық
бағытта жазылғандығы себепті оқу құралы болудан мүлде шығып
қалды. Сондықтан жарамсыз болып қалған кітаптарды айтып
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жатуды артық деп санап, тек қана қате пікірлерін айқындайтын
пікірлеріне ғана тоқтап өтеміз.
Осы үш кітапта сын есім шырайларын қалай таптастырды, енді
соған келейік.
Аманжолов Сəрсен осы күнгі қазақ тілінде 4 түрлі шырай бар
деп санаған.
Олар мыналар: «Сын есімде 4 түрлі шырай бар1:
1. Жəй шырай (қызыл, жақсы, орта, үлкен, т.б.).
2. Шағын шырай (қызғылт, сарғылт, көгілдір, қышқылтым,
т.б.).
3. Салыстырма шырай (қызылырақ, жақсырақ, ортарақ, т.б.).
4. Таңдаулы шырай (өте қызыл, тым жақсы, тіпті жаман,
қап-қара, т.б.)» – дейді.
Міне, шырай категориясы туралы осыдан басқа ешнəрсе айтылмайды.
Рас, осы көзқарасынан автордың шырай категориясына қалай
қарайтынын аңғаруға болады. Өйткені, шырай категориясы –
сын есімнің ең басты белгісі. Басқа сөз табынан сын есімді ерекше, оқшау шығаратын белгісінің бірі – осы шырай катеториясы
екендігін жоғарыда айттық.
Шырай мəселесін қалай шешкенін аңғарсақ, соны анықтай
түсетін бір фактіні тағы да келтірейік. Ол мынау:
«Сын есімнен жаңа сын есім тудыратын жұрнақтардың бастылары:
1. Шыл, шіл: ақшыл, көкшіл, т.б.
2. Дау, деу, тау, теу, лау, леу: қызылдау, көктеу, қаралау, сарылау, үлкендеу, т.б.
3. Рақ, рек: азырақ, кеңірек, т.б.
4. Ылдыр, ілдір: көгілдір
5. Ғылт: сарғылт, сұрғылт, қызғылт.
6. Нікі, дікі, тікі: көктікі, сарынікі», – дейді проф. Аманжолов. Ең алдымен мұнда шырай жұрнақтары дұрыс топталмаған.
Олардың толымсыздығын «сыннан сын жасайды» деген қорытындыдан көруге болады. Оның бер жағында бұл топталудан екі
түрлі қайшылықты көреміз.
1

Жалғыз бұл кітапта емес, басқа кітаптарда да бірде төртеу, бірде үшеу делініп жүр.
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1. Автор бір жұрнақтың өзін біресе «шырай жұрнағы», біресе
«сөз тудырғыш жұрнақ» деп өзіне-өзі қарсы шығады. Ол қайшылықтың негізгі себебі: шырай жұрнақтарында лексикалық элемент бар екеніне қарай, оны сөз тудырғыш жұрнақ деп қараудан
шыққан. Əрине, бұл дұрыс емес. Өйткені «қызыл – қызғылт –
қызылырақ» дегендердің əрқайсысы өз алдына жеке ұғымды білдіретін сөз, бұлардың арасындағы байланыс алшақ десек, сөзсіз
қаталасқан болар едік. Бұл жұрнақтарды – шы (малшы), қар
(басқар), лы – ды (мал – ды) жəне басқаларымен салыстыруға
болмайды, себебі: бұл жұрнақтар бір сөзден мүлде басқа бір
ұғым білдіретін екінші сөз тудырады. Ал сын есімнің шырай
жұрнақтарында ол жоқ.
Жұрнақ жалғанған сөздерді сөз етпегеннің өзінде жалғаулар
жалғанған сөздің мағынасы, мəні өзгеріске ұшырамай, бұрынғы өз
күйінде қалады дей аламыз ба? Жоқ, олай деуге болмайды. Ендеше, өзгеріс жасайтын қосымшалардың бəрі сөз тудыратын жұрнақ
емес, оның ішінде шырай жұрнақтары сөз тудыратын жұрнақ емес
деуіміз керек. Мысалы: қызыл – қызғылт– қызғылдау – қызылырақ
дегендердің əрқайсысы əртүрлі, жекеленген1 сын есім деуге бола
ма? Жоқ, болмайды. Бұлар бір ғана сын есімге жалғанып тұрған –
ыл, ғылт, дау, рақ жұрнақтары – шырай тудыратын жұрнақтар,
сондықтан бұларды сөз тудыратын жұрнақ деуден көрі «шырай
жұрнағы» десе дұрыс болар еді.
Ал, нікі, дікі, тікі – жұрнақтарын сын есімнің шырай жұрнақтарына араластырудың қажеті шамалы. Бұлар басқа топтың
жұрнақтары болады да, шырай жұрнағына үш қайнаса сорпасы
қосылмайды.
Бірақ сын есімнің шырайы бұл кітапта өзіне тиісті толық
сыбағасын ала алмаған. Өзінен бұрынғы грамматикаларға қарағанда, анағұрлым төмен жатыр деуге боларлықтай.
Ал, кейінірек проф. Сауранбаев Нығыметтің көзқарасына
келсек, бұл да осы күнгі қазақ əдеби тіліндегі ескі тюркологтар
сияқты, үш түрлі шырай бар деген. Олар мыналар: 1) салыстырма
шырай; 2) таңдаулы шырай; 3) шағын шырай.
Бірақ бұлардың анықтамалары айтылмай, жай түсінік қана
берілген. Ал, мұнан да кейін шыққан проф. С. Кеңесбаевтың
1

Олар өз алдына жеке сөз болып, сапасын өзгерткен сөздер емес.
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1951 жылғы жазған грамматикасында осы күнгі қазақ əдеби
тіліндегі шырай категориясы туралы былай деген: «екі түрлі
шырай бар: 1. Талғаулы шырай. 2. Таңдаулы шырай». Авордың
шырай категориясын таптастыруы жеткіліксіз екенін жоғарыда
айтылған пікірден түсінуге болады. Бірақ сын есімді бүтін алып
қарағанда, жоғарыда проф. С. Аманжолов айтқан пікірден аулақ
кете алмаған, əрі шырай категориясын жеткілікті етіп айтпаған.
Сол үшін шырай түрлерін екі-ақ топқа бөлген. Сөйтіп бұл кітаптың да шалағайлық жағынан С. Аманжоловтың пікірінен айырмасы шамалы. Сондықтан бұған жеке тоқталудың қажеті аз деп
санауға болады1.
Басқа түрік тілдерін шолу
Енді осы жоғарыда айтылған тұрғыдан қарағанда, түрік системалы тілдердің грамматикаларында сын есімнің шырай категориясын қалай шеше алғанына келетін болсақ, олар мынадай болып
шығады:
1. Ноғай тілі грамматикасының [12] авторы Н.А. Баскаков сын
есім мен зат есімді бір сөз табы деп қарайтындықтан сын есімнің
шырай категориясын жүйеге келтірмеген. «Все качественные имена прилагательные (но не относительные и уподобительные) изменяются специальными аффиксами, образуя категории, семантически близкие к степеням сравнения в русском языке:
1. Аффикс ғана, гене, қана, кене образует уменылительное
имя прилагательное – наречие, напр.: аз – «мало», азғана – «маленькое»; «немножко»; кішік «малый» кішкене – «малюсенький...»
2. Аффикс рақ, рек, присоединяясь к качественным именам
прилагательным, образует форму имени прилагательного, указывающую на наличие признаков данного качества, напр.: қызыл
«красный», қызылырақ – «имеющий красный оттенок цвета, красноватый» дейді [13]. Соның бер жағында бұларды сын есімнің
түрлері (виды) дейді, шырай деп аты аталмайды. Бұдан шырай
1

Өйткені бұл авторлардың бəрінің негізгі желісі бір болғанының үстіне олардың берген анықтамалары, шырай түрлерін таптастыруы, оларды мысалдармен дəлелдеулері
бірізден шығады.
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жоқ деген қорытынды шығады. Автор басқа түркологтардың бəрі
де танып келген күшейту мағынасын білдіретін үстеме буындарды
(интенсив) [14] да сын есім шырайы деп танымайды.
Шығыс септік жалғауы арқылы аралас келген сын есімді «образует сочетание сравнения, близкое к категории сравнительной степени русского языка» [15] дейді де, оған мынадай мысал
келтіреді: «Аттан биік, иттен маштақ» (ер). Ал, басқа тұлғалар
туралы сөз қылмайды, тек барлық түркологтар бірауыздан
қабылдаған үстеу сөз арқылы жасалатын таңдаулы шырайды ғана
мойындайды. Онда «бек, ең» сөздері арқылы ғана жасалады, мысалы: бек игі – очень хорошо, очень хороший; ең үлкен – очень
болылой дегендерді айтады. Сөйтіп, қорыта келгенде, Н.А. Баскаков «бек, ең» деген үстеу сөздер арқылы жасалатын шырайлардан
басқаның бəрін бекерге шығарады. Сондықтан сын есімнің шырай
категориясы бекер болып шығуға бейімделеді.
2. Қырғыз тілінің маманы И.А. Батманов 1936 жылы жазған
«Части речи в киргизском языке» деген еңбегінде қырғыз тіліндегі
сын есімдердің ерекшелігі: «а) форма на рақ-рек»; б) интенсивного типа – қап-қара, сап-сары; в) превосходная степень, образуемая
при помощи служебных слов – ең, өте, əбден» [16] – дейді. Ал,
1940 жылы жазған кітабында «Основы, независимо от их принадлежности к той или иной промежуточной или стабилизовавшейся
части речи, выступая для выражения логической категории качественных, могут сочетаться со специфическими аффиксами, передающими различные качественные градации качества, заложенного в значении основы.
Таковы степени сравнения и образования:
1. Преуменылительно-приблизительная степень, образуемая
при помощи сочетания первого слога основы с аффиксом – ғылт
или ғымтыл: қызыл – красный, қызғылт, қызғылтым – красноватый, сары – желтый, сарғылт, сарғымтыл – желтоватый.
2. Усилительная степень, образующаяся путем присоединения
к основе особого, видоизменяющегося в каждом случае, префикса... қызыл – қып-қызыл – очень красный, красный-красный, көк –
синий, көпкөк – очень синий, голубой-голубой, аппақ – очень белый.
3. Преувеличительная степень, образуемая при помощи аффикса – раақ, – рееқ, рөөқ – ыраақ, – иреек, уроок, сулы – водя-
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нистый, сулыраақ – водный, қызыл – красный, қызылырақ – более
красный, ярко красный.
4. Сравнительная степень передается при помощи формы исходного падежа от имени предмета, с качеством которого сравнивают качества другого предмета: қарындаш сыядан көгірек – карандаш посинее чернил.
5. Превосходная степень при переводе с русского языка на киргизский передается при помощи наречий – предлогов: абдан, ең,
өте – очень или мүлде – самый [17] – дейді.
Проф. Батманов жолдастың бұрынғы дақпыртты қойып, қырғыз
тілінің шындығына, оның ерекшелігіне бойұрғандығы ашық, мұнысы əбден дұрыс.
3. «Қырғыз тілінің морфологиясын» жазған Бакеев, Бақтыбаев
«интесив» пен «таңдаулы шырай жасайды» дейтін үстеу сөздерді:
«күштеме сын» [18] – дейді.
Мұндағы бір ерекше факті шырай жұрнақтарын тізіп көрсету.
Бұл форма бұрынғы тіл кітаптарында көрінбейтін. Мысалы: «-ыш,
-ғыл, -ғылтым, -сымал, -ылтым» деген сияқты шырай жұрнақтары; -ғыш – сарғыш, -мұқ – бозомұқ, -үлдүр – көгүлдүр» [19].
Бұл жұрнақтар санға кіре алмай, көзге түспей, грамматикалардан орын ала алмай келгені мəлім. Бұлар – барлық Түрік системалы тілдердің көпшілігінде бар формалар. Бірақ, ешқайсысында
орнығып, шырай категориясының формалық (тұлғалық) белгісі
делініп, танылып жеткен жоқ. Ең əуелі-ақ, мұны ешбір тіл маманы шырай жұрнағы емес деп, бекерге шығарғаны да жоқ. Сонымен қатар, бұл формаларды нақты шырай жұрнағы деп санға да
қосқандары жоқ (тек соңғы кездегі грамматикалардан басқасы),
көбінесе, бұл формалар аталмай, көзге көрінбей бүктемеде, басқа
формалардың көлеңкесінде қалып қоюмен келген.
Сын есім шырайларының бұл жұрнақтары осы соңғы кезде
тексеріліп, жиналып, мектеп грамматикаларына ене бастады.
4. Шор тілінің грамматикасын [20] жазған Дыренковтың
еңбегінде шырай категориясы туралы тиянақты пікір жоқ. Тегінде
проф. К. Дмитриев [21] айтқандай, системасы басқа «орыс тілінің
типологиясын қуудан» шыққан болса керек, зат есім мен сын
есімді басында жіктеп, арасын айырмағандықтан, сын есімнің шырайына келгенде, бəрі араласып кеткен. Сын есім мен зат есімнің
шегін ажырата алмай қалған да, шырайды біресе «бар» деп, біресе
«жоқ» [22] деп, ылғый қайшылықта қалған. Оған мысал мыналар:
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«Последние (прилагательные), хотя морфологически не отличаются от первых (существительных), все же имеют некоторые
особенности, заключающиеся в том, что они могут образовывать
интенсив, сочетаются с так называемыми усилительными словами
эн, ең, тың и др., образовывая сочетания типа ап-ақ, қып-қызыл»
[23], – дейді Дыренков.
Бұдан көрінетін түсінік зат есімнен сын есімнің айырмашылығы
жоқ болса да, біраз өзгешелігі бар. Онысы: 1. Интенсив (күшейткіш
буындар) ап-ақ, қып-қызыл; 2. Күшейткіш сөздер ең, тым, (тым)
дегендер. Сол кітаптың сын есім деген параграфында [24] осы
пікірін қайталайды. Бірақ, шырай деп атай алмайды.
Ал, «сравнение» деген тақырыпта, «шығыс жалғауы арқылы
теңестіру (сравнение) жасалады» [25] десе, соның өзінде шырай
түрлері араласып жүреді.
Онда да шырай категориясы деп, атын атамайды. Мұнысы шырай категориясын шеттеткендіктің ізі болу керек. Оны кітаптың
ұзын-ырғасынан байқауға болады.
4. Татар тілінде [26] шырай категориясы туралы ашық айтылған. Оларда 2 түрлі шырай бар.
5. Башқұрт тілінде [27] де 4 түрлі шырай бар деп жазады
Ə. Мансұров. 1. Түп дəреже («жəй шырай»): қызыл флаг, кук
ат; 2. Сағыштыру дəрежесі («салыстырма шырай») мыс: таш
ағаштан қаттырақ, Ақ Иділ Дімдəн киңрек, утə қызыл, бик матор; 3. Артықлық дəрəжə: қып-қызыл, һап-һары: 4. Азыту дəрəжə
(кішірейту шырайы) мыс: қызғылт, яшһлт, ақһыл, көгөлөм. Башқұрт тілінің соңғы грамматикасында проф. Дмитриевтің таптастыруы өзгелерден басқарақ екенін жоғарыда айтқан болатынбыз.
6. Сын есімнің шырайы туралы дұрыс айтқан проф. Н. Дмитриев. Өзінің «Қумық тілінің грамматикасы» деген еңбегінде бұл
кісі шырай категориясы жөнінде тілдің конкрет фактыларын есепке алған.
Осы тұрғыдан қарап, сын есімнің екі түрлі шырайы бар дейді
олар: 1. Салыстырмалы шырай (сравнительная степень). 2. Талғаулы шырай (превосходная степень), мұның соңғысы «үстеу
сөздер арқылы жасалады» – дейді. Бірақ, шығыс жалғау арқылы
жасалатын шырайды салыстырма шырай деуі логикалық жолды
формамен байланыстырам деп тырысушылық болуға тиіс. Олай
болмағанда, салыстыру болмаса, оны білу де қыйын. Əрбір сын
есімнің арнаулы мағынасы болады. Ол біріне-бірі үйлес келеді.
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Əрқайсысын айтқанымызда біріне-бірі салыстырыла айтылады.
Олар шығыс жалғауы болмаса, өзіне керекті шылаулық үстеулер
арқылы жасалуы да мүмкін. Бұларсыз-ақ жасалуы да бола беретін
іс. Сондықтан тек қана шығыс жалғауы өлшеу (критерий) болмайтыны анық.
7. Түрікмен тілінде сын есімнің 4 түрлі шырайы бар деседі.
Оларды: 1. Түп дəрежə – (жəй шырай). Мұнда да басқа Түрік
тілдерінен басқашалығы жоқ; 2. Кемлік дəрежə -рақ, рек
жұрнағымен -ымтыл, имтил, -ұмтил, -ылт, -ғылт, ғарарақ,
гөгрек, ағымтыл, дорымтыл жұрнақтары арқылы жасалады
(мыс: сарғылт, ғызғылт); 3. Сейгілік дəрежə; ақ – ақжа, ғара –
гаража (гөзі), мөле – мөлече (чекмен), генгенже (чəйнек), аглақ–
аглижық (оглан); 4. Сыпатларының артықлық дəрежəсі – дегенде
күшейту буындары арқылы, күшейткіш үстеулері арқылы жасалатын көрінеді. Мысалы: ақ – ап-ақ, ғызғыл – ғым ғызыл; ең, яхшы,
гек – гем-гек, гөбы – орөн гөбы [28].
Мұнда мысал келтірмегендеріміз Стамбол түріктері мен азербайжан түрік тілдері. Оларда да шырай категориясы бар. Ол
тілдерде «рақ, рек» формасы ғана жоқ. Бұл жұрнақ жоқ емес-ау,
тек қана сирек қолданылады. Оның орнына сын есімнің шырайлық
басқа жұрнақтары қолданылады.
Қорыта келгенде, шырай категориясы барлық түрік тілдерінде
бар деуімізге болады. Бірақ бəрінде бір емес.
Барлық түрік тілдерінен шырай категориясының бір қалыпта,
бір мөлшерде, бірізде болуын талап етудің, əрине, орны жоқ.
Олардың əрқайсысы дербес тіл болған соң, оның үстіне ұлт тілі
болған соң өзіне тəн өзгешелігі болмай қалмақшы емес. Сондықтан
шырай категориясы тіл-тілде əртүрлі болып кездесуі сол тілдердің
нормасына байланысты. Ол өзгешелікті грамматиканың авторларына ескермей кетуге болмайтыны да анық. Сол үшін біраз түрік
тілдерін қарастырдық.
Сөйтіп, түрік тілдерінің бəрінде шырай категориясының бар
екеніне көзіміз жеткендей. Сын есімнің шырайы Түрік тілдері
грамматикасынан аз да болса орын алғаны анық деуге болады.
Бірақ сын есім шырайының түрі бірінде аз, бірінде көп болуына қарай мұны қайшылық я кемшілік деп есептеуді орынсыз деп
білеміз. Өйткені əрбір зерттеуші өзі зерттеп отырған нақтылы
тілдің фактысын нысана етуі тіл ғылымында ең дұрыс жол екені
айқын.
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Сөйтіп, басқа Түрік тілдеріндегідей, өз ерекшелігін өз ішінде
сақтай отыра, осы күнгі қазақ тілінде де сын есім шырайларының
формалары бар. Бірақ бұл формалар арнаулы сөздерге (негізгі сын
есімдерге) ғана жалғанып, сөз талғайтыны да бар, сонымен қатар,
басқа сөз табынан сын есімге айналған сөздерге жалғанатындары
да бар екені байқалды. Ал, бұл формалар сыр сыны делініп аталатын түбірлерге де, басқа сөз таптарынан сын есім тудыратын
жұрнағының үстіне де жалғанады. Мысалы: мал + ды – + рақ, сүт
+ ті + рек, сыр +лы + рақ, т.б. Демек, «мал», «сүт», «сыр» деген
түбірлерге тікелей жалғанбайды.
Бұл «рақ/рек» жұрнағы сын есімнің негізгі белгісі сияқты,
бұдан басқалары да бірде оған, бірде бұған, кез келген сөзде
жалғана береді деген қортынды шығаруға болмайды. Шырай
жұрнақтарының басқалары да сөз талғайтынын мысалдардан
көруге болады, мысалы, лау, леу, тау, теу жұрнағы негізінен
байырғы сын есімге жалғанатын болса да, кейде зат есімге де
жалғанып қояды.
Ал, байырғы сын есімнен шырай жасайтын жұрнақтардың
өздері де сол байырғы (сыр сыны) сындардың өздерін талғайтыны
да анық. Мысалы: «көк» деген сын есімге «шіл» жұрнағын қосып
«көкшіл» деп, шырай мағынасын тудырса, «жасыл» деген сөзге
«шыл» жұрнағын қосып «жасылшыл» деуге болмайды. Осы
сияқты: «қыз + ыл» деген сөзге, түбірі – қыз [29], соған ғылтым
жұрнағын қосып қызғылтым десек, енді ғыл – тым жұрнағын
«көк», «қара» деген сөздерге жалғауға болмайды. Осы тəрізді
«көкілжім» деген сөз тілімізде кездеспейді. Көгілдір – дегендегі
«ілдір» қосымшасы «қызылға» апарып телуге көнбейтінін,
«қызылдыр» деп айтылмайтынын да білеміз. «Сарғыш» дегендегі
«ғыш» деген жұрнақты «қызыл, көк, жасыл» деген сын есімдерге
қосуға болмайды.
Бірақ, бұлардың əрқайсысының еншісіне тиген, белгілі сөздері
бар, олар сол сөздерге жалғана алады. Мұны қазақ тіліндегі сын есім
шырайының ерекшелігі деуіміз керек. Бұдан шығатын қортынды:
сын есімнің шырай жұрнақтары қалыптасқан үйреншікті сөздерге
жалғанады, сөзді талғайды. Бұл жағдай конкретті сананың көрінісі
екендігіне бір дерек.
Енді осы күнгі қазақ тіліндегі сын есімнің шырай категориясы
жіктелуіне кірісеміз.
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ІІ. ШЫРАЙЛАРДЫҢ ТАПТАСТЫРЫЛУЫ
Жай шырай туралы
Жоғарыда айтылғандардан шығатын қорытындының бірі –
шырай жасаудың негізгі жолы – сөздердің салыстыру деген нəрсе
екені туралы, оның шырайлық ұғымды анықтайтыны жөнінде сөз
ету қажет. Өйткені онсыз шырай категориясы бола алмақ емес.
Жалпы адам баласының дүние тануы затты затпен салыстырып танудан шыққан. Бір нəрсені екіншісіне қарсы қойып тану – негізгі
əдіс.
Мектеп грамматикаларының көпшілігінде белгілі дəстүрді
қуалап, «жай шырай» деген термин қолданылып жүр. Жай шырай
күні бүгінге дейін шырайдың бір түрі болып саналып жүргені тек
«бұрынғыдан келе жатқан дəстүр ғана» екенін айта келіп, академик
В.В. Виноградов жай шырайдың тұрақтылығы, тыянақтылығы жоқ
дейді [30]. Орыс тіліндегі сын есім шырайларын таптастырғанда
да ең алғаш Буслаев «жай шырай» [31] деп атаған. Сонан бері
қарай грамматикалардың бəрінде «жай шырай» делініп жүрсе, енді
біреулерінде шырай қатарларынан шығып қалып та жүр. Сонымен
қатар жай шырайда шырайлық ұғым жоқ екенін көп тілшілер мойындаса да, дəстүр бойынша ерте кезден «жай шырай» деп аталып
келе жатқанын айта отырады.
Проф. Бархударов орыс тілінде екі-ақ түрлі шырай бар дейді.
Ол кісінің пікірін толық келтірейік:
«Качественные прилагательные имеют две степени сравнения:
сравнительную и превосходную.
Сравнительная степень показывает, что в одном предмете какого-нибудь качества имеется в болылей мере, чем в другом предмете: Волга длиннее Днепра. Солнце ярче луны. Золото дороже
серебра.
Превосходная степень показывает, что то или другое качество
принадлежит данному предмету в болылей мере, чем всем другим
предметам:
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«Советская Армия – сильнейшая из современных армий. Эверест – высочайшая гора в мире».
Примечание: По отношению к сравнительной и превосходной
степеням то прилагательное, от которого они образованы, называется положительной степенью: длинный, яркий, сильный [32].
Педучилище грамматикасын жазған Земский, Крючков, Светлаев жолдастар былай дейді:
«Качественные прилагательные имеют три степени сравнения:
положительную, сравнительную и превосходную.
Положительная степень означает качество предмета без сравнения с качеством в других предметах, например: красный цветок,
добрый человек.
Сравнительная степень означает болылую степень качества в
предмете по сравнению с тем же качеством в другом предмете,
например: фиалка – душистый цветок, а ландыш еще душистее.
Свинец более плавкий металл, чем медь.
Превосходная степень означает высшую степень качества в
предмете по сравнению с тем же качеством в других предметах,
например: Волга – длиннейшая и широчайшая из рек Европейской
России. Иванов – самый молодой студент второго курса».
Сөйтіп, орыс тілінің практикалық грамматикаларының авторларының бірі «бар», екіншісі «жоқ» деп дауда жүрген жай шырайдың жалпы халі осындай.
Жай шырайды жете талдап, шырай категориясы бола алмайтындығын толық дəлелдеген – А.С. Никулин [33]. Ол жай шырайды бұрынғы кездегі тілшілер белгілі бір «тұрғы» деп қараған,
олардың ойынша, тілдің бір «нормасы» болған. Мұның негізі
идеалистік ағымға апарып соғатынын, сондықтан мұны сыннан
өткізіп алмай, қалай болса солай, ала салуға болмайды [34] деген
пікірді айтады.
Шынында бұл пікір дұрыс. Жай шырай деп атағанымыз болмаса, мұнда ешбір шырай жоқ. Қазақ тілінен мысалдар алып қарайық.
«Үлкен ағаш үйді ол жатақ еткен» (М. Əу.). «Қарағайдың
биік басына ұя салған көп құстар» (С. Мұқ.). «Ие, деген – деп,
кексе əйел басын бір изеді» (Ғ.Сл.). «Кескен, келте қара шашын
кейін серпіп тастайды» (Ғ. Мұст.). Шот маңдай, иегі ұзын,
мұрны кейкі. Бұйра шаш, дөң жауырын қыз (Біржан). Жіңішке
ине мен жуан иненің арасындағы жуантық инені «бəсең ине»
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дейді (Академиялық сөздік, қолжазба, І т.). Қызыл тілді сөйлеткен
қаусырма жақтың арасы. Айналаң – жазық, кең дала. Аспан мен
жазықтан бөтен көзге түсер ешнəрсе жоқ.
Бұл мысалдарда сын есімдер анықтауыш болып тұр, онан
басқа, бұларда ешбір салыстыру, шырайлық мағына білініп тұрған
жоқ. Демек, анықтауышта шырай болуы міндетті емес. Мына мысалды қараңыз:
Асқар кішірек келген қара көзін газетке қадады (С. Мұқ.).
Иін тірескен алтын жұлдыз («Турксиб» атты жинақ, 1940 жыл).
Мұнда жоқ, алтын иек сары ала қыз (Абай).
Осылардағы сын есімдерде не шырайлық мағына, не шырайлық
тұлға жоқ, сын есім түбірі басқа сөз табымен араласа бірігіп бір сөз
болып, күрделі сын есімдік мағынаны білдіреді. Ондай сөздердің
біреуінің мағынасы басымырақ, енді біреуінікі əлсізірек бола
береді. Кіріккен екі сөздің мағыналық теңдігі міндет емес.
Мұндай күрделі сын есімнің мағыналық жағынан, көбінесе,
соңғысы басым болады. Мысалы:
Ақ киімді, ақ сақалды, соқыр, мылқау танымас ешбір жанды (Абай). Жаманат сөз жасырылмас (мақал). Естай көзі
ойнақшыған атжақты жігіт (С. Мұқ.). Орта бойлы, ақжарқын,
ақкөңілді Жалау дейтін жігіт еді (Ə. Əб.). Шамның қызғылт
шырағы сарытабан жұмыскердің тез басқан аяғына қарай, тез
теңселіп келеді (Əд. ж. И.). Қыз əкесінің жүйрігі, жылансырт
құла атын мінеді (С. Мұқ.). Абайдың астында ақшыл сары жорға
ат (М. Əу.).
Күрделі сын есім – шырай емес
Екі сын есім (малдың түсі) қатар келгенде де, негізгі мағына
соңғысында болып, алдыңғы сөз көмекші мағынаға ие болады.
Яғни, түстің негізгі белгісі соңғы сөзде болады. Мысалы: Мойнында қарғысы бар қарала қаншық Абайдың көзіне түсті (М. Əу.).
«Көкала»: көкала бұлттар біріне-бірі тұтасқан қара бұлтқа
айналды (Ə. Əб.). Көкала бұлт сөгіліп, күн жауады кей шақта
(Абай).
«Қызылала»: қызылала қызғалдағым, саған көзім тоя ма?
(М. Хак.). Алты тіс абдыраның аузын ашып, бір бешмент алып
берді қызылала (халық өлеңі).
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Бұл сияқты күрделі сын есімдерге шырай жұрнақтары жалғанбайды. Бірақ, үстеме буындар қосылады.
Құла жирен: Мінгенім дайым менің құлажирен (халық өлеңі).
Семіз құлажирен атты күміс ертоқыммен ерттеді (М. Əу.).
Ақсұр: Көкорай көлге бітер көгілдірік, жарасар ақсұр атқа
өмілдірік (халық өлеңі).
Осылар сияқты «тарлан боз, ақбоз» дегендер де күрделі сын
есім ретінде айтыла береді. «Қараға» байланысты мал түстерінде
көп қолданылады. Дегенмен, «қаракөл», «қараторы», «қарасұр»
делінсе де, енді оның керісінше, «көк қара, торы қара, сұр қара»
делініп айтылмайды. Ал, «жылтыр қара, мақпал қара, шымқай
қаралар» айтылады. Бұлар белгі сындарындағы бір ерекшелік. Сол
«қарамен» байланысты сын есімдерден біраз мысал келтірейік:
Қайқы мұрынды, кең танаулы, ұзын қасты, сақал шашы
ағарған қарасұр қазақ еді (С. Мұқ.). Кəрі Каспий қаракөк көзін
ашты (Абай). Қарақошқыл таулар ай астында көкшіл мұнарға
оранып, жым-жырт қалғып тұр (М. Əу.). Қарақошқыл қанат
жайып ымырт түсіп келе жатыр (Д. Əб.). Қара қасқа атты
Қамбар батыр. «Ақ» та осы сияқты: Бораш аққұба ғана қағылез,
қыз мінезді бала екен (Ғ.Мүс.). Шаңрақ мүйіз ақшұбар колхоз
сиырлары жайылып жүр. Ақсары қойлар көзге сүйкімді-ақ (Ə. ж. И.).
Сөйтіп, бұлардың негізгі мағынаға ие болатындары – соңғылары, бірақ олардың шырайлық мəні жоқ, тек қана басқа түрлі
белгінің күрделі қатысы барлығы көрінеді.
Сын есімнің басқа сөз таптарына тəн сөздермен бірігіп келгенде мағынасы бұлдырланып, күңгірттеніп кететіні де болады. Бірақ
о да шырай емес. Мысалы:
«Жасөспірім баламын» (Жамбыл). «Ұрт мінез адам емес еді»
(С. Мұқ.). Қой – өсімтал жануар («С. Қ.»). «Сіз мені ғайып етпе
зарлағанға, Тұңғыйық сөзім терең барлағанға» (Біржан). «Сақалы
шошайған, өзі қағылез арық сұр кісі» (М.Əу.). Бұл астың ұлаңғар
уақиға болғанын байқамапты (бұ да сонан). «Түс көруі тек
қосалқы жамау сөз болатын. Түс көрген Дəулет жоқ еді» (Ғ. Сл.).
«Алаңғасар адам емес еді ол» («С. Қ.»).
Мұндағы «өсімтал (көнімтал), тұңғиық, қағылез, қосалқы,
алаңғасар» дегендер – кірігіп барып, сын есімге айналған сөздер.
Осылар сияқты бір сөз болып, əлі кіріге алмай келе жатқан сын
есімдер де бар. Мысалы:
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«Жол бойы таяқ тастам ел» (Ғ. Мүс.). «Бір құшақ суық
Асқармен бірге кірді» (С. Мұқ.). Бір құшақ шөптен бір-ақ уыс бар
қалғаны.
Осылар тəрізді «бір асым ет, бір қайнатым шай, бір шүйке
жүн, бір түйір отын, бір үйір жылқы, бір сауым сүт, бір салым
тұз, бір тартым жіп, бір дем жер» деген сөздер кездесе береді.
Мұндай сөздер соңғы кезде мағынаға ие болып, өмір жаңалығына
байланысты, дəуірге сай, қажеттілікпен байланысты туған жаңа
ұғымдарға жол беріп, өздері кейін қалып, ескіріп барады.
Екі-үш сөз топталып сөйлемде күрделі анықтауыш қызметін
атқаратын тіркестер де бар. Мысалы:
«Тоты құс түсті көбелек, жаз сайларды кулемек» (Абай).
Анау Бекет безбүйрек қайтпас адам (М. Əу.). Домалақ мұрын
қой көз жігіт (Ғ.Мұст.). «Ақсақ шал кереге жал қара айғырдың
үстінде» (бұ да сонан). Жез мойын сары ала қамшы.
Бұлар сияқты бірыңғай зат есімнен құралған сөздер анықтауыш
қызметін атқарады, бірақ олар – сын есім емес.
Осылар сияқты етістік аралас келетін үйірлі анықтауыштар да
бар. Олар мыналар:
«Есерсоқ жігіттер» (Ғ. Сл.). «Ұрда-жық адам», «көрсе қызар
адам», атшабар келді дікілдеп (Абай). Атып кел, шауып кел адам
емес екен (С. Мұқ.).
Ал, есімшелер де сөйлем ішінде анықтауыш қызметін атқаратыны мəлім. Бірақ, бұларды сын есім деуге болмайды.
Олардың семантикасы заттың белгісін көрсете алмайды. Мысалы:
«Аспанның ала бұлты сықылды көл үстінде шөккен нардай
тұман бар еді» (С. Мұқ.). «Айбаты арыстандай ел ұлымын, кеңеске түтеген оқ болмайды бөгет» («Біздің Мəлік»). «Қайнауы, ашуқызуы жеткен құрттай» (М. Əу.). Көпті көрген көнемін, сөз керегін табамын (Н. Байғанин). Жүзіктің көзінен өткендей жылпос, ықшам жас жігіттер əскер қатарына шақырылғанда, көп
ұза-май-ақ соғыс өнері дайындығына тезарада-ақ төселіп кетті
(С. Қ.) Самсағансары қолдан шыққанында диуана көзі шыққыр
көріп еді (Ақан). «Дербістен өрбіген ұрпақ... шетінен сирағы
шыққан кедей, өжет, тентектері де бар еді» (Ғ. Сл.). «Белең
алып кеткен өрт сықылды» (С. Мұқ.). «Тарихқа тастағандай
өшпес дерек» (А. Тоқ.). «Абай айықпас зарға батты» (М. Əу.).
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«Жекен жетпес, жел жетпес жүйрігім (Жамбыл). Махамбет –
қайтпас ер, жалынды ақын. Іздесең, таппас нəрсе жоқ (Қаз-н.).
Майданның іздеп таппас шетінде жүр (А. Теміржанов). Майданның қызу кезінде, қатты ұрыста, түтеген оқтың астында окопта отырған Совет Армиясының жауынгерлері «айтып болмас,
қайтып келмес» іс болады деп, сарыуайымға салынбайды, олардың
ойында жаудан кек алу, жауды жеңу, Отанды қорғау деген ұлы
мақсат болады (Əд. ж. И.). Көрер көз, естір құлаққа ұят дағы –
дейді – ол. «Ішер астың жаманы болмайды» (Мəтел). «Бұрынғы
жанартаулардың көпшілігі осы күнде сөніп біткен» (География).
«Үйдің ішінде аяқ басар жер қалмапты» (Ертегі). Балқаш... шын
мəнінде ауыз толтырып айтуға тұратын ірі өндіріс (Қаз-н.).
«Ділдəбек жуас қой, жуықта ашулана қоймайтын адам»
(Ғ. Мұст.). «Сезімді толқытатын кітапты тыңдасақ деп отырмын» (С. Ерубаев).
Бірқатар есімшелердің есімшелік мағынадан (бұрынғы етістікке жақын тұратын қасиетінен) айрылып, сөз таптарының əр
түріне ауысып бара жатқанын айта кетсек те болады. Мысалы:
Бойжеткен қыз бөркіне құндыз ұстар (мəтел). «Көңіл ашар
тотымсың, жайнаған шоқ отымсың (Д. Əб.). Көрсеқызар, антын
бұзар қызыл мен емес (Абай).
«Орынбасар, атұстар, күлшашар, ізбасар» сияқты сөздердің
кейбіреулері бірігіп, кейбіреулері əлі біте қайнаса алмай жүр.
Ауызекі сөздер, бұлар үнемі қосарлана, қабаттаса айтылады.
Бұларды бара-бара қалыптасып, бір сөз болады деп шамалауға
болады. Күні бүгін бұлардың екі жақтылығы бар екенін «бекер»
дей алмағандықтан, екі сөз жиналып бір ұғымға таласып тұрғанын
анықтауға болады.
Ал, етістіктің таза түбірі бұйрық рай (екінші жақ) формасы да
сөйлем ішінде анықтауыштық қызмет атқаратыны да бар. Мысалы:
Есерсоқ, намысқой жігіттер балуанның мінген атын да тасалап тастайтұғын (Ғ. Сл.). Өзінің атып кел, шауып кел жігіті
бар екен (ертегі). Ауыздықты тістеп алу – алып қаш аттың əдеті
(мəтел). Бұл кездейсоқ əңгіме емес еді (Қаз-н.). Бекен ұрда жық,
əпербақан адам екен (Орталық Қаз. экспедиция материалы). Бір
жерде көріпкел тəуіп бар депті-міс (ертегі).
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Етістіктер бұрынғы кезде есім орнына қолданылғанына
бұлар толық айғақ бола алатын факты. Өйткені, осы көрсетілген
мысалдардағы етістіктің түбірлері ешбір жұрнақсыз, өзгеріссіз
белгілі тізбектерде анықтауыштық қызмет атқарып тұр, ал,
бұл сияқты фактілерді кездейсоқ нəрселер деп қарауға болмайды. Етістіктің таза түбірі қазір жеке өзі тұрып жоғарыдағыдай
қолданылмайтынын, көмекші басқа сөзбен тіркесіп барып
қолданылатынын ескерте кетуіміз керек. Оның бер жағында
етістіктің сол түбіріне тіркелетін сөзден не бұрын (əпербақан,
алыпсоқ, алып қаш) тұрады. Бірақ оның өзінде де бұлар сөзді
талғайды, кез келген сөзбен тіркесе кетпейді. Қала берсе, кез келген етістік бұл сияқты қалыпта қолданыла бермейді. Тек біраз
етістіктер ғана таза түбір күйінде сын «есімдік» қызмет атқарады.
Оларға сын есімнің «лау – леу» сияқты шырай жұрнақтарының
жалғануы да мүмкін. Мысалы: «Алып қаштау ат», «көріп келдеу
кісі», «есер соқтау жігіт», «ұр да жықтау мінезі бар», т.б. Бірақ
олар сын есім болып кеткен сөздер, өздері тек қана мінез-құлықты
ғана айқындайды. Онан басқа мағынада ұшырамайды. Бұлардың
қолданылуы сирек, мағналық көлемі тар, өздерінің саны санаулы
ғана. Бірақ бұл фактіге қарап бүтін етістік атаулыға тəн қасиет екен
деп жалпы қорытынды жасауға болмайтындығын айтуымыз керек.
Есімшенің «ған, ген» жұрнақтарымен түрлес сын есім жұрнағы
бар. Оған мысал мыналар:
Ақсақ Темір көреген, қанға қарқылдап, қанды шеңгел өреден
(Жамбыл). Көреген жас жауынгер, қол бастауыш («Отан үшін»).
Үлкендер көреген, танығыш, сыншы ғой (М. Əу.). Біреу сезгіш,
көреген, біреу қорқақ болады (Ғ. Сл.).
Мұндағы «көреген» түбірі «көр» деген етістік екеніне дауымыз
жоқ. Оның ендігі қалған бөлшегі «еген», есімшенің жұрнағы емес,
бұл да өз алдына сөз жасайтын жұрнақ. Осылар сияқты:
Қашсаң құтылып, қуғанда қас қаққанша жетеген (Жамбыл).
Шығаннан шыққан қашаған ақбоз (С. Мұқ.).
Үйірі қашаған жылқы (Ғ. Сл.). Құла қасқа тебеген, əрі тістеуік
ат еді. Сүзеген бұқа жаздыгүні жақын табындарға барғыш,
жүргіш болғандықтан кезеген бұқа делінеді. Алаған қолым береген (мəтел).
Бұлар жоғарыда айтылған етістіктен сын есім тудыратын
жұрнақ (еген, аған) арқылы жасалған сөздер. Бұларды нағыз сын
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есім деп тануымыз керек, өйткені олардың сын есім екендігі ең
əуелі мағынасынан ашық көрініп тұр. Сонымен қатар, олардың
сөйлемдегі қызметтерінде де толық сын есімдік қасиет бар. Қала
берді, олардың анықталатын сөздің алдына я артына, жақын я
алыс тұруы есеп емес.
Жоғарыда сын есімнің өзіне тəн дербес жұрнақтары шырай
жасайтын жұрнақтары дедік, сол жұрнақтар бұл формаларға да
жалғана береді. Мысалы: жатағандау торы ат тебегендеу ат
екен. Есімшелер сын есімнің қызметін атқарумен қатар, етістік
мағынаны да білдіреді, демек, етістікке тəн шақ категориясы
есімшелерде де бар. Солай болса, жалпы есімшелер етістіктік
қасиеттен ажырап кете алмайды. Есімшенің «ған – ген» формалы
түрлері анықтауыштық қызмет атқарғанда да етістіктік қасиеттен
біржола айырылып қалмайды. Мысалы: «Оқыған жігіт» дегендегі
«оқыған» – есімшеден болған анықтауыш. Егер «ол жақсы оқыған
жігіт» десек, «жақсы» деген сөз «оқыған» деген анықтауыш сөзді
пысықтайды. Бұл ерекшелік есімшенің əлі күнге дейін етістіктен
іргесін аулақ салмағандығына дерек боларлық факті.
Қорыта келіп айтарымыз: « ж а й ш ы р а й » д е п а т а л а т ы н
сын есімдерде шырай мағнасы жоқ екені ашылады. Ендеше, жай шырай деп атауымыздың өзі
қ а т е е к е н і а й қ ы н.
Шырайдың түрлері
Мағынасына, тұлғасына қарай қазақ тіліндегі сын есімде 5
түрлі шырай бар. Олар мыналар:
1. Салыстырмалы шырай. Оның морфологиялық тұлғасы –
рақ, рек (мысалы: жақсырақ, қызылырақ).
2. Бəсең шырай. Дау-деу, лау-леу, тау-теу (мысалы: жақындау,
жуастау, сұрлау, кішілеу).
3. Шағын шырай. Оның морфологиялық тұлғасы – шіл,
шыл, ғыл, ғылт, ғыш, – ілдір (мысалы: көкшіл, ақшыл, бозғыл,
қызғылт, сарғыш, көгілдір).
4. Күшейтпелі шырай. Оның морфологиялық тұлғасы –
күшейту буыны (мысалы: қып-қызыл, сап-сары, ап-ала).
5. Үдетпелі шырай. Бұл шырай күшейткіш үстеулер арқылы
жасалады (мысалы: аса жақсы ат, тым жақсы кісі, өте биік тау).
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Əзірге термин етіп осы сөздерді ала тұрамыз. Бұл сөздер
осыларға термин болуға негізінен жақын, мағынасы мен түрі үйлес. Басқа көршілес елдердің терминдері де осылармен бір тектес.
Салыстырмалы шырай
Бір, не көп нəрсенің біркелкі сапа дəрежесінің артық я кемдігін
салғастыра көрсетуді салыстырмалы шырай дейміз. Бұлар байырғы
сын есімдерден «рақ, рек» жұрнағы арқылы жасалады. Мысалы:
Көкше көктен гөрі көгірек тау екен (С. Мұқ.). Оң жағымыздағы – онан гөрі кішірек үй (Қаз-н.). Қайық ішінде бір жəндік бар,
толқынды сабалаған теңіздің ұлуынан оның даусы ащырақ (Ғ. Сл.).
Бұлардағы шырайлық категория айқын, анық. Қазақ тілінің
алғашқы зерттеушілері (Мелиоранский, Катаринский, Терентьевтер) қазақ тіліндегі сын есімге күманданса да, «рақ, -рек» жұрнақтарының шырайлық қасиетін мойындаған болатын. Түрік
тілдерінің біразын зерттеген академик Радлов, Будаговтар да өткен
ғасырдың екінші жартысында-ақ бұл жұрнақтың шырай категориясын көрсететіндігін айтқан болатын.
Осы аттары аталған ғалымдардың айтқан пікірлеріне дəлел
келтірейік:
М. Терентьев грамматикасының қазақ тіліне арналған бөлімінде «сравнительная степень образуется приставкой частицы
-рақ» [35] – дейді.
Катаринский: «Сравнительная степень образуется через прибавление к положительной частицы рақ (рек), напр: жақсы –
жақсырақ» [36].
В.В. Радлов өзі жазған сөздігінде «рақ/рек» формаларын
(бозғылт – бозымтырақ, бозымтық) шырай қосымшасы [37] –
дейді. Революцияға дейін жазылған кітаптарда «рақ/рек» жұрнағы
кейде, «дырақ» түрінде де болғаны байқалды. Онда да сонорлы
дыбыстан кейін «ды + рақ» болып айтылатын сияқты. Мысалы: «жаман, жаманды + рақ» [38]. Бұл тұлға осы күнгі қазақ
əдеби тілінде сирек ұшырайды. Бірақ бар факті. Мұндағы «ды»,
«жақсылы-жаманды» дегендегі «ды» жұрнағы болуы керек. Бұл
жұрнақ көбінесе зат есімдерге қосылып, сын есім жасайтын жұрнақ
болуға тиіс. Бұл жұрнақтың ерекшелігі басқа сөз таптарынан (зат,
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сан, етістік, оның есімшелерін) сын есім жасайды, байырғы сын
есімнің, мысалы, белгі (сыр) сындарының өзіне де қосылады. Бірақ
дара есімге қосылмайды, онда қосарлы сындарға қосылады, мысалы: «қызылды-жасылды киініп» (Ə. Тəж.), «асты-үстілі ағаш үй»
(С. Мұқ.). Ірілі-уақты 20 шақты қарасы бар (Іс. Көбеев). Сонымен бірге бұл сын есімдер сол жұрнақсыз да қолданылады.
Демек, сын есімнің тұрақсыз, баянсыз жұрнағының бірі –
осы «ды».
Түрік тілін зерттеушілердің бірі – Кононов «состав аффикса
не ясен, по всей вероятности, это сложный аффикс, состоящий
из -імти -рақ, где -ымты словообразовательный аффикс, -рақ
архаичный аффикс сравнительной степени» [39] дегенде, үнемі
белгі сындарының алдында «мты» – «рақ» болатындығына қарап
айтқан, бұл қалып «Алтай тілінде де бар» [40] – дейді Будагов.
«Алтай грамматикасы» да осыны қуаттайды.
Бір орында, бір қалыпта қатып қалған тіл болмайды, ендеше,
бұл жай тілдің өсу-өркендеу жолындағы ескіліктің бір көрінісі
болуға тиіс.
Рақ(рек) жұрнағы сын есімге, оның ішінде байырғы, белгі сын
есімдеріне қосылады. Мысалы: қызыл – қызылырақ, көк – көгірек,
ақ – ағырақ.
Бұл жұрнақ басқа сөз таптарына тəн сөздерге тікелей қосылмайды. Өзі жалғанатын, қосылатын сөз ең алдымен сын есімге
айналуы қажет. Содан кейін ғана -рақ (рек) жұрнағы жалғанады.
Мысалы:
Бірақ, – деді Ниетқабыл, – су дүниесінен адамның жүрек дүниесі анағұрлым сырлырақ, анағұрлым күштірек қой (Ғ. Сл.).
Қымызды өзің апарғаның қалай, сенің одан маңыздырақ істерің бар ғой (Қаз-н). Өсімдік жейтін сүтқоректілердің қарыны
ет жейтіндердің қарынынан көлемдірек (Цузмер, зоология).
Қараойдың ұзындығы 16 километр, оған қарағанда Сұлутөбе
бойшаңырақ, 18 километр (Ғ. Мүс.). Жылмаңдаған жезтырнақ
жауыздырақ аңдардан (Жамбыл).
Сөз жоқ, бұлардың дені үнемі шығыс жалғаулы сөзбен байланыса, жарыстырыла, салыстырыла айтылып тұр. Бұл – бір.
Екіншіден, «сыр + лы + рақ, күш + ті + рек, маңыз + ды +
рақ, көл + ем + ді + рек, бой + шаң + ы + рақ, жау + ыз + ды +
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рақ», дегендердің бəрінде де «рақ-рек» жұрнағы туынды түбірге
жалғанып тұр. Сөйтіп, бұл жұрнақ жалғанатын сөз ең алдымен
басқа сөз таптарынан сын есімге айналатынын көресіз. Ашып
айтсақ: «сыр» – зат есім, – «лы» сын есімге айналдыратын жұрнақ,
-рақ (сыр + лы + рақ) салыстырмалы шырай жұрнағы болып
шығады. Бұлардың соңғыларындағы байланыстырғыш қысаң дауысты «ы» бірде айтылып, бірде айтылмайды. Егер алдыңғы сөздің
түбірі дауысты дыбысқа бітсе, – «рақ» жұрнағы тікелей өзі жазылады да, өзі айтылады. Ал, жалғанатын сөз дауыссыз дыбыс болса
онда қысаң дауысты дыбыс -ы, і-нің бірі қосылады. Мұның түпкі
себебі: о баста «ды» жұрнағы (ты, ті, ді варианттары) бірге айтылатын болып, тілдің өсу барысында түсіп қалатын болған болуға
тиіс.
Үшіншіден, осы мысалдардағы -рақ (рек) жұрнағы жалғанған
сөздердің сөйлем ішінде негізінен атрибуттық, сонымен қатар
предикаттық қызмет атқарғанда тыянақтылығы бар екенін күні
бүгінге дейін ашып айтқан еңбек кездеспейді. Бұл жалпы осы рақ
(рек) жұрнағының ерекшелігі болуға тиіс1.
Төртіншіден, бұл жұрнақ əрі, бері, былай, былайтын сияқты
негізгі үстеу сөздерге де жалғана беретінін айта кетуіміз қажет.
Мысалы:
Əрине, енді ол солайырақ болады (Қаз-н). Былайырақ шыққан
соң Шəбік шал өзге бір бөлек жолаушыларға қосылды (Ғ. Сл.).
Іздесеңші, жаным-ау, солайырақ, іргеге жақын жатыр еді ғой, –
деді қарт кемпіріне (Ə. ж. И.).
Мен оларды текше таспен төменірек түсіп, қарсы алдым
(С. Мұқ.). Алдында апаңыз-ақ сөйлей тұрсын, Бұл күнде дəл сенікі
тым ертерек (Біржан). Степняктің ескі кадрларынан біздің
көбірек кеңескен адамымыздың біреуі – Есімов Ақан (Қаз-н.).
Махамбет образы Исатайдың образынан өзгешерек (Ғ. М.).
Малдардың реңкі де басқашарақ екен (Қаз-н.).
Бұл мысалдардан «рақ» жұрнағы басқа сөз табынан жасалған
үстеулерге де қосылатынын аңғаруға болады. Бұл, əрине,
кездейсоқ факты емес, үстеу мен сын есімнің қызметтері жағынан
жақындығынан туған факты. Өйткені сын есім затты анықтаса,
үстеу қимыл-əрекетті анықтайды. Мұндай жақындық орыс тілінде
1

Кейде сөйлемнің басқа мүшесі де болады, бірақ онда сын есім субстантқа айналады.
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де бар екенін орыс грамматиктерінің көпшілігі алдақашан айтқан
болатын. Сөйтіп, шырайлық тұлға негізінен сын есімге тəн бола
тұрса да, кейбір үстеу сөздерге жалғанатындығының себебі: үстеу
сөздерге шырай мағынасын тудыру үшін емес, оның синтаксистік
атқаратын қызметіне байланысты. Əрине, үстеу негізінен атрибуттық қатынасты аңғартады. Демек, үстеулер көбінесе сөйлемнің
баяндауыш мүшесін пысықтайды. Бұл «пысықтауыш» жəне
«анықтауыш» дегендердің айырмасы біздің шартты берген
ұғымымызда ғана, олай болмағанда екеуінің арасындағы айырма
шамалы ғана.
Сондықтан, «рақ/рек» жұрнағын сын есімдерге де, үстеулерге
де жалғанғанымен, негізінен алғанда, сын есімнің жұрнағы деген
дұрыс.
Қорытынды: 1. Рақ/рек жұрнағы негізінен сын есімнің жұрнағы. Бұл жұрнақ қосылған сөздеріне шырайлық мағына жасайды
да, сапаның артық, кем дəрежесін көрсетеді.
2. Бұл жұрнақ жалғанған сөз сөйлемде, көбінесе, шығыс жалғаулы сөзбен байланысады. Ал, салыстырылатын зат сапасының
нақты, көзбе-көз болуы да, ойда болуы да шарт емес (құрықтан
көрі қысқарақ таяқ кесіп алдым, болмаса қысқарақ таяқ кесіп алдым).
«Рақ (рек)» жұрнағы басқа түрік тілдерінде де қолданылады.
Бұл жөнде кейбір мəлімет келтірейік:
Қ ы р ғ ы з т і л і н д е «салыстырма сын – екі заттың санындағы
айырмасын көрсетеді. Мындай ұшырда + ырақ мүше ұланат.
Мысалы: қызыл – қызылырақ (мынадан бұл қызылырақ). Шоң –
шоңырақ, кішіне – кішінірек, түз – түзуірек, сары– сарырақ» [41].
Өзбек тілінде «Сравнительная прилагательных образуется через
прибавление -рақ, -рек» [42].
Т ү р і к м е н т і л і н д е «кемлік дəреже сыпатларының соңына... рақ, рек – ғошолмалары ғошолады. Мысалы: рақ, рек, ғара –
ғарарақ (мата), гөк – гөгрек (кыяр), дуры – дурырақ (су)» [43].
Б а ш қ ұ р т т і л і н д е сағыштыру -рақ, рек. Таш ағаштан
қатырақ. Ақ Идел Димден киңерек [44].
Ш о р т і л і н д е «Сравнительная степень образуется путем
присоединения к качественному имени аффикса -аарақ -арық
-арақ. Само имя качественное в данном сочетании приобретает
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значение уменылительного. Примеры: қызыл аарақ – қызылырақ
красноватый (также): красное (прекрасное). Ақ аарақ – ақ – арық
ақырақ – белее, беловатый» [45].
Құмық тілі туралы проф. Н.К. Дмитриев былай дейді: «Сравнительная степень исторически и теоретически характеризует-ся
аффиксом ракъ, рек. Например: алаша – низкий ростом, алашарақъ, – ниже, тенг – равный, тенгрек – равнее. Необходимо
добавить, в кумыкской разговорной речи этот аффикс употребляется редко и далеко не от каждого слова и обычно имеет значение неболылого ослабления или усиления качества (ср. русские
образования на – оватый). Нормальное соотношение сравнительной степени кумыкский язык выражает синтаксическим путем, и
в этом отношении к нему близко подходят некоторые тюркские
языки (туркменский, турецкий и др.) [46], отказавшиеся от аффикса – ракъ» [47].
Ноғай тілі туралы проф. Н. Баскаков «Аффиксы рак, рек (ыр +
ық, ир + ек), присоединяясь к качественным именам прилагательным, образуют форму имени прилагательного, указывающую на
наличие признаков данного качества, напр.: қызыл – красный,
қызылырақ – имеющий красный оттенок цвета, красноватый, ақ –
белый, ағырақ – имеющий белый оттенок, беловатый, қатты –
жесткий, қаттырақ – жестковатый, тегіс – ровный, тегісірек –
сравнительно ровный; қиын – тяжелый, қиынырақ – тяжеловатый» [48], – дейді.
Қарақалпақ тілі туралы да проф. Н.А. Баскаков былай дейді:
«Непосредственным изменением имен прилагательных с присоединением частиц «рақ» для твердой основы и «рек» для мягкой,
образующих усилительную степень. Например:
Қара – черный, қарарақ – чернее,
сары – желтый, сарырақ – желтее.
қызыл – красный, қызылырақ – краснее
жақсы – хороший, жақсырақ – лучший
жаман – плохой, жаманырақ – худший,
ұзын – длинный, ұзынырақ – длиннее,
жас – молодой, жасырақ – моложе» [49].
Түрік тілінде «рақ, рек – непродуктивный аффикс, с помощью
которого образовалась (а в некоторых языках турецкой системы
образуется и теперь), сравнительная степень. В современном ту-
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рецком языке сохранилось лишь ограниченное число имен, имеющих в своем составе указанный аффикс... например:
ачі – горький, ачірақ – горьче,
інче – тонкий, інчерек – тоныле,
алшақ – низкий, алшарақ – пониже,
күшүк – маленький, күшүрек – меныле» [50].
Бұған қарағанда түрік тілінде «рақ, рек» жұрнағы біраз сөзге
ғана жалғанатын сияқты. Сондықтан оны сын есім шырайын жасайтын жұрнақ деп танымай, сөз жасайтын жұрнақ қатарына
қосқан жөн тəрізді. Өйткені проф. А. Кононов «Аффикс -рақ, -рек
напр: – уфақ – уфарақ, кушук – кушурек, служащий в ряде языков турецкой системы для образования сравнительной степени, в
анатолийско-турецком языке непродуктивен и сохранился лишь в
некоторых словах» [51], – дейді.
Ұйғыр тілінде – «рақ, рек» салыстырмалы шырай жұрнағы [52]. Азербайжан тілінде «рақ, рек» жұрнағы шырай туғызатын жұрнақ болып саналмайды, өйткені азербайжан тілінің грамматикаларында «рақ, рек» шырай жұрнағы делініп көрсетілмейді,
тек қана біраз сөздерге ғана жалғанылып сөзден сөз тудыратын
жұрнақ делінеді [53].
Дегенмен, бір кездерде шырай категориясын жасайтын жұрнақ
болып, бертін келе сырылып, басқа формаларға орын беріп, сиреп
бара жатқанымен, бұл тілде де əлде болса «рақ»-тың ізі бар екені
байқалады.
Сөйтіп, түрік тілдерінің көпшілігінде «рақ, рек» жұрнағының
бар екенін көреміз. Бірақ бəрінің көлемі бір емес. Бұл шырайлық
жұрнақ олардың кейбіреулерінде өлі жұрнаққа айналып бара
жатқаны көзге түседі.
Бұл «рақ/рек» жұрнағы Махмуд Қашқаридің, Рабғузидің,
Бабурдың, Абулғазының шығармаларында бар. Бұларға қарағанда,
шырай жұрнақтарының ең көнесі болмаса да, əдебиетте ең ерте
көрінгені осы – «рақ/рек» жұрнағы. Бұдан басқалары көне əдебиетте кездеспейді.
Салыстырмалы шырай осы күнгі əдеби тілімізде аса жиі
қолданылады жəне негізгі сын есімдерге де, басқа сөз таптарынан
(жұрнақ арқылы) жасалған туынды сын есімдерге де жалғанады.
Көлемі мол, жиі қолданылатын шырай түрі осы салыстырмалы
шырай жасайтын «рақ» жұрнағы.
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Шығыс септік жалғауы арқылы жасалатын
шырай туралы бір-екі сөз
Шығыс жалғауы арқылы салыстырма шырай1 жасалады дегенді бүкіл түрік тілдерінің грамматиктерінің бəрі де бірауыздан мойындайды. Шығыс септік жалғауы арқылы салыстыру туады
делініп, бұрынды-соңды, сонау ерте заманнан айтылып келе жатқан шама бар екені рас. Бірақ сол (шығыс) жалғаудың салыстыру
мағынасын толық айтпайды. Күні бүгінге дейін бұл туралы толық жазылған я айтылған пікір жоққа тəн.
Оның бер жағында, сол айтылып жүрген пікірлерде бір
ұшқарылық бар. Ол мынау: «шығыс септік – салыстырудың негізгі
жолы» деушілік. Шынында солай ма? Жоқ, олай емес. Өйткені
салыстырудың негізі сол сын есімнің өзінде. Сын есім дегеніміз
екі заттың біркелкі сапа-санын салыстырудан туған ұғым. Мысалы:
«Байлауы жоқ шешеннен үндемеген есті артық; Бəйгі алмаған
жүйріктен белі жуан бесті артық» (мақал). «Сүйкімді менен
артық жан табылар» (Абай). «Күлəйім ұлдан үлкен жалғыз
қызы» (С. Тор.). «Айдының ұлдан артық қарағым-ай» (Біржан).
Бұдан артық қараңғы бұрышты қой қорадан табасын (Ғ. Мұс.).
Шығыс септік жалғау арқылы да, сын есімнің «рақ/рек»
жұрнағы арқылы да шырай жасайтынын жəне ол салыстырма шырай болатынын байқадық. Салыстырма шырай мағынасын дауыс
ырғағымен беруге болатындығын ескерте кетпекшіміз. Өйткені ол
интонация арқылы «шырай жасалу жолдары» деген тақырып та өз
алдына сөз болмақ.
Бəсең шырай
Шырайлық дəрежені солғындау көрсететін шырай түрін бəсеңдік шырай дейміз. Мұның морфологиялық тұлғасы – дау/деу, тау/
теу, лау/леу жұрнақтары.
1
Бұл жөнінде түрік тілдерінің грамматикаларын жазған Н.А. Баскаков (Ногайский
язык, стр. 66), Н.К. Дмитриев (Гр. кумыкского языка. стр. 58), И.П. Дыренков (Гр.
шорского, ойротского языков, стр. 52), Катаринский (Гр. киргизского языка, стр. 35–
36) жəне басқа зерттеушілер де осыны айтқан.
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«Дау/деу, лау/леу, тау/теу» жұрнақтары арқылы салыстырма шырайдың жасалуы туралы: проф. С. Аманжолов та1, проф.
Кеңесбаев та2, проф. Н. Сауранбаев та3 салыстырмалы шырай
жұрнағы екендігін айтады. Бұл, негізінен, дұрыс. Салыстырма
шырайына жақын екені рас, бірақ, екеуі бір емес. Бұл шырай салыстыруды бəсең, əлсіз көрсетеді. Мысалы:
Өзі ұзындау, өзі бейғамдау Əбзи деген жолдасымыз бар
(Ғ. Мүс.). Кісі көңілін жықпайтын көңілшектеу жігіт едім. Жел
қағып күнге күйген ұлттық бас киімдер тұр екен (Қаз-н.). Ол
мылжыңдау кісі болатын (Ғ. Мұст.). Шідерлігі жуандау, бота
тірсек (Абай). Өңшең тон, шекпен киген сұрғылт топтың пішіні
де күздің сұрғылт, жабырқаңқылау аспаны сияқты (М. Əу.).
Осы мысалдардағы «лау» жұрнақтары заттың түрінің болсын,
көлемінің болсын аздық дəрежесін көрсетіп тұр.
Бұған қарағанда, бұл дау//тау жұрнақтары бір нəрсенің сапасын басқа бір заттың біркелкі сапасымен салыстырғанда, тап басып көрсете алмай, қарайлас екендігін, оның бер жағында солғын
екенін байқатады. Осы жөнде өткен ғасырдың екінші жартысында-ақ проф. Мелиоранский өзінің еңбегінде осы -дау (-тау, -лау)
жұрнақтары арқылы жасалатын шырай туралы [54] айтқан болатын. Катаринский: «приставка» лау (дау – тау) именам прилагательным придает значение уменылительного напр.: «тар – тесный, тарлау – тесноватый, сары – желтый, сарылау – желтоватый,
жасыл – зеленый, жасылдау – зеленоватый, үлкендеу – болыленький, ақылсыздау – глуповатый» [55], – дейді.
Ал, біздің заманымызда бұл жұрнақтардың көлемі кеңіп,
өркендеуіне кең өріс алғаны байқалады.
Басқа түрік тілдерінде бұл жұрнақ түрлері (қырғыз, қарақалпақ
тілінен басқасында) кездеспейді. Шынында бұл жұрнақтың
оларда бар-жоғы бізге танық, тек қана В. В. Радлов, Л. Будагов
сияқты тіл зерттеушілері бірен-саран фактілердің бар екенін айтады. Бұл жұрнақ Махмуд Қашқаридың «Диуани Луғати турк»
1

Проф. С. Аманжолов та бұл фактыны мойындайды, 58-бет.

2

Проф. С. Кеңесбаев, К. Ақанов. Қазақ тілінің грамматикасы. Алматы, 1951. 113-бет.

3

Проф. Н. Сауранбаев өзінің зерттеу фактыларына сүйене келе мұның шағындық
мəнін дұрыс айтқан.
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деген еңбегінде, «Қысса-суль Əнбия» (Рабғузи), «Бабурнамə»-да,
Абулғазының «Шежреи түрікінде» де кездеспейді. Сондықтан бұл
жұрнақтар Түрік системалы тілдердің ішінде қазақ тілінің ерекше айырмашылығына бір көрнекті айғақ сияқты. Өйткені, біз
жоғарыда айтқан «рақ/рек» жұрнағы түрік тілдерінің бəріне ортақ
жұрнақ болса, «дау//тау» жұрнақтары тек қана біздің тілімізде кең
өріс алған.
а) Бұл жұрнақтар негізгі сындарының түбіріне тікелей жалғанады. Мысалы:
Ниетқабылдың отша жанған сəл кішілеу қара көзі тесіле
қарады (Ғ. Сл.). Жердің оты кетпеген, жер əлі көктеу. Еркімен
жайылған еңкек торы тоқтау ат екен (Ə. ж. И.). Орталарына
үлкен сырғалы, камшат бөрікті кекселеу қыздар араласып отырған екен (М. Əу.). Əрі пұшықтау, əрі шұнақтау, біржамбас самауыр да келіп қалды (Ғ. Мүс.).
б) «Лау-леу» жұрнақтары басқа сөз табынан сын есім жасайтын жұрнақтардан соң жалғанады. Мысалы:
Сол ауылда таныстау бір шал бар еді, соның үйіне бардым
(Ғ. Мүс.). Түстен кейін алап кеңейе берді. Бұл жерден біз көмескілеу бір соқпаққа түстік (Арсеньев, «Дерсу – Узала»). Толықтау,
ұзынша бойлы... қыз үйден шықты (Ғ. Сл.). Маған қажет ел табу,
кері қайту, үй табу, тұйықтау жолмен жүрдім (Жамбыл).
в) Бұл жұрнақтар басқа бірен-саран есім сөздердің де түбіріне
тікелей жалғанады, ондайда ол есімдердің мағынасы сын есімге
айналып, қызметі жөнінен атрибуттық қалыпқа көшеді. Мысалы:
Барақтың шығыс жағындағы бір саялау жерге қарай жөнелді
(С. Мұқ.). Таудың көл жақ беті жарқабақтау биік екен (бұ да сонан). Жалпақ беттеу, үлкен көзділеу адам еді ол (Ғ. Мүс.). Денесі
талдырмаш, жалпақ беттеу, қара бұжыр 18–19-ға келген жастау жігіт екен (С. Мұқ.). Күн бүркеніш, борандау еді (Ə. ж. И.).
г) Бұл «лау-леу» жұрнағы шағын шырай жұрнақтарының
үстіне де жалғанады. М ы с а л ы:
Өзін аялап өсірген өзенге көзі түскенде, жігіттің бетіне
ажар кіріп, ақшылдау жүзі алқызылдана бастады (Ғ. Сл.). Түсі
қызғылттау ғой. Жоқ, исі бір түрлі екен, мазуттың исі ме, қалай?
Түсі қызғылттау жасыл екен (бұ да сонан). Жаңа салынған үйдің
терезе шыныларының түстері күн сəулесіне шағылысып кейде
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көкшілдеу түс береді. Көгілдірлеу бір суретке қадала қарап бір
шал тұр (Қаз-н.). Осы ауылда салсымақтау... бір жігіт бар еді
(С. Мұқ.). Батыс жағымыз қарауытқан мақта алқаракөктеу
түске еніп тұр (Қаз-н.).
Осы мысалдардың ішіндегі «ақшылдау, қызғылттау, көкшілдеу, көгілдірлеу» дегендерді жіктеп қарасақ: көк – түбір, іл + дір –
шағын шырай жұрнағы – леу осылардың үстіне жалғанған бəсең
шырай жұрнағы екенін байқаймыз. Сөйтіп «лау-леу» шағын шырай жұрнағынан соң жалғанады, бірақ шағын шырай жұрнағынан
бұрын жалғануы кездеспейді. Ондай факты бізге мəлім емес.
Сонымен қатар «сал-сымақ» деген сөзден кейін жалғанып
тұрғанын да көріп отырмыз. Ең соңғы мысал «алқара-көктеу»
дегенде бір сөздің алды-артын орап, көмкеріп тұрғанын байқауға
болады. Ол үшін осы сөзді жіктесек: аффикс1 – қаракөк – күрделі сын есім, теу – бəсең шырай жұрнағы. Сөйтіп «дау//тау»
жұрнақтарының шағын шырай жұрнақтарынан соң жалғануы –
«дір, ғылт» жұрнақтарынан соңырақ қалыптасқанын аңғартады.
Бұлардың синтаксистік ролі – орнына байланысты болуы жалпы есімнің ерекшелігінен туған. Ал, басқа бір зат сипатымен салыстыруда – синтаксистік емес, логикалық байланыс жағы басым.
Сондықтан бұларды лексикалық-синтаксистік топ деуіміз керек. Бұндай сөздер, көбінесе, сөйлемнің анықтауыш мүшесі болады. Сонымен бірге ретіне қарай сөйлемнің басқа мүшесі де бола
береді.
Ал, предикаттық жағдайда сын есімнің барлығы да екі түрлі
өзгеріске ұшырайтынын байқауға болатынын естен шығаруға
болмайды. Ең əуелі-ақ предикаттық қалыпқа көшкенде бұрынғы
лексикалық мəнін жоғалта бастайды. Яғни предикат болғанда, сын
есім сындық күйін, сындық мағынасын түгел сақтап қала алмайды. Екіншіден, баяндауышқа айналған сөзге ерекше синтаксистік
қасиет пайда болады. Бірақ біздің тілімізде бұл өзгешелік, көбінесе,
бірінші жəне екінші жақта ғана көрінеді. Ал, бұрынғы мағынасы
мен мəнінен біржола ада болады деуге болмайды. Өзінің семантикасын аз да болса сақтай отырады.
1

«Ал» о баста өз алдына мағыналы сөз болса да, осы күнде «алқызыл, алқаракөк»
деген сөздердің алдынан қосылатын компонент болып кеткені байқалады.
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Бұл «дау//тау» жұрнақтары арқылы жасалған бəсең шырайдың салыстыру жолындағы негізгі байланысы формальдық белгілері – «рақ/рек» жұрнақтарымен бір қалыптас. Мұнда да шығыс
жалғауы арқылы келген сөзбен жарыстыра, салыстыра айтылатын
қалып бар. Кейде «көрі/гөрі»1, «қарағанда» дегендер сияқты
шылаулықтармен келетіндері де бар. Мысалы:
Өзгеден көрі өзі мықтылау екенін ұққан, таныған Абай...
(С. Мұқ.). Басқаға қарағанда ол анағұрлым салмақтылау. Өзгелерінен көрі сергектеу Ибраш писарь түскі ұйқыдан жеңіл оянған
(Ғ. Сл.). Көк бестіден көрі сұр дөнен жүрістілеу екен (X. М.).
Бұл айтылған жұрнақтар осы сияқты үнемі шығыс септік
арқылы байланысады екен, немесе құрылады екен деген пікірден
аулақ болу үшін мынаны айта кетейік:
Дау/деу – тау/теу – лау/леу жұрнағында салыстырудың екі
жолы бар. Бірі – салыстырылатын зат сапасы қойылып, салыстырылатын заттың нақты бірге айтылуы да, оның айтылмай жалпы
алынуы да мүмкін. Екіншіден, конкрет түрде бір нəрсенің сапасынан емес, жалпы зат сапасының, жалпыға мəлім жағдайда белгілі
бір сапа дəрежесі айтылмай, тұтас сарын ретінде қолданылуы да
мүмкін дейміз.
Шағын шырай
Шағын шырай сын есімнің сапалық дəрежесін болар-болмас
əлсіздеу көрсетеді. Шағын шырай мына сияқты жұрнақтар арқылы
жасалады: -ғыш, -ғылт, -шыл, -шіл, -ілдір, -ша, -ше жəне
бұлардан басқа да сирек қолданылатын кейбір жұрнақтардан. Мысалы:
«Ғыл» жұрнағы. Аласа бозғыл беткейді толтыра жатқан бір
қора қой (М.Əу.). Дымқыл шалғынның арасында бозғыл тұманның
ішінде (В. Катаев). Ұзын жүнді бозғыл тартқан сұр есек (М. Əу.).
«Ғыш»2 жұрнағы. Бұл жұрнақ өте сирек қолданылады, мысалы: Станцияның өзі де өзгеріп кетті: салынған сарғыш түсті
1

«Көрі» шылауы көбінесе гөрі түрінде айтылады. Бірақ мұның арғы тегі етістік –
көр-көре деген сөз екенін татар тіліндегі «оңа көре» болмаса шағатай əдебиет
тіліндегі «оған көре» дегендерден анықтауға болады.
2

Осы «ғыш» жұрнағы əдеби тілімізге ең алғаш Мұхтар Əуезовтің шығармаларында көрінген еді, онан кейінгі жерде жиі қолданылатын болып, «сарғылттың» орнына, көбінесе «сарғыш» болып жазылып жүр.
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кішкене үйлердің орнына кірпіш, темір, ағаш үшеуін өзгеше бір
қиыстырғандық байқалады (Мариэтта Шагинян). Сұйық сарғыш
шашының түбіне дейін қып-қызыл болып тұр (Ə. ж. И.). Биік
бағаналардың басындағы электр фонарларының сарғыш сəулесі
ұзыннан ұзақ асфальт көшеге түседі (Қаз-н.). Əсияның түсі бір
кіріп, бір бозарып,... жіп-жіңішке сарғыш қастары түйіліп тұрды
(М. Əу.).
Бұл жұрнақ түрік тілдерінің біразында бар екені аңғарылады.
Өзбек, түрікмен тілдерінде «ақ – ақыш, көк – көкіш, сары –
сарғыш» [56] түрінде кездеседі. В.В. Радлов пен Будагов Лазарьдың сөздіктерінде, ескі грамматика жазғандардың еңбектерінде
ұшырамайды.
«Ғылт» жұрнағы. Мұның өте көп жалғанатын сөздері «қызыл»,
«сары» деген сөздер. Онда да ол сол сөздің «қыз»1 деген түбіріне
жалғанады да, өлі жұрнақ «ыл» түсіп қалады. Жеке тұрғанда жəне
«ғылт» деген жұрнақтан басқа қосымшалар жалғанғанда «қызыл»
деген сөз осы тұлғасын сақтайды да, «ыл» жұрнағы онымен бірге
айтылады: Ал, «ғылт» деген жұрнақ жалғанғанда «қыз + ғылт» болып «ыл» жұрнағы түсіп қалуы «қыз» деген бөлімінің бұрын жеке
түбір екендігін білдіреді. Бұл сияқты факті ойрат тілінде де бар.
Мысалы: қызыл – қызылзымақ (қызылсымақ–красноватый, қыз –
арық [57] қазақша қызылырақ) болып, тек қана түбірі «қыз» болып,
соның соңынан ғана салыстырма шырай жұрнағы «арық» (қазақша
-рақ/рек) жұрнағы жалғанады. Бұл кездейсоқ нəрсе деуге болмайды. Мұны тіл көнелігінің бір құбылысының көрінісі деуге тиіспіз.
Мысалы:
Үйдің ішін əлсіз қызғылт сəуле жарық қылған (М. Əу.). Күн
сəулесі биік шыңдағы қарды қызғылт түске бояды (Қаз-н.). Күннің
қызғылт сəулесі көз ұялтады (Қаз-н.). Көк шатыр қызғылт
теңбіл тақталанған (Ə. ж. И.). Сансыз түстер қосылып, спектор түстері деп аталатын жеті түс береді; қызыл, қызғылт,
сарықошқыл, сары, жасыл, көк, қарақошқыл (С. Ерубаев). Көкшіл
қызғылт өңі бар шілтерлі шымылдық (М. Əу.).
Басқа түстерге де жалғанады.
Ұзын жүні бозғылт тартқан көк есек (Ə. ж. И.). Ащысайдан
келген қоңыр кен мен сарғылт түсті концентрат жатыр (Қаз-н.).
1

Махмуд Қашқари «қыз» деген сөз «қызыл» деген мағынада дейді.
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Сұрғылт тұман дым бүркіп барқыт бешмет сулайды (Абай).
Сол күні күздің қара сұрғылт бұлты нөсерлей жауды (С. Мұқ.).
Қаны қашқан сұрғылт, жүдеу жүзіне көкшіл таңбадай ашу келді
(М. Əу.). Қиядан көз тартқан... пісіп тұрған егіннің сұрғылт
түсі... патсайы сияқты (Қаз-н.).
«Шыл/шіл» жұрнағы. Бұл жұрнақ негізгі сын есімге жалғанғанда ғана шырайлық мəн туғызады. Олай болмағанда осы «шыл»,
«шіл» жұрнақтары басқа есімдерге жалғанса, басқа сөз таптарынан сын есім тудыратын жұрнақ болады. Олардың ерекшелігі,
міне, осында. Мысалы: су – зат есім, су + шыл – суда жүзетін адам.
Ақ – сын есім, ақ + шыл – ақ түстің əлсіздеу түрі, айырмасы осы.
«Ақ» деген негізгі сын есімге де жалғануына мысал: Айға
қарсы қарап тұрған ақшыл жүзінде жүдеулік бар (М. Əу.). Ақшыл
бұлттан аспан аршылды (О. Ш.). Иегіндегі ақшыл сақалына қолы
онша бөгелген жоқ (Ғ. Мұст.). Аспан айнадай ашық, тек «Комсомол» шыңының басында ғана ақшыл бұлт көрінеді (Қаз-н.).
«Шыл» жұрнағының жіңішке варианты «шіл» түрінің
жалғануына мысал:
Оның көкшіл көзі Жібектің ішкі өзгерісін де байыптап еді
(Ғ. Мұст.). Бұл көкшіл аспан аясындағы... күн нұрына бөленген
қала (Қаз-н.). Светофордың көкшіл шамы жанды (бұ да сонан).
Ауылдың үстін мұнарытып көкшіл түтін орады (Ə. ж. И.).
Көздерінен көкшіл жалын от шашқандай (Д. Əб.). Жігіттің
денесі ірі, қапсағай, көкшіл түсті, үлкен көзді, əрі салқын, əрі
сыр бермейтін сабырлы (М.Əу.). Көкшенің... қыр арқасы көкшіл
гəуһар тас сияқтанып тұр (С. Мұқ.).
Сөйтіп, басқа сөз табынан сын есім жасайтын жұрнақтар мен
шырай жұрнақтарының түстес болуына қарап, бəрін бір деп қарауға болмайтыны анықталады. Шағын шырай жұрнақтарымен
əрі түстес, əрі мағынасы жақын жұрнақтар бар. Енді солардың сырын аша кетейік.
Тілімізде «-ейт, -қыл, -гірт» деген де жұрнақтар бар, бірақ
бұлар шырайлық жұрнақ емес. Мысалы:
Күні ертең мақта бола кетуге əзірленіп, шексіз шөлейт,
Бетпақдала мен Мырзашөлдің етектері жатыр (Ғ. Мұст.).
Кеннің қошқыл түсті топырағы электр сəулесі түскеннен кейін
жарқырай бастады (Қаз-н.).
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Қадала қараған Асқардың көзіне күңгірт шарықтап елестеген
Ботагөз күндізгісінен де сұлу сықылданып кетті (С. Мұқ.). Күңгірт
сəулесі бар тас шам жанып тұр (М. Əу.), – дегендегілердегі
жұрнақтар лексикалық категория болып бара жатқандар. Өйткені
бұларда сапаның салыстырылуы жоқ, сондықтан оларды шырай
категориясына қоса алмаймыз.
Бұлардан басқа бірен-саран сөздерде «тікшіл қия» деген
сияқтыларда кездесетін «шіл» жұрнағы бар. Негізінде олар да
шырайлық жұрнаққа бет алған, бірақ шырайлық мағынасы аз.
«Ілдір» жұрнағы. Тек қана «көк» деген сын есіммен қосылғанда ғана шырайлық мəн береді. Ал, «бұлдыр», «буалдыр» дегендегі
«ылдыр, алдыр» сөз тудырғыш жұрнақ екенін мойындауымыз
керек.
Көгілдір аспанның бар денесі шытырмандай иін тірескен алтын жұлдыздармен безелген (Турксиб). Көгілдір сəуле көк аспан,
көкпеңбек жер – дүние (Ғ. Мұст.). Ашық көгілдір аспанның астында көрінген Көкше аспан астында өскен кішірек аспан сияқты
(С. Мұқ.). Елден келген сыйлықтан бұл жолы маған тигені көгілдір
жібек орамал еді (Ғ. Мұс.).
Бұл арада шырай жасайтындары бар ма, жоқ па? Соны айтып
кетейік. «Ша, -ше» жұрнағы арқылы шырай жасалатыны да жəне
шырай жасалмайтындары да бар. Сондықтан олардың басын ашып
əрқайсысын талдап айтудың керек екені сөзсіз. Ең алдымен шырай жасайтындарына тоқталайық.
Ал, шырайлық категорияны көрсете алатындары бар ма? Бар
болса, қайда? Бар. Олар мыналар:
Толықша келген аппақ жүзді, қырлы мұрын, қара көз қыздың
жіп-жіңішке қасы да айдай қиылып тұр (М. Əу.). Сүйріктей,
бойы орташа, тіп-тік (Ғ. Мұст.). Ұзынша бойлы жауырынды,
талдырмаш əдемі жас жігіт келді (С. Мұқ.).
Бұл жұрнақтардың кейбіреулері шырайлық категорияны білдіретінін көреміз. Дегенмен бұлар сирек ұшырайды.
Аса шапқан құлаша ат зымырандай болған күн (Мах. Өтем.).
Төрт тұлпар бердің бұрын кілең көкше, киіктей кеудесі алтын,
күміс бөксе (С. Кер.). Шахта маңындағы тығыла қонған қараша
үйлердің арасында, бұл кезде əдеттен тыс бір көрініс бар еді
(Ғ. Мұст.). Тоғыз қараша үй, шет жағында екі күрке бар (Ғ. Мүс.).
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Оймақ ауыз, ақша пісте мұрын, жез таңдай (халық өлеңі). Ұшады
бозша торғай көдені ықтап (халық өлеңі). Сібірде көкше мұз бен
қатты борандарда бұғы қора-қорасымен қырылып қалады (Терехов).
Бұл мысалдардағы «ша» жұрнағында сын есімнің шырай дəрежесі бар екені көрініп тұр. Сонымен қатар, «ша» жұрнағы біртебірте, салыстыру категориясына айналғаны да көрініп, бұрынғы
күңгірт мағына ашыла бастаған. Мысалы:
«Қараша қаз» – қараша келмей, жаз болмас (мəтел) дегендегі
«-ша» тұрақты белгіге, сөз тудырғыш жұрнаққа айналған, онда
шырайлық мəн жоқ.
Осындағы «қараша» деген өз алдына лексикалық мəні бар
сөз болып кеткен. Сол сияқты төмендегі мысалдағы сөздерде де
шырайлық мағына жоқ. Мысалы: Арқалаған жүгі бар, ашаң бет,
шоқша сақалды біреу келді (С. Ерубаев). Орта бойлы, кең жауырынды күшке біткен тұлғасы бар дембелше жас жігіт колхоздың
трактор бригадасының бастығы еді. Дембелше, орта бойлы, бурыл сақал (А. Тоқ.). Ақырында бір тазша бала мен айтамын деп
көптің алдына келіпті (Тазша бала).
Сөйтіп бұл айтылғандардағы «ша» формасы сөздердің белгілі
бөлшегі болып қалыптасып, тұрақты бөлімге айналған. Мұнда
да екі заттың бір түстес, біркелкі белгісінің сапасын салыстыру
дəрежесі көрінбейді. Сондықтан ол («ша») шырай жұрнағы емес,
оны шырай категориясына қосуға болмайды.
Бұл «ша-ше» формасы белгілі бір алуан сөздерге қосылып
үстеу сөзге де айналған. Мысалы: Бұлар бір қалыптағы адамдар емес, олардың əрқайсысының өзінше талабы бар, өзінше
мінезі бар адамдар (С. Ерубаев). Өзгеше қимыл көрсеткен сол еді
(Ғ. Мұст.). Абай өлеңдері XІX ғасыр əдебиетінде ерекше орын
алды (Ғ. М.). Оңаша забойларды емін-еркін аралап жүрді (Ғ. Мұст.).
Кен қабаты мейлінше қатты болғандықтан, бұрғының үші тасқа тақылдап, бөгеліп отырады (Қаз-н.).
Осы мысалдардағы «ша» жұрнағы жалғанған сөздердің үстеу
екені анық. Бірақ, осы конструкцияда бұлар анықтауыш қызметін
де атқарып тұр. Бұлай болуы негізінен үстеу мен сын есімнің
аралық қызметінің бір қасиеті. Атрибут болу екеуіне де хас. Сол
үшін бұған таңырқаудың орны жоқ.
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«Ша/ше» жұрнағы жалғанған кейбір сөздердің интонациялық-ритмикалық ерекшелігі бар сияқты.
Адам баласында сирек ұшырайтын ерекше сүйкімділік Дəмеліде бар (С. Ерубаев). Сол жел тиірменнің дəл қарсысында өткел
бар. Жақсы өткел, ағай. Тура, тамаша өткел, ондай өткел бұл
маңда кездеспейді (Қаз-н.). Қазақ халқының күйлері тамаша сымбатты (Қаз-н.). Қызыл Армия адам баласының тарихында əлі
ешуақытта болып көрмеген ерекше армия (К.Е. Ворошилов сөзі).
Бұл əкесіне тартқан бала. Əкесі де бір тамаша адам (Ғ. Мұст.).
Бұл мысалдардағы «ша» жұрнағы жалғанған сөздер сөйлемге
таңдану, таңырқау сияқты реңк беретіні аңғарылады.
Демек, бұл сөйлемдерден эмоциялық сезімдер анықталып көрінгендей болады. Бірақ, бұл шырай емес, шырай категориясының,
берілу жолдарының бірі ғана. Бұл өз алдына сөз болмақ.
Ал, мына мысалдардағы «ша» жұрнағының мағынасы бір басқа. Мысалы: Ниетқабылдың отша жанған сəл кішілеу қара көзі
қарашығын аудармай тесіле қарады (Ғ. Сл.). Асықша ақ жамбыны сұлуға аттым (Біржан). Толқисың он төртінен туған айша
(халық əнінен). Алатау үстінде табақша төңкерілген көгілдір
аспан (Қаз-н.).
Бұл жұрнақ басқа түрік тілдерінде де (азербайжан, түрікмен,
өзбек, қырғыз, татар, башкұрт, ноғай, ойрат) бар. Бірақ азербайжан, түрікмен, ойрат тілдерінде ол жұрнақ «ша» емес, «жа» я
«же» түрінде кездеседі [58].
Сонымен бірге, осы күнгі тілімізде шырай категориясының
белгілеріне тура келетін кейбір елеусіз жұрнақтар да бар. Олар –
«қай», «аң», «қыл» жұрнақтары.
«Қай» жұрнағы сөзден сөз тудыратын, жаңа жұрнақ болуымен қатар, сын есімнің шырай категориясына айналып бара жатқан
қосымша екені мына мысалдардан көрінеді:
Үлкен өткір қоңырқай көздері ерекше ажарлы (М. Əу.). Шөп
атаулыда – қой оты, мың жусан мен ұсақ, тырбықай бетеге болмаса, өзге бойшаң, тамыры босаң шөптерді жел ұшырып, жұлып
əкетеді (бұ да сонан). Қартаң тартқан адамнан от азаймақ
(Абай). Оның пəтер үйі – ерте күнде азамат болған, балалары
жоқ, кемпірімен ғана тұратын қартаң қазақтікі еді (С. Мұқ.).
Пысық жүрісті ашаң жылқы еді (бұ да сонда). Бұл құздың арғы
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сырты көлбей біткен жазаң жер (М. Əу.). Сұңғақ денелі алаң
көз, жасы отыз бес шамасындағы досымыздың аты – Қалау
(Ғ. Сл.). Осындай сидаң жігіт елде көп-ақ (Абай). Аяғыңның
астында қатаң шықыр етеді (М. Əу.). Құба жон, қуқыл дала...
бүгін масайрап тұр (Ə. ж. И.).
Осы мысалдардағы сөздерге мыналарды салыстырыңыз:
қоңыр – қоңырқай
тырбық – тырбықай
қатты – қатаң
қарт – қартаң
аш – ашаң
жазық – жазаң
сида – сидаң
қатты – қатқыл
қу – қуқыл
қу – қуаң
бос – босаң.
Осы жұрнақтарда сын есімнің шырайлық категориясының
мəні барлығы байқалады. Өйткені ол жұрнақтар сөздің негізгі
мағынасын (лексикалық) өзгертіп тұрған жоқ, сапаның сандық
өзгерісін көрсетіп тұр. «Қоңырқай» мен «қоңыр», «қартаң» мен
«қарт», «сида» мен «сидаң», «бос» пен «босаң» – бір емес. Бұлар
«ақ» пен «ақшыл», «көк» пен «көкшіл», «боз» бен «бозғылт»
(бозаң) сияқты. Сондықтан, бұл топты сапалық дəреже білдіруіне
қарай шырай жұрнағы деуіміз керек. Бұлардың үстіне де шырайдың
басқа жұрнақтары жалғана береді. Мысалы:
Мұрты тапсалған, жүзі қуқылдау күлім көз жігіт өзінен-өзі
жымиып қойды (Ғ.Сл.). Қартаңдау ауылнайдың сөзіне Асқар
күліп жіберді (С. Мұқ.). Ол босаңдау, сылбыр қимылдайтын, түсі
ашаңдау, бірақ бойшаңдау əйел екен (Қаз-н.). Күз қуқылдау шөптің азықтыққа пайдасы шамалы (колхоз – совхоз журналы, 1946).
Айта кетейік, осыдан бір мың жылдар шамасы бұрын «қартаң»
дегендегі «таң» ның орнына – «тал», болмаса «ал» жұрнағы
қолданылғаны байқалады. Махмуд Қашқари «қартал ат, қартал
қой» [59] деп жазады. Мағына жағынан айырма жоқ. «Л» мен «ң»
ның алмасуы қазіргі тілімізде елеулі айырма болып танылса, ерте
күнде олар аралас жүрген сияқты.
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Қазақ тілінде бұл түстес жұрнақтар көп, ол сын есімнің
өзінде де жеткілікті. Бірақ біз бұдан түстес жұрнақтардың бəрі
шырай жұрнағы деуден аулақпыз. Олай деуге болмайтыны – ол
жұрнақтардың көпшілігі басқа сөз таптарынан сын есім жасайтын
(лексикалық) элементтер. Осы жұрнақтардың басын əбден ашу
үшін мыналарды да ескерусіз қалдыруға болмайды:
«Қай» жұрнағы жоғарыда көрсетілген жайлардан басқа да
сөздерге (мысалы: балақай, шырақай) қосылып жүреді. Ал, «əнекей», «мінекей», «кəнекей» дегендердегі формалар бұдан басқа болуы да мүмкін.
Башқұрт, татар тілдерінде сын есім жұрнағы «бөлекей» [60],
«қошеметкей [61], «кішкенекей»-лер мен қазақ тіліндегі «беткей», «тескей» дегендермен «шымқай»-ды салыстырыңыз.
Осы жоғарыда айтылған фактылар жəне қолдағы жиналған
басқа материалдар – бұл жұрнақтарды шырайлық жұрнақтар деуге толық мүмкіндік береді. Сондықтан оларды да шырай жұрнағы
деуіміз керек.
«Қу-қыл, қат-қыл» дегендегі – «қыл» деген жұрнақ та осылармен ұқсас екендігі байқалады. Онда да шырайлық мəн бар. Бұл
жұрнақтардың жалғанатын сөзі аз екеніне қарамай-ақ, сын есімнің
шағын шырайының жұрнағы деп мойындауымыз керек.
Сын есімдерде өзара дифференциялану бар. Бұлар – бір белгіні
не жарықшақтандырып, не əлсіретіп, не күшейтіп көрсететін
сапалық белгі. Ол белгі қазақ тілінің сапалық өзгерісін басқа бір
заттың белгілі сапасымен салыстыра көрсетеді, бір белгінің өзін не
артығырақ, не кемірек етіп, тұрақтылыққа айналдыра белгілейді.
Осының нəтижесінде бұрынғы бір ұғымнан енді екі түрлі ұғым
туады. Мысалы: Көк бұйра, қара бұйра бөріктерім. Ер жігіт,
еркек жігіт боп қалармын, кісінің бет əлпетін кемітпегін. Құр
ақыл, құрғақ ақылдан не береке тауып отырмыз (С.Мұқ.). Жаздың
құрғақ күні (С. Мұқ.). Құртты көргенде құр аузымнан су ақты
(мəтел).
Осы мысалдардағы құр – құрғақ, ер – еркек деген сөздерде
сапалық мағынаның ажырап бара жатқандығын байқауға болады. Бұлардың біреуі – жалаң түбір де, екіншісі – жұрнақ арқылы
жасалған сөздер. Бұларда шырайлық қызмет, мағына жоқ.
Бір түбірден екі я онан көп жұрнақ арқылы өрби беретін сөздер
көп. Бұлардың тұлғалары да көп. Мысалы:

66

Сын есімнің шырайлары

Тас, торпақ, қарсаң, жазық бірдей болды. Қарсы алдынан
қараса жас екен. Алдымыз биік қарсаң жер екен (Əд. ж. И.). Құл
табан, кескіл тұмсық Бөстекбайым (Абай). Кесік құлақ құл емес
(мəтел). Сырт киімге жарарлық нəрсе – тон, ішік (Е. Қаз.). Ол
етігі мен сыртқы қамзолын шешті (С. Мұқ.).
Міне, осындағы əдейі қатарлап, жарыстыра, салыстыра беріліп
отырған мысалдардан бір сөздің өзінің екі жарылып, саралана
бастағанын аңғаруға болады. Кескіл – кесік, сырт – сыртқы дегендер бір емес екенін байқадыңыздар.
Кейбір жұрнақтар да осылар тəрізді белгінің айырмашылықтарын көрсете алады, бірақ солардың бəрі сын есімнің шырайлық
қасиетін білдіре бермейді. Демек, бұлардың бəрінен де шырай категориясын іздеудің орны жоқ. Ол үшін мына кестені салыстырыңыз:
ер – еркек
құр – құрғақ
қарсы – қарсаң
кесік – кескіл
сырт – сыртқы
шытаң – шытқыл.
Осы сияқты жұрнақтар – сөз тудыратын жұрнақтар. Олардың
өз алдына жеке сөздік мəні бар. Сол тəрізді «ыңқы» жұрнағы да
етістіктің түбіріне жалғанады. Етістіктің жұрнақтарынан кейін
немесе етіс жұрнақтарынан кейін жалғанатыны белгілі. Мысалы:
Иығым неге босаңқы, Түсім неге қашыңқы, Өзімнен өзі салбырап,
Етек-жеңім шашыңқы (С. Тор.). Бұлар үйге көңілді, көтеріңкі
шырай ала кіргеннен болып еді (М. Əу.). Көтеріңкі күлкінің
шыққан жеріне жұрт топырлай бастады (Ғ. Сл.). Ауыз омыртқа
шығыңқы, майда жалды (Абай). Кім біледі жабырқаңқы жазған
сөзім (сонда). Онша тұйық емес, жадыраңқы жігіт екені сөзінен
көрініп тұр (Қаз-н.). Олардың қабақтары қатыңқы, көңілдері
көтеріңкі (Ғ.Мүс.). Ортадағы селдір сақал, қатыңқы шал от
басындағы кемпірдің байы (Ғ.Мұст.).
Бұлар етістіктен сын есім шырайын жасайтын жұрнақтың бірі
екені даусыз. Бірақ олар сындық мағынаны шырайлық дəрежемен
қабаттастыра түйдек көрсетеді. Өйткені мөлшердің шегі жай
қалыптан не жоғары, не төмен болып тұрады. Бұл – бір.
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Екіншіден, өзі етістік түбірінен жасала тұрса да, іс сапасын, қимылмен байланыстыра өзінің үстіне етістік жұрнағын
қабылдайды. Сонда былай болады: етістік – сын – етістік. Мысалы: бас + ың + қы + ра.
Мұндағы түбір – бас, жұрнақ -ыңқы. Бірақ, бұл «ыңқы» бір
жұрнақ емес, құранды жұрнақ. «Ы/ң» – өлі жұрнақ, басында ол
етістіктің бұйрық райының жұрнағы болуы мүмкін. Ал, «қы» –
етістіктен есім жасайтын жұрнақ сияқты.
Бұлар – ыңқы, ңқы, ңкі, іңкі, аңқы – түрінде, алдындағы
түбірдің ыңғайына қарай, өзгеріле бейімделеді.
Бұған қара + ң дегендегі «ң» жұрнағы ұқсас. Мысалы: қараңда
қара – сын. «Қаран» түбір күйінде, «қаран қал» дегенде ғана болмаса, дара қолданылмағанымен «ғы» жұрнағын өзіне қосып алады.
Бірақ бұл жұрнақтың мағынасы тұрақсыз. Сондықтан сапаның
шырайлық дəрежесін білдірерлік мағына да күңгірт. Сонымен
қатар дербес шырайлық форма да көрінбейді.
Осы себептен ың + қы, – ің + кі формаларын етістіктен сын
есім жасайтын жұрнақтың бірі дейміз.
Ал, бұл жұрнақтардың мəні басқа түрік тілдерінде де қазақ
тіліндегі мағынасынан аулақ емес. Бəрі бір тектес, бір қалыптас.
Бірақ ол тілдердің грамматикаларында бұл жұрнақтар сын есімнің
шырай жұрнағы делінген.
Сонымен, нақты сын есімнің шағын шырайын жасайтын жұрнақтар мыналар: ғыш (сарғыш), – ғылт (қызғылт), шыл (шіл)
(ақшыл, көкшіл), ілдір (көгілдір), ілжім (көгілжім), ша/ше, – ғыл
(бозғыл), – қай (қоңырқай), аң(ң), (бозаң), – қыл (қуқыл). Бұлар
өздері қосылған сөзге үстеме мағына қосады, əрі екі нəрсенің немесе бірнеше нəрсенің бір тектес, біркелкі сапасының қаншалық
артық я қаншалық кемдік дəрежесін көрсетеді.
«Қылтым» жұрнағы туралы. Қылтым (–қыл – тым), деген
жұрнақ «аш + қылтым, тұш + қылтым» деген сияқты некен-саяқ
сөздерде ғана сирек қолданылады. Ал, соңғы кездегі грамматикаларда бұл жұрнақ жалғанған сөздер сын есімнің шырайы делініп
жүр. Бірақ авторлардың өз сөздерінен басқа мысал берілгенін
көрген емеспіз. Бұл кездейсоқ нəрсе емес, осы жұрнақтардың
өте сирек қолданылатындығынан. Грамматикаларда «қызыл –
қызғылтым, сұр – сұрғылтым, бозғылтым, көк – көгілжім» де-
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ген сөздер мысалға алынған, бірақ қай жазушы қай шығармасында
қолданғандығы жөнінде нақтылы дəлел жоқ. Меніңше, бұл сияқты
мысалдар «аш + қылтым» дегендегі фактыға сүйеніп айтылған
жəне жасалған ғой деймін. Өйткені теория жөнінен олай айтуға
мүмкіндігі бар, бірақ практикада, əсіресе, көркем əдебиетте қолданылмайтын, егер қолданылса, өте сирек кездесетін, тар көлемді
қосымша деуіміз керек болар деп ойлаймын. Себебі қарастырылған
көп материалдардан əзірше кездескені – жалғыз ғана «көгілжім»
сөзі (қ – г). Сондықтан ауызекі сөзде бірен-сарандап қана айтылатын, бірақ əдебиеттен орын алмай жүрген форманы аса дəріптеудің
қажеті жоқ сияқты.
Шағын шырай жұрнақтарының этимологиясы туралы
Бұл жұрнақтардың этимологиясы (шығу төркіні) туралы тиянақты пікір əлі күнге жоқ. Дегенмен, əркімдер əртүрлі жорамалдар
айтып жүр. Мысалы, Н.А. Баскаков «қызыл, жасыл» дегендердің
соңындағы «ыл»-ды өлі жұрнақ» [62] – дейді. Бұл пікір, əрине,
дұрыс. Ал, «қыз» (от) деген сөз, бастапқы «жас» (бала) деген сөз
деуі күмəнді. Өйткені «қыз» деген сөз қызыл түс деген мағынаны
беретінін Махмуд Қашқаридың жазғанынан [63] да оқимыз. Олай
болғанда осыдан мың жыл бұрын қолданылса, осы күннің өзінде
қызылдың түбірі «қыз»-ға «-ғылт» жұрнағы, «жас» деген сөзге
«аң + ғы + ра» жұрнақтары жалғанып, сол түстерді білдіруі əлде
қалай нəрсе емес. Осының өзінде заңдылық бар тəрізді.
Арғы замандарда, о баста, «қыз» деген етістіктің от мағынасы
оттың қызарған түсіне қарай айтылған мағынасы болса, оны логикалық-семантикалық жорамалға сүйеніп айтылған болжал дейміз.
«- ғыл + т, ғыл + тым» дегендер – қосарлы (құранды) жұрнақ.
Мұның алғашқысы – «ғыл» бірде өлі жұрнақ, бірде тірі жұрнақ
болып саналып жүр. Өлісі – тар + ғыл, шұң + ғыл дегендегі «ғыл»
жұрнағы. Тірісі – қу + қыл, қат + қыл дегендегі «қыл» тұлғасы.
Осы екі түрінде бұл жұрнақ «қы(ғы)» жұрнағымен «л» (іл, ыл)
жұрнағының қосындысы сияқты.
Бұл екі жұрнақтың екеуі де түрік тілдерінде ежелден бар екені
мəлім. Сөйтіп, бұл жұрнақ – көне жұрнақ. Ал, оның «л» бөлшегі
ерте кездегі – «лық» жұрнағының қысқарған түрі болуы мүмкіні.

Сын есімнің шырайлары

69

Өйткені Махмуд Қашқари жасаған сөздікте жалынды ер – °ã ÃƾǼǴƳ
жүректі ер – °ã ǮǴǯǂȇ , жамаулы тон – ÀȂƫ ǪǴŻ , ²¦ ǢǴǷǂȇ – жарамды
іс, ƪǴƥ ǪǴǼǌȇ – жасынды бұлт [64], болмаса ǂȇ ǢƦǳǂǫ – қырлық жер
ȄǬǴȇ ǪǴǫƢȇȂƫ – тұяқтық жылқы [65] делінген.
«Т» да қысқарған жұрнақтың қалдығы болуға ықтимал, оның
да толық түрі – «ты» (атты кісі, тасты жер), ал, оның толығырақ
түрі «тым», фонетикалық варианты «дым» (ашқылтым болуы
мүмкін), «тым қызғылтым – қызғылтым» дегендерді салыстырыңыз.
«Көгілдір» дегендегі «ілдір» деген қосқабатталған құранды
жұрнақ, демек, «іл» жəне «дір» деген екі жұрнақтан құралған
болуға тиіс. «Қызыл, жасыл» дегендегі («ыл») өлі жұрнақ осы
айтылған «іл» жұрнағының жуан варианты сияқты. Өйткені
«қызылдың» түбірі – қыз; «жасылдың» түбірі – «жас» екені даусыз. Сондықтан «көгілдір» дегеннің түбірі – «көк»; ал, «іл» өз
алдына жұрнақ болып, осыған қосымша «дір» жұрнағы қосылып
тұрғаны анық.
Бірақ бізге оны бірден байқатпай, бүркеп тұратын жағдай бар.
Ол – «көгіл» деген сөздің жеке айтылмауы. Шынында олай емес,
бұрын «қызыл, жасыл, көгіл» болып айтылғанын «көгіл + жім, көгіл + дір» дегеннің өзінен-ақ байқауға болады.
Жоғарыдағы «дір» жұрнағының жуан түрі – «дыр», оның қатаң түрі – тұр, түр болуға тиіс.
Ал, қазіргі жұрнақ бір күндердегі мағыналы сөз екенін еске
алсақ (оның өсу барысындағы заңдылықты байқау үшін тəуелдік
жалғауын, жіктік жалғауларын салыстырсақ), бұл жұрнақтың
бастапқы төркіні «түр» деген сөз болмады ма екен деп, жорамал
жасауға болады.
Күшейтпелі шырай
Нəрсенің біркелкі сапасы мен санын салыстыра келіп, бір
нəрседен екінші нəрсенің сапа дəрежесін əсірелей көрсететін
түрін күшейтпелі шырай дейміз. Мұның морфологиялық белгісі –
күшейту буыны. Мысалы: қып-қызыл, жап-жақсы.
Бұл форманы түрік тілдерін зерттеген ғалымдардың бəрі де бір
ауыздан шырай категориясының формасы деп таныған. Сын есімді
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зат есімнен басқа өз алдына сөз табы деп тани алмай жүрген я тіпті
танығысы келмеген ғалымдардың өздері де бұл форма сын есімнің
күшейтпелі шырай формасы бола алатындығын мойындаған.
Бұл шырай, бүкіл түрік тілдерінің бəрінде де бар. Оған дəлелдер
келтірейік: Башқұрт тілінде: [66]
«Артықлық дəреже: а) қып-қызыл, һап-һары (қазақша сапсары).
Татар тілінде: [67]
Артықтық дəреже: қып-қызыл, сап-сары, яп-яшіл.
Түрікмен тілінде: [68]
Артықтық дəреже: ап-ақ, ғап-ғара, гөм-гөк, ғып-ғызыл.
Өзбек тілінде:[69]
Интенсивная степень: қапқара (черный, совершенно черный),
сап-сарығ (желтый, пережелтый, очень рыжий), аппақ (совершенно белый, белоснежный), көмгек (совершенно синий), қып-қызыл
(совершенно красный, краснущий).
Қырғыз тілінде:
Күштеме сын: кызыл – қып-қызыл, татту – таптатту,
томолоқ – топтомолоқ.
Ноғай тілінде: [70]
«Интенсивный вид: қып-қызыл (наикрасный, очень красный),
яп-яшіл – (наизеленый, очень зеленый), қап-қара – (наичерный,
очень черный), аппақ (очень белый, наибелый), тіп-тік (совершенно прямой и т. д.). В некоторых случаях при удвоении первого
изменяется и основа слова, напр.: көп-көмек//көп-көк//көпкөмек –
наизеленый, очень зеленый» (Баскаков Н.А.).
Шор тілінде: [71]
Интенсивная степень имени прилагательного выражает наличие усиленного свойства или качества в том или другом предмете... Примеры: сап-сарығ – совершенно желтый, желтым – желт
(ый), қып-қызыл–совершенно красный, красным-красн (ый), қапқара – совершенно черный, черным-черно (ый), ап-ақ – совсем белый, белым-бело (ый), теп-тегін – совершенно напрасно.
Қумық тілінде: [72]
Примеры: қып-қызыл – красный – прекрасный, яп-яшіл – зеленый – презеленый, сап-сары – желтый – прежелтый, ап-ақ (произносится аппақ) – белый – пребелый.
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Əзірбайжан тілінде: [73]
Қап-қара, көм-көк, ям-яшіл, сап-сары, мосмор, қос-қожа, дос –
догны [74] сияқтылар да бар.
Түрік тілінде:
Ұп-ұзын – длинный, ап-анық – совершенно открытый, бом-бош
– совершенно пустой. Діп-дірі – совершенно живой, шір-шілпақ –
совершенно голый, бұс-бүтін – совершенно целый.
Осы мысалдардан түрік тілдерінде бұл форманың бір ізбен
келуімен қатар, олардың кейбіреулерінде (азербайжан, түрік) айырма да бар екенін көреміз. Ол айырма: түрік тілдерінің көпшілігінде
күшейту буыны «п» дыбысымен аяқталып отырса, азербайжан
тілінде «с» пен «р»-дың көрінісі бар. Бұл айырмашылық туралы ертеректе жазылған кітаптардың барлығында кездеспейтінін
(мысалы: Будагов Л. «Сравнительный словарь турецко-татарских
наречий» атты кітабы, Радловтың жасаған сөздігі, Пекарскийдің
«Словарь якутского языка» атты кітабы, Терентьевтің салыстырмалы грамматикасы, Казембектің «Ср. грамматика тюрко-татар.
языка» атты кітабы, т.б.) айтқанымыз дұрыс. Оның бер жағында
əріректегі жазба ескерткіштерде (Абулғазы, Бабур) де кездеспейді,
бірақ Махмуд Қашқаридың сөздігінде «көб(п)-көк, көм-көк, тіптіз
(түп-түзу – Ғ. М.), сəп-сəріғ [75] делінгендер кездеседі. Онан бөтен
бұл сөздікте ешнəрсе жоқ.
Мүмкін, орхон жазуында бұл айырмашылық бар болар деген
пікір тууы табиғи нəрсе, бірақ сол материалдан біз айырмашылықты
кездестіре алмадық. Бұған қарағанда азербайжан тілінде кездесіп
отырған айырмашылық, ескінің қалдығы емес, кейінгі замандарда
пайда болған жаңа факты болуға тиіс.
Қорыта келе айтарымыз мынау: бұл күшейту буыны (интенсив) бүкіл түрік тілдерінің бəріне тəн форма, бірақ, əр тілдің өзіне
сай азды-көпті ерекшелігі бар. Ол туралы жоғарыда айтылды.
Енді қазақ тіліндегі үстеме буынның ерекшеліктерін шолайық:
Күшейту буыны сапа сындарына үстеледі, жұрнақ арқылы
басқа сөз табынан жасалған туынды сын есімдерге үстелмейді.
Бұл шырайдың синтаксистік қызметінде сын есімнің басқа шырайларынан айырмашылық жоқ деуге болады, тек мағына жағынан
не өте асыра, не өте төмендете, əлсірете көрсетеді. Сонымен бірге,
өзге шырайға тəн тұлғалар сөздің аяғында жалғанса, күшейтпе
шырайдың қосымшалары сөзден бұрын тіркеседі.
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а) Ж а л п ы с ы н е с і м д е р д е н ж а с а л у ы :
Дередей үлкен, өзі жұп-жұмыр ақ тай – қысырдың тайы
(М. Əу.). Жеңеше-ау, көзің тіп-тік, сөзің аптық, аулыңды құмарланған жаңа таптық (Біржан). Үй іші жап-жарық, ауыз үй
тап-таза айнадай (С. Ерубаев). Дөп-дөкей піл... кіп-кішкентай
тышқаннан қорқып, ін көрінсе, аяғымен баса қояды (Ғ. Мұст.).
Жалы тіп-тік, құйрығы шоп-шолақ қоңыр құлын (С.Қ.). Жүні
жып-жылтыр түлкідей жылтылдайды (Ғ. Мүс.). Ол 66 жаста,
бірақ дене қимылы оп-оңтайлы, жүріс-тұрысы пып-пысық, алпыстан асқан жасына сиярлық емес (Қаз-н). Кіп-кішкентай ауыздан
ұланбайтақ төгілген əн дүниені толтыра, тоғайды теңселтіп
тұрды (Əд. ж. И.). Екеуі де піскен алмадай, дөп-дөңгелек беттері
шырайлы (С. Мұқ.). Оның жап-жақсы үйі болды (Ғ. Малд.). Ала
жаздай екі енені тел емген қысырдың бір шұп-шұнақ асау тайы
еді.
О баста тек сыр сындарына ғана қосарланатын бұл қосымша,
бертін келе тым көп қолданылып бара жатқаны байқалады. Кейде
бірен-саран туынды сындарға да қосылып қоятын қалпы бар. Мысалы: «сап-сақалды басыңмен», «оп-оңтайлы адам», «тап-таныс
адам», т.б.
б) С ы р с ы н д а р ы н а қ о с ы л у ы :
1. Қып-қызыл
Қып-қызыл екі бетің, бойың шыбық (Біржан). Ол... жуан, екі
беті шиқандай қып-қызыл, ұйысқан қысқа жирен сақалы бар кісі
еді (С. Мұқ.). Қып-қызыл жас жігіт емес пе (С. Қ.). Аппақ ет, қыпқызыл бет, жап-жалаңаш, Қарашаш қызыл жүзді жасырғанда
(Абай). Қып-қызыл көзі де ісіп кетіпті (М. Əу.). Орман ішінде
қып-қызыл шиенің піскен кезі еді. Қып-қызыл бір чемодан əкелді
(Ғ. Мұс.). Еріндері шиедей қып-қызыл (С. Мұқ.).
2. Қап-қара
Тұнжыраған қап-қара көзді, қызғылт, жылтыр, жылы реңді
Қанипа... жеңгесін құшақтап алды (Əд. ж. И.). Екі адам кіріп
келді, бірі еркек, қара бояуға малып алғандай қап-қара жігіт
(Ғ. Мұс.). Жып-жылтыр, қап-қара сиыр болыпты (Ғ.Мұс.). Екі
жағын, иегін қап-қара жағал қылған сақал еді (С. Мұқ.). Таудың
басына қап-қара бұлт жиналса, қатты жаңбыр болады (С. Қ.).
Негізгі сын есімдердің белгі (сыр) сынының қалғандары да
осылай айтыла, қолданыла береді. Мысалы:
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Шашына сап-сары алтын тағынғаны, Сырғасы меруерт, маржан жағынғаны. Көштің алдын бастап келе жатқан сұп-сұр
жүдеу əйел екен (М. Əу). Жап-жасыл жайнаған шөп аяқ басуға
да аяғандай боласың. Балғабайдың түсіне Амантайдың көзі түсіп
еді, күп-күрең, құстың өтіндей бөртіп тұр екен (С. Мұқ.).
Басқалар да осылар тəрізді. Бұл үстеме буын тіркесетін сын
есімдер анықтауыш болумен бірге, предикаттық қасиеті де бар
екенін көреміз.
Ешқайсысына қосылмай, ауа жайылатын ерекшелік «ақ» пен
«көк» деген сын есім сөздерге байланысты. Бұлардың ерекшелігі
көзге ерте-ақ түскен сияқты. Атақты ғалым Махмуд Қашқари
[76] «гөм-гөк» деп ерте-ақ жазса, бұл осы күнге шейін түрікмен,
азербайжан [77] тілдерінде ғана сақталып, басқа түрік тілдерінде
өзгеріске ұшыраған. Солардың ішінде біздің тілімізде бұл екі
сөздің құрылысы мүлдем басқаша. Мысалы:
Қызылəскер біздің елімізді күзетіп тұр, асынғаны көкпеңбек
қару (Ғ. Мұст.). Алматыдағылар биік терезелі үлкен балконды,
айналасы көкпеңбек өсімдік, гүл егілген үйлерді ұнатады (Қаз-н).
Жасағын жаудың қиратып, көкпеңбек қару асынған (Байғанин).
Үркімбайдың бетінде жалғыз тамшы қан жоқ, ашудан көкпеңбек
(М.Əу.). Көкпеңбек темір киген өңкей батыр (Абай).
Осы қосымшалардың құралуы жөнінде жалпы тарихына, жасалу жолына керекті құнды бір дерек бар. Ол дерек – «көкпеңбек»
сөзінің алғашқы буыны – көк болуы. Тегінде осы күшейту буыны
да, оның екінші сөзі де толық мағыналы сөз сияқты, бір күндерде
толық сөз болуы керек дейтін жорамалды бірсыпыра тюркологтар
айтатын [78].
Мұндағы алғашқы буынның «көк» болып, көне түрін сақтауы
өте құнды-ақ дерек. Ал, оның кейінгі буындары – «пең» демеулік
(интерфикс) болып, одан кейінгісі дыбыс ықпалымен өзгерген
«көк»-тің өзі деп жоруымыз да дұрыс болу керек. Өйткені түрікмен,
азербайжан, анатолы түріктерінің тілінде «гөм-гөк» болуы да осы
«көкпеңбек»-тің өзгерген түрінің бірі болуы керек. Сонымен қатар,
бұндай өзгеріс алтай түріктерінің тілдерінде де бар. Бұл өзгешелік
басқа сөздерден түрік тілдеріндегі «шір-шіплақ», «бұс-бүтін»дердің босқа [79] кездеспей, осы «көк»-тің айналасында болуы
осы көк сөзінің ерекшелігінен деп шамалауға болады. Махмуд
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Қашқари айтқан «гөм-гөк» бергі жердегі өзгеріс болып «көк-пенкөк» ол дəуірден де əрірек, өте көне болуы ықтимал.
Ж а л п ы қ о р т ы н д ы : күшейту буындары деп жүргендеріміз – күшейтілетін мағыналы сөздердің өзі. Олар о баста өз алдына
мағыналы сөз болса да, бертін келе қысқарып, бір буын болып,
ашық буынды тұйықтауға «п» дыбысын қосып алып жасалатын
болған.
«Аппақ» деген сын есімнің өз алдына өзгешелігі бар екенін
мына төмендегі мысалдан көруге болады:
Жалаңаш, аппақ қар бетін шапақтап, аяз шағады (Т. Жар.).
Айналаның бəрі аппақ қар (В. Арсеньев, Дерсу-Узала). Аппақ боз
ат (Ғ. Мұст.). Аппақ маржандай тістерін айқын көрсеткендей
болды (М. Əу.). Ақ күмбездей аппақ үй (Ғ. М.). Аппақ болып
тұтасып жатқан бір дала (С. Мұқ.). Ұйқтап жатқан балалардың
үсті аппақ жаймалармен жабулы (Қаз-н). Өзі аппақ қудай шал
болған (С. Мұқ.). Отқа қырындай отырған ересек қыз, отқа жалт
қарағанда, аппақ беті, күлім көзі жарқ ете түсті (Ғ. Мұст.).
Бұл мысалдардағы «аппақ» деген сөздің құрылысын қарасақ,
алғашқы буын жалпы басқа күшейту буындарымен бірдей «п» дыбысын қосып алумен қанағаттанбай тағы бір «п» дыбысын қоса
қабаттап, алып тұрғанын көреміз. Мұның өзгешелігі міне сонда.
Ал, басқа түрік тілдерінде ол жоқ (жоғарыда айтылған мысалдарды қараңыз). Осының ізі кейбір сөздерде бар тəрізді. Ауыз тілінде – «тұппа-тұс, тұппа-тура» дегендер бар. Бұлар да сыры ашылып, əлі күнге жете зерттелген жоқ, егер осылардың сырын ашар
адам болса, «тұппа-тұс; тұппа-тура»-лар «қолма-қол» деген
конструкциялармен бір іздес, бір тектес болуы мүмкін.
Қорыта келіп айтарымыз: салыстырмалы шырай сияқты екі,
не онан көп нəрсенің біркелкі белгісін салыстыра келіп, үстеме
мағынаны білдірмейді. Сол нəрсенің белгісін жай қалыптан өсіре,
асыра, күшейте көрсетудің негізгі қазығы, өлшеуіші өздері болады. Мұнысы шырай категориясындағы ерекшелігі.
Жалпы осы формаға ортақ нəрсе мынау: осылардың барлығы
əдеби тілімізде заттың сапасын белгілі дəрежеден асыра, көтере,
күшейте көрсетуге жиі қолданылатындық тенденциясы бар екені
даусыз. Сонымен қатар, сын есім шырайын жасауда бұлар өз алдына жеке топ болғандықтан, өз алдына сын есім шырайларының
бір түрі дей аламыз.
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Осыған қосымша «қып-қызыл, жап-жасыл, ұп-ұзын, жапжақсы» дегендерді күшейткіш деп атауымыз – осы күнгі жасалу түріне, лексикалық семантикасына қарай айтқанымыз. Олай
болмағанда бұлардың өзі де қосарлы сөздің (қос сөздің) бір түрі.
Бұлардың қос сөзден айырмасы мынау: біріншіден, бұлар – бір
түбірден қайталанған сөздер; бірақ бір түбірден қайталайтын зат
есімдерден де басқашарақ; екіншіден, алғашқы түбір өзгеріске
ұшырап, форма жағынан басқа қос сөзден басқаланған; үшіншіден,
қос сөздер сияқты екі сөз қосылып, өзіне төлеу сөзге тең болып,
ауыстыруға да келмейді. Бұл тұлғаның ерекшелігі осында.
Ал, сын есімнен басқа сөздерде осылар тəрізді шырайлық
мағына жоқ па екен деген күдікті жою үшін төменде көрсетілетін
қосарлы сөздердің ерекшелігін айта кетейік.
Ұшы-қиырсыз Балхаш көлінің жанында тұрып «бұл жерге завод салуға болады» дейді инженер (Қаз-н). Телегей-теңіз іске күш
жетеді екен (П. Кузнецов). Биік терезелерден ағыл-тегіл сəуле
құйылып тұр (Қаз-н). Ағыл-тегіл, көл-көсір мол ас (М. Əу.). Лиза,
менің сендерден ешуақытта айрылмайтын өте-мөте жақын
адам болайын деп тұрғанымды білесіз бе (С. Ерубаев). Тайбөрінің
шығыс жақ көлемі жусан, ебелекті, көкпекті ұшы-қиыры жоқ
дала (Ғ. Сл.).
Бұлардың ішінде кейде үдетпелі шырай мағынасында қолданылатыны да бар. Əрине, шырай категориясының қатарына
қосылу үшін бұл жеткіліксіз. Тұрақты ұғым, қалыптасқандық
нысана болғанымен, мағына жағынан үдетпелі шырай қатарына
теңескенімен, түпкі іргесі аулақ жатыр. Бұл – бір. Екіншіден,
сыртқы тұлғасында тұрақтылық бар сияқты көрінгенмен, олар дара
сөздер, жалаң формалар. Сондықтан шырайлық мағынаны білдірсе
де шырай категориясы деп санай алмаймыз. Үшіншіден, көбінесе,
бұлардың дара тұрғандығы мағынасының қомақтылығынан туған
қасиет, яғни, басқаша айтқанда, лексикалық қасиет. Осыдан шыққан ерекшелікті шырай категориясы десек, онда мағына жағынан
күшті сөздер – «орасан, алып, адуын» сияқты дара сөздерді, «ауылаймақ, тау-тас, аспан-көк» дегендерді де шырай деуге мəжбүр
болар едік. Шынында олай емес, шырайға қоятын талаптарға
(критерийге) бұлар үйлесе алмайды. Сондықтан бұл қос сөздерді
сын есім шырайы емес, бірақ логикалық жолмен кейде үдетпелі
шырай мағынасын беріп, қызметін атқаратын топ дейміз.
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Үдетпелі шырай
Бір нəрсенің біркелкі сапасы мен санын салыстыра келіп, оның
басқа нəрсенің сапасынан өте артық, не өте кемдік дəрежесін
көрсететін түрін үдетпелі шырай дейміз.
Мұндай шырай сын есімнің дəл алдына үстеу сөздер қосылса
ғана жасалады.
Бұл шырай мағынасы жағынан күшейтпелі шырайға жақын.
Дегенмен екеуінің арасында əрі мағыналық та, əрі тұлғалық та
айырма бар. Бұлардың ерекшелігі: жұрнақ арқылы, синтаксистік
конструкция арқылы білдірмей-ақ, тұп-тура жеке, дара сөз арқылы
сын есімнің біркелкі сапасының дəрежесін ашып, анық нақты
көрсетеді. Олар мыналар:
Т ы м 1. Таудың жолы тым қиын, тым биік жол (С. Мұқ.).
Адамға залалы жоқ тым жақсы кісі еді байғұс (Абай) . Тым қатал
адам екенсіз, бірақ бұл қаталдық сізге онша жарасып тұрған
жоқ (Ə. Əб.). Сары сұр адам екен тым өңді емес, құлпырар тоты
құстай əлгі антұрған (Біржан). Ол сырт қараған адамға тым сылбыр адам тəрізді (Ғ. Мұст.).
Бұл шырай шырайлардың ішінде көп қолданылатын түрі. Бұған
«ақ» демеуінің қосылатыны да бар, соған бір-екі мысал келтірейік.
Т ы м - а қ . Күріш тым-ақ нəзік (Қаз-н). Осы уақытқа дейін
кімнің шалжиып жатқанын көрдің, – дедім, тым-ақ көтеріңкі дауыспен (Ғ. Мұст.). Аяқ басысы тым-ақ сылбыр тəрізді (Ғ. Мұст).
Адамның надан əуресі, сонда да көңілі тым-ақ тоқ (Абай). Жаман
демеймін, тым-ақ жақсы (Қаз-н). Мұның «дым» деген варианты
да кездеседі. Мысалы:
Д ы м - а қ . Дым-ақ жақсы кісі еді (Абай). Қарасаң дым-ақ көп,
көре алмас іші тар (сонда). Бұл қыздардың пішіні соншалық аппақ, беттерінің ұшы да дым-ақ ашық қызыл реңденіп тұр (М. Əу.).
Бұл өзі дым-ақ жақсы нəрсе екен (Қаз-н).
Міне бұлардағы демеулік «ақ» та қосымша мағынаны білдіріп
тұр. Ал, «дым» мен «тым»-ның бар болғаны фонетикалық өзге1

Мұны Лазарь Будагов қазақ тіліне ғана тəн, басқа түрік тілдерінде кездеспейді
дейді, сол кісінің айтуынан сол кездің өзінде «тым, дым» қатар жүретіндігі сезіледі
(Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. СПб, 566-бетін қараңыз).
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шелігі ғана болмаса, өзара ешқандай айырмасы жоқ. Олардың не
семантикасынан, не синтаксистік қасиетінен басқа айырмашылық
табылмайды. Бұлар кезектесіп жүретін фонетикалық айырмашылық, фонетика заңына да қайшы емес. Осы «тым» варианты
ойрот тілінде «тын» болатынын айта кеткеніміз мақұл [80].
Т і п т і . Ол тіпті жақсы адам. Шіркін-ай, адам-ақ қой (С. Ерубаев). Өткен түні тіпті керемет болыпты (Ғ. Мұст.). Бұлар тау
бетіндегі көк шалғынға тіпті жақын, мүлде тиіп тұр десең де
болады (Қаз-н). Қарашы, тіпті жұпыны, бірақ өте ақылды, өте
сүйкімді (Ғ. Мұст.). Шынында өзі тіпті қызық нəрсе (Қаз-н). Бұл
форманың «тіптен» делінетіні де бар. Мысалы:
Т і п т е н . Революцияға дейін... ең аяғы тіптен болмашы
сауаттылықты сөз қылу деген болмайтын (Қаз-н). Ол тіптен
жақсы адам еді (сонда). Бұл үй тіптен кішкентай, ені тарақ (С. Ерубаев). Оның шығыңқы мойны, мақпалдай қара шашы,
дөңгелек жүзі, жазық маңдайы... келешекте тіптен жақсы адам
болатындығын сипаттап тұр. Ол тіптен əдемі (Ғ. Мұст.). Ол
тіптен жақсы адам екені анық (А. Тоқ.).
Бұл «тым, дым, тіпті, тіптен» деген сөздерді үстеу дегеміз.
Сондықтан олардың өз алдына жеке айтылып, басқа сөз табына да
жанасатындығы да ашық.
Бұлардан басқа да мына төмендегі біраз мысалды қарайық:
Ш ы м . [81]. Үстіне киген шым жібек көйлек, тым-ақ келісіп
тұр екен (Əд. ж. И.). Балтаны жүзі нағыз шым болат темірден
соғады. Шым қызыл шымқай орап күн шапағын (А.. Тоқ.).
«Шымқай» деген түр де жиі кездеседі. Мысалы: Оның көзіне
бұра талдың арасынан шымқай аппақ бір зат шалынды (С. Мұқ.).
Үйге кірсе келіншек шымқай жаңа қызылала батсайы көрпе төсеп
жатыр екен (бұ да сонан). Шымқай қызыл жібек киген... бір топ
жас екпіндете биледі (Қаз. əдебиеті).
Академик В.В. Радлов «шым, чым» шағатай тілі мен қазақ
тілінде [82] ғана бар дейді. Ал, осы күнгі өзбек, түрікмен, қырғыз
тілдерінде: «чым болат, чым ғызыл» формасы бар. Бұл фактыларға
қарап, бұрынғы зерттеушілердің жете тексермеуін айыптауға болмайды. Радлов «шым ала, чым алтын» – ап-ала, сап салқын – д
егендерді «частица усиливаний» деген. Мұнысы жоғарыдағы берген мінездемемізге тура келеді.
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Сөйтіп, бұлар, сирек қолданылса да, шырай жасай алатындардың қатарына қосылады. Мағынасы «нағыз, ең» дегендерге жақын жəне күшейту буындарының да орнына қолдануға болатыны
байқалады.
Бұларға қосымша, тілімізде қолданылып жүрген, елеусіз сөздер
бар. Олар «шаңқай», «шаңқан» деген сөздер. Мысалы:
1. Ш а ң қ а й . Колхоздың шаңқай боз жылқылары тау бөктерінде жайылып жүр екен. Көк жайқын шаңқай түсте қандай сұлу
(сонда). Шағаладай шаңқай ақ үйлер көше бойлай салыныпты.
Күліп келген көктемнің шаңқай түсіне кез келді (М. Əу.).
2. Ш а ң қ а н . Самаладай түзілген шаңқан боз үйлер (Қаз-н).
Үйірі шаңқан боздың көл айналасын (халық өлеңі).
Бұл «шаңқан» деген сөзді Лазарь Будаговтың «Сравнительный словарь турецко-татарских наречий» [83] деген кітабында
кездесетін «чаған» (ақ) деген сөзбен салыстыруға болады. «Чаған
татар – белый татар» деп жазады Рашид-Эд-дин.
Егер олай болса, айырма жалғыз «ң» дыбысында ғана. Түрік
тілдерінде жалпы сонор дыбыстардың табансыз, тұрақсыз екенін
аңғарамыз. Олар орынды да, орынсыз да бірде түсіп, бірде
қайта өсіп, жетіле отырады. Негізінде біздің тілімізде осы екі
фактының екеуі де бар, оның ішінде сонорлардың түсіп қалуы,
жиі ұшырайтындығы мəлім. Енді бір қызық нəрсе, осының басқы
буыны мағыналық бөлшегі болып, соңғысы «қай» жұрнақ екенін
көруге болады. Демек «шаң» (түбір) жəне «қай» (жұрнақ) екеуінің
қосындысы сияқты.
Н а ғ ы з . Нағыз герой – көпшілік, халық (Ғ. Мұст.). Менің бір
балам бар. Жақсы бала, нағыз жақсы жігіт, атқа қандай шабады
(Қаз-н). Нағыз əдемі қауындар дөңкиіп-дөңкиіп жатыр (бұ да сонда). Биесі бие-ақ. Нағыз қара емшек нар түйедей бір аягөз (Əд. ж. И.).
Нағыз қиын минутта жауға шабады (Ғ. М.). Ағылшындар руданы нағыз тағылық əдісімен өндірген (Қаз-н). Шын мəнінде нағыз
үлкен реалист ақын Абай (И. Шухов).
Бұл да өте көп қолданылатын үстеу сөздердің бірі. Бірақ,
осы сияқты «самый, настоящий» дегендерді орыс тілінде нақты
шырай категориясын жасайтын қосымша демей, тек қана шырайлық мағына тудырудың бір жолы дейді. Басқаша айтқанда,
«элятив» [84] делінеді. Ал, «нағыз жақсы, шын жақсы» дегендер
біздің тілімізде үдетпелі шырай жасайды.
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Е ң . Қазақстанның ең үлкен тойы алдында жеткіншектерімізге арнаған ең үлкен шашуымыз, ең үлкен тартуымыз осы
(Қаз-н). Сталиннің ең жақын серіктерінің бірі – Серго еді (Ғ. Сл.).
Жазушы өзінше ең қызықты, ең керекті деген топтың өкіліне
тоқтайды (Ғ. М.). Осы жиынға келетін ең қадірлі, ең сыйлы деген
елдің қонағының бірін берсін депті (М. Əу.). Радио хабары ең зор
түйінді мəселені козғайды (Əд. ж. И.).
Жалпыға таныс, ежелден келе жатқан сияқты түсінікті түрге
көп тоқтаудың қажеті шамалы. Тек айта кететін нəрсе мынау: «бұл
үстеу алғаш, алғашқы, соңғы, бұрын, бұрынғы» деген мезгілді
көрсететін үстеулерге де қосарлана береді.
Бұл топты қызметіне қарай үшке бөлуге болады.
1-топ: «тым», «дым», «шым» үстеулерді белгілі орнынан қозғауға болмайды. Олардың тұрған орындарын қозғасақ,
өздерінің мағынасы мен қызметінен айырылып, далада қалады.
2-топ: «тым-ақ, дым-ақ», «тіпті», «тіптен», «ең» үстеуі орнын ауыстырғанда, қосымша мағына беретін сөзді талғайды.
Сөйтіп, ретіне қарай өзгеріп отырады.
3-топ: «нағыз», «шымқай», «шаңқай», «шаңқан» үстеулері
орнынан қозғап ауыстыруға көне береді. Бірақ өзінің дəл алдында
тұрған сөзге анықтауыш болады. Сөйтіп, өз алдына қалыпты сапа
сынына айналады. Бұл айырмашылықтар синтаксисте қаншалық
қалыптасып, тұрақтанғандығының бір көрінісі – синтаксистік
қасиеті.
Етістіктің көсемше формаларынан ауысып, үстеуге айналған
«аса, өте» деген сөздер арқылы да үдетпелі шырай жасалады. Бірақ
бұлардың категорияны туғызуында өте ұқыптылық бар. Сүйте
отырып, бұлардың лексикалық та, семантикалық та, синтаксистік
те мəні зор. Мысалы:
А с а . Өмірде бір-ақ рет болатын қайыната, қайынене табушылық аса қымбатты, аса тəтті нəрсе (С. Ерубаев). Көркем
өнердің аса зор ұсталары мен қайраткерлері қазақ көркем өнерінің табыстарына, қазақ күйлерінің аса тəтті үніне таңданады
(Қаз-н). Ділда кебісін шешіп жатқанда, сырт сымбаты талдырмаш, бірақ аса сұңғақ бойлы биік көрінді (М. Əу.). Ол өзіне
бағынатындарға аса қатал адам еді (С.Мұқ.). Ол аса үлкен ілтифатпен тыңдап тұр еді (Əд. ж. И.). Аса қызғылықты, аса көрнекті нəрсенің қасынан тоқсан қабат өтсең де кейде байқамайсың (Қаз-н).
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Осылар сияқты етістіктен жасалған «асып кеткен жақсы,
асқан жақсы» деген конструкция да шырай жасаудың бір жолы.
Ө т е . Лиза, Рахмет – өте жақсы, өте қымбатты адамдар
(С. Ерубаев). Бақша шаруашылығы өте пайдалы нəрсе екенін колхозшылар жақсы түсінеді. Орал таулары – өте ескі, көнерген,
ежелгі таулар (геогр.). Біздің колхозымыз туралы сонау Алматының өзіне жақсы хабар жеткен болса, бұл өте жақсы іс
болғаны (Қаз-н). Ыстық қанды, өте сезімтал, ойшыл композитор
еді Глинка (С. Қ.). Бидайықтың өте бір қою өзекшесінде аппақ
бір нəрсе көрінді (Ғ. Мұст.). Лейтенант Григорий Пашков өте ер
көңілді, ақжарқын, жайдары жігіт (Ə. Əб.).
Бұлардың шырай жасайтындығы жөнінде күдік болуы мүмкін
емес деп шамалаймыз. Өйткені, осында берілген мысалдар бірінбірі нығайта түседі.
Ендігі тоқталатын мəселенің бірі – осы айтылғандардың синтаксистік байланыстары. Бұл жөнде, біз ең алдымен қазақ тіліндегі, қала берді бүкіл түрік тілдеріндегі есімнің басты ерекшелігі
өзінде жалғаудың жоқтығын айта кетеміз. Түбірдің осындай
жалаңаш болып тұруында заңдылық бар.
Бұлар басқа сын есімдер сияқты сөйлем ішінде еркін болып
орнын ауыстыруға, жылжытуға келмейді. Егер орнынан қозғасаақ, белгі қалыптағы мағыналық қасиетінен айрылып қалады. Оған
мысал үшін мына «Лейтенант Асан өте жақсы жігіт» деген
сөйлемдегі сөздерді орындарынан ауыстырып көрейік:
1
лейтенант
өте
лейтенант
лейтенант
лейтенант

2
Асан
лейтенант
өте
Асан
Асан

3
өте
Асан
Асан
жақсы
жақсы

4
жақсы
жақсы
жақсы
өте
жігіт

5
жігіт
жігіт
жігіт
жігіт
өте

Бұдан өте сөзін белгілі өз орнынан ауыстыруға болмайтынын
көреміз. Бұлардың синтаксистік байланысы өздерінің қалыптасқан орны екеніне көңіл тоқыратудың керек екенін еске алу керек.
5 сөзден құралған бір сөйлемді сөйлем мүшелерінің орнын ауыстырып 5 рет өзгерткенімізде тек қана алғашқы сөйлем болмаса,
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басқаларында «өте» деген сөз қиыса алмай қалды. Бұдан «өте»
үстеуінің тұрған орындары өте тұрақты деген қорытынды шығады.
Сонымен бірге бұларда қабысу бар, қиысу жоқ. Өйткені бұлар
жалғау арқылы байланысарлық өзінде жалғау жоқ, ал алдындағы
сөздің ыңғайына көшіп меңгерілмейді. Бұ да – осы үстеулердің
ерекшелігі.
Жоғарыда көрсетілгендерге осы айтылған сөз тура келеді.
Өйткені, бұлар тек қана қатар тұрған орын арқылы байланысып тұр.
Екінші ерекшелігі өздері нақты мағыналарынан айрылып қалып,
алдындағы сөздердің мағынасына қосымша мəн беретіндігінде
тұр.
Бұған қарағанда, орыс тіліндегі шырайлардың жасалу жолдары сияқты белгілі із қазақ тілінде де бар екендігі анық көрінеді.
Əсіресе осы үстеу арқылы жасалатын шырайға орыс тілінің жанама əсері бар екенін осы талғаулы шырайдан көруге болады.
Үдетпелі шырай қызметін атқаратын сөздер
Нақты шырай категориясынан орын алмағанмен, шырайлық
қызмет атқаратын бір топ сөздер бар. Олар мыналар:
Қ ы р м ы з ы 1. Мысалы: Қырмызы қызыл жібек бозбалалар
оңғақ бұлдай былғайды бір дым тисе (Абай). Қырмызы қызыл шырай қара торы (О. Шипин). Бетіне қырмызы қызыл кілем төсейді
(Қаз-н). Жайқалған жаз күнінің қырмызы қызыл нұры даланың
өңін құлпырта түскен (Ғ. Сл.).
Сөйтіп, бұл «қырмызы» деген сөз тек қана «қызыл» деген сөзбен
қосылғанда ғана шырайлық мағына береді. Бұл сөз ара-тұра өз алдына жеке сөз ретінде де қолданылады. Бұдан «қырмызы» деген
сөздің бұрын мағыналы сөз болғанын түсінуіміз керек. Мысалы:
Шығарсам қырмызыдай сөзді талғап (Біржан). Қырмызы асыл
бекзат өнерім бар, самғайтын бəйгі атындай артып-тартып
(Біржан).
М а қ п а л . Мінгенім дайым менің мақпал қара, Шашыңды
күндіз өріп, түнде тара (халық өлеңі). Желкесін қырыққан мақпал
қара шашы желпілдейді (Е. Мұст.). Бұлдыр тартқан мақпал
қоңыр түнде (Ғ. Мүс.).
1

Əзірбайжан тілінде біздің «қызыл» деген сөзімізге тең.
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Ə с і р е . Əсіре қызыл емес деп жиренбеңіз (Абай). Көрсе қызар,
антын бұзар қылжақ бас, əсіре қызыл мен емес (Абай).
Бұл айтылған мақпал, қырмызы, əсіре деген сөздер əрі сирек
қолданылады, əрі тіркесетін сөздері – жалғыз-жарым сөздер ғана.
«Ал» сөзі арқылы да шырайлық мағына туады. Мысалы:
Ақша жүз алқызыл бет тіл байлайды (Абай). Батыс жақ
бетіміз қарауытқан мақта алқаракөк кілемдей текше-текше
(Қаз-н). Жігіттің бетіне ажар бітіп, ақша жүзі алқызыл түске
ене бастады (Ғ. Сл.). Атқан таңның алқызыл шапағындай,
үлбіреген алқызыл шұғыласы көз алдыңнан кетпейді. Ақ ару,
алқызыл бет сəулем менің (жауынгер жыры). Алкүрең көдемен
далалары (М. Əу.). Айналадағы жазық пен төбе жіктердің бəрі
де алқара көк. Алқызыл көрінеді қашқан түлкі (Ғ. Мұст.). Өңіне
алқызыл нұр құйғандай (Ғ. Сл.).
Осы айтылғандарға қарап, қазақ тілінде бұл жеке сөз емес,
префикске айналған қосымша деуімізге болады. Осы күнде, жеке,
өз алдына қолданылатын сөз екенін дəлелдейтін факты əдеби
тілімізде кездеспейді. Əрине, сөз төркінін қусақ, біздің тілімізде
де, басқа түрік тілдерінің бəрінде де бар, бұл орыс тілінде де бар.
Бұл қосымшаны Радлов жеке өз алдына «қызыл» деген сөз
болған дейді [85].
Сөйтіп, басқа тілдерде жеке мағынасы бар, «қызыл» деген сөз
болса, осы күнгі қазақ тілінде «ал»-дың префикске айналып бара
жатқанын көреміз. Сондықтан оны шырай жасайтын префикс
деуіміз керек. «Ал тілім емес, шын тілім» дегенді салыстырыңыз.
О р а с а н . Осы күнгі əдебиетімізде, əсіресе газет-журналдарда
өте көп қолданылатын сөздің бірі – осы «орасан» деген сөз. Бірақ
бұл сөз оқу кітаптарының ешқайсысында, тым болмаса, мысал
ретінде де кездеспейді, əлі күнге дейін елеусіз келе жатыр.
Бұл сөз шырай туғызады деу де қиын. Оны мыналардан қараңыз:
Архангельскіге жіберу үшін орасан жақсы ағаштар ағызылды
(геогр.). Кей жылдарда су орасан тасығанда етектегі ауылдарды су басып та кететін (С.Мұқ.). «Молотов» колхозы орасан
табыстарға ие болып отыр (Қаз-н). Балықтың орасан көп болған
жылы биыл (Ғ. Сл.). Темір жолдарға орасан көп материалдар керек болды (БҚ(Қб)П тарихы, 7).
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Бұл «орасан» деген сөз негізінен сын есім сөздердің алдында тұрып, сапаны күшейтеді, бірақ салыстыру мағынасы жоқ
болғандықтан, əрі кейде өзі тікелей басқа сөзді анықтап (орасан көп), не анықтауыш, немесе пысықтауыш болып (су орасан
тасығанда) кетуіне байланысты бұл өз алдына лексикалық мəні
бар жеке сөз деуге тиіспіз.
Осылар сияқты «мүлде, төтенше, айрықша» жəне басқалары
да сын есімнің шырай категориясын жасамайды. Сондықтан
бұлардың бəрін элятив деп атаудың орны бар.
Енді жоғарыда айтылған 5 шырайдың жасалу жолдарын шолуды қажет деп санаймыз.
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ІІІ. ШЫРАЙДЫҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ
Қазақ тіліндегі сын есім шырайлары үш түрлі жолмен жасалады: 1 – аналитикалық тəсіл, 2 – синтетикалық тəсіл, 3 – интонация
тəсілі.
Шырай категориясының синтетикалық тəсіл
арқылы жасалуы
Синтетикалық тəсіл арқылы жасалатын шырайлар – көбінесе
салыстырма шырайлар. Олай дейтін себебіміз: синтетикалық жолмен құрылатын шырайлар негізінен бір сөздің көлемінде болады.
Шырайлық қасиетті бір сөздің ішінде ұластырып, өз қосымшалары
арқылы көрсете алады. Бұл жол біздің тілімізде көбінесе жұрнақ
арқылы жасалады.
Сөйтіп салыстырма шырайдың жұрнақ арқылы жасалғандарын осы синтетикалық жолмен (метод) жасалған түр дейміз. Оған
жоғарыда айтылған салыстырма, бəсең, шағын шырайлар жатады. Олардың жұрнақтары мыналар:
1. Рақ/рек,
2. Тау/теу/, дау/деу/, лау/леу/,
3. Ғыл-ғылт, ғылтым, ілтім, шыл, шылтым.
Аналитикалық тəсіл
Бұл тəсілмен жасалатындар – анализдік жолмен жасалғандар.
Олар көбінесе синтаксистік қатынастың əсерімен байланысады.
Бұлар салыстырма, үдетпелі шырайдың екеуі де бола алады. Яғни
жұрнақсыз, жеке үстеу сөздер арқылы жасалатын шырайлар мен
синтаксистік құрылыстар (септік жалғаулары) арқылы шырай
мағынасын беретіндер аналитикалық тəсілге жатады. Бұл тəсіл
(метод) орыс тілінде де кездеседі [86].
Бұл тəсіл қазақ тіліндегі сын есімдердің структурасында
кездесетіндігін əркімдер-ақ шет жағалап айтқан болатын, бірақ
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олардың сырларын нақты ашып айтқан ешқайсысы жоқ. Сондықтан
қазақ тіліндегі фактілер нені көрсететіндігіне тоқтайық.
Да/де шылауы. Енді бəрі айдан да анық (Қаз-н). Ол өзі осы
отырғанның бəрінен де сұлу адам (М. Əу.). Желден де жылдам
поезд бар (Васильев). Судың ағысы бұрынғыдан да айқынырақ
еді (С. Мұқ.). Аспанда ай болмағанмен, айдан да жарық ой бар
еді (Тиесов). Оның көз алдына Досым бұрынғыдан да артық,
таңғажайып қасиеттің иесі болып көрінді (Əд. ж. И.).
К ө р і . Бұл тек қана жалаң сын есіммен де, салыстырма шыраймен де аралас келе береді. Жай сын есімдермен мына түрде
қолданылады:
Иван жетектен көрі жіңішкерек, құрықтан көрі жуанырақ
екі қайыңды кесіп алды (Əд. ж. И.). Қарсы келе жатқандарды
тоқтатудан көрі, қашып бара жатқандарды қуалау оңайырақ
(Əд. ж. И.). Қартадағы үлкен қызыл дөңгелек – Алматы, одан
көрі кішірек бір дөңгелек – Шу станциясының қасындағы 91 разъезд (М. Шагинян). Абай надандық, мəдениетсіздік, діншілдік,
ескішілдік мəселелеріне Алтынсариннен көрі тереңірек (С. Мұқ.).
Бұдан көрі сан еті толықтау боп туса, бұдан артық қой тұқымы болмас еді (М. Əу.). Қыз жігіттің өзінен көрі əніне ғашық
еді (С. Мұқ.).
Осы мысалдардағы «көрі» деген сөз салыстырмалы шырай
жасап тұр.
Бірақ ол əртүрлі сөйлем конструкциясында əртүрлі болып
кез-деседі. Мысалы:
Онан көрі өзінің ақылды екенін айтпақ еді (Əбішев). Үй ішіндегі
жұмысқа Бекеңнен көрі Жаңыл шешей жетік (Ғ. Мұст.). Өртті
сөндіруден көрі өртеушіні жазалау, əрине, жеңіл (Тиесов).
А н а ғ ұ р л ы м. Аңыздың шеңбері өз бойынан анағұрлым
артық (Ғ. Мұст.). Орыс тілі маған анағұрлым жеңіл. Орыс тілін
сенен анағұрлым жақсы білемін (В.Катаев). Бір орам ащы темекі
кейде ол тамақтан анағұрлым артық екені белгілі ғой (Əд. ж. И.).
Қарағанды еліміздің анағұрлым тез өсіп келе жатқан қаласының
бірі (Қаз-н.). Исатай образы анағұрлым артық, ерекше көзге
түсетін образ. Су дүниесінен адамның жүрек дүниесі анағұрлым
сырлырақ, анағұрлым күштірек (Ғ. Сл.).
С о н а ғ ұ р л ы м. Бұл сөз де «анағұрлым» деген сөзбен мағыналас, тектес. Ол тек қана көне формасын сақтаған. Мысалы:
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Өзеннің дəл осы тұстағы ағысы да – өзге бойына қарағанда,
сонағұрлым күшті ағыс (Ғ. Сл.). Ол жөніндегі аңыз шындыққа
сонағұрлым жуық факты (бұ да сонда).
Ш ы ғ ы с с е п т і к . Бұл да аналитикалық жолмен шырай
жасаудың бір тəсілі дегеміз. Мысалы:
Атабұлаққа барып, қайта келуден біржолата жету оңайырақ
(Тиесов). Көзбен көргеннен қолмен істеген анығырақ (Əд. ж. И.).
Мұндай тау болғаннан болмағанның өзі жақсы (Ə. Əб.). Бүгінгі
түннен екінші түн, екінші түннен үшінші түн анығырақ болғандай
бір кез еді (Əд. ж. И.). Дариядан артық ақылың, төбең биік
ғарыштан (Жамбыл). Ретті жерде ұлдан қыз артық екен (С. М.).
І л і к с е п т е у. Бұл ат – аттың жүйрігі (С. Мұс.). Біздің аудан Қазақстанның алды болса, біздің колхоз бəрінің алды (Ə. Əб.).
Мал-малдың жақсысы жылқының ортасында тұрған күлтелі
құйрық, жалы төгілген кер айғыр кісінеп қойды (Е. Қ.).
К ө м е к т е с с е п т і к. Бұл жалғау етістіктің есімше түріне
жалғанып, кейінгі сынның сапасына қарама-қарсы қойылады. Мысалы:
Сырты қысқа болғанымен, бауыры жазық. Алды биік болғанымен, арты аласа (Ə.Əб.). Мұқыр өзенінің суы аз болғанымен,
құдық суы мол (Қаз-н). Бойы кішірек келгенімен, бір кісіден таяқ
жемейтін күші бар еді (бұ да сонда).
Осымен бірге ритмика-интонациялық тəсілмен де шырай
жасауға болатынын айта кету керек.
Интонация
Интонация да – шырай жасау жолының бірі. Сөз жоқ, мұны
байқау өте қиын, өйткені, жазуда интонациялық белгі жоқ, болып
та көрген емес жəне болады деп сенуге де болмайды. Сондықтан,
біздің байқауымызша, бұны ажырату үшін сөйлемнің тұтас
тұрғандағы мағынасын айыру керек. Мысалы:
Шіркін, жеңгей-ай, ұстаған асың алтын-ау (С. Мұқ.). Таңғажайып, бір керемет (Əд. ж. И.). Əттең көзі кішілеу, əйтпесе, тамаша оратор, өткірін-ай көзінің, теңіздей тереңін-ай (Ғ. Мұст.).
Мұның өзі таңғажайып, мүлде таңғажайып іс (бұ да сонда). Таңданып, атқа бір қарап: – мал-ақ-ау шіркін, – деді (Ғ. Сл.). Па, шір-
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кін, жүрісіне болайын. Жүрісі қандай жақсы (С. Мұқ.). Суы мол,
арасы кең айдын, орманды өзен жағасы, қандай сұлу (Əд. ж. И.).
Міне, бұлардың таңырқау мағынасына қарай айырмаса, басқа
жолмен белгі қою өте қиын. Ал, ауызекі сөзде бұлар – қолданылатын түрдің бірі. Мұнда да шырай бар: ол – шырайдың таңдаулысына бейім.
Кейде көркем əдебиетте дауыс ырғағының ізін дауысты дыбыстарды қатарлап, арасына сызықша қойып, белгілейтіндік те
кездеседі. Мысалы:
– Папа, мынау үлке-ен, үлке-ен алманы қарашы. Тамаша алма
екен, – деді əйел. Алманы айтасың-ау, – деді əскери адам, – бүкіл өлкенің өзі там-ма-аша жақсы емес пе? (Қаз-н). Ойбай, ол
алы-ыс, – деді əйел дауысын созып (Əд. ж. И.).
Қосымша дай/дей, тай/тей
Бұл қосымшалар қазақ тілінде өте көп қолданылады да, тым
жиі ұшырайды жəне көбінесе зат есімге жалғанады. Бұл жұрнақ
жалғанған сөздер сөйлемде атрибуттық қызмет атқарады. Оны
мына мысалдардан көруге болады:
Құндыздай балғын балығы (Т. Жар.). Қалықпай дегеннің қызы
Сəлима бүлдіршіндей əдемі (Ғ. Сл.). Етіндей жас баланың білегі
бар, ажымсыз ақ саусағы іске ыңғайлы (Абай). Қобдидай жаңа
үйлер, тартқан сымдай көшелер (Ғ. Орм.).
Бұл жоғарыдағы мысалдардың барлығында да «дай» жұрнағы
жалғанған сөздер, сөйлем ішінде атқаратын функциясы жағынан,
анықтауыш болып қызмет атқарса, семантикалық жағынан бір затты екінші затқа салыстыру, ұқсату мағнасын білдіреді.
Т а р и х и м ə л і м е т . «Дай/дей» жұрнағы жəне оның фонетикалық варианттары барлық түрік тілдерінде қолданылатынын
жоғарыда айтқанбыз. Енді осы жұрнақпен байланысты бірнеше
мəселелерді, яғни «дай» жұрнағының түрлерін1 талдап, тексеруді,
жете қарауды керек қылатын жағдайы бар. Сондықтан мына бір
фактыны алайық.
1

Шынында бұлардың түрі көп сияқты болса да, топтай келе екі-ақ түрлі: «тек-дек»,
ал жазылу түрлері тым көп. Онысы араб жазуының шатағынан туған.
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Атақты ғалым Будагов татар тілінде, əзірбайжан тілінде
Ã¦® ÀȂȇ¦® шағатай түрінде «орысша «как, как бы, будто, подобно»
деген мағынаны білдіретіндіктен, оны «частица сходства, подобия, предположения» дейді [87], – Мысалы: Ã¦®ǄǰǼƫ подобно морю,
шағатайша Ã¦ƾǻƢǯ°Ȃȇ подобно шествию, как будто идет, Ã¦ƾǻƢǬƬȇ¦ подобно говорящему, как будто говорит; Ã¦® Ǯǻ¦ подобно тому, тот
он или тот; азербайжанша одинокий, один, нечет, как только, только бы» [88] – дейді Радлов.
Араб əрпімен жазылған сөздерді – ½® Ǯȇ® делініп жазылғандарды «дек, дик, дəк» делініп жазылғандарды «теку», «тек» деп
оқу дұрыс.
Сонымен, бұл қосымша көне түрік, қыпшақ, шағатай тілдерінде
қосылатынын көреміз. Ал, ескі түрік əдебиеттерінің нұсқаларында:
тақ/тек, дағ/тег жұрнақтары Рабғузидің «Қисса-сул-анбия» деген
атақты еңбегінде осы күнгі дай/дей, тай/тей жұрнақтары орнына
қолданылғаны да айқын [89].
Ãƾȇ¦ °Ƣǻ±Ȃƥ Ǯȇ®ãȂƫ ÀƢǤǳǂȇ¦ À¦ƾǼǇƢƫȂƥ ботасынан айрылған түйе дек
(«түйедей» деген сөз – Ғ. М.). бознар (боздар) еді, немесе: [90]
ÃƢǤǳȂƥ ƢǈǳȂƥ ¦ƾǻƢƬǇ¦ƾǼǿ Â ¦ƾǫǂǣ ƪȇƢǋ Ȅǌǯ ½¦®ǂǬǧ ¦ƾǯƢǸǴƥ ƺȇ°Ƣƫ «тарих білуде фақырдақ (фақир деп өзін айтады – Ғ. М.) кішішаяд ғарақда
(Ирақ – Ғ. М.) уе (жəне) һүндүстанда болса болғай (болар) [91],
²ƢǸǬǋ ƢǬǋƢƫ Ǆǯ ° Ǿǿ À¦®ȂǇ Ǯȇ® ǪǳƢƥ Ȃƥ (Бұл балықтай судан əр уақыт
шық-мас) болып кездеседі. Етістіктің есімше түріне септеу
жалғауы арқылы да жалғануы бұл авторда да кездеседі. Мысалы:
[92] Ã®ƢǷ°ȂƬǴȈǯ ǂƦƻ ǪȈǬǼƫ Ǯȇ®ȂǯȐȈƫ ǲǰǻȂǯ («көңіл тілегендей анық хабар
əкелмеді»).
Бұл фактылар ертеректе «дай/дей» қосымшасының орнына
«тек, дек/дик» қолданылғанын көрсетеді. Сонымен қатар осы күнгі
түрік тілдерінде қолданылып жүрген соңғы форма сол ертеректегі
формамен бір екендігін байқаймыз. Абайдың шығармасындағы:
«Йузи рəушəн, көзі гəуһəр
Лығылдек бет үші ахмер».
«Əлиф дек ай йүзіне ғибрат еттім» дегендердегі «лағылдек»,
«лағылдай» («асылтастай»), «əлиф дек» – (əлифдей) деген сөздерде сол формада тұр. Бұл, əрине, шағатай əдебиетінің ізі екеніне
дау жоқ. Бірақ, бұл түр тілімізден ірге теуіп, орын ала алмаған.
Абайдың толық жинағында да осы екі жерден басқа жерлерде
кездеспейді.
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Сонымен қатар, «дай» формасы Абулғазы Баһадүрдің еңбегінде
жалғыз «дай» емес, «тек, дек» түрі де аралас кездесе береді.
Онан бұрынғы жазба нұсқаларында (кітаптарда) «дай» формасы
кездеспейді. Мысалы: [93] ÃƾǳȂƥ ¼ƢǌǷȂȇ Ã¦® ¿ȂǷ ȄǴǰǻȂǯ ǪƫƢǫ Ã¦® ȄǋƢƫ ǮǼǻƢƻ
(Ханның ташдай қаттық көңілі мұмдай юмшақ болды) дегендегі
«ташдай, мұмдай» сөздеріндегі «дай» жұрнақтары осы күнгі
«дай» деген жұрнақтан ешбір өзгешелігі жоқ. Əрине, бұл жерде зат
есімге қосылып тұрса, етістіктің есімшесіне де: [94] ¬ƢǤǳȂƥ Ã¦®Ȃǣ °ƢǬǋƢƥ
дегендегі «башқарғу – дай» сөзінде жалғанып тұрған «дай» –
осы күнгі «басқарар – дай», я «басқарғандай» түріне дəл келеді.
Бірақ «дай» формасы Абулғазы тұсында «дай, дек» түрінде
фонетикалық вариант болып дараланғанымен, Рабғузи, Бабырдың
тұсында «дек» түрінде болып, Махмуд Қашқари кезінде бұл
жұрнақ аз болғаны байқалады.
«Дай/дей, тек-дек, дақ-тақ» қосымшаларының арғы төркіні
бір. «Дақ/дағ» дегендермен «дай» екеуінің арасын алшақтатып
тұрған тек «қ, ғ, й» дыбыстары ғана. Бұл дыбыстар түрік тілдерінде
ауысып келе береді.
Өзбек, түрік, əзірбайжан тілдерінде – «бағ», қазақ тілінде
«бау», өзбек, түрікмен тілдеріндегі «бағламақ», біздің тілімізде
«байламақ», «йығды» – жыйды, «яғды» – жайды, т.б. Бұл айтылған
тілдерде «ғ» дыбысы айтылса, қазақ тілінде «й» дыбысы болады.
Осыдан «тай-тағ» (тақ), «дай-дағ» (дақ), оның жіңішкесі
«дей» – «дек-дег» болып айтыла береді. Əрине, бұлардың көне
формасы «дағ-дег», «тағ-тег» деуге болады.
Осы «дай» дың фонетикалық варианты «лай/лей» түрлері де
бар.
Сол «лай/лей» қосымша осы күнгі түрікмен тілінде «ла-ле»
болып қысқарған. Бірақ, мағына жағынан «дай» қосымшасынан
айырмашылығы жоқ.
«Дай-дей» қосымшасы сілтеу есімдіктеріне жалғанғанда мына
төмендегідей болады: «осындай, анадай, мынадай» бұлардың
бір ерекшелігі – алдында айтылған сөз болуы шарт. Онсыз бұл
есімдіктер қолданылмайды. Үйткені, «осындай» деп, қолына ұстап
тұрып, көрсетіп тұрып, белгілі нəрсені айтпаса, «осындайдың» не
екені түсініксіз болып қалуы сөзсіз. Мысалы: «бəйтерек түбіндегі
ел осындай сүңгуір, толқыншы ел екен (Ғ. Сл.) дегенде, тəуелдеулі
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есімдікке де қосылып тұр. «Жүзбанға сəлем де. Маған жүйріктігі
өзімдей, жуандығы өзіндей, жорғалығы Байтастай, мықтылығы
Жантастай бір ат бересің», – депті» дегендегі «өзімдей, өзіндей»
түрлері тілімізде жиі кездеседі. Бұл қалып 3-жақтағы тəуелдеулі
сөздің бəріне де қосылады. Мысалы:
Көзіңді салшы далама,
Түкті кілем түгіндей,
Тауыма сұлу қарашы,
Қыздардың жиған жүгіндей (Жамбыл),
«Аласыз қара көзі айдындайын» (Абай).
«Шабандар бақты,
талмады бұғыдайын ылағын» (Жамбыл).
Бұл жерлердегі «дай» қосымшасынан кейін тұрған «ын» – табыс септік жалғауы емес, жоғарыда айтылған «н» формасының бір
көрінісі. Мұндай факты түрік тілдерінің кейбіреулерінде де бар,
мысалы: қумық тілінде – «лай + ын», «дай + ын» түрінде қосылады. Мұндағы «ын» көбінесе 3-жақта тəуелдеуде шығатын өлі
жалғау болуға тиіс. Бұған түрік тілін зерттеушілердің əрқайсысы
əртүрлі жорамалдағанымен тап басып, шешуші пікір айтқандары
əлі жоқ [97].
«Дай» қосымшасы сөз таптарының барлығына қосыла береді.
Атап айтқанда:
1. Зат есім – аттай, тастай, ақшалай;
2. Сын есім – жас + тай, аздай, көптей;
3. Сан есім – жиырмадай, отыздай, қырықтай, жүздей, мыңдай, екіншілей;
4. Есімдік – олай, бұлай, ондай, мұндай, сондай, анадай, мынадай;
5. Есімше – барғандай, көргендей, айтқандай, көре алмастай,
көрместей, берместей, алардай, берердей, өлердей.
Бірақ қазақ тілінің грамматикаларында «дай» туралы пікір
бірізге түспей келе жатыр.
«Дай/дей, тай/тей» жұрнақтары есімнен, етістіктен сын есім
жасайтын жұрнақ, – дегенді айтады кейбіреулер. Ал, проф. Н. Сауранбаев бұл арадағы «дай/дей, тай/тей» жұрнақтары қосымша
сөзді салыстырмалы сын», – дейді. «Салыстырмалы сынға мынадай сын есімдер жатады: тастай, мұздай, жердей, терідей,
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бүлдіргендей, өзімдей, оқтай, т.б. салыстыру сын есім зат есімге
дай, дей, тай, тей жұрнақтары жалғану арқылы жасалады»1.
«Дай, дей, тай, тей» қосымшалары мен – «ша, ше» қосымшаларын бөлек алып, «бұл қосымшалар қазақ тілінде ерекше
қызмет атқарады: бұлар өздерінің қызметіне қарай жұрнаққа да,
шылауға да қосылмайды. Кейбір тіл зерттеушілер «дай»-ды салыстырмалы септеу деп атаған»2 деп, жалпылап өте шығатын авторларымыз да жоқ емес. Ал, бұл форманың сан есімдерге, есімдіктерге, етістіктің кейбір түрлеріне қосылатыны туралы сөз арасында
болса да, бірде-бір автор ескерткен емес. Түркологтардың бірі Дыренков «Ойрот тілінің грамматикасында» бұл «дай» ды салыстырма септік жалғауы дейді.
«Дай-дей, тай-тей, лай-лей» қосымшасы түрік тілдерінің бəрінде болғанымен, бəрінде біркелкі деп айтуға болмайды. Бұлардың əрқайсында əртүрлі болып, енді біразында басқа түрде
кездеседі. Бұл қосымшалар түрік тілдерінде өзге түрмен беріледі.
Қарақалпақ тілінде «дай-дей, тай-тей» формасы бар. Мысалы:
жатса жабадай, тұрса түйедей (қазақшасы, сөзбе-сөз: «жатса –
айырдай, тұрса – түйедей») орысшасы, «если лежит (подобен)
вилам, если стоит (подобен) верблюду» [98].
Ноғай тілінде «дай-дей, тай-тей, лай-лей» түрлері кездеседі.
Мысалы: «арыстандай жігіттер іс табалмау не ғорлық», болмаса: «қап-қаралай қашыңды, кімге алдырдың шашыңды» [99]
(«черны – пречерны твои брови, кому ты позволила взять (брить)
твои волосы») деп жазады проф. Баскаков. Бұл форма біздің қазақ
тілінде де бар, бірақ өте сирек кездесетін түр. Мысалы: «ас піспей,
шикілей (дей) жейсің бе» деп айтылса да, «қап-қаралай шашыңды»
делінбейді. Ал, деліне қойса, қазақ тілінің нормасына қайшы болады.
Құмық тілінде бұл форманың барлық варианттары түгел бар.
«Аффикс лай-лей образует наречие от порядковых числительных:
бірінчи-лей «первые, в первый раз» алтынчи-лай «в шестые, в шестой раз» екіншілей «вторично, во второй раз»... «фонетическими
1

Проф. Н.Т. Сауранбаевтың бұл айтуының негізі «дай»-дың жалғаулық қасиетінен
туған тəрізді.
2

Проф. Н.П. Мелиоранский де осы пікірді айтқан.
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вариантами формы лай-лей являются дай, дей, которые после
глухих произносятся фактически, как тай-тей, после носовых –
най-ней. Этот аффикс образует наречия сравнительного характера в роде русского «по-нашему, по-ученому» и т. д. [100], – дейді
проф. Н.К. Дмитриев. Сөйтіп, құмық, алтай тілдерінде кездесетін
«тый/дый» түрінің фонетикалық варианттарының көпшілігі
көрсетілген.
Қырғыз тілінде бұл форманың қазақ тіліндегі формадан өзгешелігі жоқ. Мысалы, күшүктей, күдерүдей, «сүтке тиген күшүктей» (как виноватая собачка).
«Балтыры кіші беліндей,
Басқаны сорттың желіндей,
Азулары болоттой,
Чатқаяғы буурулдүн
Жандоодон түшкен қолоттой.
Секіргені бүргедей,
Семіргені бумбодой,
Қашқа тіші қодосдой,
Екі көзі чарадай» [101], –
дегендерді қараңыз. Сөйтіп, қырғыз тілінде «дай-дей» варианттарымен қатар «той, дой, дей», тұлғалары да бар. Қырғыз тілінде тек
«най, ней» түрі ғана кездеспейді.
Алтай тілдерінде бұл жұрнақтардың тек қана «дай/дый» түрі
ғана кездеседі. «Алтайский: дай, дей, дий» как подобно» [102] деген мағынаны береді, – дейді Будагов Лазарь.
6. Бұл форма татар тілінде де кездеседі. Бірақ, оларда фонетикалық варианттары жоқтың қасы деуге болады.
7. Сол сияқты башқұрт тілінде бұл жұрнақтардың басқа түрлерінің үстіне қосымша «дайын, даюн» [103] тұлғасының барлығы
байқалады. «Дайын» деген түрі осы күнгі қазақ тілінде бар екенін
жоғарыда айтқан болатынбыз. Мысалы:
«Балы тамған жас қамыс, ормасаңшы көктейін» (Абай).
«Аласыз қара көзі айнадайын» (сонда).
Ал, осы «дай» қосымшасынан кейін тұрған «ын/н» тұлғалары туралы проф. Дмитриев: «Вариантом (морфологическим) этого «лай» является форма «лайын (лейін), «ын, ін» – аффикс архаичного творительного или инструментального падежа» [104], –
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дейді. Тəуелдік жалғаудың 3-жағынан кейінгі септік жалғауының
арасында келетін «н» дыбысының (баласы + нда) жоғарыдағы
«ын-ін»-мен байланысы болмауға тиіс. Бұлар біріне-бірі қарамақарсы тұлға тəрізді. Дəл осы сияқты көрініс «осы + н + да», «осы +
н + дай», «көз + і + н + дей», «ала + сы + н + дей», «ала + сы + н +
дай» делінетіндерде де кездеседі.
«Дай/дей» қосымшасының мағынасына пара-пар мағына жасаудың жолдары:
1. «Ұқсату» деген сөз арқылы «дай/дей» қосымшасының мағынасына пара-пар төлеу беруге болады. Мысалы: «жіңішке қара
қасы сызып қойған, бір жаңа ұқсатамын туған айды» (Абай)
дегендегі «ұқсатамын туған айды» деудің орнына «туған айдай»
десек, мағына жағынан бір-біріне тең болып, айтайын деген ойды
толық білдіре аламыз.
2. «Түсті, түстес» деген сөздер арқылы да «дай» жұрнағының мағынасын беруге болады. Мысалы: «тоты құс түсті көбелек жаз сайларда кулемек» (Абай) дегендегі «тоты құс түсті»
дегеннің орнына «тоты құстай» десе де мағыналары теңбе-тең.
Бірақ, Абай «дай, дей, тай, тей» формаларын жатырқамайды,
оны керекті жерде ғана нақты орнын тауып қолданады. Жоғарыда
айтылған «түсті, түстес» сөздерін қолдану арқылы ақын өз ойын
ашық, дəл түсіндіреді.
3. «Секілді, сықылды, сияқты» сөздері арқылы да беріледі: «Ат
секілді тай екен, – деді жиналған топ» (Ғ. Сл.). «Аттай тай екен»
деуге əбден болады.
4. Сөйлем ішіндегі фраза арқылы да беріледі. Мысалы:
Қайғың болар шермен тең,
Қара көңлім жермен тең (Абай), –
дегендегі «шермен тең», «жермен тең» дегеннің орнына «шердей», «жердей» деп, ауыстыруға мүмкіндік бар екені байқалады.
Бірақ бұл айтылғандардың əрқайсысына лайықты мағыналық,
тұлғалық өлшем бұзылуға тиісті болған жерде бұларды ауыстыруға
болмайды.
«Дай/дей» қосымшасы сөйлем ішінде сөйлем мүшелерін байланыстыратын синтаксистік қасиеті де бар екені байқалады. Мысалы: «Аттай он жыл өтті», «екі көзі сексеуілдің шоғындай жайнап тұр екен» (М. Əу.).
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Бұл сөйлемдердегі «ат, шоқ»-тардан «дай, тай»-ды алып
тастасаң, сөйлемнің мағынасына да нұқсан келеді, əрі сөйлемдегі
сөздер өзара байланыспайды. Бұл жұрнақтардың синтаксистік
қызметі – сөйлем мүшелерін байланыстыруға дəнекер болуында.
«Дай/дей» қосымшаларын алып тастаса, мағынаға нұқсан келетініне мына мысалдар толық айғақ:
«Болғанда айдай əлем, күндей күлем» (халық өлеңі). «Суындай
Қарқаралдың тасып жүрмін». «Жанында туған айдай бір сұлу
тұр» (Əд. ж. И.). Зырқылдаған басы зілдей басып тұқыртқан еді
(С. Мұқ.).
«Дай/дей» есімшеге қосылғанда ол анықтауыш болатынын
жоғарыда көрдік. Сонымен қатар, кейде ол сөз баяндауыш та болады.
«Абай тез-тез құлаш сермегісі келгендей, əлдеқандай өріс іздегендей» (М. Əу.).
«Иісі мұрын жарғандай,
Қоңырсып киіз жанғандай...
Кейбіреуі ойбайлай,
Айдалада қалғандай...
Тұлыптан шыққан тұлғасы
Майданда қанат жайғандай» (Жамбыл).
Немесе:
Аяңы тымақты алшы кигізгендей,
Кісіні бол-бол қағып жүргізгендей.
Шапқан атқа жеткізбес бөкен желіс,
Ыза қылдың қолыма бір тигізбей (Абай).
Осы мысалдардың бəрінде де «дай» формасы жалғанған
есімшелер предикат болып тұр. Əрі синтаксистік, əрі лексикалық
қызмет атқаратындықтан, бұл форманы проф. Мелиоранский
септік жалғауына қосқан [105]. Осы пікірді кейбір түркологтар
қолдап, күні бүгінге дейін бұл форманы жалғау категориясына қосса, ал, енді біреулері осыны қай топқа қосуға біле алмай
келеді. Оларды ойландыратын факты осы «дай/дей» қосымшасы
жалғанған сөзді орыс тіліне аударғанда, зат есімге үйлесіп шығады.
Ал, қосымшаның беретін мағынасы септік жалғауының көлемінде
болып, синтаксистік қызмет атқарады. Мысалы: «тастай қатты»
(твердый, как камень), «айдай ару» (красивая, как луна), «алмадай»
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(как яблоко, словно яблоко), «үйдей тас жатыр» (лежит камень,
подобно дому), «толған айдай» (подобно полному месяцу (луне),
тағысын-тағылар. Осы сияқты бір тұлғаның екі жақтылығы, яғни
қайшылығы біраз түркологтарды ойландырып жүр.
Бұдан шығатын қорытынды – түпкі негізі жалғаулық қасиетке
бейімделген «дай» қосымшасы барлық сөз таптарына жалғанады
деп жалпы айттық, бірақ ешуақытта етістіктің бұйрық, қалау, шартты, ашық рай түрлеріне жалғанбайды. Сонымен бірге, етістіктің
түбіріне жəне көсемше түрлеріне жалғанбайды.
«Дай/дей» қосымшасы септік жалғауларынан кейін де, бұрын
да жалғанбайды. Демек, септік жалғауымен басы тиіспейді. «Өзімдегідей, алдымдағыдай» дегендер сияқты сөздерде жалғанатын,
жұрнаққа айналған көне жатыс септік жалғауы – «да//де» тұлғасы
«ғы» жұрнағымен қосарлана жалғанып, грамматикалық басқа
категорияға айналған. Сондықтан оны септік жалғауы деп санауға
да болмайды.
Бұлардың септікті қабылдайтын жері тек қана есімдікке
қосылғанда ғана. Мысалы: «ондай + дың, ондай + ға, ондай + ды,
ондай + да, ондай + дан, ондай + мен» сияқтылар. Ол жұрнақтың
бұлай жалғануы – өзінің үстіне септік жалғауды қабылдағандығы
емес, есімдіктің ерекшелігімен байланысты болуға тиісті. Есімдіктердің жұрнағынан қопарылмалы болуы мағына жөнінен
өзгерісіне байланысты ма екен деген пікір туады, оларды өз алдына жеке тексеру керек сияқты.
«Дай» қосымшасы – сөйлемде атқаратын қызметі жөнінен сол
септік жалғауымен бір дəрежеде болғандықтан, бір сөзге екеуінің
бірге жалғанбауы олардың теңдестігін көрсететін бір өлшеуіш
деп түсінуге болады. «Дай» жұрнағы көптік жалғауы сияқты бір
түбірде екі рет қайталап жалғанатыны бар, бірақ екі рет қайталап
жалғанған «дай» қосымшасының алғашқысы жұрнақ, соңғысы
жалғаулық категория болады. Демек бір тұлға бір сөзге екі рет
жалғанғанда екі категорияның өкілі болады.
«Дай» қосымшасы нағыз жұрнақтық мағынаға ие болғанда,
көптік жалғауынан бұрын қосылады, ал жалғаулық қызметке
айналғанда, көптіктен соң келеді. Мысалы: «Өздеріңдей билердің, тақта отырған хандардың» (Махамбет). «Сендейлердің бізге
керегі жоқ» (Ғ. Сл.).
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«Дай» жіктік жалғаудан кейін жалғанбайды, керісінше жіктік
жалғау əрқашан «дай» формасынан кейін келеді, «дай» формасы
есімше жұрнақтарынан (барлық түрінен) кейін жалғанады. Мысалы: ған, қан, кен, ген – алған + дай, айтқан + дай, жеткен + дей,
келген + дей; атын-етін; итін: алатындай, келетіндей, оқитын +
дай; ар, ер, ыр, ір: алар + дай, келер + дей, оқыр + дай.
Қорыта келгенде: «дай» қосымшасы – сөйлем ішінде қажеттілігіне қарай бірде жұрнақтық, бірде жалғаулық қызмет атқаратын, əлі жіктеліп жетпеген қосымша.
Дегенмен, осы қосымшаны бірізге салудың мезгілі жеткен
тəрізді. Сондықтан, зат есімге, есімшеге жалғанатын ұқсастық1
жалғауы деуден көрі, сөз тудырғыш жұрнақ деп атаған дұрыс
сияқты.
Ал, сөйлемдегі орнына қарай «дай» қосылған сөз сөйлемнің
əртүрлі мүшесі бола береді. Мысалы: Егер «дай» жұрнағы сан
есімдерге жалғанса – болжалды сан есім; егер есімдікке жалғанса – сілтеу есімдігін жасайтын жұрнақ.
Бұл жұрнақ жіктеу есімдігіне жалғанғанда есімше мен зат
есімдегідей сындық мағына туғызып анықтауыш функциясын
атқарады. Бірақ, шырай тудырмайды, бұл жұрнақ сын есімнің
шырайлық категориясын жасай алмайды, демек, біркелкі сапаның
артық я кемдік дəрежесін көрсете алмайды. Бұларда салыстыру
жоқ, меңзеу бар, сондықтан бұл екі терминнің айырмасын ажырату қажет. Меңзеу салыстыру емес, ұқсату. Сол үшін «дай-дей»
қосымшасын кейбір түркологтар (Дыренков, Баскаков, т.б.) салыстыру деп түсінетін көрінеді. Əрине, ол дұрыс болмау керек.
Қорытынды
Шырайлардың тарихи өсу кезеңдерін нақты көрсетерлік жүйелі жазба ескерткіштердің жоқтығы бізге мəлім. Дегенмен, біренсарандаған ескі кітаптардың тілін негізге ала отырып, шырай
категориясының нұсқасына болжал айтуға болады. Мұны шартты
түрде былай бөлуге болады: 1 – кезең – Махмуд Қашқари тұсы;
1

Əңгіме оның терминінде емес, оның мазмұнында. Салыстырма деуден гөрі
ұқсастық деген қолайлы, мазмұнына сай келетін сияқты.
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2 – Рабғузидан бастап Абайға дейінгі дəуір; 3 – Абай тұсы; 4 – революциядан кейінгі кезең.
Мұны бұлай бөлуіміздің себебі: сын есімнің шырай категориясы да тарихи категорияның бірі болғандықтан, оның өсу, өзгеру
жолын байқау шырайды толық түсінуімізге мүмкіндік береді. Енді
сол кезеңдерді тап басып айтуға қолдағы материал жеткіліксіз
болса да, бар материалдарға сүйене отырып, мына төмендегілерді
қарайық.
Атақты оқымысты Махмуд Қашқаридің сөздігінде [106] сапсары ( ¹ǂƫ Ƥƫ ), түп-түзу ( ½Ǆƫ Ƥǻ ) көкпеңбек ( ½Ȃǯ ¿Ȃǯ ) дегендер
кездеседі, ал шырайлардың бұлардан басқа түрлері кездеспейді.
Сөйтіп, күшейту буындарының ерте кезден бар екендігіне бұл
кітап толық айғақ.
Одан кейінгі кезде жазылған Бабур, Рабғузи, Абулғазы [107]
кітаптарында күшейту буындары болған жəне бұларда Махмуд
Қашқаридың еңбегінде ұшырамайтын «рақ/рек» жұрнақтары
кездеседі. Сын есім шырайларының басқа тұлғалары, бұл авторлардың еңбектерінде кездеспейді. Бұл кезеңдерде шырайдың
басқа да жұрнақтары болуға ықтимал, бірақ «рақ/рек» жұрнағы
мен күшейту буынынан басқалары ол кездегі əдеби нұсқаларында
кездеспейді. Ауыз тілінде айтылды ма, жоқ па, ол арасы бізге
мəлім емес, солай болғасын ауызша айтылып, қолданылса да
жазуға түспеуі мүмкін деп ойлауға болады.
Халық жырында, көлемінің молдығына қарамастан, «рақ/рек»
жұрнағы мүлде сирек-ақ ұшырайды. Онда да солардың көпшілігі
пысықтауыш позициясыңда кездеседі. Ол сөздер, мысалы, мыналар: азырақ, тезірек, жылдамырақ, ертерек, көбірек, басымырақ –
барлық жалғанған сөздің саны бізге мəлім болуы əлі мүмкін емес.
Ал, «лау-леу, дау-деу, тау-теу» жұрнақтары бұл жырларда
сирек қана кездеседі. Осылардан басқа шырай жұрнақтары бұл
халық ауыз əдебиеті шығармаларында көзге түспейді.
Халық ауыз əдебиеті айтыстарында кездесетін шырай
жұрнақтары да осы шамада ғана.
Сөйтіп, Абайға дейінгі дəуірдің əдебиет нұсқаларында тек
«рақ/рек», «лау/леу» жұрнағы аздап қана көрініп, шырайдың
басқа жұрнақтары көрінбеуі кездейсоқ нəрсе емес. Абайға
дейінгі əдебиетте шырай жұрнақтары арқылы сөз тудырудың аз
ұшырауын да қалай болса, солай деп қарауға болмайды. «Сары-
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дан» «сарғылтты», «көктен» «көкшілді» айырудың ерекше мəні
болғанымен, ол формалар халық əдебиетінен сол кезде кең орын
ала алмаған болуы керек.
Одан кейінгі кезеңнің нұсқасы етіп Абай шығармаларын алып
отырмыз. Бұл кезеңде «рақ-рек, лау-дау-тау» жұрнақтарымен
қатар, «ғылт», «ғылтым», «ғыш», «шыл» (ақшыл) жұрнақтарын
бірінші рет кездестіреміз (кестені қараңыз).
Октябрь революциясынан бергі кездегі тілімізде сын есімнің
шырай жұрнақтарының бəрі де жиі кездесе бастайды. Мұның
ішінде көркем əдебиетте, бұрын көрінбеген жұрнақтардың
көбі қолданылып жүр. Сыр сындарының жұрнақтары бұрынғы
əдебиетте қолданылмаса, соңғы кезде жиі қолданылатындығын
анықтайтын факты болар деген оймен төмендегі 3 кітапта
қолданылатын жұрнақтардың санын салыстырамыз.

77
30
156

Бұл кестеден соңғы кезеңде шырай жұрнақтарының жиі қолданылатындығы анықталады. Ендігі мəселе осылай болудың
негізгі себебі неде? ХІХ ғасырдағы ұлы орыс халқының мəдениетінің əсері – қазақтан шыққан ұлы ақын Абайдың халық тіліндегі бар форманы өзінің шығармаларында қолдануға себепші
болды.
Орыс мəдениетін бойына сіңіре бастаған Абайға «сұр» мен
«сұрғылт»-ты, «көк» пен «көкшіл»-ді айыру қажет болады. Оған:
1. Күңгірт көңілім сырласар. Сұрғылт тартқан бейуаққа...
2. Сұрғылт тұман дым бүркіп,
Барқыт бешпент сулайды (Абай).
3. Жер ұйытқан көкшіл шық пен бу алғанын (Абай), –
дегендері айғақ. Ескерте кетуіміз керек: Абайдың біз мысалға
алып отырған бұл өлендері 1870 жылдардан кейін жазылған.
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Тіл – конкретті сана болғандықтан, қоғамдық өмір өзгерісіне
сəйкес қазақтың əдеби тілі күн санап дамып келеді. Қазақ тілінің
əлсіз жерін күшейтіп, кедей жерін байыта түсті. Осындай тарихи дамудың нəтижесінде əдеби тіліміздегі грамматикалық
категориялардың қайсысы болса да дамып дараланды. Шырай
категориясы, міне, осындай дамыған категорияның бірі. Ендеше,
бұл категория сараланып морфологиялық белгілері жағынан
да мейлінше кеңінен өріс алып дамыды. Демек, шырай категориясының нақты дамыған кезі революциядан кейінгі дəуір дей
аламыз. Бұған екі түрлі дəлеліміз бар.
Бұрын мешеу болып артта қалған қазақ халқының қоғамдық
құрылысы патриархалдық-рушылдық жəне феодалдық-капиталистік қарым-қатынастардың көлемінде ғана болды. Ендеше,
сол кездегі экономикалық мешеуліктің ізі тілге де үлкен əсер
етті. Демек, əлеуметтік жəне экономикалық дəрежесі төмен
тұрған елдің тұрмысына тілі де əрі лексикалық қоры, əрі
грамматикалық құрылысы жақтарынан сай келіп, сол тұрмысты
қанағаттандырарлық қана дəрежеде болды. Күрделі техникасы,
өскелең мəдениеті жоқ елдің ой-санасының өрісін, шеңберін
жарыққа шығаратын практикалық сана – тілдің де өзіне орай
тəсілдері мен жолдары болды.
Сын есімнің шырайлары, шынында, өте нəзік сезімдерді,
белгілерді, өзара бір-бірінен ажырататын негізгі тəсілдің (методтың) бірі. Сол нəзік сезімдерді, белгілерді бір-бірінен айыру үшін
сананың да, соған сəйкес тілдің де өсіп жетілуі қажет. Демек,
«қызғылт» пен «қызғылтымды» , «сарғылт» пен «сарғышты»
айыра білетін дəрежеге жету қажет. Ал, мұны керек қылатын
нəрселер – күрделі, өскелең техникалы экономика. Ондай экономика болмаған жерде адамның дүние тану шеңбері де тайыз
болмақ. Тіл қоғамдағы адамдардың практикалық қатынасының
құралы. Тілді бір адам өзі үшін ғана қолданбайды, басқа адамға
өзінің ойын білдіру, жеткізу үшін қолданады.
«Язык возникает лишь из потребности, из настоятельной нужды в общении с другими людьми» [108], – дейді Энгельс.
Экономика шарықтап өскен сайын оның тілегін өтейтін
қоғамдық құбылыстың бірі – тілге де елеулі талаптар қойылады.
Сол талаптарға орай тіл өз ішіндегі қорын пайдаға асырады.
Сондықтан, қазақ халқының тілінде бар формалар бұрын пайдаға
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асырылмай, не олар сараң қолданылып келсе, енді өте жиі қолданылатын болады. Ендеше жоғарыда келтірілген «ғылт, ғылтым,
ғыш, шіл, шыл» деген шырай жұрнақтары Абайға дейінгі əдебиетте кездеспеуінің себебі осындайдан еді.
Ал, Абай шығармасында бұл жұрнақтардың көпшілігінің
ұшырау себебі: Абайдың дəуіріндегі экономикалық жағдай батырлар жыры шығарылған дəуірден басқаша еді. Тіпті, «Батырлар жырлары» мен Абайдың дəуірі былай тұрсын, Абайдың
тұсы мен Махамбеттің тұсының өзі де бір емес еді. Сондықтан,
соңғы екеуінің өздерінің тілдерінде айырмашылық көп. Өйткені,
грамматикалық құрылыс та дамып, жетіліп отырады.
Революцияға дейінгі кезде қазақта шын мəнісінде жазба əдебиет жетілмеген еді. Жазу тілі, яғни əдеби тіл ол кезде осы күндегідей дамымаған, тіпті жазу практикасы азға тəн еді. Ал, қазір
олай емес, мəселе тіптен басқаша. Қазақстанда ұлт мəдениеті
жөнінде жеңістер мен табыстар орасан зор. Тарихи қысқа мерзімнің ішінде ондаған, жүздеген ұлылы-кішілі жаңа заводтар, фабрикалар, шахталар, рудниктер, промысельдер салынды, артельдер
ашылды. Мыңдаған тракторлары, комбайндары, автомобильдері
жəне басқа күрделі ауыл шаруашылық машиналары бар механикаланған ірі ауыл шаруашылығы құрылды. Темір жолдар жəне
байланыс құралдарының алуан түрінің бəрі əлденеше рет өсе
түсті. Мыңдаған мектептер, дəрігерлік пункттер, ондаған жоғары
дəрежелі мектептер, жүздеген орта, мыңдаған бастауыш мектептер ашылды. Жалпыға бірдей міндетті бастауыш оқу жүзеге асырылды.
Республикамызда қазақ тілінде ғана 134 газет, бірнеше журнал шығарылады. Соңғы кезде жалпы тиражы миллионнан астам
əдебиет кітаптары шығарылады. Пушкиннің, Лермонтовтың,
Гогольдің, Шевченконың, Горькийдің, Гейненің, Шекспирдің
жəне басқа классиктердің жеке шығармалары қазақ тіліне аударылды.
Міне, біздің бұл өсуімізге сай қазақ тілі де өсуде. Тіліміздің
сөздік қоры да, грамматикалық құрылысы да өз қатарын нығайтуда.
Міне, бұл жағдайлар тілдің өсуіне орасан əсер етті. Осылардың
бір көрінісі ретінде бұрын тілімізде елеусіз жүрген сөз топтары,
формалар қазірде өз алдына жеке грамматикалық категорияның
дəрежесіне жетті. Сол категориялардың жасалу, даму қалпы
жазушыларымыздың, авторлардың еңбектерінен ашық көрінеді.
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Олай болса, күрделі экономикаға күрделі ой, бұтарлы ес керек. Өскелең тұрмысқа орай ойды дəл түсіндіретін грамматикалық
тұлға болуы керек. Ескіден келе жатқан тұлға өсуі де, жаңа
қызметке ие болып жетілуі де мүмкін болады. Міне, соның бір
айғағы осы шырай категориясы дей аламыз.
Біздің байқауымызша, сол грамматикалық категориялардың
дамуы, оның ішінде шырай жұрнақтарының қолданылуы бір
жағынан ой-өрісіміздің өсуіне байланысты болса, екінші жағынан
орыс əдебиетінің əсері күшті болған сияқты. Бұл факты аударма
шығармалардың тілдерінде шырай жұрнақтарын көп қолдануынан
ашық көрініп тұрады. Мысалы, Н.В. Гогольдің «Өлі жандар» атты
романының қазақшасында сыр сындарына жалғанатын жұрнақ
78 рет кездеседі. Ал, А.С. Пушкиннің «Капитан қызы» атты
əңгімесінің аудармасында 46 рет кездеседі.
Ендеше, қазақтың данышпан ақыны Абай орыс əдебиетін
оқығанда мəдени сатысы жоғары, тілі бай орыс əдебиетінен
өрнекті тек мазмұннан ғана пайдаланбай, онымен қанағаттанып
қана қоймай, оған орай қазақ тіліндегі бар формаларды жетілдіре,
«ұстарта» отырғандығы байқалады. Абай шығрармасында шырай жұрнақтарының көпшілігінің болуына осы да əсер еткен
сияқты. Сонымен бірге осы күнгі ақын-жазушыларымызда шырай
жұрнағын қолданудағы алалық та осы орыс əдебиетіне таныстыққа байланысты сияқты. Осыған байланысты осы күндегі аударма
тілінде тұлға іздеушілік, сөз іздеушілік тілімізді байытуға, сөз
қорын молайтуға, тұлға түрлерді көбейтуге əсер ететіні даусыз.
Осының бəрі – орыс əдеби тілінің əсері деуге мəжбүр етеді.
Міне, бұл жағдайларды ескермеске ешқандай лажымыз жоқ.
Қорыта келіп айтарымыз мынау: қазақтың қазіргі тілінде шырай категориясы бар. Олар мағынасы мен тұлғасы жағынан: салыстырма, бəсең, шағын, күшейтпелі, үдетпелі шырай болып беске бөлінеді. Бұлардың негізгі айырмашылығы: алғашқы үшеуінде
салыстырылатын біркелкі сапаның дəрежесі анығырақ, дəлірек
болады. Кейінгі екеуінде салыстырылудан көрі сапаның жалпы
дəрежесінің артық-кемдігі айқын көрсетіледі.
Ал, шырайлардың жасалу (тұлғалық) жағын алсақ, шырайлар
қазіргі тілімізде жұрнақ арқылы да, белгілі сөз тіркестері арқылы
да, күшейту буыны арқылы да жасалады. Интонация арқылы шырайлық ұғымның тууы – шырай жасау жолының бір түрі.
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Ал, сонымен қатар, сын есімнің де кейбір мəселелерін еңбегімізде, əдейілеп тексермесек те, шырай категориясының басын
ашу үшін біраз шолып өттік. Бірақ, біз бұл еңбегімізде сын есім
мəселелерін толық зерттеп шықтық деген пікірден аулақпыз. Сын
есімнің көп мəселелері əлі де болса зерттеуді, тексеруді керек
ететіні даусыз.
Сонымен қатар жеке əдебиет нұсқаларында шырай формаларының қолданылуын байқатарлықтай салыстырма қосымшалар
(5 түрлі) осы еңбекке арнап тіркелді.
№1. Абай Құнанбаев, Толық жинақ (1945, көлемі 500-бет)
Шырай
формалары

Бəсең шырай

Салыстырмалы шырай

Шағын
шырай

тау
теу
дау
лау
леу
рақ
рек
шіл
шыл
ғыл
ғылт
ғыш
ілдір

анықт.
ретінде
1

пысықт.
ретінде

барлығы

3
1

2
1

5
2

3
5
1
1

2
2
1

5
7
2
1

2

2

4

2

–

2

1

№2. М. Əуезов. «Абай» романы (1945, көлемі 300-бет)

Бəсең шырай

Шырай
формалары
тау
теу
дау
деу
лау
леу

анықт.
ретінде
2
1
3
6
2

пысықт. барлығы
ретінде
3
5
2
3
4
7
1
1
2
8
1
3
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Салыстырмалы шырай

Шағын
шырай
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рақ
рек
шіл
шыл
ғыл

23
9
12
8
6

22
23
1
2
2

45
32
13
10
8

ғылт
ғыш

13
2

6
–

19
2

ілдір

2

1

3

81

70

156

көк+шіл
ақ+шыл
қыз+ғыл – 2,
бозғыл – 4,
сұрғыл – 2.
қызғылт,
сұрғылт сарғыш
көг+ілдір

№3. С. Мұқанов. «Жұмбақ жалау» романы
(1939, көлемі 500 бет)

Салыстырмалы шырай

Шырай
формалары

анықт.
ретінде

пысықт.
ретінде

барлығы

тау

10

1

11

теу

1

1

2

дау

5

3

8

деу

–

4

4

лау

3

5

8

леу

4

–

4

рақ

4

15

19

рек

7

18

25

34

47

81
көгілдір – 1,
аппақ,
көкпеңбек,
қызғылт – 1

104
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№4. Ғ. Сланов. «Дөң асқан» романы (1933, көлемі 300 бет)
Шырай
формалары

Бəсең шырай

Салыстырмалы
шырай

Шағын шырай

анықт.
ретінде

пысықт.
ретінде

барлығы

тау

2

–

2

теу

3

–

3

дау

1

–

1

деу

–

–

–

лау

–

2

2

леу

3

–

3

рақ

2

1

3

рек

5

6

11

шыл

–

–

–

шіл

–

–

–

ғыл

–

–

–

ғылт

1

–

–

ғыш

–

–

–

ілдір

–

–

–

ғыш

–

–

–

17

8

25

№5. Ғ. Мұстафин. «Өмір мен өлім» романы (көлемі 300 бет)

Бəсең шырай

Салыстырмалы
шырай

Шырай
формалары
тау
теу
дау
деу
лау
леу
рақ
рек

анықт.
ретінде
–
2
1
3
1
3
5
4

пысықт.
ретінде
1
–
–
1
1
–
13
14

барлығы
1
2
1
4
2
3
18
18
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шыл
шіл
ғыл
ғылт
ілдір
ғыш

Шағын шырай

2
1
–
–
–
–
22

105

–
–
–
–
–
–
30

2
1
–
–
–
–
52

№6. Ə. Əбішев. «Жас түлектер» романы (1945, көлемі 300 бет)

Бəсең шырай

Салыстырмалы
шырай

Шағын шырай

Шырай
формалары
тау
теу
дау
деу
лау
леу
рақ
рек
шыл
шіл
ғыл
рылт
ілдір
рыш
ша

Барлығы

анықт.
ретінде
2
2
1
1
–
2
5
13
–
1
–
2
–
–
1

30

пысықт.
ретінде
–
1
–
1
–
–
6
23
–
–
–
–
–
–
–

31

барлығы
2
3
1
2
–
2
11
36
–
1
–
2
–
–
1
тезірек – 18 рет
қайталаған,
көкшіл
сарғылт
сұрғылт
ақша нұры
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АЛҒЫ СӨЗ
Қазақ тілі мəселелері там-тұмдап Октябрь революциясынан
бұрын да зерттеле бастап еді: тіліміздің грамматикалық саласынан азды-көпті еңбектер шыққаны мəлім1. Сондай-ақ тіліміздің сөз
байлығы саласынан кішігірім сөздіктер де жасалған-ды2. Бірақ ол
еңбектерде тілдің дыбыс жүйесі (фонетикасы) морфология аясында
тым қысқа баяндалып, келте топшыланатын; солай бола тұрса да,
бұрынғы кездегі осы саладағы еңбектердің мəнін жоққа шығаруға
болмайды: сол кездегі орыс зерттеушілерінің қазақ тіліне деген
инабатты көңілі үшін, ана тіліміздің басты қағидаларын өз əлінше
ориенталистика əлеміне тұңғыш рет паш еткені үшін қазақ халқы
ол авторларға өзінің алғысын жолдайды.
Біріншіден, ғылым түгіл, жалпы мəдениеттен кенже қалған
сол кездегі халқымыздың тілінің зерттелу дəрежесін осы күнгі
қарқынмен, қол жеткен ұшан-теңіз табыспен ешбір де салғастыруға
болмайды. Бұл көп түсінікті керек те етпейді.
Екіншіден, ғылым əрі қарай дамып, тереңдеген сайын, оған
қояр талап та күшейе бермек. Ауыз толтырып айтарлық көп
еңбек бола тұра, қазақ тілі əлі де толық зерттелді дей алмаймыз.
Əсіресе, лексика мен фонетика тарауынан шаршы етек олжамыздан олқылығымыз басым жатыр. Сөз байлығын зерттейтін білім –
1

Н.И. Ильминский. «Пособие к изучению киргизского языка» (бұдан былай киргиз
деген сөзді революциядан бұрын шыққан əдебиетте кездессе, қазақ деп түсіну керек,
өйткені ол кезде қазақты киргиз деп, қырғызды қара киргиз деп атаған – Ғ. М.), Казань, 1861; М.Терентьев. «Грамматика турецкая, персидская, киргизская, узбекская».
СПБ., 1875; «Грамматика киргизского языка». Оренбург, 1898; Н. Лаптьев, «Грамматика киргиз-кайсацкого языка». 1898; П.М. Мелиоранский. «Краткая грамматика
казак-киргизского языка». І Ч. 1894 и ІІ часть, 1897 г., т. б.
2

«Киргизско-татарские наречие (словник)». Омск, 1860; И. Букин. «Русско-киргизский и киргизско-русский словарь». Ташкент, 1883; В. Катаринский. «Киргизско-русский словарь». Оренбург, 1897; «Киргизско-русский словарь». Изд. 2-ое. Оренбург,
1903 (Ильминскийдің 1861 ж. шыққан сөздігі дегенді алғы сөзінде айтады – Ғ. М.);
М.А. Машанов. «Русско-киргизский словарь». Оренбург, 1889, т. б.
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лексикология, көбіне, лексикография аясынан шыға алмай жүр.
Басқаша айтқанда, түрлі сөздіктерді шығарумен (ірілі-уақты екі
тілді, бір тілді алуан-алуан сөздіктер) сарқыла келе, «Орысшақазақша үлкен сөздік» (Москва, 1954 ж.) пен қазақ тіл білімі тарихында тұңғыш жасалған «Түсіндірме сөздікке» келіп түйді1.
Теориялық еңбек белгілі бір дəрежеде ғылыми топшылауды керек етеді. Ал сөздік атаулының көпшілігі тілдегі əрқилы сөздерді
жіпке тізіп, əр сөздің өзіне ғана тəн семантикалық, кей уақыт
стилистикалық қасиетін сипаттайды. Күллі сөздердің негізінде лексикология курсын жасау қазақ тіл білімі түгіл, жалпы тіл білімінде
əлі күнге сəтті болмай жүр. Жеке құнды деген еңбектердің қайқайсысында да ғылыми талдау, теориялық топшылау кемде-кем
ұшырайды. Сапасы тым-ақ жақсы деген еңбекте лексикологиялық
мəселелердің кейбірі айтылады да, дені қаға берісте қалып қояды.
Мұның басты себебі сан алуан сөздердің əрқайсысына тəн өзіндік
«заңына», жеке-дара семантикалық сырына байланысып жатыр.
Батыс лингвистері осы жағдайды «ескере» келе, сөздің
семантикалық қасиеті тіл білімі қарауына (компетенциясына)
жатпауға тиіс деп те ойлайды. Лексиканың ерекшелігіне үстіртін қараған кісіге батыс ғалымдарының бұл концепциясы ақылға «қонымды» болып та көрінуі ықтимал. Олай дейтін себебіміз:
белгілі бір лексикологиялық монографияда лексикалық құбылыстың архаизм, неологизм, т.б. кей салалары өзінше жүйелі түрде
баяндалады да, тілдегі ең көп сөздер (əсіресе нейтраль сөздер),
халықтық қасиеті күшті сөздер атүсті аталып, жүрдім-бардым
талданады. Осының салдарынан лексикологиялық зерттеулер
көңілдегідей шыға бермейді. Қай тілдің болса да лексикасына
арналған еңбекте бұл тəрізді ойсыраған олқылық түгелімен бірдей кездеседі деуге болады. Бұл – қиын да қызық мəселе: тілтілдің өзіндік заңы болуымен қатар, көп тілдерге ортақ қасиеттер
кездеспей қоймайды. Ол ортақ қасиет тілдердің лексикалық
құбылысынан жиі кездеседі. Совет лингвистикасының көрнекті
өкілдерінің пікірінше, лексика заңдылығы жеке-дара сөзбен
ғана емес, сөздердің жүйелі тобымен ұласып жатады; екінші
сөзбен айтқанда, тілдегі (немесе тегі бір əлденеше тілдердегі)
1

Бұл туралы толық мəліметті лексикография бөлімінен қараңыз.
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лексикалық типтермен ұласып жатады. Сол лексикалық ережеқағидаларды жан-жақты тани білгенде ғана лексикалық монография ойдағыдай шыға алады. Бұл жөнінде тағы бір ескеретініміз:
шын мəнінде лексикологиялық еңбек тарихи аспектімен тығыз
байланысты болғанда ғана ғылыми еңбек тууы даусыз. Белгілі
бір сөздің төркінін іздегенде, ол сөздің біздің тілімізге қай тілден
тікелей келгендігі, қай тілден жанамалап келгендігі айқындалуы
жөн. Бұрынғы жазба («əдеби») тілімізде «шаһар» сөзі бізге иран
тілдерінің бірі тəжік тілінен ауысты дейміз. Арғы төркінін тексере келсеңіз, бұл сөз парфян тілінен ауысқанын аңғарасыз. Бұл
жəйт қазіргі əдеби тілімізден де айқын көрінеді. Мысалы, əрқилы
интернационалдық сөздер тілімізге орыс халқының тілінен ауысып жатыр. Ал ол сөздердің түп нұсқасы өзге батыс немесе шығыс
тілдеріне апарып соғады (мəселен, социализм, коммунизм, республика, т.б.), бірақ бұл ретте сөз ауысушы тікелей тіл – орыс
тілі болып есептеледі. Тілдегі бұл процесті ескермеуге, елемеуге
болмайды. Бұл – тіл-тілдің бəрінде дерлік кездесетін ақиқат факт.
Сөз ауысудың басқа да толып жатқан жолы бар. Лексиканың осы
тəрізді құбылыстары тарихи тұрғыдан зерттелсе ғана жүйелі топшылау болмақ; шын мəніндегі ғылыми курс тарихи лексикология,
тарихи фонетикамен ұласып жатады.
Грамматиканың болсын, лексикологияның болсын негізгі
объектісі – сөз. Тіл білімінің басты арқауы – сөздің сырын ашу
лингвистиканың негізгі міндеті болып есептеледі. Бұл туралы да,
сөз эквиваленті – фраза туралы да, фонетика туралы да оқушымызға
ұсынып отырған осы еңбекте шама келгенше бір қыдыру пікірлер
айтылады. Бірақ бұл еңбекті сипаттама тұрғысынан жазылған
еңбек деп ұғыну керек.

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

115

ЛЕКСИКА
І
§ 1. Лексика туралы жалпы түсінік
Лексика – көне гректің lехіkоs (сөздік) деген сөзі. Лексика деген сөз жер жүзіндегі халықтар тілінің көпшілігінде термин болып қалыптасып кеткен. Біздің тілімізге ол орыс тілі арқылы келіп
орнықты. Бұл термин – бір тілдегі барлық сөздердің жинағы деген
ұғымды білдіреді. Осы лексика деген терминнің ұғымына тілдің
жергілікті ерекшелігі де, сол бір тілдің говорлары да, диалектілері
де енеді.
Кейде бұл термин жазушының немесе жеке шығарманың тілі
яки ғылымның бір саласының тілі деген мағынада да қолданылады.
Мұның сөздік құрам (инвентарь) деген ұғымның мағынасына да
жақын болуымен қатар, одан гөрі өзгешерек, өзіне тəн ерекшелігі
де бар. Өйткені лексика сөздік құрам мен негізгі сөздік қорды
түгел қамтиды, бірақ олардың арасындағы айырмашылықтарын
ажыратпайды.
Лексиканың құрамына сөздің құрылымын тексеретін – лексикология, мағыналарын тексеретін – семасиология, шыққан төркінін тексеретін – этимология, сөздік жасау, сөздерді жүйелі түрде
жинау ісін тексеретін – лексикография кіреді. Бұған фразеология
да іргелесіп отырады.
§ 2. Тілдің лексиканы тексеретін тараулары
Тіл ғылымының этимология, лексикология, семасиология, лексикография деген тараулары лексиканы тексереді.
Сонымен қатар лексика грамматиканың объектісі, негізгі базасы болып табылады. Грамматикалық категорияларды, сөздің
грамматикалық өзгерістерін, түрленуін, бір сөз бен екінші сөздің
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байланысын – оның негізгі объектісі болатын – сөзден бөліп
қарауға болмайды; мысалға морфология саласындағы сөз таптарын алайық; онда зат есім, сын есім, септік жалғаулары, тəуелдік
жалғаулары дегендерді сөзден бөліп қарауға мүлде болмайды.
Олардың мағыналық түрленуін сөзсіз түсіну немесе түсіндіру
мүмкін емес. Солай бола тұрса да, грамматика – грамматикалық
категорияларды тексеруге, зерттеуге бейімделген ғылым болғандықтан, лексиканы кең қамтымайды. Грамматика сөзді дайын
күйінде алады, ал ол сөздің шығуын, дамуын, т.б. тексермейді.
Лексикология тілдегі барлық сөздердің жиынтығын, сөз байлығын зерттейді, тілдің негізгі сөздік құрамының келелі мəселелерін түгел қамтып, оны егжей-тегжейлі түсіндіруді мақсат етеді.
Сөзді саралап тексеріп, олардың ішкі заңдылықтарын, сыртқы
(дыбыстық) көріністеріндегі ерекшеліктерін қарастырады, яғни
сөзді негізгі екі тұрғыдан алып қарастырады. Олар: ішкі мағына
мен сыртқы дыбыс. Бұлардың бірінсіз бірі қолданылмайтыны
жəне олардың өзара ерекшеліктері жөнінде кейін айтылады.
§ 3. Сөздің пайда болуы
Тіл мен ойлау о баста-ақ бірлікте туып, бірімен-бірі тығыз байланыста болған. Тілдің шығуын марксистік ілім еңбекпен қатар
қойып қарайды. Политэкономиядағы «Еңбек – бүкіл байлықтың
көзі» деген анықтаманы қолдай отырып, Ф. Энгельс: «Ол – адамның барлық өмірінің ең бірінші, негізгі шарты жəне, болғанда
қандай, оны біз белгілі дəрежедегі мағынада адамның, өзін еңбек
жасады деуіміз керек»1, – деп жоғары бағасын айтады. Еңбек болмаса, сөйлеу тілі де болмас еді. Өйткені еңбектің нəтижесінде
адамның миы ойлау дəрежесіне жетеді. Ал ойлау тіл арқылы болады. Тіл мен ойлау еңбек процесінде мидың жетілуіне байланысты
шыққан болса, керісінше, мидың дамуы тіл мен еңбекке қайталай
əсер етеді2.
Сөз3 ол баста күнделікті қоғам өмірінің қажетінің салдарынан пайда болған. Мұны Ф. Энгельс: «Адамдардың біріне-бірінің
1

Ф. Энгельс. «Диалектика природы». М., 1941. С. 137 (аударма біздікі).

2

Бұл да сонда, 134-б.

3

Сөз дегенді бұл арада речь деген мағынада қолдандық.
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бірдеме айтуы керек болды. Сондықтан маймылдың сөйлеуге
ыңғайланбаған тамағы бірте-бірте дамып, ауыз ішіндегі мүшелер
айырым дыбыстарды бірінің артынан бірін айтуға үйренді», –
дейді1. Онан əрі қарай сөз бірте-бірте дами береді.
Бұл арада бір ескертетін мəселе, сөздің шығуы мен жеке
тілдердің шығуын бір-бірімен шатастыруға болмайды. Өйткені
сөздің шығуы адамның адам болуымен байланысты бір миллион
жылдар шамасында деп топшыланылады2. Бұл – шамамен айтылса да, толып жатқан математикалық есептер, материалдық
мəдениеттің қазба мұралары, адам анатомиясының эволюциясы, т.б. с. ғылыми дəлелдерге негізделген.
Адамның адам болуы да ойлау мен сөздің болуынан. Егер ойлау мен сөз болмаса, адам айуаннан бөлініп шықпас та еді. Ендеше,
сөз тым ерте кезде пайда болған. Алайда қай жердегі адамдардың
тілі бұрын, қайсысы соңғы шыққаны бізге белгісіз. Сондықтан
алғашқы кезде барлық материкте адамдар болып, барлығының
тілі бір кезде əр жерде, əртүрлі болып жасалды ма, болмаса бір
жердегі адамдар дүние жүзіне таралып, əуелдегі бір тіл жергілікті
жағдайға қарай, əрқилы болып кетті ме? Бұл сұрауға нақты жауап
беруге конкрет факт жоқ болғандықтан, əрбір ғалым өзінше жорамалдайды.
Соның бірі – Р.А. Будагов, мүмкін, адам баласы географиялық
жағдайға байланысты белгілі бір кең атырапта болып, соңынан
басқа жерлерге тараған болар3 деген пікірді қолдайды. Біздің ойымызша, бұл пікірдің екі жағы бар. Алдымен, адам баласының хайуанат дүниесінен бөлініп шығуына географиялық ортаның əсері
тиді, олардың өмір сүруіне қолайлы жағдай қажет болды дегені
дұрыс. Ал бір жердегі адамдар (мейлі ол кең атырап болсынақ) басқа материктерге тараған деген пікірге біз күмəнданамыз.
Өйткені техниканың жоқ кезінде, басқа материкке қалай өтеді?
Тегінде, адам баласының хайуанат дүниесінен бөлініп, адам болып
шығуы бір жерде ғана болмай, ілгерінді-кейінді əр жерде болуы
1

К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. XІV. 1931. С. 456.

2

М.О. Косвен. «Очерки истории первобытной культуры». М., 1953. С.3; Р.А. Будагов. «Введение в науку о языке». М., 1958. С. 329.

3

Сонда, 352-б.
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да ықтимал. Айталық, Азия, Африка, Еуропа – бұл үш материкте өзара қатынас болған шығар десек, Австралия мен Америкаға
халықтар басқа жерден көшіп барды деу де өте қиын.
Сөйтіп, моногенезис (бір тілден тарау), полигенезис (көп
тілден тарау) мəселелерінің көпшілігі осы күнге дейін болжау
дəрежесінен аса алмай, нақты шешім таба алмауы – бұл процестің
тым көне кезде болғандығынан еді.
Тілдің шығуы жөнінде көптеген философ тілші, тарихшылар
талай-талай пікірлер айтты. Біреулер тілді «тəңірі тағала» даяр
күйінде адамдардың қолдануы үшін жаратып, адамдарға əкеп
берген деп соқты1. Онан кейінгі кездерде де көптеген философтар
əртүрлі жасанды теориялар шығарды. Олар, негізінде, екі бағытта – материалистік жəне идеалистік бағытта болды. Солардың
ішінде көне грек ойшылдарының еңбектерінде материалистік
тұрғыдан басталатын «тұрақтану» теориясы (мұның басы – Демокрит V ғасыр, біздің жыл санауымыздан бұрын) деген ағым болды2. Бертінірек, XVІІ ғасырдан бастап, «дыбыс еліктеу теориясы»
(ономопоэтикалық) шықты. Бұл теорияның көрнекті өкілі – неміс
ойшылы Лейбниц. Ол екі түрлі тіл бар: біреуі ерте кезде жасалған
түбір тіл, екіншісі – кейінірек жасалған жасанды тіл дейді.
Лейбництің ойынша, «дыбыс еліктеу» ең алдымен «түбір тілде»
болады. Ал «жасанды тіл» «түбір тілді» ілгері дамытады, байытады. Сөйтіп, ол екеуі бірлесе отырып, дыбыс еліктеу принципін
дамытады. «Жасанды тіл» «түбір тілден» алыстаған сайын «дыбыс
еліктеу» арқылы сөз жасаудың табиғилығы азая береді. Олардың
басым көпшілігі символға айналады3.
Сонымен қатар «эмоциялық теория» деген де болды. Бұл теорияны шығарушылардың ойынша, одағай сөздер дыбыс пен
мағынаға бөлінбейтін бүтін болып жымдасып жатады да, олардың
арасында «табиғи байланыс» болады. Ал одағай дыбыстар сөздің
түрлі категориясына бытырап, сөз табын жасап, сөзге айналып кеткенде, дыбыс пен мағынаның арасы алшақтап, бұрынғы «табиғи
байланысы» жойылады дегенді айтады4.
1

В. Томсен. Сб. «Античные теории языка и стиля». С. 24–33.

2

«История языкознания конца XІX века»// Русский перевод. 1938. М., С. 28.

3

Г. Лейбниц. «Новые опыты о человеческом разуме»/ русский перевод. М., 1936.
С. 244–248.
4

Бұл туралы толық түсінік алу үшін Р. А. Будаговтың «Очерки по языкознанию»
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Дұрысында, дыбыс пен мағынаның табиғи байланысы емес, сөз
бен дыбыстың өзара байланысы бар. Сондықтан тілдегі сөздерден
дыбысты бөліп алып, ойлаумен, мағынамен байланыстыру, əрине,
теріс. Оны сөзбен бірге қарау керек. Сонымен қатар, тілдің шығу
тарихын «одағай» теориясымен, «эмоционалдық теориямен»
шешеміз деулері де теріс.
Солар сияқты, Н.Я. Маррдың «таза ойлау» теориясы ойлау
мен тілді екіге бөліп тастап, бұлардың арасындағы тығыз бірлікті
жоққа шығарды. Маррдың айтуынша, ол баста адамдарда «таза ойлау» ғана болған, олар əуелі «ыммен» сөйлескен, онан кейін келе
дыбыс тілі шығып, бұл дыбыс тілі ойлаудың дамуы арқасында
жойылып, тағы да «таза ойлау» қалған, кейін техникалық əдіспен
«таза ойлаудың» жаңа түрі – қатынас құралы шыққан.
Н.Я. Марр тілдің шығуын «төрт элемент теория»-сымағымен
дəлелдеуге тырысты. Бұл төрт элементтік «теорияны» қолданушылар қазақ филологтары арасында да болды. Бұл сияқты пікірлерге 1950 жылғы «Правда» газетінің бетіндегі айтыс үзілдікесілді тыйым салды.
Жаңа тіл білімінің семантика туралы «Яфеттік теориясы», –
дейтін Н.Я. Маррдың ілімін қолдаушылар, – сөз мағынасын негізгі базасынан (сөзден) бөліп алып, дыбыстан тыс, дыбыстың
қабығынсыз-ақ ойлау болады. Сөйтіп, олар семантика дыбысқа,
дыбысталуға тəуелді емес деген теріс қорытынды шығарған. Соның нəтижесінде сөз мағынасы асыра бағаланып, тілдің басқа категориялары еленбей, семантиканың көлеңкесінде қалып қойған;
бертін, 1950 жылы, «Правда» газетінің бетіндегі айтыстан кейін,
ойлау мен тілдің арақатынасы туралы көптеген ғылыми еңбектер
жарыққа шықты1.
§ 4. Сөз – лексикалық единица
Сөз – дыбыстық форма мен мағынаның тұтастығы, ақиқат
заттың, құбылыстың жинақты бейнесінің белгісі.
(М., 1958 шыққан) деген еңбегінің 4-тарауын; Л.О. Резниковтың «Понятие и слова»
(ЛГУ., 1958) деген еңбегінің 12-бетін; В.А. Звегинцевтің «Семасиология» (МГУ.,
1957) деген еңбегінің 77-84-бб. қараңыз.
1

Бұл туралы В.А. Звегинцевтің «Семасиология» деген еңбегінен (МГУ, 1957). «Яфетическая семантика», «Новое учение о языке» деген бөлімдерін қараңыз.
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Бұл туралы академик В.В. Виноградов: Сөз дегеніміз – фонема болатын дыбыстардың белгілі бір жүйеде дыбысталуы мен
мағыналық бірлікте болуы, – деген пікірді айтады1.
Заттың, құбылыстың бейнесі адамның миына сыртқы түйсік
арқылы əсер етеді. Адам тіл арқылы, яғни белгілі сөз арқылы,
ойлайды. Ойлауға қатысқан сөз мағыналы дыбыстардың жүйелі
түрдегі дыбысталуы, айтылуы түрінде болады.
Ал олар айтылмаған жағдайда да, ойлау белгілі дыбыстар
образы арқылы болады. Сөйтіп, дыбыстардан құралған сөздің
мағынасы ұғымның мазмұны болады. Ал ұғымның мазмұны –
заттың, құбылыстың адам санасындағы бейнесі (отражение). Байқасақ, бұлар бірімен-бірі тығыз байланыста.
Сөз деген терминді тар мағынада заттың, құбылыстың атауы деп немесе сөз ұғымының белгіленген түрі деп те айтады.
Бұның өзі сезімдік форма (дыбыс) мен ұғымның (мағынаның)
өзара бірлестігі екені есте болады. Өйткені сөзді дыбыстардың
құралуы ғана десек, немесе заттың бейнесі десек те, бір жақты
анықтама болып шығады. Себебі дыбыстардың құралуы ұғымның мазмұнына тікелей байланысты болғандықтан мұнда заттың
бейнесі аңғарылмай қалады2. Ал заттың, құбылыстың атауы ғана
десек, сөздің материалдық жағы, ұғым, дыбысталу көрінбей қалады. Сондықтан сөзді дыбысталу мен мағынаның бірлікте болуының нəтижесі деп тұтас алған дұрыс. Бұлар сөздің ішкі жағы
болып саналады. Ал зат пен құбылысты алсақ, олар сөзден тыс,
сыртқы əсер болып табылады.
Сөздің атқаратын қызметін айта келіп, В.В. Виноградов: «Сөз
тек дыбыс пен мағынадан ғана құралатын болса, онда тілде əрбір
жаңа ұғымды, жаңа пікірді, жаңа мəнді белгілеу үшін ерекше
дыбыстар шығып, жеке ерекше сөздер болуға тиіс емес пе?» –
дегенді айтады3. Сөз жоқ, дыбыс болған жердің бəрінде мағына
бола бермейді. Мағынасыз нəрседе ұғым да болмайды. Ұғым болмаса, сөз де жоқ. Сондықтан системалы тілде белгілі тілдік заңға
бағынып, айтушы мен тыңдаушыға ортақ, яғни екеуіне де түсінікті,
1

В.В. Виноградов. «Русский язык». М–Л., 1947. С. 12-13.

2

Л.О. Резников. «Понятие и слово». ЛГУ., 1958. С. 110.

3

В.В. Виноградов. «Русский язык». М.–Л., 1947. С. 12.
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сөз жасарлық, белгілі мағына берерлік ақиқат дыбыстардың бірлестігінен туатын мағыналы дыбыс құрылысын сөз жасаудың бір
элементі деп ұғыну керек.
Осыны ескерген профессор А.И. Смирницкий: «Звуковая материя языка, крайняя существенная для него (языка), без которой он
не может существовать и развиваться как действительно важнейшее средство общения, составляет все же лишь одну его сторону,
внешнюю; у языка есть и другая сторона, внутренняя, смысловая
сторона значений»1, – деген еді.
Сөйтіп, сөздің дыбысталуы мен мағынасын жалаң түрде түсінбей, оның күрделі екенін жете ұғыну үшін мына схема арқылы
көрсетсек те болады.

Бұл схеманы2 жете түсіну үшін, атау дегеннің не екенін қарастырайық. Бұған Л. Фейербахтың берген анықтамасын В.И. Ленин өзінің «Философиялық дəптерінде» былай деп келтіреді: «Что
такое название? Служащий для различения знак, какой-нибудь
бросающийся в глаза признак, который я делаю представителем
предмета, характеризующим предмет, чтобы представить его себе
в его целостности»3.
1

А.И. Смирницкий. «Объективность существования языка». сб. МГУ., І954. С. 23.

2

Бұл схема сонан алынды. 26-б.

3

В.И. Ленин. «Философские тетради». М., 1947. С. 320.
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Мағына деген дөңгелекпен ірі жазылған шеңбер суретте көрсетілгендей, бөлек, іргелес қана болып тұруға тиіс емес, екеуі
бірге болуы керек еді. Өйткені дыбысталу мен мағына бір бүтін
болғанда, бір нəрсенің екі беті де, екі жағы да емес. Олар бірінен
бірі ажырамайды. Сондықтан мына схема тек қана екеуін көрсету
үшін бөлініп тұр. Дұрысында оларды бір бүтін деп түсінген жөн.
Сыртқы дөңгелектерді зат, құбылыс, ал олардың барлығына
ортақ сөз үлкен жазылған шеңбер деген дөңгелек деп қарау керек;
өзгелері үлкен əріппен жазылған шеңбер деген сөздің мағыналары,
бұл шеңбер атау болып, оның затқа қайтқан белгісі (пунктир
сызықпен) көрсетілді.
Заттың бейнеленуінің тілдік дыбысталуға тікелей əсері жоқ
болғандықтан мағына арқылы көрсетіледі. Əрине, дыбысталусыз, дыбыс образынсыз мағына да жоқ екені ескеріліп, ортадағы
сөздердің қоршауын соқтыра өткізген бейнелеу (отражение) жинақты, яғни жинақталған ой болатынын ескерте кеттік.
Сөздің күрделілігі, міне, осындай болады. Оны жалаңаштап,
жабайылап ұғынуға болмайтынын естен шығармау керек.
Сөйтіп, ең алдымен сөйлеудің ең ұсақ единицасы – сөзді, оны
құрайтын мағыналы дыбыстарды зерттей келіп, ақырында, тілдің
жоғарғы единицасы – сөйлемді тексерген жөн.
§ 5. Сөз бен дыбыс
Сөз дыбыстардан құралады дедік. Бірақ дыбыс болған жердің
бəрі сөз болып қалыптаса бермейді. Сөзді фонемалық дыбыстар
ғана құрайтыны жоғарыда айтылды. Фонемалық дыбыстар да
қалай болса-солай тіркесіп сөз құрай бермейді. Мысалы, тал десек, сөз болады, ал лат десек, сөз болмайды. Сөз бен дыбыстың
арасында заңды бірлік бар. Ол заңдылық бұзылса, екеуі де тұрақты
қалыптан айрылып қалады. Бұл заңдылық дəстүрлік принципке
сүйенеді. Сөз бен дыбыстың бірлігі мынада: 1) Сөз болмаған жерде дыбыс жүйесі жоқ. 2) Дыбыссыз сөз жоқ. Дыбыс – сөздің материалы.
Дыбыс – тілдің материалдық қабығы, оның көрінісі. Бірақ
тілдегі сөйлеудің ең кіші бөлшегі сөз болып табылатынын естен
шығармау қажет. Өйткені мағына сөйлеммен, сөз тіркесімен,
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олардың ең кішкентай бөлшегі – сөзбен беріледі. Ал дыбысқа
келсек, ол мейлі жалаң, мейлі күрделі болсын мағынаға ие бола
алмайды. Бірақ сөздің мағынасын ажыратуға құрал болады. Мысалы: біз, боз деген сөздерді ажыратуға құрал, белгі болып тұрған –
о мен і дыбыстары. Сондай-ақ бөз деген сөздің дауысты дыбысын
өзгерту арқылы баз, бұз, без, біз, бөз, боз деген 6 түрлі сөз жасап,
алты түрлі мағынаны білдіре аламыз. Осы сөздің басқы дыбысын
өзгерту нəтижесінде көз, сөз, төз т.б. сөздер, соңғы дауыссыз дыбысын өзгерту арқылы бөс, бөл, бөк тəрізді сөздер жасауға болады.
Ал осы дыбыстарды жеке алып қарасақ, ешбір мағына бере алмайды. Сөйтіп, жеке айтылған дыбыста мағына болмағанымен, дыбыстар тіркесі – сөз жасайтын қажетті материал, тілдің материалдық
көрінісі болып табылады.
Дегенмен жоғарыда келтірген мысалдарымызға қарап, дыбыс болған жердің бəрінде сөз жасауға қолайлы өзіндік ортақ
заңы бар екен деп те ұғынуға болмайды. Егер бүкіл тілдерге
ортақ сөз жасайтын фонетикалық заң болса, қазақша – нан, парсыша – шүрек, орысша – хлеб, немісше – брот деп аталмай,
барлығына ортақ бір аты болар еді. Əрине, олай емес, əрбір тілдің
дыбыстық құралым ерекшелігіне қарай, өзіне тəн ішкі заңы бар.
Адамдардың ерте кезден бері қолданып келе жатқан қоғамдық
қатынас құралы – тіл бірте-бірте даму барысында шыңдалып,
икемделіп отыратындық тəжірибесі салдарынан əр тілдің өзіне тəн
ішкі заңдары келіп шығады. Бұл жағдай сөз құрылымы жағынан
жақын, грамматикалық құрылысы үйлес, туысқан тілдердің өзінде
де əртүрлі болады.
§ 6. Сөз бен дыбысталу
Сөз бен оның дыбысталуы да бір-бірімен тығыз бірлікте.
Өйткені тілге тəн дыбыстар арқылы тəртіпсіз құрғақ дыбысталу
сөз бола алмайды. Сөз болу үшін лексика құрылымына сай болу
керек. Сонымен қатар дыбысталусыз сөз болуы да мүмкін емес.
Мысалға бал деген сөзді алсақ, бір тілдің көлемінде сөздің дыбысталуы да, мағынасы да біріне бірі сай болғандықтан, бұл сөз
заңды құбылыс болып саналады. Бұл сөзді, керісінше, лаб деп
айтсақ, ешбір мағына жоқ, əлдеқалай айтыла салған жүйесіз ды-
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быстар тобы болар еді. Өйткені сөз объективтік ақиқаттың бейнесі
(отражениесі) болғанның өзінде заттың тікелей қатынасы емес,
ойлау арқылы сөзбен байланысады. Ал сөз жүйесіз, қалай болса
солай айтыла салған дыбыстардың топталуы емес, белгілі дəстүр
бойынша дыбысталған ұғым мазмұны мағынамен шеңберленген
болады. Сондықтан лаб дегенде дыбысталу бар да, сөздік мағына жоқ. Сөздік мағына жоқ болса, сөз де жоқ, ойлау да жоқ.
Мағынаның өзі де жылжымалы, өзгермелі болып, бір мағына
біресе көптеген затқа ортақ болып, біресе бірнеше мағына бір затты айтуға қолданылатынын да естен шығаруға болмайды.
Сөз бен дыбысталу арасында елеулі айырмашылық бар. Жүйелі дыбыс қосындыларынан сөз де жасалады, жеке сөз емес,
грамматикалық элементтер де жасалады. Үшін, сайын, гөрі дегендер сөз емес, бірақ мұнда жүйелі дыбысталу бар. Демек дыбысталу мен сөз бір емес, екі айырым ұғым. Сөйтіп, дыбысталу – сөздің
басты элементі.
Дыбысталусыз сөз де жоқ, мағына да жоқ.
Бұлардың ара қатысын схемамен көрсеткенде Л.О. Резниковтың
схемасын келтіруді қолайлы деп таптық.

1. Предмет – зат, оның белгісі, əрекеті (қалыпты мағынасын
түгел қамтып, кең мағынада алынды). Предмет сөзге əсер етсе, сөз
оны дыбысталу арқылы атайды.
2. Сөз орталықта тұрып, мағына мен дыбысталуды жүзеге асырады;
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3. Дыбысталу – сөздің сыртқы материясы, бірақ, схемадағыдай;
бір жағы емес.
4. Мағына – сөздің ішкі мазмұны – образ. Бұл да өз алдына дара
емес.
5. Сөз үлкен шеңберді түгел қамтиды.
Сөйтіп, бұл схема сөздің байланыстарын нақты көрсетпегенмен,
бірсыдырғы көрнекі түрде түсінік береді.
§ 7. Сөз бен ұғым
Сөз болған жерде ұғым бар. Ұғым мағынамен тікелей байланысып, оймен, ойлаумен ұштасып жатады. Бұларды (ойлау мен
сөзді) бірінен-бірін тағы да бөліп алуға келмейді. Бірақ екеуін бірбіріне тепе-тең деп қарауға да болмайды.
Марксистік тіл білімінде ұғымды сөзден бөліп қарамай, сөзсіз ұғым болмайды дей отырып, сөз ұғымның қалыптасуында
маңызды роль атқаратынын да еске алады. Сөздің өзі белгілі
дəрежеде ұғымның қалыптасуы арқылы сараланып, дыбыстық бір
бүтін мағыналы сөзге айналады. Ұғымды қалыптастыруға, оны
айтуға, сөз қажет болады. Өйткені ойлаудың өзі де сөз арқылы
болатындықтан, ұғым да сөз арқылы пайда болады, бірақ ұғымның
мағынасы кең, бір сөзден де, көп сөзден де бір ұғым болуы
ықтимал. Ұғым түйсіктен (представление) басталады. Сырттағы
зат адам түйсігіне əсер еткенде адам ойлай бастайды. Ұғымды сөз
жинақтап аяқтайды. Сөйтіп, адамның сезім күйі ұғым мазмұнын
қабылдағандай дəрежеге жеткен кезеңде, сөз – түйсікті ұғымға айналдыратын форма деуге болады. Сондықтан ол екеуінің арасына
тепе-теңдік белгі қоюға келмейді. Сөздің шығуы ұғымның сезім
тұжырымының қабылдау актісі деуге болады. Сөйтіп, ұғымның
құралу процесі түйсіктен басталып, барлық жағдайда, барлық
кезеңде сөз арқылы аяқталады дегеннің өзінде оның мазмұны
мағына түрінде көрінеді. Соның нəтижесінде дыбысталу мен
мағынаның бірлігінен сөз келіп шығады1. Дыбысталу мен сөз, сөз
бен ұғым бір-бірімен тығыз байланыста болады. Сөз ұғымның
пайда болуына түрткі бола алмаса да, оның (ұғымның) құралу
1

Л.О. Резников. «Понятие и слово». ЛГУ., 1958. С. 12.
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процесін аяқтайды. Ұғым айналадағы заттық ақиқаттың сезімге
əсер етуінен пайда болады. Онсыз, яғни заттық ақиқатсыз, ешбір
ұғым да тумас еді. Сөйтіп, ұғымның мазмұны сөздің мағынасы болып шығады. Бірақ ұғым категориясы мен мағынаны да тепе-тең
деуге болмайды. Мағына – ұғымның қалыптасқан, айқындалған
түрі. Мағынаның ұғымнан айырылатын мынандай ерекшеліктері
бар: 1) ұғым категориясы дүние жүзіндегі тілдердің бəріне де ортақ, бəрі де тас, ағаш, көл, тау, жақсы, жаман дегенді ұғады,
яғни ұғым қай халыққа болсын бірдей. Ал сөздің мағынасы бəрінде бірдей емес, онда (сөз мағынасында) ұлттық ерекшеліктің ізі
болады. Əсіресе бұл ерекшелік сапаны белгілеуде айқын көрінеді. Ұғымда ұлттық ерекшелік жоқ десек те болады. Мысалы,
қазақ тілінде көмір деп сөнген шоқты түсінсек, шоқ деп жанған
күйін атаймыз. Шынында, бұл екі сөз екі түрлі заттың атауы емес,
заттың екі түрлі күйін белгілейді. Бірақ екеуі екі басқа, біріне бірі
қатыссыз атау болып сезіледі. Осы екі сөздің мағынасы көптеген
тілдерде екеуіне ортақ бір сөзбен белгіленеді де, олардың күйі
қосалқы сөздер арқылы айқындалады. Бұл қалып сөз мағынасының ұлттық ерекшелігін қалыптастырады:
1) Сөз формасына оралған ұғымның мазмұны сөздің мағынасына айналып, дыбысталу мен мағына бірлесе келіп, сөздің өзін
қалыптастырады;
2) Ұғымның мəні – сөз мағынасынан гөрі кеңірек, əрі жалпылау. Мысалға синоним сөздерді алсақ, жақсы, оңды, тəуір дегендер контексте бір ұғымды білдіреді, бірақ əртүрлі сөз;
3) Сөз біреу, ал ұғым көп болады. Мысалы: қара – түс, зат
мағыналарында бірнеше ұғымды білдіреді;
4) Жаңа ұғым я бұрыннан бар белгілі сөздің байланысы арқылы дамып, көбейіп отырады, я ескі сөзге ұқсас жаңа сөз жасалуы
арқылы жүзеге асады;
5) Сөздің екі жағы бар: а) сөздің мазмұны – мағынасы (мұнда
ұғым – орталық қазық); ə) дыбыстық комплекс сөздің сезім формасы (естілу бейнесі). Бұлар бірінен бірін бөліп алуға, бөліп
қарауға ешқашан да мүмкін болмаған бір бүтін. Ендеше сөз бен
ұғым бірлікте бола тұра, бір емес екен.

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

127

§ 8. Сөз бен мағына
Сөз болған жерде мағына болуы – табиғи нəрсе. Біз қандай
сөзге болсын мəн, мағына беріп, белгілі мазмұнда айтамыз. Сөз
мағынамен тығыз байланысты. Сондықтан сөз – мағынаның тірегі. Сөзсіз мағына жоқ. Бірақ бұдан сөз бен мағына екеуі бір
нəрсе деп қарауға болмайды. Өйткені тілде кейбір сөздер
мағынасын жоғалтқан, сонда да олар мағынасыз сөз болып өмір
сүре береді. Мысалға шылауларды алайық. Дейін, шейін дегендер – сөз. Бірақ нақты мағыналары осы күнде жоғалып, шылау
болып қалған (яғни мағынасыз сөздер де болады). Күн сайын келем, сол үшін келдім, соған бола келдім, келген сол ғой, суға қарай
беттеді, тауға таман беттеді. Осы мысалдардағы сайын, үшін,
таман, бола, ғой, қарай дегендер – сөздер. Ал олардың жеке тұрғанда ешбір мағынасы жоқ.
Ол сөздердің дыбысталуы, сыртқы дыбыстық формасы ғана
сақталған, ішкі мағына ажыраған.
Бұндай сөздерді бұрынғы жеке сөздік дəрежесінен бір басқыш
төмендеп, өзгеруге бет алған, өткінші кезеңде тұрған сөздер
деп санаймыз. Олар енді бір басқыш өзгерсе, жеке сөзден гөрі
грамматикалық элемент болып кетеді.
Немесе құлап қала жаздады деген сөйлемді алайық. Осында
үш сөз бар. Мұнда сөз дегенді сыртқы дыбысталу заңдылығына
мəн бергендіктен ғана айтамыз. Əйтпесе, алғашқы екеуі толық
сөз болса да, соңғы жаздады дегенді шартты түрде ғана сөз дей
аламыз. Өйткені ол жеке тұрып мағына береді деу қиын. Оны
тек қоя жаздады, қала жаздады, т.б. сияқты тіркес күйінде ғана
қолданамыз.
Бұлар сөздің сыртқы дыбысталуының сақталып, ішкі мағынасының өзгеруі. Ал, осының керісінше, сөздің ішкі мағынасы
сақталып, дыбысталу түрі өзгеретін де жай болады. Мысалы, лақ
деген сөздің бастапқы түрі оғұллақ болған. Ол бірте-бірте мына
сияқты өзгеріске түскен:
1. Оғул-лақ, 2. Оғұ-лақ. 3. Оғы-лақ. 4. Оғ-лақ. 5. О-лақ,
6. Ұ-лақ. 7. Ы-лақ. 8. Лақ.
Сөйтіп, түбір жойылған да, бұрынғы түбірдегі мағына жұрнаққа
ауысып, жұрнақ сақталып қалған.
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Сонда сөз бен мағынаны мына сияқты схемамен көрсетуге болады.

Бұл схемада 1. + – сөздің мағынасы да, дыбысталуы да толық
сақталған түрі; 2. + – мағынасы сақталған да, сыртқы дыбысталуы өзгеріске ұшыраған; 3. □ – дыбысталуы сақталған да, жеке
мағынасы жойылған.
Сөйтіп, сөз бен мағынаның өзара ерекшеліктері бар. Яғни
мағына мен сөз бір емес. Сондықтан сөз болған жердің бəрінде
мағына болуы табиғи заң болса, кейде онан ауытқып, мағынасы
аңғарылмайтын сөздер де болады деп түсінеміз.
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ІІ
§ 9. ЭТИМОЛОГИЯ
Этимология гректің еtуmos – ақиқат, logos – ілім деген сөздерінен
жасалған. Этимология жеке сөздің, кейде морфемалардың жасалу, даму тарихын, шыққан төркінін тексереді. Тіл білімінің
бұл бөлімі тарихи сөздіктер жасағанда жеке сөздердің төркінін
айқындауға, сөздің даму тарихының заңдылықтарын дұрыс шешуге көмектесетін маңызды құрал болып саналады. Мысалы:
аш-қыл-тым деген сөзді алсақ, оның түбірін тауып, жұрнақтарын
бөлектеп, оның басында қандай сөз екенін, кейін қандай жұрнақ
қосылып, қалай жасалғанын айқындауға этимологиялық əдіс керек
болады. Этимология – ж е к е с ө з д е р д і ң , г р а м м а т и к а л ы қ
т ұ л ғ а л а р д ы ң т а р и х ы н з е р т т е й т і н ғ ы л ы м. Осыны
түсіну үшін бірнеше фактіні алайық. Этимология тұрғысынан
қарағанда қызғылтым деген сөздің түбірі қыз болады. Өйткені
ол сөз қызыл, қызғыш, қызғылтым деген түрлерде мағыналас болады. Бұл сөздің түбірі қыз бала, отқа қызды дегендерден осы
күнде басқашарақ екенін ескереміз, оған ғыл жұрнағы қосылған,
мұндағы ғыл жұрнақ екенін боз-ғыл, сарғыл-т, қу-қыл дегендердегі
-ғыл,-қыл жұрнақтарымен салыстыра танимыз. Осының, қызғылтым дегеннің, соңғы жұрнағы тым осы күндерде де қолданылып
жүрген үстеу тым деген екенін этимология жолымен қарап, тым
қызыл, тым ащы дегендермен салыстыра отырып түп төркінін
шығарамыз.
Сөйтіп, қызғылтым, ашқылтым дегендегі тым – энклетика
болып, тым қызғыл -тым, тым ашқыл-тым деген проклетика
екенін аңғарамыз, бұл тым сөздің алдында келсе де, соңында
келсе де сөздік мағынасын жоғалтқан; бірде күшейткіш шылау;
бірде жұрнақ болып кеткен. Сөйтіп, бір жұрнақтың этимологиясын байқадық. Мұны, əрине, негізгі үш жақтан бірдей қараймыз.
Біріншіден, жұрнақ я шылау болу үшін ол форма көптеген сөздерге
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қосылып айтылуы қажет. Жоғарыда айтылған тым деген қосымша
тек қана қызғыл-тым деген сөзбен тіркесіп, ашқыл-тым, тұшқылтым, қышқыл-тым, сарғыл-тым дегендермен қосылмаса, онда
бұл қосымшаға көңіл аудармаған болар едік. Сол сияқты, қыз-ғыл
дегеннің түбірін қыз деу үшін оның да ғыл жұрнағы осы тектес
басқа сөздерге жалғануы қажет.
Мысалы: боз-ғыл, тар-ғыл, қу-қыл, т.б.
Екіншіден, мағыналық ерекшелігімен қатар, туыс тілдер фактісі салыстырылады. Мысалы, татар, башқұрт тілдеріндегі сарғылт, сар-ғыл.
Үшіншіден, көне түркі тілінде қолданылу (фонетика-морфологиялық) заңдылығы, мағынасы салыстырылады. Мысалы, қыз –
қызыл мағынасында болған (Махмуд Қашғари). Сондай-ақ жолдас-жора, бала-шаға деген қос сөздердің соңғы компоненттері
(жора, шаға) түсініксіз. Бұларды жеке алғанда біздің тілімізде
мағынасы жоқ. Бірақ бұл сөздерді этимология тұрғысынан қарастырсақ, жора1 деген сөз қырғыз тілінде біздің жолдас деген
сөзіміздің орнына қолданылады.
Шаға2 сөзі түрікпен, əзірбайжан тілдерінде бала дегеннің орнына қолданылады. Мысалы: Бу чага гараңқы гөрден ягты дүнйə
чыкды: Ол чага дүнйə геленинде ады билен гелди. Оның ады Гөроглы
болар3. Қазақшасы: Ол бала қараңғы көрден дүниеге шықты. Ол
бала дүниеге келгенде атымен келді. Оның аты Көроглы болар.
Сондықтан мағынаны айқындау үшін құрғақ жорамал көбінесе
қатеге соғып, жаза бастырады. Онан этимология аулақ болып,
қашан да нақты документке, тілдің даусыз фактісіне сүйенеді.
Кейде гипотеза, ғылыми жорамал жасағанның өзінде көптеген
аналогиялық фактілерге сүйеніп, оңай олжа, сəуегейліктен аулақ
болуға тиіс. Сондықтан, кейбір фактілерді түсіндіруде талдап
жатпай-ақ қорытынды айтсақ, оларды дəлелдейтін даусыз факті –
автор бар екенін түсінген жөн.
1

К.К. Юдахин. «Киргизско-русский словарь». Фрунзе, 1938. Мұны қазақ тіліндегі
кейінгіге жора болсын дегендегі жорамен (кейде жоралғы дегендермен) шатастыруға
болмайды, бұлар өзіне басқа, оны жол-жора деген тіркестегі мəніне қарай, өз алдына
бөлек қарау керек.
2

В.В. Радлов. «Опыт словаря тюркских наречий». СПБ., Т.4. 1905. С. 997.

3

«Гөроғлы». Ашхабад, 1958. 48-б.
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Этимология кірігіп, түрін өзгертіп кеткен сөздерді де тексереді.
Мысалы, Каспий теңізінің Маңғыстау жарты аралы деген тіркестегі Маңғыстау сөзінің ертедегі мағынасы қой жайылымы
деген екенін осылардың түбірін тексергенде (маң – қой, қазір
түрікпен, шор тілдерінде1, қышлақ – қыстау2 – ертедегі мағынасы
қысқы жайылым деген екенін) көреміз. Оны осы күндегі қыстау,
қышлақ деген сөздің мағына эквиваленті деп қарауға болмайды.
Қазіргі қолданылып жүрген көзілдірік (көз-іл) – көзге ілдірік,
өмілдірік (өміл)–омырауға ілдірік, табалдырық – табанға ілдірік
деген элементтердің қосындысы екенін жəне олардың мағынасын
анықтайтын ғылым – осы этимология.
Этимология ғылымы сөздің төркінін тексергенде нақтылы
жағдайларды ескере отырып, сыртқы пішіні мен ішкі мағынаның
тұтастығын көздейді. Олардың бірлестігінің заңдылығын ашады.
Сыртқы тұлға мен ішкі мазмұн қабысып келгеннің өзінде де ол
сөздің мағынасы осы күндегісінен басқа болуы мүмкін. Мысалға,
жоғарыда айтылған көзілдірік деген сөзді алсақ, ол ерте кездерде осы күндегі көзге ілетін шыны əйнекке емес, көзді күннен
сақтайтын, қылдан торлап істелген күн қақпаға айтылған. Бертін
келе шыны көзілдірікке ауысқан. Бұл сияқты ерекшеліктің болып
тұруын айта келіп, А. Мейе «ондай сөздер мағынасын соншалықты
өзгертіп кетеді, оларды жаңа сөз екен деп ойлауға болады» дейді3.
Ал табалдырық я өмілдірік деген сөздердің этимологияларын
саралап талдамаса болмайды. Өйткені бұлардың əрқайсысының
өз ерекшелігі бар. Олардың түбірлері өзгеріп, танытпастай халге жетуі тегіндікпен болмаған. Бұларда басынан кешірген уақыт
табы байқалады. Біріккен сөздердің түбірінің дыбыстық өзгеріске
ұшырауына сол тілдің дыбыстық заңдары əсер етеді. Мысалы,
ышқыр деген сөз ол баста іш, құр4 деген екі сөзден біріккен де,
алғашқы сөз соңғы сөздің ықпалына бағынып, соңғы компоненттегі
тіл арты ұ-дан гөрі қатаң қ дыбысының əсері басым болып, іш
дегендегі і жуандатылып, ы болып кеткен.
1

В. Радлов. «Опыт словаря тюркских наречеий». СПБ., Т. 2. 1899. С. 838.

2

Известия АПН Каз. ССР. Серия филол., Алма-Ата, 1946. С. 37–38.

3

А. Мейя. «Сравнительный метод в историческом языкознании». орысша аудармасы.
М., 1904. С. 34.
4

Махмуд Қашғари. «Диуани Лұғати түркі». 1913. І. Т. 164-б.
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Сөйтіп, өмілдірік деген сөз белбеу дегендегі сияқты, соңғы
компонент алғашқының əсерімен жуандатылып, ом-алдырық болу
керек еді, бұл жерде оған қиғаш келіп, жіңішкеріп өмілдірік болып
тұр. Ең алдымен осы сөздің бірінші компоненті болып тұрған өм
деген түбірін зерттеп, оның не деген сөзден жасалғанын, қандай
мағынаға ие болып, қалай өзгергенін табуымыз керек. Одан кейін
екінші компоненттің сырын ашу қажет.
Біріншіден, қазіргі қазақ тілінде өмілдірік деген сөздің тура
мағынасы – аттың төсі мен омырауынан орап, ердің қапталының
шеттігінен, төс айылдың бауыр жағынан бекітетін тартпа. Бұл
тартпа ермен тікелей байланысты. Өгізді жалаң арбаға жексе,
омырау құр деп атайды. Ал өмілдіріктің түрі де, сапасы да омырау құрдан басқаша. Бұл сөздің беретін мағынасы омырау құрға
жақындағанымен, ом, өм деген түбірлердің дауысты дыбысы о дыбысы ө-ге қалай ауысқаны мəлімсіз.
Оны анықтау үшін туыс тілдерді қарастыру қажет болады.
Қазіргі татар тіліндегі у көбінесе қазақ тіліндегі о -ның орнына
қолданылады. Бұған бірнеше мысал:
Қазақша
Татарша
умыртқа
омыртқа
умырау
омырау
умыру
омыру
кубыз
қобыз
буйдақ
бойдақ
Əрине, барлық жағдайда татар тіліндегі у қазақ тіліндегі о-ға
сай болып келе бермейді. Кейде бұлар екі тілде бірдей не о немесе
у болып та айтылады. Мысалы: бура, буу, бума, қуану, қудыру,
туған, су, сулау, сусын, суық, суыну, т.б.
Кейде татар тілінде о айтылатын сөздерде қазақ тілінде қысаң
ұ, ы дыбыстары айтылатыны да заңды. Мысалы: татарша қору,
қазақша құру, қорық-құрық, қорсақ-құрсақ1 т.б.
Дегенмен, татар тілінде сөздің басқы буынында көбінесе о дыбысының орнына у қолданылатыны айқын. Сөйте тұра умрау
деп айтып отырып, омылдырық сияқты жуандатылған түбірдің
қолданылуы – бұл сөздің сонау көне заманнан сақталып қалға1

«Татарча-русча сузлік». Қазан, 1950. Соның тиісті беттерін қараңыз.
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нының бір фактісі деп қарауымыз керек. Башқұрт тілінде омылдырық болуы да осыны дəлелдейді.
Сонымен бірге бұл омороу бурят-моңғол тілінде1 аттың омырауы делінген. Ол тілдегі омог деген біздің тіліміздегі құр кеуде, омырау адам дегенге тура мəндес. Қорытып айтсақ, өм – ол
бастағы ом – кеуде, осы күнгі омырау – осы сөзден жасалған туынды. Оның екінші компоненті – іл – етістік, – дірек – көне түркі
тіліндегі тұрық – туынды түбір сөз. Оның өзі тұр/ дұр деген
етістік пен – ық деген жұрнақтан құралған. Сонда формула мынадай болады: зат+етістік+етістік + жұрнақ (з + е + е + ж – өм + іл +
тұр + ық);
Ал табалдырық дегеннің бірінші компоненті – табан, мұнда
л – н дыбыстары ауысқан. Ол дыбыстар жиі алмасатыны аян.
Екінші компоненті – дұрық, бұл да – тұрық деген жоғарыдағы
фактімен біріздес.
Демек, сөздің этимологиясы тым алысқа əкеткенімен түбірін
табуға əбден болады екен. Мұның арғы тегі – моңғол-түрік
тілдерінің бөлінбей жүрген кезінде жасалған тым көне факт.
Сондықтан кез келген сөзді кез келген фактімен салыстырып,
мына сөз мынадан құралды, немесе мына сөз мына тілде бар деп,
кездейсоқ шеше қоюға болмайды. Айталық, қазіргі қазақ тілінде
қаудан деген сөз бар (оны кейде қау деп те айтады). Бозды
жерде өсетін қалың көдені қаудан дейді, оның қайдан келгенін,
неге басқа түркі тілдерінде кездеспеуін зерттеп, салыстырып
қарастыру керек. Біріншіден, қазақ тілінде бұл сөзден өрбіп, дамитын басқа сөздер жоқ (қауданды дегеннен басқа). Екіншіден,
бұл сөздің ауыс мағыналары жоқ (Қаудан жал деп, ауыз тілде
сирек кездесетіні болмаса, басқа түрлі тіркесті тізбектері де жоқ).
Үшіншіден, бұл сөз басқа түркі тілдерінде кездеспейді. Міне, осы
фактілерге қарағанда бұл сөзді басқа тілден ауысып келген сөз деп
қорытуымызға əбден болады.
Сөйтіп, қау-дан деген сөз моңғол тіліндегі хау2 – қалың, дан3 –
мүлде деген екі сөзден жасалып, қазақ тіліне ауысқан. Оны қаудан
1

К.Е. Черемисов. Бурят-монгольско-русский словарь». М., 1951. С. 369; «Моңғолшақазақша сөздік». Уланбатор, 1954. 129-б.

2

«Краткий монгольско-русский словарь»./ под. ред Г. Д Санжеева. М., 1957. С. 287.

3

Бұл да сонда, 65-б.
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тал деген жер атымен салыстырсақ, қалың тал деген мағынаны
анық түсінеміз.
Оның үстіне, бұл екеуі сияқты сөзді салыстырғанда олардың
дыбыстық заңдылықтарын да естен шығаруға болмайды. Қазақ
тілінде қ айтылатын сөздер моңғол тілінде х дыбысы арқылы жазылатынын, бірақ бірде х, бірде қ айтылатын заңдылығын ескеруге тиіспіз. Бұларды ескермей, құр салыстыру үнемі дұрыс бола
бермейді. Кейде тіпті де дауы жоқ деген сөздердің өзі күмəн
туғызады. Мысалға Баянауыл дегенді кейде Баянаула деп те атайды. Осының этимологиясы – моңғолдың баян, қазақша – бай деген сөздің тура мағынасында болса, аула – тау деген сөзі екен,
сондықтан бай-тау деген моңғол сөзі деп қорытуға да, болмаса
көне түркі тілдерінде ауыл (ағыл) – қора деген, баян – тұрақты
деген сөз екен, осы екеуінен Баянауыл – тұрақ қора мағынасында
айтылған деуге де болады. Бұлардың дауын шешетін нəрсе – сол
жерді кімдер мекендеді, кімдер оған ат қойды, əңгіме, міне, осында. Ендеше тарихи жағдай, конкретті факт керек.
Бір тілдегі бар сөз, екінші тілде болуы мүмкін. Бірақ бұлар
бірінен бірі ауысып алмай-ақ, əрқайсы өзіндік мүмкіншілігін
пайдаланған да болар. Оларды тексеріп анықтау қажет.
Ал, Ай дейтін ажа жоқ, қой дейтін қожа жоқ деген мақалдағы
ажа сөзі моңғол тілінде əке деген мағынада қолданылатынын
Ибн-Мұханның сөздігінен кездестіреміз1.
Осы ажа деген сөз урду тілінде де кездеседі. Мұнда ажа2 ұлы
ата деген мағынада. Сонда осы сияқты екі қиырда өмір сүріп келе
жатқан екі тіл ажа сөзін бірінен бірі ауысып алды ма, əлде арада
сатылап жеткізген халықтар болды ма? Болмаса пакистандықтар
мен моңғолдардың əрқайсысы өз тұсынан жасаған сөздері болып,
кездейсоқ үйлесіп келді ме, міне, осы сұрауларға жауап беру үшін
көне түркі тілін қарастырып, қазіргі қазақ тіліндегі бар фактілерді
ескергенде, ажа деген түркі, моңғол тілдеріне ортақ сөз болғаны
байқалады. Махмуд Қашғари ажа деп апаны айтады да, ал əже
деп кексе əйелге айтылады дейді3. Қазіргі қазақ тілінде əже деп
1

С.Е. Малов. «Ибн-Муханна о турецком языке» //Зап.кол.вост. Т.ІІІ. Л., 1923. С. 221.

2

«Урду-русский словарь» /под. ред. академика Баранникова. М., 1951. С. 15.

3

М. Қашғари, «Диуани Лұғати түркі». Стамбул, 1915. І т., 81-б.

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

135

ұлы шешені айтамыз. Осы əже – ажа деген сөздің жіңішкерген
варианты болуға тиіс.
Демек, кез келген сөздер сыртқы үйлестігіне қарай, бір тілден
екінші тілге ауысты деуді көтермейді. Бұған мысал үшін Батыс
Қазақстанның біраз жерінде, əсіресе Гурьев облысында, айтылатын бел күрек дегенді алайық. Осындағы бел деген сөзді адамның
белі деп ұқсақ, қателескен болар едік. Өйткені ол сөз азербайжан
тілінен ауысқан, ал əзірбайжандарға парсы тілі арқылы ауысып
келген. Ол сөзді біз пакистандықтар тілінен де кездестіреміз.
Осы айтылған тілдердің бəрінде бел күрек деген сөз темір күрек
деген мағынада. Бұл сөзді Маңғыстауды мекендеген адайлар
əзірбайжаннан, көршілес түрікпендерден ауысып алып, басқа
руларға таратқан. Сөйтіп, бел күрек – күрек-күрек болып шықты
(Оны жора-жолдас дегенмен салыстыр. Бұл да жолдас-жолдас
болып шығады. Немесе аяқ-шанақ дегенді қараңыз, ол да аяқ-аяқ
деген сөз).
Атақты ғалым В.А. Богородицкий «бір тілдің ішіндегі құбылысты толық шешу үшін, өзіндегі барға қанағат етпей, туыс
тілдердегі фактіні жете білу керек»1, – дейді.
Этимологияның тіл ғылымында алатын орны өте зор. Бірақ
жеке сөздер мен жалғау-жұрнақтың (лексика, фонетика, морфология) шығу, жасалу тарихын тексеріп, төркінін табу үшін, бұл
өте ескідегі фактілерді тексереді. Сондықтан жеңілден бастап, өте
қиынға тартатындықтан, қазірге дейін ешбір тілде бұған арналған
елеулі зерттеу жарияланбай келеді2. Орыс тіл білімінде бұл пəнге
көп көңіл бөліп, ұзақ жылдар зерттеп, орыс тілінің этимологиялық
сөздігін жасап, үзбей еңбек еткен зерттеушілер бар3, бірақ олардың
да сөздік жасау ғана болмаса, этимологияға арнап елеулі еңбек
жазғандары жоқтың қасы.
1

В.А.Богородицкий. «Введение в татарское языкознание». М., 1953. 16-бетті
қараңыз.

2

«Қазіргі қазақ тілі». Алматы. 1954. 13–14-бб. Итальян оқымыстысы В. Пизани
деген адамның «Этимология» атты кітапшасы (1947 жылы Милан қаласында, оның
орысша аудармасы, Москвада 1956 ж. басылып шықты). 1959 жылы «Қазақ тілі мен
əдебиеті» журналы осы тақырыпқа арнайы өзінің бірнеше нөмірінде əр автордың
мақаласын жариялады. Оның ішінде журналдың 5-нөмірінде А. Ысқақовтың көлемді
мақаласы – көңіл аударарлық еңбек.
3

Ф. Буслаев, А.X. Востоков, Н.И. Греч, Я.К. Гротт. б. кейінгі Р.А. Будаговтың,
Л.А. Булаховскийдің, т. б. көптеген жеке мақалалары да əр жерде жарияланып келеді.
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Қазақ тілінің тарихын зерттеуде бұл ғылымның керек екенін
айтуға тиіспіз. Жеке сөздің, сөз жасайтын жұрнақтардың тарихын зерттеу үшін, əрқайсысының төркінін табу үшін этимологиясын ашу керек болады. Өйткені қазіргі қазақ тілінде қолданылып
жүрген көптеген сөздер бұрынғы мағынасы бұлдырланып, немесе мүлде ұмытылып, тіл дамуының барысында жаңа мағынаға
ауысып кеткендіктен, ол баста неден шыққанын болжай алмай
қаламыз.
Мысалы, құлын деген сөзде екі түбір бар. Мұның бірі – құл,
екіншісі -ын. Мұның соңғысын кейінге қалдыра тұрып, бірінші
түбір сөз құл дегеннің не екенін тексерейік.
Құлынның жас кезіндегі мүше бітімі, жал-құйрығы, сыртқы
мүсіні құланға ұқсайды. Олай болса, құлан деген сөз айтыла келе
құлын болып өзгеріп кеткен. Бұл сөздегі а дыбысының ы болып
кетуі тіліміздің фонетикалық заңына байланысты. Ал енді сол
құлан деген сөздің өзі қайдан шыққан?
Құлан сөзі ол баста қол-аң деген екі сөзден жасалған. Біз
оны қазақ тілінің ерте кезде жазылып қалған ескерткіштерінен
кездестіреміз. Қол деген сөздің көп мағынасының бірі: дала, аңғар
екенін өткен ғасырдың екінші жартысында еңбектерін жариялаған
Л. Будагов, академик В. Радловтардан бастап, XІ ғасырда өмір
сүрген Махмуд Қашғари, Юсуп Баласағұндардың еңбектерінен
кездестіреміз1.
Сондай-ақ бұл сөз осы дала, аңғар (өзен, тау аңғары) деген
мағынада XV ғасырдың ескерткіші Бабурдың еңбегінде, ХVІ
ғасырда өмір сүрген Абулғазы Баһадур ханның еңбегінде де кездеседі.
Баласағұн шаһарында өмір сүрген Юсуп өзінің атақты еңбегі
«Құдатқу білік» деген кітабында қол сөзін ойпат, аңғар деген
мағынада қолданған.
Бұл айтылғандардың барлығы – тарихи деректер. Ал қазірдің
өзінде кейбір түркі тілдерінде, мысалы азербайжан тілінде ғол –
өзеннің құйылысы; көне башқұрт тілінде қол – өзен аңғары деген
1

Махмуд Қашғари. «Диуани Лұғати түркі». Стамбул, 1915. І т.; В.В. Радлов. «Опыт
словаря тюрко-татарских наречий». СПБ., 1889, т. ІІ; Л. Будагов. «Сравнительный
словарь турецко-татарских наречий». 1871. СПБ., ІІ т. 89-бетті қараңыз.
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мағынада қолданылады1, моңғол тілінде хол2 – алыс, қиян деген
мағынада қолданылса, гол3 деп өзенді айтатын көрінеді. Ендеше
бұл даусыз түбір. Бірақ ол бірден жасала қойған жоқ. Ең алдымен моңғол-түркі тілдерінің осыдан талай мың жылдар шамасы бұрын туыстық бірлігі (субстрат) болуы байқалатындығын
түркологтардың кейбіреулері тиіп-қашты айтқан болатын (Өйткені
негізгі сөздік қоры мен грамматикалық құрылысы өте жақын)4.
Сондықтан Орал-Алтай тілдері дейтін теория да негізсіз емес еді,
əрине, ол – өз алдына мəселе.
Ана тілі – халықтың ғасырлап жинап, мыңдап жасаған тарихи
ақиқат өмірінің куəсі.
Сондықтан да құлан деген сөздің алғашқы түбірі – құл, ең алдымен, семантиканың ұқсату заңы бойынша, үлкен өзенді адамның
дене тұлғасына, оған қосылатын кішкене өзенді денеге жанай
қосылып тұрған қолға ұқсатқан. Оған дəлел: əзірбайжан, башқұрт
тілдерінде ғол (қол, орысша – рукав), қазақша қолтық – өзеннің
бір тарауы деген мағынада қолданылады5. Бұл сөз бара-бара өзен
деген мағынаға ауысады да, онан əрі өзеннің аңғары деген ұғымды
қамтиды. Ал аңғар (долина) кең алқап – дала, жон6 деген ұғымдар
шектесуі себепті дала деген кең мағынаға ие болған. Осылайша, даму процесінде гол сөзі моңғол тілінде алыс, қиян7 деген
мағынада қолданылады.
Сөйтіп, құлан дегендегі құл сөзінің арғы тегі қол екен, ал сөздің
екінші компоненті – ан, немесе құлын дегендегі ын жұрнағы – ол
баста аң деген сөз болу керек. Сонда құлан деген – қол-аң, яғни
өзен, көл аңғарында жүретін аң деген сөз болып шығады. Екі сөз
дыбыстық деформацияға ұшырап, осы күнде бастапқы аталуынан
1

Л. Будагов. «Сравнительный словарь турецко-татарских наречий». СПБ., 1871.
Т. ІІ. С. 6.

2

«Моңғолша-қазақша сөздік». Уланбатор, 1951. 277-б.

3

Бұл да сонда, 62-б.

4

«Қазіргі қазақ тілі». 1954. 60-бетті қара.

5

«Азербайджанско-русский словарь». 1923. Баку. ІІ. С. 481; Л. Будагов. «Ср. словарь
турецко-татарских наречий». СПБ., 1871. Т. ІІ.
6

«Хакасско-русский словарь» /под ред. И. А. Баскакова. М., 1953. С. 285.

7

«Моңғолша-қазақша сөздік». Уланбатор, 1951. 62-б.
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өзгеріп, əсіресе оны жылқының жас төліне қолданғанда онан гөрі
де өзгертіп, құлын деп айтады. Құлын сөзінің алғашқы буыны өлі
түбірге айналып, соңғы буыны жұрнақ болып жымдасқан. Осы
сөздің алғашқы түрін дəлелдейтін кейбір атаулар тілімізде осы
күнде де кездеседі. Мысалға, Қарақол, Нарынқол, Байынқол деген
жер атауларын алсақ, бұлардың екінші компоненттеріндегі қол –
өзен, аңғар деген мағынадағы сөздер екені айқын.
Құлан деген сөз кейде таза, дені сау деген мағынаны да білдіреді. Қазақтардың үйдің есігі шыққан қораны құлан қора
деуі – мал тұрмайтын таза қора дегені екенін байқаймыз. Сол
сияқты, құлан-таза жазылып кетті деген қос сөздегі құлан, балашаға деген сияқты бір тектес екенін көреміз.
Тіліміздегі кейбір сөздердің мағынасы қолданыла келе кейде кеңейіп, көп мағынаға ие болады, ал кейде қолданылу өрісі
азайып, мағынасы тарылып қалады. Бұларды зерттеп білуде де
этимологияның маңызы өте зор. Мысалы, ас аттынікі, той
тондынікі немесе орамал тонға жарамайды, жолға жарайды
деген мақалдардағы тон сөзін қазір қой терісінен иленіп тігілген
киім деп ұғынамыз. Ал осы тон деген сөз бұдан бір мың жыл
шамасы бұрын теріден істелген киім ғана емес, жалпы киілетін
киім атаулының жинақты аты ретінде қолданылған. Оны Махмуд
Қашғаридың атақты сөздігінен1, оның тұстасы Юсуп Баласағұнның
Құдатқу білік2 атты шығармасынан кездестіреміз.
Кейін, киімнің түрінің көбеюіне байланысты, əрқайсына ат
қойылып, тон деген сөздің мағынасы тарылып, суықтан қорғану
үшін киілетін басты сырт киім мағынасында ғана қолданылған.
Осы күнде тері киімнің (əсіресе аң терісінен жасалған) жаңа түрі
көбеюіне байланысты тон деген сөздің мағынасы қайта кеңейе
бастады, т. с. с.
ӨЛІ ТҮБІР ЭТИМОЛОГИЯСЫ ТУРАЛЫ
Қазіргі қазақ тілінде өлі түбір деп аталатын көптеген сөздер
бар, яғни түбірдің бұрынғы мағынасы ұмытылып, қандай сөзден,
1

Аты аталған шығарманың І томы, 65-бетін қараңыз.

2

Юсуп Баласағұн. 13-б. Вамбери бастыруы.
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қалай жасалғандығы мəлімсіз. Мысалға, арбау деген сөзді алайық:
мұның у деген қосымшасы етістіктің тұйық райының жұрнағы
екенін, -ба етістік жасайтын жұрнақ екенін білеміз. Ал ар деген
түбірдің қазіргі күнде мағынасы белгісіз. Мұны ар-ұят дегенмен
шатастырмау керек, олар өзіне басқа.
Ар деген түбір көне түркі тілінде (VІ–VІІІ) арбау деген мағынада қолданылған. Мысалы: сучіғ сабын йымшақ ағын арып1 –
судай сөзге жұмсақ арбап сыйлықпен деген еді. Осындағы арып
дегеннің түбірі – ар; ып – жұрнақ. Бұл сөз Махмуд Қашғари
еңбегінде де жұрнақсыз ар болып жазылған, мағынасы – арбау,
алдау. Осы ар деген сөзбен қатар ал деген сөз де алдау деген
мағынада қолданылған (мысалы, ал тілім емес, шын тілім дегенді
салыстыр).
Ал дегеннің айла, алдау мағынасында қолданылғанын Махмұд
Қашғаридың сөздігінде жазылған мына мақал дəлелдейді: Аушы
неше ал білсе, айығ (аю) сонша жол біледі. Бұл, əрине аю аулайтын кезде туған мақал. Осы сөз бертін келе əл-əдіс мағынасына
ауысып, онан əрі күш мағынасына қарай беттеп барады. Мысалы,
«Əлім жоқ дұшпанменен алысатын, ат қайда сұр қызылмен шабысатын» деген халық əніндегі əл деген сөз күш, қуат мағынасында
қолданылып тұр. Ал деген түбір жіңішкеріп, əл болып өзгерген
сияқты. Сол сияқты, аран деген сөз екі түбірден ар – ан сөздерінен
құралып, бірі жұрнақ, екіншісі түбір болып жымдасып кеткен.
Бұл күнде бұларды екі түбір деу де қиын. Осының – ан деген
компонентін салыстыру арқылы ғана түсінуге болады. Ол баста
ар – ан алдап, аңды қамап ұстайтын қора мағынасында болып,
бертін келе аң аулайтын алдау қора мағынасынан мал қорасына
ауысқан. Ол кезде аранның орнына ауыл деген сөз қолданылған.
Ауыл деген – қора деген сөз екен, осы күнде басқа мағынаға
ауысты.
Қазіргі қазақ тілінде елі деген сөз бар (Бір елі ауызға екі елі
қақпақ қою керек). Осы елі арқылы қазының қалыңдығын мүлтіксіз
өлшейді. Ала бұлт қазы дегенде қабырғаның қазы етегінің бір
жерінде болар-болмас қазы бар да, енді бір жерінде қазы жоқ
1

С.Е. Малов. «Памятники древнетюркской письменности». М. – Л., 1951. 19-бетті
қараңыз.
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екенін аңғартса, қызыл шарқа дегенде, əлі нақты майға айналмаған
болса да, қазы болып, көк етті тегіс жапқанын түсіндіреді. Онан əрі
қарай қазының қалыңдығын: пышақ сырты, шынашақ елі, бармақ,
екі елі, үш елі, төрт елі, табан, сөре, сынық сүйем, сүйем, қарыс,
шынтақ деп өлшейді. Бұл өлшеудің ең негізгісі – елі. Ал елі деген
сөздің арғы төркіні ел – қол деген сөз болып шығады. Ел, елі (к) деген сөз қол мағынасында біздің тілімізде болмаса да, кейбір түркі
тілдерінде күні бүгінге дейін қолданылады. Əзірбайжан, түрікпен,
қырғыз тілдерінде -ел1 қол мағынасында.
Бұл ел деген сөз көне заман ескерткіштерінде де жиі ұшырайды.
Мысалы: оң еліг (оң қол), сол еліг (сол қол) деп жазады Махмуд
Қашғари2. Қазақ тілінің фонетикалық заңы бойынша сөз аяғында
г, ғ, б, д айтылмайды. Сондықтан ол, сөздің аяғындағы г, біздің
тілімізде түсіп қалып, елі болып оқылады.
Оны ел-жұрт дегендегі ел деген сөзбен шатастырмау керек. Өйткені көне түркі тілінде ел деген сөз дос деген мағынада
қолданылған; оның айғағы ретінде қазақ тілінде елмісің, жаумысың
дегенде доспысың деген мағынада айтылады. Елден қашып, тау
арасына жасырынған Еңлік пен Кебек елден хабарсыз торыққанда:
Япырмай, ел болса да, жау болса да, біреу келсе керек еді – дейді
Еңлік (М.Əуезов, Еңлік – Кебек пьесасы). Махмуд Қашғари Екі бек
ел болды дегендегі ел – дос деген мағынада деп түсіндіреді. Ал
бек сөзі бұрын мықты, күшті деген мағынада ұйғыр тілінің көне
жазуынан кездеседі, – дейді С. Е. Малов3.
XІ ғасырда жасаған ғалым Махмуд Қашғари, жілік деген сөз
осы еліг4 дегеннен шыққан болар, өйткені оғұздар елік деп қолды
айтады, – дейді. Оның да жөні бар. Елі, елік дегенде сөз басындағы
е-нің ж-ға айналып кетуі де мүмкін.
Этимология көп буынды түбірдің тарихын ашқанымен, бір
буынды түбірдің тарихын ашып бере алмайды. Мысалы: ат,
ай, күн, бас, бар, т.б. сөздердің неге осылай айтылғанын этимология арқылы білу мүмкін емес. Жаз (көрпені жаз) деген етістік
1

Аталған тілдердің сөздігін қараңыз.

2

Махмуд Қашғари. «Диуани Лұғати түркі». Стамбул, І т. 19І5. 50-б.

3

Махмуд Қашғари. «Диуани Лұғати түркі». Стамбул, 1915. І т. 62-б.

4

С.Е. Малов. «Памятники древнетюрксой письменности». М.–Л., 1951. С. 372.
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түбірінің соңғы дыбысының (з – й (жай) болып) өзгеруіне байланысты кейбіреулер (Крымский, Заинчковский) оның түбірі жа –
деп қараса, көптеген тюркологтар жаз, жай, əрқайсы жеке түбір
деп қарайды. Бұдан əрі қарай неге жа, неге жаз деген сұрауға жауап беру мүмкін емес.
Сөйтіп, жалпы тіл білімінде бір буынды сөздер ш е ш і м с і з
(немотивированные слова), көп буынды сөздер ш е ш і м д і (мотивированные слова) деп танылады. Мұның соңғысы этимология
əдісі арқылы зерттеледі. Этимология тарихи салыстырма əдіске
сүйенеді. Бұл тарихи салыстырма əдіс – əсіресе қопарылмалы
тілдерге аса қажет, өйткені ондай тілдердің түбір элементі
өзгеріп түр-тұрпатын танытпай қояды. Түркі тілдерінің көптеген
жағдайда түбірі анық көрініп тұратынын, сөздің этимологиясы
басқа тілдермен салыстырғанда оңай ашылатынын атақты ғалым
Армени (Герман) Вамбери де1 айтқан болатын. Сөйтіп, түркі
тілдеріндегі сөздердің этимологиясын зерттеуге де тарихи салыстырма əдіс қажет, бірақ ол əдіс қопарылмалы тілдерге онан гөрі
қажеттірек.
§ 10. ЭТИМОЛОГИЯНЫҢ ƏДЕТ-ҒҰРЫПТЫ
ТҮСІНУГЕ ПАЙДАСЫ
Сөздің этимологиясын зерттеу ісі халықтың əдет-ғұрпын, тарихын, дəстүрін түсінуге, білуге де көмектеседі. Бұған мысал ретінде
мына бір сөзді қарастырайық.
1. Оқ деген сөз ертеректе жайдың, садақтың оғы2 деген
тіркеспен қатар, жерді қауым мүшелеріне бөлу үшін пайдаланатын құрал ретінде қолданылған3: əр адам бөлінетін жерге келіп,
кезекпен оқ атады, əркімнің оғының түскен жері өзіне үлес болып
беріледі. Мұнда, əрине, садақ тартқыш адам оғын алысқа түсіріп,
жерді көбірек алады да, ата алмайтындар жерді аз алады. Бұл əдіс
қауым мүшесін жай тартуға, соғыс өнерін үйренуге жұмылдырған.
Өйткені сол заманда адамдар жауынгер, садақ тартқыш болса,
1

Армени (Герман)Вамбери. «Путешествие по Средней Азии». 1868.

2

С.Е. Малов. «Памятники древнетюрксой письменности». М.–Л., 1951. С.372.

3

М.Қашғари. «Диуани Лұғати түркі». Стамбул, 1915. 1-т. 69-б.
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олар жаумен арпалыста жеңіп шығады, сондықтан əр адам
садақ тартып үйренуге құштар болған.
Осыдан келіп бір атым жер, атым деген атау жасалады.
Бертін келе жер бөлістің түрі, əдісі өзгерген кезде жаңағы атау
қолданудан қалып, оның орнына басқа өлшеуіш пайда болады да,
бұрынғы атау ұмытыла бастайды. Сөйтіп, ондай сөздер тұрақты
сөз тіркесінде ғана сақталып, не болмаса басқа мағынаға ауысып
кетеді.
Сондықтан бір адым жер деген тіркес – көне тілдің бір көрінісі.
Оның бұрынғы мағынасы өзгеріп, соның салдарынан дыбыстық
деформацияға ұшырап, атым дегендегі т д-ға ауысып, халықтың
ұғымындағы бұрынғы ату деген етістіктің орнына адымдау деген
етістік туады.
2. Тілімізде жыл келді, жыл тиді деген тіркестер бар. Бұлардың
түпкі сарыны алыста жатыр. Өйткені жыл келу деген тіркес есте
жоқ ескі заманнан бері қарай келе жатқан көне екені анық. Мұны
біз Абулғазы Баһадур ханның «Шежре и түркме» деген еңбегінен
кездестіреміз. Мысалы: йыл келіп яз болды1 (жыл келіп, жаз болды). Қазіргі қазақ тілінде де күн жылынып, қар еріп, жерден бу
шықса, жыл шықты, жыл келді дейтінін еске алсақ, жыл дегенді
бірдемеге теңеп, онда жыл үйектен мерзімді кезеңінде келеді деген ұғым бар екенін аңғаруға болады.
3. Жылдың аттарының аталуы да қызық. Ол туралы көптеген
аңыз-əңгімелер де бар. Соның ерте кездегісінің бірін айта кетелік.
Түркі хандарының бірі, – дейді Махмуд Қашғари, – атақты
бір соғыстың болған жылын нақты есептеп шығара алмаған
соң ғұламаларын жинап, бізге жыл санау жүйесі керек. Біз атабабаларымыздың туған, өлген жылдарын, атақты уақиғалардың
болған жылдарын айыра алмай отырмыз. Кейінгі ұрпақ та біздің
қашан өмір сүргенімізді біле алмайды. Сондықтан жыл жүйесін
жасап, əр жылға ат қоюымыз керек дейді. Олар ақылдаса келе, бір
жылда 12 ай бар деп алады (оның саны аспан əлеміндегі 12 планетадан алынған), одан соң он екі жылды бір мүшел деп алуға
пəтуаласады. Сөйтеді де, оның аттарын айуанат аттарымен белгілейді.
1

Абулғазы баһадур. «Шежре и түркме» (арабша тексі). Л., 1958. 22-б.
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4. Этимологиялық зерттеудің тағы бір керектігі – тіл фактісінде сақталған, халық өміріндегі кейбір елеулі құбылыстардың сырын ашуға себепкер болады. Қазіргі қазақ тілінде ит шана, ит
арба деген атаулар бар. Сонымен қатар қол шана, қол арба деп те
айтылады. Мұның кейінгісін қолмен тартып, сүйрейтін болғасын
солай атау орынды. Ол сөздердің алғашқылары итпен байланысты. Бұған қарағанда қазақ халқының көне замандағы атабабалары итті жеккен болу керек. Өйткені итті арбаға не шанаға
жекпесе, ит арба, ит шана деген сөздер тумас еді. Бұл сөздерді
басқа тілден де ауысқан деп қарауға болмайды. Себебі, бұл
атаулардың қазақ халық тарихына тікелей қатысы бар екенін
мына фактіден де көреміз. Мысалы, ит өлкесі – қиян, ит арқасы –
қиян, ит өлген жер деп, алыс жерді айтуымыз да кездейсоқ
нəрсе емес.
5. Этимология – көптеген грамматикалық формалардың жасалу жолын тексере келе, жалғау-жұрнақтардың көпшілігі ерте
кездерде мағыналы түбір сөз екендігін зерттеп шығаруға да ең
қолайлы құрал.
Мысалға етістіктің жіктік жалғаулары
1-жақ – мын, мін, – мен
2-жақ – сың, сің – сен
екенін тарихи жазу ескерткіштерінен кездестіреміз. М. Қашғари
барсаң дегенді барса сен деп көрсеткен.
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ІІІ
§ 11. СЕМАСИОЛОГИЯ
Семасиология – сөздің мағынасын, мағынаның өзгерісін
зерттейтін ғылым. Бұл термин гректің Sіma – «белгілеу», Іоgоs –
«ғылым» деген сөздерінен жасалған.
Семасиология туралы түрлі көзқарастар болды. Олардың
ішіндегі ең бастыларының бірі – батыс елдерінде туған структурализм (структуралистік лингвистика) – сөздің дыбыстық формасын тексерудің қажеті жоқ, өйткені ол тілден аулаққа алып кетіп,
философияға, психологияға апарып соқтықтырады дейді. Олардың
айтуынша, тілдік единица – дыбыстар да емес, сөздің мағынасы
да емес; олар тек қана тілдің системасын жасайтын элементтердің
өзін корреляциялық система деп атайды. Мұның нəтижесі сөздің
мағынасын бүтіндей жоққа шығару болып табылады.
Семасиология сөз мағынасын зерттегенде мағынаның тұрақты
екенін, бірақ сөздің қатып қалған мағынасы жоқ, өйткен догмалық
тұрақтану дегеннің сөз мағынасында болмайтынын, сөйтіп сөз
мағынасы тек сөйлем ішінде ғана көрініп, айқындалатынын
ескереді. Сонымен бірге сөзде тұрақты мағына жоқ деген релятивизм ағымды да қатал сынайды.
Сонымен, семасиология сөз мағынасын тілдің басқа салаларымен тығыз байланыстыра қарайды.
§ 12. СӨЗДІҢ ТҮРЛЕРІ
Ең алдымен сөздің түрлері (типі) дегенге түсініп алайық.
Қазіргі қазақ тілінде сөз саны өз кемелінде тіпті мол екенін бекер
дей алмаймыз. Ендеше, сол мол сөздің бəрі біркелкі емес. Кейбір
сөзде нақты мағына бар да, ол мағынасы уақыт санап дами береді.
Ал кейбір сөздер тұрақты мағынаға ие бола алмайды, олардың
мағынасы, жоғарыда айтқандай, сөйлем ішінде ғана көрінеді.
Мысалы:
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Ажымды жүзі тершіген
Кəрі жартас таң қапты,
Бəрі осы-ау деп «із» деген,
Томсарып құз жылапты1, –
(Абай Құнанбаев).
деген төрт жолды өлеңдегі сөздердің саны жеке жазылуына қарай
16 сөз болса, олардың ішінде мағыналылары – 11. Қалған бесеуі
тұрақты мағынаға ие бола алмайтын, сөйлем ішінде ғана емес
мəні бар сөздер. Мысалы, оның ішінде жүз, тер, жартас, із,
құз дегендер заттық мəндегі сөздер; ажым, кəрі дегендер заттың
сынын көрсететін сөздер; томсару, жылау дегендер заттың ісін,
қатынасын көрсететін сөздер, т.б.
Сөйтіп, сөздерді мағыналы сөздер, мағынасыз сөздер деп екіге
бөлуге болады екен.
Мағыналы сөздер дегеніміз – атау болатын сөздер. Олар
мүмкін тікелей заттың, құбылыстың атауы, немесе оның (заттың)
сынының яки əрекетінің атауы болады. Мысалы, кəрі жартас
дегенде жартас заттың атауы болса, кəрі – заттың сынының атауы, т.с.с.
Мағынасыз сөздердің мəні сөйлемдегі байланысында ғана. Мағынасыз сөздерге шылау, демеу, демеуліктер, одағайлар жатады.
§ 13. СӨЗ МАҒЫНАСЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
Сөздің мағыналылығы оның пайда болуымен бірге өмір тəжірибесімен тығыз байланысты жағдайда ғана білінеді. «Производство идей, представлений, сознания, – дейді К. Маркс, – первоначально непосредственно вплетено в материальное общение
людей – язык реальной жизни»2. Ойдың мазмұны тілдік формада берілетін болғандықтан, ұғым сөз арқылы беріледі де, сөзге
тіркеулі, бекітулі болады. Айтушы мен тыңдаушының қатынасы
тіл қалпында беріледі. Бұл туралы К. Маркс былай деген: «Все отношения могут быть выражены в языке только в виде понятий.
Уверенность, что эти обобщения и понятия существуют в каче1

Осындағы із деген сөз бірде қыз болып өзгертіліп жүр.

2

К. Маркс, Ф.Энгельс. Соч., Т. ІV, С. 16.

146

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

стве таинственных сил, есть необходимый результат обособления
реальных отношений, выражением которых они являются»1. Сонымен, К. Маркс: «Основной элемент мышления элемент, в котором выражается жизнь мысли – язык чувственной природы»2 –
ойлаудың басты элементі деп есептеген.
Ал сезім арқылы танылатын табиғат (чувственной природы)
туралы В.И. Ленин былай дейді: «Чувственное восприятие дает
предмет, рассудок – название для него. В рассудке нет того, чего
бы не было в чувственном восприятии, (ą В) но то, что в чувственном восприятии находится фактически, то в рассудке находится
лишь номинально... по названию, а не в действительности (хорошо сказано), что же такое название? Служащий для различения
знак, какой-нибудь бросающийся в глаза признак, который я делаю представителем предмета, характеризующим предмет, чтобы
припомнить его в его целостность»3.
Сөздің мағынасын анықтау, тарихи даму барысында мағынасының сапалық өзгерістеріне талдау жасау – лексикологтардың
алдында тұрған міндет, – дейді акад. В.В. Виноградов4. Осы
мақсатты алға қойғанның өзінде де, оны қалай шешу, қалай орындау керектігін қарастыра келгенде, сөз мағынасының дамуында
толып жатқан шытырмандардың бар екенін, оны дұрыс шешіп,
жолға қоюдың оңай емес екендігін де ескертеді...5.
Проф. І. Кеңесбаев: «сөз қандай күрделі болса, сөз мағынасы
да сондай күрделі», – дейді6.
Шынында да, сөздің мағынасы бірімен-бірі ұштасып, бірімен
бірі байланысып жатады. Мысалы, Биыл егін жақсы шықты.
Биыл астық жақсы шықты. Биыл астық мол шықты деген
сөйлемдердегі астық, егін немесе жақсы, мол деген сөздердің
əрқайсысының өз алдына тұрақты мағыналары болғанымен,
1

Сонда, С. 348-б.

2

Сонда, Т. ІІІ, стр. 258-б.

3

В.И. Л енин. «Философские тетради». М., 1934. С. 84.

4

В.В. Виноградов. Основные типы лексических значений слова// «Вопросы языкознания». №5. 1953. С. 3.
5

Сонда, 4-б.

6

«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі». 1959. 1-т. 1-б.
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контекстегі мағыналарына қарай, кейде бірінің орнына бірі
қолданыла береді. Ал Совхоз өкіметке астық тапсырды деген
сөйлем астық дегеннің орнына егін тапсырды деуге болмайды.
Бұл сөздердің контекстік мағыналары. Енді осы сөйлемдегі астық
тапсырды дегеннің орнына бидай тапсырды десек, бұдан сөйлем
мағынасы бұзылмайды, қайта ойымыз нақтылана түседі. Өйткені
астық деген жалпы атау болса, бидай – сол астықтың бір ғана
түрінің атауы. Сонда астық деген сөздің абстракт мағынасы болмаса, бидай деген – конкретті мағына. Сондай-ақ қара деген сын
есімді алсақ, бұны адамға қолданғандағы қара деген түс пен қара
саба, қара сиыр, қара күйе дегендердегі түсті бірдей деп айтуға
болмайды.
Мысалы, Орта бойлы келген семіздеу қара жігіт жүзі құбылып
үйден шығып кетті (Б. Майлин) дегенмен: Айранбайдың... таралмай ұйысқан қара сақалы барлық бетін қаптап, тəу көрген
адам – елуден асқан қу ғой, – дейтін (Б. Майлин) дегендегі қара
жігіттің қаралығы қара сақалдың қаралығынан мүлдем басқа
екенін айыруға болады.
Мұнан шығатын қорытынды: сөздің мағынасы ақиқат заттың
дəл күйін, түсін, түрін, белгісін нақты көрсете алмайды, бірақ
халық тілінде дəстүр бойынша конкрет ұғымға сай болады.
Бір сөздің өзі сан түрлі тексте, тіркесте құбылып қолданылады.
Бұған мысал ретінде жоғарыдағы қара сөзінің басқа мағыналарын
қарастырып көрейік. Мысалы, қара халық осыны ұнатады деген сөйлемдегі қара халықтың түсін көрсетпейді. Бұрын байларды ақсүйек, кедейлерді қара сүйек деген. Сөйтіп, баяғы түсті
көрсететін қара деген сөз мағынасынан алыстап, тым қараңғы,
бұлдыр қалыпты дегенді меңзегенін көреміз. Сөздің осы сияқты
мағынасын ауыс мағына дейді, бірақ бұл жағдай жекелеген факт
ғана болса, жеке мағына бола алмай, контекстік мағына болып
қала береді.
Егер бұл сияқты тіркестер көбейіп, қара деген сын есімнің
мағынасы айқындала түссе, онда контекстік мағынадан гөрі, ауыс
мағынаға жақындап, бара-бара тұрақтанып, мағынасы ашылып,
жеке мағына болады. Мысалы,
Жүз қараға екі жүз аларман бар,
Бас қатар бас-аяғын тексерем деп (Абай).
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Сөз мағынасының құбылуы – сөздің грамматикалық тұрақтылығын əлсіретіп, бір сөз табынан екінші бір сөз табына ауыстырып отырады. Бұл жөнінде сын есім мен зат есімнің, яғни есімдердің,
ара жігі тым тұрақсыздау (сын есімнің субстантивтенуі). Мысалы,
қазіргі қазақ тіліндегі сын есім категориясын жасайтын сапалық
сын есімдердің бəрі де септік жалғауын жалғаса-ақ заттанып,
зат есімге айналып кетеді. Көптеген сын атаулары зат атауымен
ұштасып жатады. Мысалы:
Кешегі қонған мезгілден
Шапқаннан бері, шырағым,
Көрінген жоқ көзіме
Құрдасыңның қарасы («Қобыланды батыр»).
Міне, бұл мысалда қара деген сөз заттанып кеткен. Ерболға бір
қара атап жəне екі сойыс малын алғызды (М. Əуезов). Бұндағы
қара деген мал дегеннің орнына қолданылып тұрғанын көреміз.
Бұл – тұрақталған мағына, жеке мағына. Өйткені қара сөзі сан
есімдермен тіркесе келгенде сын есімдік қалыптан ауытқып,
субстантивтеніп кеткен. Бұл сөздің мағыналық ауысу қалпымен
қатар, оның ерте күндегі семантикасы да тікелей затпен байланыса
айтылып, зат ұғымы орнына қолданылып, бертін келе сын есімге
ауысқан.
Қара көне түркі тілінде де мал дегеннің орнына қолданылғанын
XІV ғасырдың жазу нұсқасы – Рабғузидің «Қиссас-ұл Əнбиясынан»
көруге болады1. Онда жиі қолданылған. VІІ ғасырда Күлтегіннің
ескерткішінде қара бұдун2 болып жазылған – қара халық, яғни
хан тұқымынан басқалар деген сөз. Қара деген сөз моңғол тілінде
хар түрінде айтылады, хар будай – қара бидай, хар сана3 – қара
сана (арам ой) дегендерді салыстыр. Бұлар, əрине, кездейсоқ нəрсе
емес, бұлардың барлығы да қара сөзі сын есім, туынды түбір
екенін, оның алғашқы мағынасы заттың атауы болып, бертін келе
сын есім болған деген пікірді дəлелдейді.
Бұл жөнінде ескеретін бір жағдай бар. Моңғол тіліндегі
хар қазіргі қазақ тіліндегі қара деген сөзбен тура мағыналас
1

Рабғузи. «Қиссас-ұл Əнбия». 1857. 118-б.

2

С.Е. Малов. «Памятники древнетюркской письменности». М.–Л., 1951. С. 411.

3

«Моңғолша-қазақша сөздік». Уланбатор, 1954. 282-б.
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болғандықтан қара деген сөздің түбірі қар болып, ол сөз – қолдың
қар-ы дегендегі қар-мен, болмаса ұры-қар дегендегі қар-мен
мағыналас болмай ма деген күдіктен аулақ болуымыз керек.
Өйткені моңғол тіліндегі қар деген сөз басқа мағынада колданылады, хун қар1 – ер адам; хун адам, қар еркек, ер деген мағынада.
Мұны қошқар дегендегі қар-мен, немесе еркектің қоры, əйелдің
қары күлегеш дегенмен салыстыруға болады. Қолды хол деумен
қатар гар деп те атайды, мысалы, гар буу – қол мылтық (тапанша)
деген мəнде.
Сөйтіп, қара деген сөздің мағынасының динамикалық дамуын шамаласақ, басқа сөздердің де мағыналық дамуы осы тектес
болып келеді деген қорытынды шығаруға болады. Мағынаның
даму барысында тұрақты мағына да, жаңа мағына да, ауыс мағына
да, контекстік мағына да туып, кеңейіп, тарылып отыруы – тілдік
заңды құбылыс.
Сөз мағынасы даму барысында жаңа қолданыс табуы мүмкін;
жеке сөздің мағынасы жанды организм сияқты құбылғыш келеді.
Біз бір ғана қара деген сапа сынының заттық мағынасын
шолғанымызда, ол əртүрлі затты белгілейтінін, яғни əртүрлі зат
атауының орнына қолданылатынын байқадық.
Бұл айтылғандар, əрине, сөздің мағынасы болып табылады. Өйткені сөз мағынасының негізгі белгісі ең тұрақты, белгілі
ұғымды білдіргенде заттың, құбылыстың атауы болуға тəуелді
екенінде. Егер оны ол қасиетінен ажыратсақ, мағына шықпайды. Ал
грамматикада шын мəнінде мағына емес, функция, яғни атқаратын
қызметі шешуші орын алады. Оған мысал ретінде оқыдың деген
бір сөзді алсақ, оқы – түбір сөз; оның мағынасы айқын, ал-ды –
етістіктің өткен шағын көрсетіп тұр; -ң – етістіктің екінші жағын
көрсетеді. Біз, əрине, бұл қызметтерін ұғынамыз, бұл да ұғым.
Бірақ бұлар мағына емес, грамматикалық тұлғаның қызметі ғана.
Өйткені оларда затқа, құбылысқа тəуелділік (соотнесенность) жоқ.
Кейбіреулер сөздің ұғымы мен мағынасын шатастырып,
бірінің орнына бірін қолданып, бұлардың өзара айырмашылығын
жоғалтып алып жүр. Бұл сияқты кемшілік А.И. Томсонның «Жал-

1

Бұл да сонда, 263-б.
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пы тіл тану»1 деген еңбегіндегі теріс пікірден басталған сияқты.
Оның айтуынша, біздің ұғымымыз тілдің мағынасының мəні
болғандықтан, ұғымның өзгеруімен бірге тілдің мағынасы да
өзгереді дегенді айта келіп ол: «Исчезновение понятия есть исчезновение значения слова; вместе с тем исчезает и само слово, если оно
имеет только это значение»2, – дейді. Сөйтіп, ұғым мен мағынаны,
сөзді бір-бірімен тепе-тең деп, ажыратпай қарағандықтан, олардың
ерекшеліктерін елемей, тілдің жалпы құрылымымен санаспай, араластырып жіберген. Сонымен, сөзде грамматикалық, лексикалық
мағына, сөздік (негізгі) мағына, тұрақты мағына, ауыс мағына,
контекстік мағына жəне конкретті, абстракт мағына болады. Енді
осылардың бастыларын жекелеп қарастырайық.
а) Сөздің негізгі (сөздік) мағынасы
Сөздің негізгі мағынасы (оны біреулер жалпы мағына, енді
біреулер лексика-семантикалық вариант деп атап жүр) туралы
пікір таласы əлі күнге дейін тоқталған жоқ.
Сөздің негізгі мағынасы (сөздік мағынасы) туралы əркімдер
əртүрлі пікір айтып жүргеннің өзінде, бірізге келе алмаушылық
тілдегі сөздердің мағыналарының логикалық динамикасының
қиындығынан болған сияқты. Өйткені тіл-тілдегі сөздердің көпшілігі көп мағыналы болып келеді. Орыс тілін зерттеушілердің
ішінде бұл туралы бірқыдыру пікір айтқан адамдар да бар.
Сөздің мағынасын таптастыруға тырысқан авторлар көбіне
семантикалық таптастыруға бойұрған, оның өзінде де қарамақарсы екі жол ұстанғаны айқын. Совет филологиясында негізгі
мағынасы туралы пікір айтудан гөрі, семантикалық таптастырудың
өнімсіз жолы – мəдени шаруашылық түрін көрсететін сөз топтарына қарай бойұрушылық та кездеседі. Оған мысал ретінде «Халық
мұғалімі» журналында жарияланған проф. Н.Т. Сауранбаевтың
«Қазақ тілінің сөздік құрамы»3 деген мақаласын алуға болады;
немесе өзбек тілінің лексикасын көп зерттеген ғалым Ф. Кама1

А.И. Томсон. «Общее языковедение». Одесса, 1910.

2

Бұл да сонда.

3

Т. Сауранбаев. Қазақ тілінің сөздік құрамы // «Халық мұғалімі». №4. 1951.
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ловтың түркі тілдеріне арналып жарияланған еңбегінде түркі
халықтарына ортақ сөздерді семантикалық жағын таптастырып,
он үш салаға бөлген4. Ол ұғымы ыңғайлас сөздерді бір топқа
жатқызған. Бұлайша таптастырудың кемшілігі, біріншіден, бұл
салалар осы еңбекте түгел қамтылмайды, əрі ол сөз мағынасы тарауында қаралуға тиіс. Екіншіден, осылай бөліп қарағандықтан
бір тілдегі сөздердің өзі түгел қамтылмайды; бұл еңбекте жер
асты байлықтарын білдіретін сөздер5 деп бөлген. Егер осылай
бөлуді дұрыс десек, жер үсті байлықтарын білдіретін сөздер деп
те бөлу керек болады. Немесе туыстықты білдіретін сөздер деп
бөлген, олай болса, бөтендікті яки туыс еместікті білдіретін
сөздер деп те бөлу керек. Бірақ жер үсті байлықтарын білдіретін
сөздер, бөтендікті, туыс еместікті білдіретін сөздер дегендер жоқ
жəне болуы да мүмкін емес. Сондықтан сөздерді бұлайша таптастыру біздің тілімізге қолайсыз.
Түрікпен тілінің лексикасы туралы еңбегінде проф. П. Азымов та түрікпен тілінің сөздік құрамы əртүрлі деп, он үш топқа
бөлген6. Бірақ бұл топтар да тым еркін. Мысалы, адамға байланысты сөздердің өзін алты топқа (1) туыстық атаулар, 2) адамның
кəсібі, 3) кейпі, 4) адамның дене мүшелері, 5) киім-кешек, 6) азықтүлік) бөлген. Ал кейбіреуі тура грамматикалық атаулар болып
шыққан. Мысалы: есім мен сын есімдер, реңкті білдіретін синонимдер (гара, сыя), мөлшерді білдіретін сөздер (гысға, келте),
санмен байланысты синонимдер7.
Осылайша бөлгеннен кейін синонимнің басқа түрлерін (яғни
істі, қимылды, əрекетті, т.б. көрсететін синонимдерді) айту керек
еді. Бірақ бұл еңбекте өзгелері сөз етілмейді.
Міне, осы айтылғандардан шығатын қорытынды: сөздерді тек
семантикалық жағына қарай таптастыру қолайлы болмайды екен.
Сондықтан, сөздің нақты өз басындағы мағыналарына баса көңіл
аудару қажет. В.В. Виноградов сөз мағынасын үшке бөледі:
4

«Хозирги замон узбек тили». Ф. Камаловтың редакциясымен. Ташкент, 1957.
65–72-бб.
5

Сонда, 92-б.

6

П. Азымов. «Хазирки заман туркмен дили»/гириш лексика. Ашгабат, 1959. 50-б.

7

Сонда, 50-б.
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а) ерікті; ə) фразеологиялық байланысты; б) функционалдысинтаксистік1. Бұлайша бөлу, əрине, дұрыс. Сөздің негізгі сөздік
мағынасы – заттың, құбылыстың атауы болушылықпен байланысты. Заттың атауы болған соң, оның сынын, санын, ісін көрсететін сөздердің мағынасын негізгі мағына деуге бола ма деген
сұрау тууы мүмкін. Зат танылғанда оның сыны, саны, ісі, т.б.
түгел танылады. Заттың сынын, санын, т.б. заттың атауынан бөліп
тастауға болмайды.
Сөздің негізгі мағынасы зат, құбылыспен тікелей байланысты.
Сөз заттың, құбылыстың өзі болмаса да солардың ұғым арқылы
түсірген бейнесі болғанда, физикалық байланыс емес. Сөздер толып
жатқан сөздік тіркеске түскенде əртүрлі мағына болатындықтан,
олардың негізгі мағынасын осылай, затпен, құбылыспен байланысты қарамасқа болмайды.
Мысалға көк деген сын есімді алсақ, оның бірнеше мағынасы
бар екенін ескеріп, сөздікке бергенде ең алдымен көк аспан
мағынасында айтылатын негізгі мағынасын беріп, онан соң көп
қолданылатын сын есімін, түс мағынасын, омоним етіп жеке көрсетіп, оның ауыс мағыналарын онан кейін айту керек.
Бірақ, көк жұлын, көк ми, көк мылжың сияқты тіркестегі контекстік мағыналарын көрсетуге де болады. Онда да олар бірер мысалмен ғана көрсетіледі. Олай болмағанда контекстік мағынаның
шегі болмайды.
Əрине, контекстегі сөздің негізінде бір-ақ мағынада қолданылатынына қарай, сөзде негізгі бір-ақ мағына болады деп, немесе сөздің лексика-семантикалық варианты2 деушілік тым ұшқары сияқты. Өйткені сөздің мағынасы қоғамдық қатынасқа қажет болуымен байланысты əр кезеңде дамып, кеңейіп не ықшамдалып отыруының өзі жалпылану арқылы болады десек, сол
жалпыланудың өзі конкреттікке апаратынын есепке алмасқа болмайды.
Түсініктірек болу үшін тағы бір сөздің мағыналарын қарастырып көрейік. Мысалы, қазіргі қазақ тіліндегі қату деген
етістіктің негізгі мағынасы қат дегеннің қатты тас, қатты
1

В.В. Виноградов. «Основные типы лексических значений слова// ВЯ. 1953. №5.
С.26.

2

В.А. Звегинцев. Семасиология. М., 1957. С. 217.
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ағаш, т.б. дегендегі түрі болады. Ал енді қатты жел, қатты боран, қатты желіс дегенде, күшті, екпінді деген ұғымды білдіреді.
Бұл да оның қалыптасқан тұрақты мағынасы.
Қатты деген сын есім ешбір контекске байланыстырылмай,
жеке айтылғанда оның дербес мағынасын ұғамыз.
Қатты адам дегендегі қатты соңғыларға қосылмай, алдыңғы
айтылған мағынаның ауыс түріне жататынын түсінсек керек.
Қатты адамды иілмейтін, именбейтін, аямайтын, жібімейтін қара
тас сияқты деп түсінеміз. Ол қатты айтты деген – контекстік
мағына. Бұл сапа оның іс-əрекетінен түсініледі. Сөйтіп, бір сөздің
негізгі (сөздік), тұрақты, ауыс, контекстік мағынасы айқындалады.
Қату дегеннің негізгі мағынасы қатты болу екені айқындалды.
Оның түбірінен қат-қыл, қат-ты, қат-ы-гез тағы басқа сөздер
жасалған. Осының сүт қату, қатық қату деген тіркестер
сияқтыларда кездесетін омонимі бар. Ол – өз алдына жеке мағына.
Сондықтан негізгі мағынаны заттың, құбылыстың атауымен
байланыстыра қарау керек екенін тілдік фактілердің өзі талап
етеді.
Сонымен, сөздің негізгі (сөздік) м а ғ ы н а с ы дегеніміз өзінің
өмір сүруінде, негізінде сөз арқылы айтушы мен тыңдаушыға
ортақ түсінікті нақты ұғымды білдіретін шындық өмірдің көрінісі.
«Каждое слово (речь) уже обобщает», – дейді Ленин1. Мұндай
жинақты ұғым сөз болып қалыптасқаннан бастап белгіленеді.
Мысалы, айналасы адам аяғын сала алмайтын қияқ тісті аран
тастар аспанға өрлеп тұр (Ғ. Мүсірепов) деген сөйлемді алып
қарайық.
Бұл сөйлемдегі адам, аяқ, қияқ, аран, тас, аспан, т.б. сөздердің
бірлесіп беретін бір тұтас, жинақты ұғымын ғана қабылдаймыз.
ə) Сөздің тұрақты мағынасы
Сөздің негізгі мағынасына тоқталғанда, біз оның тұрақты болатынын айттық. Тұрақ болмаса, сөздің негізгі мағынасы (сөздік
мағынасы да) болмайды. Тұрлауы жоқ, құбылғыш – атау бола
алмайды. Ендеше сөздің негізгі (сөздік) мағынасы оның тұрақты
мағынасымен ұштасып жатады екен. Солай бола тұрса да,
бұлардың өзара айырмашылығы бар. Олар төмендегідей:
1

В.И. Ленин. «Философские тетради». М., 1934. С. 84.
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1) Қандай болмасын бір сөйлемнің, бір тіркестің құрамындағы сөз контексте бір-ақ мағынада қолданылады. Мысалы:
Жат есікті жəне қорып,
Жара салма сен маған!
Жұрт жамандар жатқа жорып,
Жалынамын мен саған! –
(Абай, Т. жинақ. 1948, 100-бет).
дегендегі екі рет қайталаған жат сөзі алғашқысында тұрақты
мағынада, екіншісінде тұрақсыз, контекстік мағынада қолданылған.
Бұлардың мағынасын синонимдері арқылы анықтауға болады.
Алғашқысын дұшпан, бейтаныс деп алсақ, кейінгісі басқаға деп
өзгертер едік.
2) Сөздің негізгі мағынасынан өрбіген жаңа мағына бірте-бірте
тұрақты мағынаға айналады. Мысалға күн деген сөзді алайық.
Оның негізгі мағынасы планетаның атауы болуында екеніне
дау жоқ. Бірақ осы мағынадан дамып күн уақыт мағынасында
қолданыла келе тұрақты мағына болып кеткен.
Күнді уақыт итеріп,
Көк жиектен асырса...
Көзі жетіп тоқтайды
Өткен күннің қашығын, –
(Абай, Т. жинақ. 1948, 246-бет).
дегендегі екі күн-нің алғашқысы – негізгі мағына болса, соңғысы – тұрақты мағына. Бұл соңғысы негізгі (сөздік) мағынаға
ауысқан. Бірақ ауыс мағынадан алыстап, тұрақты мағына болып
кеткен.
3) Тұрақты мағына сөзді контекстен бөліп алып, ешбір
тіркессіз, еркін болғанның өзінде өзіне арнаулы негізгі мағынамен
қатар тұрақты мағынасы айқындалып тұрады. Ауыс, контекстік
(тұрақты) мағыналарда мұндай айқындық сезілмейді.
Тұрақты мағына деп, міне осыны айтамыз.
б) Сөздің конкретті жəне абстракты мағынасы
Қазақ тілінің лексикасындағы сөздер де басқа тілдердің лексикасындағы сөздер сияқты бəрі бір қалыпта қолданыла бермейді.
Ат, ағаш, ауыл, қыс, қызыл, тасу, бастау тағы сол сияқты
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сөздердің əрқайсысының өздеріне тəн мағынасы бар. Мұндай
сөздерді толық мағыналы сөздер деп атаймыз.
Бұл сияқты сөздердің əрі абстракты, əрі конкретті мағыналары
бар; мысалы, ағаш дегенде тас, су жəне басқа заттарды түсінбейміз,
əйтеуір ағаш біткенді түсінеміз. Бұл – ол сөздің конкретті мағынасы. Бірақ бұл сөздің мағынасы сонымен бірге, жалпылау ұғымды
да білдіреді. Мысалы, ағаш дегенде не жалпы ағаш, не жеке ағаш,
не орман болып түсініледі. Бұл оның абстракт мағынасы болады.
Өйткені біз қайың десек, ұғым конкретті, ал ақ қайың дегенде одан
гөрі де конкреттілеу болар еді. Алайда бұл сөздердің барлығының
да əрқайсысына тəн лексикалық немесе номинативтік мағынасы
бар, олар өз алдына ақиқат шындықты білдіреді. Сөйтіп, конкрет,
абстракт мағына бір сөздің өзінде де болады.
Лексикамызда өз алдына лексикалық мағынасы жоқ бір топ
сөздер де бар, олар ақиқат өмірдегі шындықты білдіре алмайды.
Олар: сайын, үшін, көрі, ғой тағы сол сияқты сөздер. Мысалы, күн
сайын конторға келемін; ай сайын есеп береміз дегендегі сайын
орыс тіліндегі еже деген префикске теңбе-тең болады. Кейде ол
орыс тіліндегі по демеулігіне де сай келеді. Мысалы, үй сайын (по
двору). Үшін демеулігі орыс тіліндегі для демеулігімен мəндес: сіз
үшін (для вас), ол үшін (для него).
Көрі демеулігі көр деген етістік сөзден шыққанымен, қазіргі
мағынасы мүлдем басқа. Гөрі демеулігі шығыс септіктегі сөзден
кейін ғана қолданылады, мысалы, аттан гөрі өгіз аласа, т.с.с.
Бұл сияқты сөздер тобына нақтылы мағынасы жоқ, тек жеке
тұрып эмоциялы экспрессивтік көтеріңкі дауыспен ғана айтылып,
грамматикалық сөйлем мүшесі бола алмайтын одағай сөздерді де
жатқызамыз1.
Бұл шылау сөздердің жеке тұрғанда мағынасы болмаса да,
сөйлем ішінде маңызды семантикасы бар екенін білеміз. Мысалы:
Ғашық-ақпын еш күмəнсыз,
Ырыс емес, сор үшін.
Көрісуге шыдамаспыз,
Айрылалық сол үшін
(Абай, Толық жинақ. Алматы, 1948, 100-бет).
1

В.В.Виноградов. «Русский язык». М–Л., 1947. С. 745.
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Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін.
Көкірегі сезімді, тілі орамды
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін
(Сонда, 77-бет).
Жатқан сайын ұйқыға
Дұға оқушы ем шошынып
(Сонда, 92-бет).
Батырдан барымташы туар даңғой,
Қызылшыл да, қызықшыл – əуре жан ғой.
Арсыз, малсыз, ақылсыз, шаруасыз
Елірмелі маскүнем байқалған ғой
(Сонда, 77-бет),
Өтірік шағым толды ғой,
Өкінер уақытың болды ғой
(Сонда, 72-бет).
Осы сөйлемдердегі үшін, сайын, ғой дегендердің дербес
мағынасы болмағанымен, осылар да тілдің бір қажетін өтеу үшін
қолданылып тұр. Бұлардың орнын қозғап, олардың орнына басқа
бірдеме қолданса, ондағы сөздер тобының ұғымына зарар болмаса
да, мағынасына зарар келетіні сөзсіз. Мұндағы үшін дегендердің
орнына барыс септіктің -қа, -ға, -ке, -ге жалғауларын қоюға болады. Əрине, онда да өлең ұйқасының ыдырауын, айтылған ұғымның
əлсіреуін ескерсек, онда бұлармен де ауыстыруға келмейтіндігі
айқын.
Сөйтіп, бұлар да семантикалық қызмет атқарып тұр. Өтірік
шағым толды ғой, өкінер уақытың болды ғой деген өлең жолдарын поэзияға айналдырып тұрған негізгі тірегі – осы ғой шылауы. Оған тисең, өлеңдік қасиет жойылатыны айқын. Өйткені
өлең ырғағы жойылады, беріп тұрған ұғымдық мəні əлсірейді,
буын саны кемиді де, поэзия болмай қалады. Болды, болды ғой
дегендердің мағыналық мəндері лексикалық қасиетінен шығып
тұрған жоқ, грамматикалық мағынасынан, эмоциялық қасиетінен
туып тұр. Бұл ерекшеліктер оларды алдыңғы сөзімен шендестіре
шегелеп, ажыратуға мүмкіндік бермей тұр.
Абстракт мағына сөздің конкрет мағынасына сүйене отырып
жасалады. Өйткені тарихи ақиқат жағдаймен салыстыра отырып
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зерттесек, көптеген абстракт сөздердің кейін пайда болғандығын
көреміз. Ол баста жеке сөз жасалғанда нақты бір атау болған,
кейін бара-бара ол сөзге жаңа мағына қосылып мағынасы көбейіп,
байып отырады. Бұл сияқты жаңа жасалған мағынаны орыс тіл
білімінің көрнекті өкілдері А.А. Потебня: Мағынаға болмашы ғана
енген өзгеріс сөзді басқа сөз етіп шығарады; егер екі мағыналы
болса, екі сөз болғаны1, – десе, академик В. Щерба: Бір сөзде
бір ғана мағына болады. Бір сөз – бір мағына – бір тұлға2, – дейді.
Бұлардың негізгі теориясы – түр мен мазмұнның бірлігі болатын. Сөз мағынасының затқа тəуелділігі көп мағыналы болғанда
жойылып кетпейді. Өйткені сөздің мағынасы дамып отыратыны сияқты түр-тұлға да өзгерісте болып, дамып отырады. Сөздің
заттық тəуелділігін (соотнесенность) тым тар мағынада түсінбеу
керек екендігін профессор Р.А. Будагов айтқан3. Сондықтан тіл
жүйесіндегі конкрет мағына арқылы абстракт мағына жасалып,
туып, дамып отыратыны ақиқат.
в) Сөздің контекстік мағынасы жəне
көп мағыналылығы (полисемантизм)
Сөз мағынасы əуел баста көп болмаса да, бертін келе дамып,
молайып отырған. Əрі оның кейбір мағыналары алыстап, омонимге
ауысып отырған. Тіл-тілдің қайсысы болса да көп мағыналылықты
оншама ұнатпайды. Бірақ онан құтыла да алмайды, өйткені ол өмір
қажетінен туып отырады.
Мысалға жал деген сөзді алсақ, адам баласы өзінің төсіне
шыққан түкті жал деп атаған. Одан кейін жылқының, арыстанның,
есектің тағы сол сияқтылардың желкелеріне шыққанның қыл
екенін малды қолдана бастағанда ғана танып, оған өзіндегі дайын жал деген атауын берген. Енді малдың етін жей бастағанда,
жалдың астында болатын майды да сол жалдың атауымен атаған.
Онан əрі, таудың, жотаның, аттың жалына ұқсас жерін тағы да
жал деп атайды.
1

А.А. Потебня. «Из записок русской грамматики». Т. І. Введение. Харьков, 1888. С. 4.

2

Л.В. Щерба. «Опыт общей теории лексикографии». М.: Изд АН СССР, Отделение
лит. и языка. 1940. №3. 107-б.
3

Р.А. Будагов. «Введение в науку о языке». М., 1958. 13-б.
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Кейінгі кезде, жеке меншік шыққан кезде, құлдықтан босанғандар күн көріс үшін ақы алып, бөгде жұмыс істеуді жал деп
атаған. Өйткені желке майының бөтенге қызмет етіп аруы деп
есептеген. Егіске үйренген кезде жыртылған боразда арасында
айрылмай қалған жерді жал деп тағы да атаған. Өйткені бұл аттың жалына ұқсас, сондықтан түсінікті болып шыққан.
Сөздің контекстік мағынасы болуы – өткен өмір қажетінің
еткен əсері. Сондықтан жал деген сөзде бірімен-бірі алыстан
байланысқан алты түрлі мағына бар екен. Жал: 1) адамның омырау
түгі; 2) жылқының желке қылы, 3) желке майы, 4) таудың ұзынша
қыры; 5) ақы алып, кісіге жүру; 6) жер айдағанда жыртылмай
қалған жер. Бұлардың бəрі де өз алдына дербес мағына.
Кілт деген сөздің тура мағынасы құлыптың ашқышы, оның
ауыс мағынасы – мəселенің тетігі, онан əрі – машинаның кілті
(бұрау аспабы). Енді кілт тоқтады, буыным кілт ете түсті
дегендердегі кілт сөзі олардан мүлде басқа, бұл – одағай. Олай
болса кілт сөзінде 2 омоним бар деп қараймыз (одағайлар соңынан
келген сөз арқылы белгілі мағынаны білдіреді).
Сөйтіп, қысқаша: кілт І: 1. ашқыш; 2. бірдеменің тетігі; 3.
машинаның бұрауыш (гайка, винттерді бұрайтын) аспабы. Кілт ІІ.
одағай.
Мұның біріншілері бірімен-бірі байланысты болып, соңғылары
алдыңғы мағынадан ауысып қолданылса, екінші қатардағы кілт
олармен ешбір байланысы жоқ. Сондықтан ол басқа сөз ретінде
жеке тұрады.
Кір деген сөздің 1. қолдың тағы басқалардың кірі деген мағынада болса, 2. кірлеген киімдердің атауы да болады. Əрине, бұлар
бір сөздің түрлі мағынасы. Осының үстіне көңіл кірі дегендегі
кірді тағы бір мағына етіп енгізуге болмайды. Өйткені ол – сөздік
мағына емес, контекстік мағына.
Əдетте зат ауыспайды, ұқсастығына, қызметіне тағы басқа
заңдылықтарына сəйкес заттың атауы ауысып, көбейіп, дамып
отырады.
Тілдегі лексиканы дұрыс пайдалану үшін сөздің негізгі мағынасын оның қосымша мағынасынан немесе ауыспалы мағынасынан айыра білу қажет.
Сөздің барлық қосымша мағыналары тек қана негізгі мағына
арқылы шығады да, сол арқылы түсіндіріледі. Ал сөздің бұл
мағыналарын контекске қарап ажыратамыз. Мысалы:
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Ақ торғын шəлі, Ақ сүтін берген анамыз.
Жердің шөбі қураса, мал ақ болып кетеді.
(Ғ. Мүсірепов).
Нысапсызға не керек істің ақ пен қарасы (Абай);
Мал семірер, ақ пенен ас көбейер (Абай).
Бұл мысалдардағы ақ деген сөздің негізгі мағынасымен бірге
бірнеше қосымша мағыналары бар. Бірінші сөйлемдегі ақ деген
сөз тазалықты, екінші мысалдағы ақ түсті; үшінші мысалдағы ақ
жоқ, құрыды дегенді білдіреді; төртіншідегі ақ адал, дұрыс деген
мағынада; бесіншідегі ақ сүттен істелетін тағамның негізгі атауы
ретінде қолданылған. Егер бұл сөздердің мағыналары контекстегі
тіркесте қаралмаған болса, əрине, олардың əртүрлі мағыналарын
ажырату өте қиындыққа соққан болар еді. Бұл сөздің негізгі
мағынасы – түсті көрсететін түрі.
Көп мағыналы сөздің қатарына ақтау (ағарту) деген етістіктің бір мағынасы етіп ел аралау деген мағынасы бар деп,
аралас қарайтын жай да кездеседі1. Бұл, əрине, басқа сөздер.
Бұлардың түрлестігі болмаса, мағыналық ыңғайластығы жоқ.
Олардың басқа сөздер екендігіне кепіл болатын екі жағдай бар.
Біріншіден, бұлардың мағынасы тым алшақ, біріне-бірі жанасатын
емеурін де жоқ. Екіншіден, бұлардың əрқайсының синонимдері
мүлде бөтен сөздер. І ақтаудың 1-мағынасының синонимі –
ағарту, аққа бояу; 2-мағынасының синонимі – тазалау, аршу;
3-мағынасының синонимі ақ деп қорғау, адал деп білу, Ал етістік ақтау-дың синонимі – аралау, кезу.
Осы екеуін қатар қойып, қарап көрсек, айырмасы көзге бірден
шалынады. Үйді əкпен ақтады; ел ақтап кетіпті дегендер мүлде
басқа емес пе? Мұның алғашқысы қазірде жиі қолданылатын
етістік, екіншісі, ескі заманда, қайыршылық көп кезде, зорлықзомбылық басым кезде мал-мүліктен айрылған сорлы адамдардың
мойнына дорба іліп, ел-елді аралап, қайыр сұрап кетуі.
г) Сөздің тура мағынасы
Сөздің қосымша мағыналары негізгі мағынасы арқылы пайда
болып, дамиды деген едік. Осыны түсініп алуымыз керек.
1

«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» /проф. І. Кеңесбаевтың редакциясымен. Алматы,
1959. 27-б.
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Жоғарыда келтірілген сөйлемдердегі ақ деген сөздің негізгі
мағынасы сапа, сын есімдік белгілі түсті көрсетеді. Кейінгілерінің
бəрі негізгі (сөздік) сын мағынасынан дамыған. Ақ торғын, ақ сүт
дегендердегі ақ – негізгі мағына. Ал ақ болу, ақ көбею, істің ағы
дегендер қосымша контекстік мағына.
Бұлар негізгі мағына арқылы қалай дамиды? Қалай дамыған?
Басқа мағыналарының бəрі ақ деген түспен байланысты
ұғынылады. Тағам мағынасындағы ақ та ақ деген түсті есімізге
салады. Басында ақ сүт, ақ айран сияқты болып айтылып, кейін
сөз тіркестерінен бірте-бірте ажырап, дараланып қолданылатын
дəрежеге жетеді.
Жоғарыда біз сөзде ең алдымен затпен, құбылыспен байланысты мағына жасалады да, абстракт мағына кейін пайда болады
дегенбіз. Бұған қарап ақ ішу дегендегі ақ – зат атауы, сондықтан
осының өзі негізгі мағына болып, түсті белгілейтін мағына кейін
пайда болды ма екен деген күмəн болмауға тиіс. Өйткені сапа сындары затпен (затты тани бастағанда) бірге жасалған көне атаулар,
олар бертін келе зат сипатын көрсететін абстрактылық қасиетке ие
болған. Сондықтан сапа сындары тым ертеректе жасалған.
Ақ деген сапа сыны тым ерте қолданылған да, ал зат атауы
болған ақ дегеннің мағынасы адам баласы малды қолға үйретіп,
оның сүтін азық ете бастаған кезден басталып, бертін келе
қалыптасқан. Солай болғасын, оны сапа сыны арқылы кейін жасалған деп қорытамыз.
ғ) Сөздің ауыс мағынасы
Ауыс мағына дегеніміз де сөздің негізгі мағынасынан дамиды.
Мысалы, жар деген сөзді алайық. Оның негізгі мағынасы сайдың
екі жағында кездесетін тік жаға. Ол қия тас болуы немесе тік құлама
топырақ болуы да мүмкін. Тік болса, жар деп атайды. Осының
ауыс мағынасы – үйдің қабырғасын жар деу. Ал қабырға дегенді
алсақ, негізгі мағынасы – қабырға сүйегі болса, ауыс мағынасы
үйдің қабырғасы, қораның қабырғасы. Бас деген сөздің таудың,
қарағайдың басы дегендегі мағынасы – адамның басына ұқсатып
айтқандықтан, яғни ауысу заңы бойынша, жасалған мағына.
Қырман басына өзі бас-көз болды. (Ж. Тілеков) Ер мен еңбек
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таңғы шақ тоқ басынан табыссын (Ж. Саин). Бір бұлақтың басында үш жолаушы кез болыпты (Ы. Алтынсарин). Отырса, от
басында, көшсе, көш басында (мақал). Бұл мысалдардағы басы
деген сөздің мағыналары да – ауыс мағына. Немесе
Бірге оқыған құрбыға
Бас бəйгені бермедің
(А. Құнанбаев).
Төре болдың, бас болдың,
Көкірегіңді кермедің!
(сонда)
Бас инженер кетті дейді көруге,
Жерді көріп, өз бағасын беруге, –
(X. Ерғалиев).
дегендердегі бас сөздері жоғарғы деген мағынаны білдіреді.
Бұл – бастың жоғары тұру қасиетімен байланысып жатады. Əрине,
бұл да ауыс мағына.
Ауыс мағынаның қасиеті сол, ол негізгі мағынамен тығыз байланысты болуымен бірге, негізгі мағынаға меңзес болады. Жоғарыдағы мысалдардан ауыс мағынаның негізгі мағынаға ұқсатылып айтылудан шығатыны айқын көрініп тұр.
д) Сөздің грамматикалық жəне лексикалық мағынасы
Сөздің сөздік мағынасымен қатар грамматикалық мағынасы
болады. Бұл мағына грамматикалық тұлғалардың қосылуы арқылы немесе сөздің негізгі мағынасының əсері арқылы, сөйлем мүшелерінің сөйлемдегі орны арқылы, шылау, көмекшілер арқылы
шығады. Мысалы, Омар мектепке барды деген сөйлемде бірбірімен грамматикалық байланысқа еніп айтылған 3 сөз бар.
Əрбір сөз, ең алдымен, белгілі лексикалық мағынаны білдіріп,
сонымен қатар бір не бірнеше грамматикалық мағыналарға ие
болып тұр. Омар сөзі түбір тұлғада; бұл сөздің лексикалық
мағынасына қосымша 2 грамматикалық мағынасы бар: бір адам
екендігі жəне атау тұлғада тұрғандығы. Ал мектепке деген
сөзде бір лексикалық мағына, екі грамматикалық мағына бар.
Лексикалық мағынасы белгілі заттың атауы болуында, грамматикалық мағынасы – нəрсенің біреу екендігін білдіретін жеке-
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шелік мағынасы мен -ке қосымшасы жалғанып, барыс септікті білдіруі. Барды деген сөзде бір лексикалық мағына, екі грамматикалық мағына бар. Бар – лексикалық мағына, -ды – өткен
шақ, үшінші жақ – грамматикалық мағыналар. Сөйтіп, сөйлемдегі
сөздердің беріп тұрған негізгі ұғымы лексикалық мағына, ал
сөздердің сөйлемдегі өзара қатынасы грамматикалық мағына деп
аталады.
Сөзде лексикалық мағына біреу болады. Ол – сөздің түбір
тұлғасы арқылы көрінеді. Грамматикалық мағына бір сөзде біреу
болуы да, бірнешеу болуы да мүмкін.
§ 14. СЕМАСИОЛОГИЯНЫҢ НЕГІЗГІ ЗАҢДАРЫ
ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
Сөз мағыналарының көпшілігі семасиологияның белгілі заңдары бойынша жасалады. Оның бастылары: ұқсату заңы (метафоризация); функционалдық семантика заңы; бөлшектің бүтінге
ауысу заңы; мағынаның кеңеюі мен тараюы.
Бұл заңдар туралы орыс тілінде жазылған əдебиеттерде əртүрлі көзқарас бар. Олардың ішінде Н.Я. Маррдың «жаңа ілім» атты
бағыттағы жазғандарында жоғарыда айтылған заңдармен қатар
мағынаның стадиялық трансформациясы дегенді кіргізген де, оны
төрт элемент əдісімен тексеру жолының тірегі еткен.
Дұрысында, жоғарыда айтылған заңдар XІX ғасырдың екінші
жартысында орыс тіл білімінде қолданылып, зерттеле бастаған.
Орыс тіл білімінің көрнекті өкілдерінен: проф. В. Поржезинский1
өзінің зерттеулері арқылы функционалдық семантика заңы; академик Д.Н. Ушаков2 ассоциативтік ауысу (бүтіннің бөлшекке
ауысуы) заңы жөнінде пікір айтқан болатын. Мағынаның поляризациялануы деген теорияны тəжірибеде қолданған А. Преображенский3 болды. Бұл заңдар туралы проф. В.А. Богородицкий де
өзінің зерттеулерінде көптеген пікір айтқан.
Сөйтіп, Н.Я. Маррдың палеонтологиялық талдау дейтін «Əдісінің» негізі болып саналатын жəне оның кез келген тілдің
1

В.Поржезинский. «Введение в языковедение». Изд. 4. 1916. С. 173.

2

Д.Н. Ушаков. «Краткое введение в науку о языке». 1913. С. 127.

3

А.Преображенский. «Этимологический словарь русского языка». 1914–1916.
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ерекшелігін ескермей қолданған функционалдық семантика заңы
орыс ғалымдарының бұрыннан айтып, жазып тастаған теориясы
болатын. Өзгенің еңбегін Марр өзінше бұрмалап, маңызын асырып, универсал етіп иеленді.
Семасиологияның бұл заңдарын идеализмге апаратын маршылдықтан да, психологизмге соқтыратын младограмматиктерден де аулақ бола отырып қолданса, олар сөз мағынасын зерттеуде
көп пайда келтірмек. Бірақ лексиканың дамуын осылар арқылы
шешеміз деуге мүлде болмайды. Бұл заңдардың бастыларына
қысқаша түсінік бере кетейік.
а) Функционалды семантика заңы
Сөз өзінің дыбысталуын, тұлғасын сақтай отырып, мағынасын
біртіндеп жаңарта береді. Сөз жаңа мағынаға ие болғанда оның
негізгі сөздік мағынасы өзінің қалпын сақтап қалады.
Мысалға шек деген сөзді алсақ, ол қойдың шегінен сыдырылып иірілетінін, домбыраға тағылатынын білеміз. Атқаратын қызметіне қарай қой шегінің атауынан домбыраның шегінің атауы шыққан. Домбыраның шегі үзілді дегенде қой шегін түсінбейміз, домбыраға тағылатын шекті түсінеміз. Сөйтіп, бұл сөз –
анатомиялық атаудан аспаптық атауға ауысқан. Осылайша мағынаның атқаратын қызметіне қарай жаңаруы – функционалдық семантика заңына жатады.
Ал гитарға, дутарға, мандалинге тағатын сымдарды да шек
деп атаймыз. Домбыраның шегі шектен жасалса, бұл шек сымнан
жасалады. Олай болса, бұларды шектен жасалғандықтан емес,
домбыраның шегіне ұқсайтындықтан ғана шек дейміз. Сөйтіп,
мұндағы ұқсастық – атқаратын қызметінде (функциясында). Сондықтан бұл да функционалдық семантика заңына жатады.
Сол сияқты, оқ деген сөзді алсақ, ол баста оны ағаштан істеген,
ең алғаш қайыңнан жасаған (кепкен қайың берік, əрі қатты болады), кейінірек ол ауыр болған соң, онан гөрі жеңіл қарағайдан
дайындаған. Оны да оқ деп атаған. Бертін келе қамыстан істейді.
Оны да оқ деген. Отты мылтық шыққаннан бастап бытыраны
қорғасыннан құйған, оны да оқ деп атаған. Қазіргі патронды да
оқ деп атаймыз. Міне, осылайша баяғы қайың оқтан бастап соңғы
патронды түріне дейін біртіндеп жақсарған оқтың оқ деген атауы
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өзгермеген. Оның функциясына сай, оқ деген сөздің мағынасы дамып отырған. Мысалы:
Садағыма салғаным қайыңнан оқ (И. Березин, Турецкая хрестоматия, Казань, 1876. ІІІ т., 86-бет). Оғын жонар Қозыекем
тасқарадан суға біткен солқылдап жөкен деймін (Сонда, 94бет). Қарға жүнді қарағай оқ, қарға жүнді қамыс оқ (сонда).
Зеңбірекке оқ салып, жүрген жерін тазартып (Қамбар, 1957,
23-бет). Əйел бұршақтай бораған оқ астына қарай кіріп келе
жатыр (Ғ. Мүсірепов, І т., 1956, 32-бет). Ұзын шашты артиска
қыздың көзі Нияздың көзімен қарсы атысқан садақтың оғындай
қадалысты (С. Сейфуллин, Əңгімелері мен повестері, 1958, 253).
Алғашқы қайың, қарағай, қамыс оқтарда ешбір темір заты
қолданылмаған; ал бытыра, қорғасын оқтың не түсі, не көлемі,
не түрі, не тегі алғаш қайың оққа ұқсамайды. Винтовканың оғы –
патронды, алдыңғылардан мүлде басқа. Бұл атаудың бəріне ортақ
нəрсе – қызметі, функциясы, сондықтан оқ сөзінің атауы функционалды семантика заңы бойынша өзгеріп отырған.
Қазіргі қазақ тіліндегі тиірмен көне түркі тілінде тігірмен, яғни
тиер-мен, деген сөз бар. Осы сөз күні бүгінге дейін қолданылуда.
Ол баста астық дəнін тұрпайы екі тастың арасына салып, соғып
үгіп, онан кейін уқалап үгіп ас ететін болған. Сонан кейін астық
қол тиірменмен, одан соң ат тиірмен, жел тиірмен, су тиірмен,
паровой тиірмен, енді электр тиірменмен үгілетін болды. Мұның
соңғысында тас атымен жоқ. Оның орнына вальцы бар да,
цилиндрлі екі вальцының арасына түскен астық одан ұн болып
шығады. Бірақ тиірмен деген сөздің мағынасы түбірімен өзгергені
сезілмей, ол атау əлі күнге қолданылуда. Мысалы:
Тиірмен-тиірмен тасы бар, алтын ердің қасы бар, мұны тапқан жігіттің 125 жасы бар (жұмбақ – ескі жазу). Қол тиірмен
тартыпты қабырғасы сөгіліп (С. Адамбеков. Өмір тойы, 1949,
44-бет). Жас кезімде жел тиірмендерге көз жазбай талай
қарағанмын (В. Дегтяров, Менің өмірім, 1952, 39-бет). Кереге көз
Бұқпа поселкесіндегі ат тиірмен ұстаған орыс кулагы (Ғ. Мұстафин. Қарағанды, 1952, 73-бет). Колхоздағы электр тиірмені бос
тұр (М. Иманжанов, Алғашқы айлар, 1950, 80-бет).
Дүрбі деген сөздің мағыналық дамуы да функционалдық жолға жатады. Өйткені оның атаған заты əлдеқашан қолданудан
шығып қалған.
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Алғашқы кезде дүрбі құр қуыс тұрба болып, бертін келе
бинокльға ауысқан. Мысалы: Төңірегін дүрбіменен шолып тұрды
солдат барлап (Д. Əбілев, Таңд. өл., 1953, 107-бет). Таңбалы
тастың биігінен дүрбімен қарап, бүкіл атырапты көріп, көп
отырады (С. Бегалин, Төл басылар, 1948, 80-бет).
Міне, осылар сияқты, атқаратын қызметінің əсерімен жаңаланып отырған мағыналы сөздерді функционалды семантика
заңы бойынша өзгерді дейміз. Кеме деген сөзді алсақ, осы күнгі
кемелеріміз бұрынғы кемеге мүлде ұқсамайды. Бірақ бұрынғы сөз
жаңа мағынада қолданыла береді. Сол сияқты, шамды жақ, шамды сөндір дейміз. Осындағы шамымыз – электр, ол бұрынғы шамнан мүлде өзгеше, т.с.с.
Бұлардың бəрі де атқаратын қызметі, функциясы жағынан
тығыз байланыстылықта1. Функционалдық семантика заңы дегеніміз осы.
ə) Ұқсату заңы
Тілдің лексикасындағы сөздердің сыртқы дыбысталуын, түрін
өзгертпестен, заттың, құбылыстың түрінің, белгісінің ұқсастығына
қарай, жаңа мағынада қолданыла беруін ұқсату заңы дейді.
Бірақ бұл заң кез келген ұқсастыққа қарай жаңа мағына туғыза
бермейді. Мысалы, сиыр малының ерекшелігінің бастысы – мүйізі
болушылық. Ендеше мүйізді жан-жануарлардың бəрі сиыр емес.
Немесе түйенің басты белгісі – өркеші. Ендеше, өркеш болса-ақ
түйе деуге тағы да болмайды. Өркеші бар сиыр тұқымы да бар.
Ешкінің сақалы болады. Бұған қарап, сақалы бардың бəрін ешкі
деуге болмайды. Сақал адамда да болады.
Сөйтіп, ұқсату заңы дегеніміздің өзі – шартты нəрсе, ұқсату
заңына жататын сөздер кейбір белгі, сыпаттарына қарай, орынды
жерде ұқсату арқылы ғана жаңа мағынаға ие болады. Айталық,
киімнің етегі болатынын білеміз. Ол киімнің төменгі жағын
1

Бұл туралы Л.А. Булаховскийдің «Введение в языкознание» (Москва, 1953, 69-бетін)
кітабын; Р.А. Будаговтың «Очерки по языкознанию» (М., 1953) деген кітабын,
соның «Введение в науку о языке» (М., 1958) деген кітабының 50-62-беттерін;
В.А. Звегинцевтің «Семасиология» (М., 1957) деген кітабының 56–57-беттерін
қараңыз.
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көрсетеді. Ал таудың етегі дегенде етек деген сөздің таудың
төменгі жағын көрсететіні белгілі. Олай болса, бұл сөздер өзара
ұқсастық қасиеттерінен аталған екен. Мысалы:
Етегі Қаратаудың толқын егін, батты оған белшесінен еңбекші елім (Т. Əлімқұлов, 1950, 30-бет). Сол төбенің етегін ті-ліп
бейне таспадай, қопарған жоқ ел тегін, бір елі жер тастамай
(Т. Жароков). Өрмелеп ұлпа бұлттың етегінен күн көзі көк аспанға көтерілген (С. Мəуленов). Тартып шинель етегін, қымтап
қойды денесін (А. Твардовский).
Бұлардағы етек сөздері ұқсату заңы бойынша жасалған. Ұқсату заңы бойынша жаңа мағына тудыратын сөздер – көбінесе айуанның, адамның дене мүшелерінің аттары. Мысалы, табан деген сөзден шананың табаны, арбаның табаны, таудың табаны,
үйдің, құрылыстың табаны, т.б. келіп шыққан.
Омоним сөздердің негізгі көпшілігі осы заң бойынша жасалады. Мысалы:
1. Көк – аспан əлемі.
Қараңғы қазақ көгіне, Өрмелеп шығып күн болам (Сұлтанмахмұд Торайғыров). Жартастай толқын ұрып былқ етпеген, күн
күйіп, көк жарылса, тырп етпеген (Қ. Айнабеков).
2. Көк – түс, сапа сынының атауы. Атқан қардай боратқан,
көк шыбығын қанды ауыздан жалатқан (Махамбет).
3. Көк – шөптің жас кезіндегі атауы. Бұлтты үйіріп, жаңбыр
құйып, жер гүлдеген көк шығып (С. Мəуленов), т.с.с.
4. Көк – капуста, қияр, сəбіз, сарымсақ сияқты тағамдық өсімдіктердің атауы болып, қалыптасып бара жатыр. Байғұс бала,
малға берер шөбін айт, қияры ма, сəбізі ме – көгін, айт! (X. Ерғалиев, Біздің ауылдың қызы, 1950, 22-бет).
5. Осы көк деген сөздің тағы бір ауыс мағынасы болуға бейім
бір фактісі бар еді, бірақ ол қолданылудан қалып бара жатқан
сияқты. Революцияға дейінгі қазақ өмірінде саба, көнек, сүйретпе,
мес, торсық тағы басқа көп ыдыстар көгеріп, көк басатын. Оны
көк дейтін. Осы кезде бұл ыдыстар сирек қолданылғандықтан,
олардың орнына күбі, шелек, шыны, эмаль ыдыстар жұмсалады,
ол атауда сирек қолданылады.
Осы мағыналардың біразында ұқсату бар. Көк аспан, көк шыбық, көк шөп, көк (өсімдік), сабаның көгі дегендер түстің ұқ-
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састығы. Сондықтан бұлардың өзара сапалық ерекшелігі бола
тұра, бəрінің басын құрап, бір арнаға тартудың кілті – көк деген
түсте. Сөйтіп, конкрет заттардың атауында ұқсату заңы арқылы
жасалған жаңа мағына көп болатынын көрсеттік.
Қорыта айтқанда, бұл ұқсастық заңы бойынша жасалған мағына көбінесе омоним жасауға да себепкер болады. Бұлар ауыс
мағына жасауға да бейім тұрады.
б) Сөз мағынасының кеңеюі мен тараю заңы
Сөз мағынасының кеңею жəне тараю заңы да сыртқы дыбысталуының өзгеруінсіз болады. Лексикамызда бірқатар сөздер мағынасының кеңеюі арқылы жаңа мағынаға ие болды. Мысалы,
қатынас деген сөз Октябрь революциясына дейін əрі сирек, əрі
тар мағынада, яғни барып-қайту дегеннің орнына ғана айтылатын. Өйткені ол кездегі тұйық шаруашылық – осы күндегідей, кең
көлемде қолданылатын жағдай жасаған емес. Осы сөз Октябрь
революциясынан кейінгі кезде мағынасын кеңейтті. Ол өте жиі
қолданылатын сөзге айналды. Өйткені қазір қатынастың толып
жатқан түрлері бар. Мысалы, əуе қатынасы, су қатынасы, жер
қатынасы, радио, телефон қатынасы, т.б. Сонымен бірге, қатынас – кеңсе хабары жазылған арнаулы қағаз.
Немесе ерте кезде құрылыс деген құру, құрылу деген етістіктер мағынасында ғана қолданылса, кейін Совет елінде социалистік құрылыс қанат жая бастағанда, ол сөздің мағынасы кеңейіп,
құрылыс, құрылым дегендерді туғызды. Мысалы, Бүкіл елімізде
өнеркəсіптің жаңа алып құрылыстары жүргізілді («Социалистік
Қазақстан» газеті).
Өнім деген сөз бұрын малдың төлдеп өсуіне ғана қолданылса,
осы күнде оның мағынасы кеңіп, сан түрлі табыстың өнімін
білдіретін болды. Мысалы: Мақсат – ауыр еңбекті жеңілдетіп,
өнімсіз еңбекті өнімді етпек қой (Ғ. Мұстафин). Əкесі Адаспай
өткен жылы егіннен мол өнім алған (жастар эстрадасы).
Мағынаның тараюы мағынаның кеңею заңына қарама-қарсы
келеді. Мағынаның тараюы – адам ұғымының жалпылықтан
жалқылыққа қарай бейімделуінен болады. Мысалы, көне түркі тілінде тон, тары, қол деген атаулар тым кең мағынада қолданылған.
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Тон жалпы киім деген ұғымды білдіріп, сырт киім, іш киім –
бəрі де осы сөзбен қамтылатын болған. Тон тозар, көңіл тозбас
(мақал1); Тонға қара жағылды (яғылды2). Бұл тон деген сөз жалпы
киім мағынасында «Күлтегіннің ескерткішінде» кездеседі. Мысалы: ічіре ашсыз – ташыра тонсыз іалбыз – іаблак, бұдұнта
өзі (олуртым) – іші ассыз, сырты киімсіз жарлы-жақпай елге өзім
отырдым (патша болып отырдым). Жалаң бұдунығ тонлығ чығай
бұдұнығ бай қылтым3 – жалаңаш бұдынды (елді) жұртты тонды бай қылдым. Көк тонлығ – көк киімді, ұзын тонлығ – ұзын
киімді (əйел). Осы кезде тон сөзінің мағынасы тарайып, киімнің
бір түрінің атауы ғана болып қалған.
Немесе қысырақ деген сөз – қазір қысыр байталдар үйірі. Бұл
сөз ертеректе жалпы бие дегеннің орнына кең қолданылған. Мысалы, қыз бірла күрешме, қысырақ бірла жарыспа (Ярышма4).
Ол кейде құлынлық қысырақ5 деп құлынды биені, қысырақ құлнады – бие құлындады6 деп жазады. Бұл сөз осы мағына, одан кейінгі
кездегі əдеби нұсқаларда да ұшырайды. Мысалы, «Кодекс Куманикусте» (қыпшақ тілінің сөздігі – Соdех Сиmаnіcus) қысырақ7
бие дегеннің орнына жұмсалған. Қазір қысыр деген сөз барлық
түркі тілдерінде кездеседі, бірақ онда тек бие деген мағынаны
ғана білдірмейді қысыр сиыр, қысыр бие, қысыр інген болып
қолданылады, ал қысырақ деген сөз бие мағынасында əзірбайжан
тілінде бір сөздіктен ғана кездесті8.
Ертеде жиі, əрі кең мағынада қолданылған қысырақ деген сөз
бертін келе мағынасы тарайып, қолданылуы сиреп, көптеген түркі
тілдері сөздігінен шығып қалған.
Сол сияқты, от деген сөз жердің оты деген мағынада, кең
мағынада қолданылғанын көне түркі тілі жазу нұсқаларынан
1

Махмуд Қашғари. «Диуани Лұғати түркі». Стамбул, 1915. ІІІ. Т., 62-б.

2

Сонда, 58-б.

3

«Күлтегін ескерткіші». 26-куплет, 1–2-жол; С.Е. Малов. «Памятники древнетюркской письменности». М., 1951.
4

Аталған еңбек, 394-б.

5

Сонда, 413-б.

6

Сонда, 65-б.

7

Соdех Сиmаnіcus. СПБ., 1887. 48-б.

8

Русско-азербайджанский словарь» /Р. Ахундов ред. Баку, 1928. С.167.
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көреміз. Бұл сөздің ертеректе азық, ас деген де мағынасы болған.
Мысалы, Махмуд Қашғари сөздігінде атқа от бергіл, от іштім1
деген мысалдар бар. Ондағы от деген сөз ас, тамақ деген
мағынада қолданылған. Осы күнде ас іштім, атты отқа қойдым
делінсе де, атқа от бердім деген сияқтылар тіліміздің нормасына жат көрінеді. Өйткені бұл сөздің мағынасы тарайып, бұрынғы
мағынаның бірнеше мəні жоғалып кеткен.
Бұл сияқты мағынаның тараюын тары деген сөзден де байқауға болады. Тары сөзі бұрын егін, астық (хлеб) дегеннің орнына қолданылған: тары бұршақланды2 (егін дəнденді, бас тартты).
Қазір тары деген сөз егіннің көптеген түрінің бірінің ғана атауы
ретінде қолданылады.
Сабан сөзі ертеректе, егінге қажет құралдардың, оның күш
көлігін, қызметшісін қосып түгел айтатын, кең мағыналы сөз
болса, бертін келе плуг дегеннің орнына жұмсалатын, мағынасы
тарайған сөз болды.
в) Бөлшектің бүтінеге ауысу заңы
Бұл заң жоғарыда айтылған заңдардан мүлде басқаша. Айталық, қол соңында барады Қара Бұқан жаурыншы («Қобыланды
батыр», 1957, 50-бет) дегендегі қол сөзі ол баста адамның дене
мүшесінің бір бөлшегінің аты болып, бертін келе адамдар өздеріне
топ жинағанда, қару ұстайтын адам деген ұғымда қолданылып,
бөлшектің атауын бүтінге ие қылған. Онда қол деп бір адамды я
азғана топты айтпай, көп болса ғана қол дейтін болған. Мысалы,
қырық мың үйлі қияттан қырық мың əскер қол алып («Қобыланды»,
22-бет). Бұл сөз көп əскер деген мағынада күні бүгінге дейін
қолданылады. Мысалы, Таң атысымен Құнанбайдың Жидебайға
жиылған қолы атой беріп, жүйткіп, жасыл шаңдата шапты.
Бұл қолдың молдығы ерсі екен. Байдалы, Байсал, Сүйіндіктер
де аттарына лезде мініп, өз қолдарына ұран салды. Бұл жақ та
қамсыз емес, белде де сойыл, шоқпар əзір болатын, Құнанбай
қолына қарсы бұлар да жасқанбай шапты (М. Əуезов).
1

Махмуд Қашғари. «Диуани Лұғати түркі». Стамбул, ІІІ. Т. 1915. 15-б.

2

Махмуд Қашғари. «Диуани Лұғати түркі». Стамбул, ІІ. Т. 1915. 223-б.
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Қол сөзі осы мағынада түркі тілдерінің басқаларында да
(қырғыз1, қарақалпақ тілдерінде) кездеседі.
Мұны орыс тіліндегі штык, болмаса қылыш (сабля) дегенмен
салыстыруға болады. Олардың қылыш, штык дегені бір əскерге
тең, сондықтан 160 штык, 75 қылыш (сабля) деп айтылады.
Сөйтіп, қол деген алғашында дененің бір мүшесінің аты ғана
болса, кейін бүтіннің атауына ауысқанын анықтадық. Бірақ бұған
қол деген сөздің алғашқы мағынасы жойылып кетті деген ұғым тумайды. Оның негізгі мағынасы – адамның бір мүшесінің атауы. Ал
ол сөзге кейін, топ əскер деген жаңа мағына үстелді. Мұның даму
жолын шолсақ, алғашқыда контекстік мағына болып, онан кейін
ауыс мағына, бара-бара тұрақты мағынаға ауысып, ақырында,
алғашқы негізден алыстап, омоним болып кеткен.
Немесе қазіргі қазақ тілінде экономика термині болып кеткен
құн деген сөз бар, орыс тіліндегі баламасы – стоимость. Осы сөз
Октябрь революциясынан бұрын адамның төлеуіне берілетін
мал-мүлік дегенді білдіретін атау ретінде қолданылған (Əрине,
оның ауыс мағынасы болмаса да, контекстік мағынасы болып,
баға дегеннің синонимі ретінде де кездесетіні мəлім).
Осы сөздің төркінін қарасақ, моңғол тілінде хун2 адам деген –
мағынада (Хундэч – адамшыл (қонағуар). ( ÀȂƻ ) ауған, орду3 тілдерінде қан, кісі өлімі деген мағынада қолданылады.
Осы құн деген сөзді ертеректе шыққан бір сөздікте құн4 деп
жазған. Сөйтіп, қазақ тіліндегі құн деген сөз адам деген ұғымда
болған. Өйткені ерте кезде өлтірілген адамның құнына не адам
алып, не адам өлтіреді екен; мұны: қанға қан; қанды қанмен
жуады деген мəтелдер дəлелдейді. Бұл сөз, əрине, ауған, орду
тілдерінен ауысып келген деуге болмайды, өйткені арада жатқан
өзбек, түрікпен сияқты қалың елге соқпай, олар қабылдамаған сөз
бірден қазақ халқының тіліне ауыса қоймайды. Сондықтан бұл
сөзді қазақ халқы өзінің тікелей көршісі моңғолдан ауысып алуы
1

К.К. Юдахин. «Киргизско-русский словарь». М., 1940. С. 383.

2

С. Xабшай. Ə. Миніс. «Моңғолша-қазақша сөздік». Уланбатор: Моңғол мем. баспасы, 1954. 304-б; Г.Д. Санжеев. «Монгольско-русский словарь». М., 1947. С. 279.

3

«Урду-русский словарь» под ред. А.П. Баранникова. М., 1951, С. 312; «Афганскорусский словарь» под. ред. член корр. Е. Э. Бертельса, 1950, стр. 245.

4

А.В. Б урдуков. «Русско-монгольский словарь». Л., 1935. С. 309.
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ықтимал. С.Е. Малов1 бұл сөздің сары ұйғыр тілінде хұн, қан деген мағынада қолданылатынын айтқан. Ал ертеде қазақ халқының
сары ұйғырлармен де қатынасы болған.
Міне, бұл сөз бұрын адамның төлеуі деген мағынада қолданылып, адам деген ұғымды ғана білдірсе, қазір саяси экономикалық терминге айналған.
Осы келтірілген мысалдарға қарағанда бөлшектің бүтіннің атауына ауысу заңы қазақ тілінде де болғаны айқындалады.
Кейде бөлшектің атауы бүтіннің атауына ауысқанда бөлшек
күйіндегі қасиетін түгел сақтай алмай, қайшылыққа ұшырайтыны
да болады. Бірақ оны контекстік мағына елеткізбей, жымдастырып
жібереді. Мысалы, Мынау екі көршіммен үшеуміздің үйлеріміздің
жиыны 20–30-дан тұяқ бар еді. Сол азын-аулағымызбен бас пана
таба алмай ығып, бүрісіп кеп отырмыз (М. Əуезов).
Бұл мысалдардағы тұяқ немесе бас дегендер бүтін деген
ұғымда қолданылып тұр. Мұңдағы ерекшелік: бір малда 4-8 тұяқ
бола тұрса да, бір тұяқ деген сөз бір бас мал деген мағынада
қолданылады. Бұл сөздер адамға қолданылғанда осы мағынаны
білдіреді. Мысалы, қара тұяқ қарында жатпас (мақал) дегендегі
тұяқ деген сөз нəресте деген ұғымды білдіреді. Басыма күн туып
кеп отырмын (М.Əуезов) дегендегі бас деген бір адам мағынасында, т. с. с.
Сөйтіп, бөлшектің атауы бүтіннің атауына ауысқанда, ол
сөздің бір ғана мағынасы ауысады. Онда да, көбіне лексикалық
мағынасы.
Бұл айтылғандардан сөздің бəрі де осы заңдар бойынша ғана
дамиды деген қорытынды шықпайды. Тілдегі сөздердің мағыналық дамуының бұлардан басқа да заңдары бар. Біз олардың
əрқайсына тоқталмай, бастыларын ғана əңгімеледік.
§ 15. ОМОНИМДЕР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК
Қазақ тілі лексикасында омонимдер əр сөз таптарында2 жиі
кездеседі.
1
2

С.Е. Малов. «Язык желтых уйгуров». М., 1957. С. 130.

К. Аханов. Омонимия категориясының кейбір мəселелері туралы // «Халық мұғалімі». 1953. №7. «Қазақ тілі лексикасының мəселелері». Алматы, 1995.
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Айтылуы, дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары бір-бірінен
мүлде басқа сөздерді омоним дейміз. Бірақ кейбір сөздер сөз тіркесіндегі қолданылуларына қарай, біріне-бірі байланысты ұғымдардың атаулары болады. Əрине, олар да жеке мағынада қолданылады, бірақ омоним бола алмайды, өйткені олардың мағыналары əлі бірінен-бірі алыстап кете алмаған жақын мағыналар болады. Мысалы, ат деген сөздің мағыналарын қарастырайық.
Алты жаста ақтатты...
Ат болад деп батырға
Буырылын мақтатты
(«Қобыланды батыр», 1957, 20-б).
Ат дегеннің бір мағынасы – осы. Мұның тағы бір мағынасы – көлік. Ат байлаған ақыр-ды, көк түскен жер тақыр-ды, көп
дұшпанның ішінде атын айтсам білер деп, ат қосшым кел деп
шақырды («Қыз Жібек», 1957, 62-бет). Аттар ерттелгелі де бір
талай уақыт болған-ды... Біржан атының үстінде тұрып... əн
шырқады... өңі ағарып, қобалжыған Біржан атының басын
алыс сапарға қарай бұра берді (М. Əуезов, «Абай», 2-кітап, 1953,
89-бет).
Омоним қашан да мағыналас байланыстан аулақ болады. Олардың тек сыртқы түрі ғана үйлес келетініне шек жоқ1. Мысалы, Ат
болад деп батырға Буырылын мақтатты... («Қоб. батыр» жыры),
Оның аты Асан. Бұл сөйлемдердегі ат сөздерінің бірі жылқы малын білдіреді, екіншісі адамның есімін білдіреді.
Бұлар, əрине, омоним болады. Өйткені мал мен есімнің арасында мағыналық ешбір байланыс жоқ.
Көп мағыналы сөздер мен омоним сөздерді ажырату – өте
күрделі мəселенің бірі; өйткені күні бүгінге дейін омоним мен көп
мағыналы сөздердің арасында жік болмай келеді. Мысалға, жай
деген сөзді алсақ, оның мына сияқты мағыналары бар 1. Орын;
2. Күй, хал-жағдай; 3. Бос (əшейін); 4. Ақырын, баяу; 5. Соң, кеш;
6. Нажағай; 7. Жақ, садақ, т.б. Осылардың қандай мағыналарының
омоним болатынын анықтайық.
Бұл мағыналар бірінен-бірі бөлек 3 сөздің тобынан құралған.
1
В.В. Виноградов. «Русский язык». Введение. М.–Л., 1947; А. Реформатский. «Введение в языкознание». 1955; О.С. Ахманова. «Очерки по общей и русской лексикологии». М., 1957; Е. М. Галкина-Федорук. «Совр. русский язык». Лексика. 1954. // ВЯ.
1959. № 4. С. 115-120; №2. С. 84.
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1. Жай а) үй, орын; ə) күй, хал-жағдай. 1952 жылдың бір
өзінде тұрғылық жайдың бұрынғы қорына 29 мың шаршы метр
қосылды (С. Мұқанов). Тəкежан əке жайын қалада да, жол бойында да іштей бірталай уайым етіп келсе де, енді тыныштық
тапқан (М. Əуезов).
2. а) ақырын, баяу; ə) бос, тек, тегін; б) соң, кеш; Мейрам жай
басып, жан-жағын бақылай отырып, су жағасындағы жартасқа
көтерілді (Ғ. Мұстафин). Дəмелі дауыс екпінін шамалы бəсеңдетіп, жай сөйлейді (С. Омаров). Ол біздің үйге жай келіп пе?
Омардың сабағы биыл жай басталды.
3. а) нажағай; ə) жақ (садақтың бір түрі); Түскендей жайдың
оғы саған көктен, шын қызсам, сөзім–жалын, домбырам – найза
(Ж. Жабаев). Жай оғына сайланып жауға аттанды жас жігіт
(С. Мəуленов).
Бұл мысалдарда араб цифрларымен омонимдерді, əріптермен
сөз мағынасын белгіледік, сонда жай сөзінде 3 омоним бар деп
қараймыз. Мұндағы үш омонимнің əрқайсысында өзіне тəн тірек
мағынасы бар. Бірінші топта – орын, екіншіде – қимыл күйі,
үшіншіде – заттық қару.
Əзірбайжан тілінін лексикасын жазған С.А. Джафаров омоним туралы пікірінде полисемантизмді омонимиямен шатастырады. Ол əзірбайжан тіліндегі көптеген омонимдік фактілері бере
отырып, ай (луна), ай (30 дней месяц); боғаз (горло), боғаз (пролив); ағ (белый), ағлар (белые)1 деп берген. Бұлар омоним емес,
көп мағыналы сөздер. Бұл сияқты мысалдар, екі ұшты көзқарастар
орыс тілінің педучилищелерге арналған оқулығында жеткілікті2.
Күні бүгіннің өзінде алма, алмұрт, өрік, жаңғақ деген сияқты
сөздер–əрі ағаштың атауы, əрі олардың жемісінің атауы ретінде
қолданылса да, оларды омоним сөздер дей алмаймыз. Бұлар бір
сөздің екі мағынаға ие бола бастағанын көрсетеді.
Омоним мəселесі жөнінде көптеген ғалымдар талай пікір
айтқан болатын. Олардың кейбіреулері, омонимнің бір тілде
1

С.А. Джафаров. «Лексика современного азербайджанского языка». Баку, 1959:
Автореферат. С. 11.

2

А.М. Земский, С.Е.Крючков. М.В. Светлаев. «Русский язык». учебник для педучилищ. М., 1954.
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көбірек, енді біреулерінде азырақ ұшырауы – тілдің аморфты
құрылыстан жаңадан ғана ауысқандығының белгісі, ал тілдің
алғашқы кезеңінде омонимдер көп болған деген сияқты пікірлер
айтады. Бұл пікірге біз қосылмаймыз, өйткені стадиялық тіл
құрылысы жоқ екенін айтсақ, оның арғы жағында тілде омоним
бұрын көп болып, бертін келе азая бастады деу дұрыстыққа жатпайды. Керісінше, тілдің лексика саласының дамуы барысында
жаңа омонимдер жасалып отырады. Сондықтан көптеген омонимдер кейіннен пайда болған.
Түркі тілдерінде омоним сөздердің көбірек ұшырауы тарихи
даму ерекшелігінен деп түсінген дұрыс.
Ал ай деген сөзді алсақ, оның планета мағынасы жəне
30 күнді бір ай дегендегі мағынасы бар. Бұлар мағыналары əртүрлі
болғанымен, омоним емес, көп мағыналы сөздер. Өйткені екеуі де
ай деген планеталық ұғымнан тарайды.
Қазіргі қазақ тілінің сөздік құрамында түбір сөздер жəне олардан туатын туынды түбір сөздердің саны өте көп. Мысалы, сыр,
қар деген сөздердің барыс жалғаулы түрлері сырға, қарға болады.
Осы сөздерді құлаққа салатын сырға жəне ала қарға, қара қарға
дегендегі қарға сөздерімен омонимдес деуге болмайды.
Кейбіреулер ат деген есім сөз бен етістік ату дегеннің екінші
жақ бұйрық райы – ат дегенді омонимдес дейді. Бұл да дұрыс
емес, өйткені етістіктің бұйрық райы талай сөзбен түрлес келеді.
Мысалы: Жону дегеннен жон, өту дегеннен өт, шығу – шық,
ағу – ақ, қазу – қаз, жазу – жаз, басу–бас, тағы басқалар тіпті көп.
Бұлардың негізі омонимдік қалыптан аулақ жатады.
Қазіргі қазақ тіліндегі омонимдерді зерттегенде мағыналық
байланысты негізгі критерий етеміз.
Қазақ тіліндегі қас деген сөздің (басқа түркі тілдерінде «қаш»)
мынадай омонимдері бар: 1) қас (қабақ үстіндегі шаш) – қара қас;
2) қас (жау, дұшпан) – қас дұшпан; 3) қас (бүйір, жан) – үйдің
қасы, үйдің жанында; 4) қас (біреуге бірдемеге тəн) – бұл сөзді
басқа омонимдермен дифференциялау үшін кейбіреулер «хас»
деп жазуға бейімделіп жүр; 5) қас (эпитет ретінде кездеседі, ондайда сөзге экспрессивті-эмоциялық мəн беріп, сөздің мағынасын
күшейтеді) – қас батыр (нағыз батыр).
Осы мысалдардағы 5 сөздің бір-бірімен өзара мағыналық байланысы жоқ, сондықтан бұлар омоним болады. Мағыналық байла-
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ныс жоғарыда айтылған семасиология зандары бойынша жүзеге
асады. Мысалы:
Алаша аттың басы деп,
Алтын ердің қасы деп,
Талықсып тұрған қалмақты
Толғай тартып қалады (Ер Тарғын), –
дегендегі қас сөзі адамның қасына ұқсастықтан барып алынған.
Бұлар омоним бола алмайды. Өйткені ердің қасы, жүзіктің қасы
дегендегі қас сөзі алдыңғы ер, жүзік деген сөздермен матасулы, ерікті емес. Олардан бөліп алып қарасаң, ердің, жүзіктің
қасы деген мағына шықпай қалады. Мұндайларды В.В. Виноградов контекстік байлаулы мағына деп, оларды сөз тіркесінде ғана
қарауды ұсынады. Біздіңше де дəл солай болуға тиіс. Бұлардың
əрқайсысын мысалдар арқылы қарап көрейік.
1. Адамның қабағына шығатын шашы. Мысалы:
Қасы қара көрінер, Құралайдың көзіндей («Қамбар батыр»
1957, 15-бет). Қалың қабағында қою ұзын қара қасы кішігірім
сақалдай желкілдейді (С. Мұқанов, VІ, 1958, 212-бет). Жіңішке
қасы кейде аз шытынып, кейде көтеріле керіліп, іш толқынынан
леп-леп елес береді (М. Əуезов, ІІ, 1953, 38-бет).
2. Жанында, бірге деген ұғымды білдіреді.
Үстіңде тұр ақ үйің, Қасыңда тұр қара үйің, (Жамбыл, бір
томдық 1957, 34-бет). Құдық қазып қасына, Астау қойып басына («Ақын жырлары», 1959, 177-бет). Кəрі кемпір Иіс кекесінді
естісе де, тоқталмады, қасына тағы бір кексе кемпірді ертіп
алып... кете барды (М. Əуезов, «Абай», ІІ, 1953, 52-бет) Қайтесің
Шүкіманды, ана үйде күйеу балалардың қасында отыр (Сонда,
28-бет). Күймеге Құнанбай қасына, Ызғұттыдан басқа, Ұлжан
келіп отырды (Бұл да сонда, 12-бет).
Айта кететін бір жай, қас сөзі жан деген сөзбен синоним
болып үнемі алмаса бермейтін сияқты. Мұны М. Əуезовтің
шығармаларынан көруге болады. Онда үйдің, қыстаудың, арбаның
жаны деп, ал адамға келгенде көбіне қасы (адамның қасы) сөзі
қолданады.
3. Нағыз деген мағынада қолданылатын қас деген сөз. Мұның
жоғарыдағы қас дегендермен ешбір байланысы жоқ, бар болғаны – түр жағынан үйлестігі, дыбысталуының бірлігі ғана. Мысалы: Қас жүйрікте сын болмас, Қас сұлуда мін болмас (мақал). Қас
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бекзаттың белгісі – қайғысын жұртқа білгізбес (сонда). Тілдің
өрен шешені тайталасқан дауда өсер; Қайратты туған қас батыр қаптаған селді қанда өсер (Қ. Əбдіқадыров, Таңд. өл. поэмалары, 1958, 40-бет).
Нұрғали Масатымен түсті торға, Жығылды қас тұлпары
қазған орға (О. Шипин, «Екі дастан», 1957, 106-бет).
4. Қас деген сөз тиісті, біреуге ғана тəн ұғымды білдіреді.
Мысалы: Солардың жиынтығы келіп, Махамбеттің стилін ғана
қас ерекшеліктерін туғызады (Қ. Жұмалиев. «Қазақ эпосы мен
тарихи мəселелері», 1958, 373-бет).
5. Қас – дұшпан. Бұның мағынасы мүлде басқа. Тегінде,
араб тіліндегі хүсід дегеннен дамыған болу керек. Мысалы:
Өтірік сөз – жанға қас,
Өткір пышақ – қынға қас (мақал).
Қасым айтпайтын сөзді қайным айтты (М. Əуезов, Абай жолы,
1952, 88-бет), Ал пьеса оқу дегенге ежелден жаным қас (М. Иманжанов, Менің махаббатым, 1957, 245-бет).
Ескеретін бір жай – қас сөзі дұшпан деген сөзбен үнемі алмаса
бермейді. Мысалы: Қас дұшпанды аямай сен де жерге індеттің
(Ғ. Орм. Сəт сапары, 1957, 174-бет). Алыстағы дұшпаннан қасыңдағы қас артық (мақал). Кəдуілгі қас дұшпанның қылығы
(Т. Нұртазин, Мұрат, 1958, 101-бет).
Сөйтіп, бұл 5 сөздің əрқайсысы өз алдына бөлек-бөлек сөздер,
бірі мен бірінің ешбір мағыналық байланысы жоқ. Сондықтан
оларды омоним дейміз.
Кейбір əдебиеттерде мағыналық айырмашылығы болса-ақ
омоним деп, немесе омонимдерді сөздің ауыс мағынасы деп қосып
жіберетін факті де кездеседі. Мысалы, «Қазақ тілінің түсіндірме
сөздігінде» жай дегенде он түрлі омоним бар деп, бөліп берсе, күту деген сөздің мағыналарын ашқанда: біреуді күту деген мен жолын күту (тосу) дегендерді бір сөздің мағынасы деп
теріс көрсеткен. Осының керісінше, күйек деген сөздің тіркестік
мағыналарын омоним етіп берген1.
Омоним сөздердің жасалуы туралы күні бүгінге дейін тиянақты
пікір айтылмай келеді. Омоним мен полисемантизмнің ара-жігін
ашуда қателесушіліктің болатыны да осыдан.
1

«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі». 1959. І. Т. 322-б.
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Сондықтан омонимдердің шекарасын ашқанда мына жайды
ескеру керек. Омоним болған сөз өз алдына жеке мағынаға ие
болып қана қоймай, ол бұрынғы өзі дараланып шыққан сөзбен
мағыналық ешбір байланысы болмай, одан мүлде алыстап кетіп,
басқа түбірден жасалған сөздердің дəрежесіне жетуі керек. Бұларды контекст арқылы ғана білуге болады. Контекстің ролі жөнінде В.В. Виноградов «Слово как единая система внутренно связанных значений понимается лишь в контексте всей системы данного языка»1, – дейді; мысалы, үзік деген сөздің мағынасын анықтау
үшін контекссіз алып қарау мүмкін емес. Үзік арқан немесе арқан
үзік, үзік жіп, үзік бау, үзік белбеу, т.б. дегендердегі үзік сөзі мен
киіз үйдің үзігі дегендегі үзік сөздері бір-бірі-жанаспайтын, басқабасқа 2 сөз болғандықтан, олар омоним болады.
Бұл жөнінде қорыта келіп айтарымыз: омоним болатын сөздерді көп мағыналылықпен шатастырмау керек. Бұл – бір. Екінші,
жаңа мағына болған жердің бəрі омоним деп, омоним қатарын
көбейтпеу керек. Мұның екі жағы да ұшқары болады. Омоним сөздер онсыз-ақ түркі халқы тілдерінде жеткілікті. Сондықтан
да жасалып, шығып жүрген сөздіктерде омоним сөздерді азайту мақсатымен емес, айыру үшін өкімет – үкімет, мəлімет –
мағұлмат, ауру – ауыру, хан – қан деп, қас – хас, халық – қалық
тағы басқаларының жіктеле бастауы – дұрыс бағыт. Бұларға мысал ретінде:
Қасым хан туғаннан-ақ қанға құмар,
Дірілдеп өліп кеткен жанға құмар.
Анадан қан уыстап туған мұндар
Қан ұрттап жүрсе ғана көңлі тынар
(С. Сейфуллин. Өлеңдері мен поэмалары,
1957, 253-бет).
§ 16. ОМОНИМДЕРДІҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ
Қазіргі қазақ тіліндегі омонимдерді ең алдымен екі топқа
бөлуге болады. Бірінші, қазақ тілінің байырғы сөздерінен жасалған
омонимдер. Екінші, басқа тілден ауысқан сөздер арқылы жасалған
1

В.В. Виноградов. «Русский язык». М.–Л., 1947. С.14.
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омонимдер. Қазақ тілінің байырғы сөздерінің мағыналық дамуы
арқылы жасалған омонимдер басқа тілден ауысқан сөздерден
жасалған омонимдерге қарағанда көбірек. Омоним сөздердің жасалуы деген тақырыбына қарап, мұны жаңа сөздің жасалуымен байланыстырмау керек. Олар мүлде басқа мəселе. Омоним
өз алдына, байланысы жоқ жеке сөздердің сыртқы дыбысталу
ұқсастығы екенін жоғарыда айттық. Осы ұқсастыққа себеп болатын жағдайларды омоним сөздердің жасалу жолы деп шартты
түрде айтып отырмыз. Өйткені бұл категорияда жасалу процесі
жоқ, дыбыстық түрлі үйлестіктер ғана бар.
Ол үйлестік – түркі тілдерінің фактісіне қарағанда алуан
түрлі. Соның бастылары мыналар:
1) Лексикамыздағы сөздердің мағыналық дамуының нəтижесінде омонимдер жасалады. Мұны лексикалық тəсіл дейді.
2) Əртүрлі сөздердің, сыртқы тұлғасының бірдей дыбысталуы. Омоним жасаудың бұл əдісін – морфологиялық тəсіл деп
қысқартып атадық.
3) Мағынасы, жасалу жолы басқа кейбір сөздерге бірқатар
сөздер сыртқы дыбыстарының өзгеруі, алмасуы арқылы ұқсас
болып келеді. Мұны фонетикалық тəсіл арқылы жасалған омонимдер деуге болады. Омонимдер негізінен осы үш түрлі тəсіл
арқылы жасалады. Біздің тіліміздегі омонимдерді орыс тілінің
омонимдерінің құрылу жолымен салыстыруға болмайды. Өйткені
түркі тілдерінде омонимдердің саны да, түрі де өте көп. Түркі
тілдерін зерттеушілердің кейбіреулері омонимдердің жасалу жолын алтыға1 бөлсе, кейбіреулері төртке2 бөледі. Олар омонимнің
бір дыбыстың түсіп қалуы арқылы жасалуын бір жол деп қараса,
бір дыбыстың алмасуы арқылы жасалуын екінші жол деп санайды.
Сонымен бірге етістіктің толып жатқан түрлерін омонимге қосады,
кейде ғұры-ғұрым сияқты шендескен, бірақ не бірдей айтылмайтын, не бірдей жазылмайтын, мүлде түрлес келмейтін сөздерді де
омонимге қосады.
Омонимнің жасалуы туралы басқа да пікірлер болғанын айта
кету керек. Мысалы, мұны біреулері 4 түрлі жолмен жасалады
дейді.
1

С.А. Джафаров. «Лексика современного азербайджанского языка»: Автореферат.
Баку, 1959. С. 11–12.
2

Фахри Камал. «Узбек тили лексикаси». Тошкент, 1953. 30–31-бб.

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

179

1) мағыналық байланыстың ұмытылуы; 2) жаңа сөздің жұрнақ
арқылы жасалуы; 3) сөздің ауысып келуі; 4) дыбыстық өзгеріс
арқылы жасалады деп шолиды1. Енді біреулері: 1) нақты омонимдер; 2) бір түбірден жасалғандар; 3) конверсия (бір сөз табынан
екіншісіне ауысу); 4) бір сөз əр кезде əртүрлі мағынасымен ауысып
келуі; 5) мағынаның алшақтауы арқылы жасалған омонимдер2 деп
бөледі. Кейбіреулер: 1) тарихи жасалуы; 2) мағынасы дами келе
үйлесу; 3) кездейсоқ дыбыстық үйлесу; 4) сөз ауысуы арқылы
омоним пайда болады3 дейді. Осы соңғы пікірді айтқан автордың
көзқарасындағы қайшылықты ескерте кеткіміз келеді. Өйткені
омоним жөніндегі көптеген шалағайлықтар Р.А. Будаговтың алғашқы кітабынан басталғаны айқын. Ол омоним сөздердің 4 түрлі
типі бар деп көрсетті. Олары мыналар: 1) лексикалық тип, мысалы, ключ(кілт), ключ(бұлақ); 2) грамматикалық тип, мысалы, три
(үш), три (тереть) деген етістіктің бұйрық райы; 3) синтаксистік
тип, мысалы, газоход (газ жүретін тұрбаның аты), газоход (газбен
жүретін кеме); 4) фонетикалык тип, түрліше жазылып, бірдей айтылатын сөздер4, – деп жазған болатын.
Біріншіден, осы төрт түрлі типтің лексикалық омонимдер дегені ғана дұрыс, өзге үшеуі теріс. Екіншіден, синтаксистік деген
омоним болмайды. Оны өзі де екінші еңбегінде бекерге шығарған5. Үшіншіден, грамматикалық омоним жоқ, омофон ғана бар.
Оны қолдаушылар да бұның кездейсоқ дыбысталу екенін бекерге
шығара алмайды. Оны Р.А. Будаговтың өзі де мойындайды.
Егер орыс тілінде зло деген сөзді əрі зат есім, əрі үстеу болғандықтан омоним десе6, бұны мойындауға болмайды. Өйткені
ондайларды омоним десек, бізде омонимнің шегі болмас. Жақсы
ат жақсы жүреді, жақсы бала жақсы оқиды, жаман адам жаман сөйлейді дегендегі жақсы дегенді біріншісінде сын есім,
1

«Русский язык для педучилище» под редакцией В. В. Виноградова. М., 1954. С. 21.

2

А.А. Реформатский. «Введение в языкознание». М., 1955. С. 58-59.

3

А. Будагов. «Очерки по языкознанию». М., 1953. С. 30–33. Введение в науку о
языке». М., 1958. С. 42–46.

4

Бұл да сонда, 35-б.

5

Р.А. Будагов. «Введение в науку о языке». М., 1958. С. 40.

6

А.А. Реформатский. «Введение в языкознание». М., 1955. С. 59.

180

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

екіншісінде үстеу болғандықтан омоним десек, дұрыс болар ма
еді? Жоқ, бұл жағдайды қазіргі қазақ тілі түгіл, бүкіл түркі тілдері
құрылымы қажет етпейді. Біздіңше, омонимді бұлайша таптастыру қазақ тіліне үйлеспейді, сондықтан біз омонимдердің жасалуын жоғарыдағыдай, 3 түрге бөлеміз. Бұлардың əрқайсын жекелеп
қарау керек.
а) Омонимдердің лексикалық тəсіл арқылы жасалуы
Бір сөз əуелде бір мағынада қолданылғанымен, кейін мағынасының дамуы нəтижесінде бірте-бірте басқа мағынаға ауысады,
ал бара-бара бұрынғы мағыналық байланысын жоғалтып, мүлде
басқа сөз болып, яғни омоним болып кетеді. Мысалы, бақыр сөзін
алайық. Оның ақша мағынасы жəне шелек мағынасы бар:
Апар да мыс бақырды алдына сал,
Алтын болса, болар еді бір талай мал (Абай).
Қу тамызық тез жаңқаланып, қи жағылды да,..бақыр да
асылды (С. Мұқанов).
Бұлар бақыр сөзінен (бақыр – мыс деген мағынадан) өрбіген.
Мүмкін, əуелде шелектің өзі бақырдан істелген болар. Сөйтіп,
бұлар қола дəуірінде қолданылып, бертін келе, шелекті қаңылтыр
темірден істейтін (темір дəуірінде) кезде, бұрынғы дəстүр күйінше
шелекті бақыр деп атап кетсе керек. Міне, осылайша екі сөздің
арасындағы алғашқы байланыс ұмытылып бітеді де, бұлар өз алдына жеке, байланысы жоқ сөздер болып, яғни омоним болып
кетеді.
Сондай-ақ ер дегеннің өзі – екі сөз. 1) ер – атқа салынатын ертоқым, əбзел мағынасында; 2) ер – еркек адам мағынасында. Осы
сөздер де ертеректе бір сөзден тараған болу керек. Əуелі ер-тұрман
мағынасында қолданылып, кейін адам мағынасына ауысуы мүмкін.
Ал бұл сөз ерттелген аттың үстінен түспей ері жүретіндігіне
қарай, еру деген етістіктен ауысты ма немесе адамның ат-тұрманы
болғандықтан екеуін (құралды да, адамды да) бір атады ма, бұл
арасы бізге мəлімсіз.
Немесе жоғарыда от деген сөздің осы күндегі көп мағынасы ол
бастағы бір ғана сөзден өрбіген, дамыған дегенбіз. Соның от – жалын, шоқ мағынасы мен от – жердің шөбі, көк деген мағыналары
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осы күнде өз алдына жеке сөздер болып, омоним болып кеткен.
Мысалы,
Күзеу тозған оты жоқ елдің маңы.
Тұман болар жел соқса, шаң тозаңы.
От жақпаған үйінің сұры қашып,
Ыстан қорыққан қазақтың құрсын заңы (Абай).
Сол сияқты, ой деген сөздің де бірнеше алшақ мағыналары бар.
Мысалы, Қағазды пештің тақтайына қыстыр да, өзің тез шық
деген, қыздың ойын байқап, бұйрығын орындай бастағанымда,
«шық!» деп ақырды (С. Мұқанов, І т., 1955, 453-бет). Ойда тұрып,
биікке қол созамын, көңіл шіркін болсын деп көтеріңкі (халық
əнінен) (С. Сейфуллин, Өлеңдері мен поэмалалары 1957, 279-бет).
Солар сияқты, ел-дің екі сөз екенін; қар дегенде үш сөз бар
екенін, мына мысалдардан байқауға болады:
Ел болса да, жау болса да, келер кезі болды ғой...
Елің ел емес, жау болды ғой, тез аттан! (М. Əуезов, Еңлік–
Кебек).
Жауластырмақ жаушыдан, елдестірмек елшіден (мақал). Ел
болып, етегіме паналағандарыңа мен ағайын (М. Ақынжанов, Ыбырай, 1953, 50-бет). Қостан шығады да, құп-құрғақ болып үгітілген
қармен денесін, екі қолын, бетін ысқылайды (С. Мұқанов, І т.,
1955, 153-бет). Алысып, Алтыбайдың қар терісі жалбырап түсіп
қалды қол басына (Н. Ахметбеков, Жасауыл. қырғ., 1952, 26-бет).
Өзіңнен асырдың сұм тілді қарыңды (А. Құнанбаев. Толық жинақ,
1945, 203-бет).
Лексикалық тəсіл арқылы жасалған омонимдер етістік түбірлі
сөздерде де жиі кездеседі. Етістіктің тұйық түрі мен есімнің атау
түрі əрқайсысы өз алдына тұрақты, алшақ мағынаға ауысқандықтан омоним болатын жерлері бар. Əсіресе, бұлар құрал-сайманның аты болғанда жиі ұшырайды. Мысалы: 1) қашау – етістік,
2) қашау – қашайтын құрал; 1) егеу – етістік, 2) егеу – егейтін
құралдың аты; 1) бұрау – етістік, 2) бұрау – бұралатын жас шыбықтың аты; 1) бұлау– етістік, 2) бұлау – бу арқылы істелетін емнің
атауы; 1) бояу – етістік, 2) бояу – бояйтын заттардың жалпы атауы
тағы осы сияқты.
Бұл сияқты жағдайлар кейде бір сөз табынан да, тек бір-ақ
тұлғада, яғни атау күйінде кездеседі. Мысалы: 1) ию – бұтаның
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басын иді, 2) ию – сиыр иіді; 1) үру – ит үрді, 2) үру – отты
үрді; 1) баю – малға байыды, 2) баю – бие байыды; 1) қию – көзі
қиып қалай берді?! 2) қию – жіпті қайшымен қиды, 3) қию құдықтың ағашын қиды, т.б.с.с.
ə) Омонимдердің морфологиялық тəсіл арқылы жасалуы
Түбірлері де, қосымшалары да үйлес келеді. Олардың мағынасы
əртүрлі бөлек сөздер болса да, сыртқы түрі біркелкі болып келеді.
Мысалы, сүрлеу (соқпақ жол мағынасындағы) деген сөзді алсақ,
оның алғашқы түбірі жүру деген ұғымды білдірген. Ал етті сүрлеу дегендегі сүрлеу де етістік формалар қосылу арқылы жасалған.
Сөйтіп, бұл түбірлердің арасында ешбір мағыналық жақындық
жоқ, түрі ғана бірдей.
Немесе қыстау деген сөзді алайық: 1. қыс – қысқы күн.
2. қысу – бір нəрсені, адамды қыспаққа алу. Осы түбірлерден:
1. қыстау – қысқы орын; 2. қыстау – зорлау, қыспаққа алу мағынасында ұшырайды. Бұлардың мағыналық байланысы күңгірттеніп, алшақтап, бір-бірімен омоним болып кеткен. Кейбір тіркестерде ғана (қыс қысыл, жаз жазыл (мəтел) деген) сақталған.
Көрік деген екі сөз мүлде басқа-басқа екі түбірден құралған
1-көру деген етістіктен көр-ік (ажар мағынасында) болса, 2-түбірі
күр деген одағайға -ік жұрнағы жалғану арқылы жаңа сөз жасалады да, алдыңғыға омоним болып шығады. Мысалы: Ел көркі –
мал, өзен көркі – тал (мақал). Көрік гуілдеп, балғалары күрсілдеп,
құздың іші күндізгі əуеніне қайта бастады (А. Əбішев, Жер там,
1952, 87-бет). Қорабай маған көрік бастырды (С. Мұқанов, Мен.
мект., 28-бет).
Етістіктен есім жасайтын -ма,-ме,-па, -пе, -ба,-бе жұрнақтары
арқылы есімдер етістіктің болымсыз түрімен омоним сияқты болып келеді. Бұларды да морфологиялық жолмен жасалған түйісу
деп қараған жөн; бірақ бұлар шын мəніндегі омонимдер емес.
Айталық: 1) көрме (етістіктің болымсыз түрі), 2) көрме (зат есім);
1) алма (жемістің атауы), 2) алма (етістік). Сондай-ақ басқарма,
шаппа, қоспа, таспа, баспа, кірме, т. с. с.
Мысалы, 1) Алма, піс, ауызға түс (мəтел). 2) Ақылы, ары тапшыдан қу сөз алма қолқаға (Абай.). 1) Сұрап алуға басқарма
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мүшелерінен ауылда кісі жоқ. 2) Сен басқарма, өздері бастасын. 1) Шамадан аспа, кемеріңнен таспа (мақал). 2) Сегіз таспа
қырлы қамшы.
Бұл салаға етістіктің мақ (мек), пақ (пек), бақ (бек) жұрнақтары арқылы жасалған мақсатты келер шақ түрі мен есімдердің
түйісуін де қосуға болады. Айталық: 1. Қоспақ – түйенің бір
түрі, яғни нар мен айырдан туған тұқым; 2. Қоспақ – бір нəрсені
бірдемеге қосу. Мысалы: 1. Баусыз оймақ қолда тұрмас (мақал).
2. Ол ертең ою оймақ. 1) Бұрышта кемпірдің төсегі жиналған
кебеже, ортада дөңгелек стол, төрде сырмақ (З. Шашкин, «Тоқаш Бокин», 1958, 108-бет). 2. Ол бөрікті сырмақ.
Сын есімнің -дау, -деу, -лау, -леу,-тау, -теу қосымшасы
арқылы жасалған сөздер етістіктің тұйық райымен омоним болады. Мысалы, 1) ақтау – біреуді ақтап алу, сенімді ақтау; 2) ақтау –
нағыз ақ емес, аққа жақын (бір түспен салыстырғанда, ақтығы басым деген ұғымда);
1) Ел үмітін ақтау – ер атағын сақтау (мақал).
2) Мына мата жаңағыдан ақтау.
1) Қысы-жазы көгеріп, көктеумен тұратын шырша бүрі
жайнаған шоққа түскен соң, булыға бықсып, көзді ашытады
(Ғ. Сыланов.). 2) Осы көйлектің түсі көктеу.
Бірақ бұлар – тұрақты омонимдер емес, бір кезде ғана түйісіп
өтетін соқпалар.
б) Омонимдердің фонетикалық тəсіл арқылы жасалуы
Омонимнің бұл түрі байырғы сөздерден де, көбінесе басқа
тілдерден ауысқан сөздердің фонетикалық қалыптасуынан да
туып отырады. Мысалы, қазіргі қазақ тіліндегі жасыл деген сөзді
алайық. Оның түсті білдіретін түрі бұрыннан бар. Ал найзағай
жасыл – (жайдың оғын білдіретін түрі) түркі тілдерінің көпшілігінде яшін. Ол араб сөзінен ауысқан. Біздің тілімізге өзгеріп,
жасыл болып енген. Сол сияқты, 1. жар – биік құз, қабақ деген
ұғымды білдіретін сөз болса, 2. жар – жолдас, жұбай деген мағынада. Бұл да араб тілінен ауысып, өзінің бұрынғы яр деген түрін
сақтай алмай, жар болып, бұрынғы, байырғы жар сөзімен омоним болып шыққан.
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Қорытып айтқанда, омонимдер: лексикалық, морфологиялық,
фонетикалық тəсілдер арқылы жасалады. Олардың негізгі критерийі – тұрақты, дара мағына. Сондықтан кез келген соқпа үйлесулер омоним бола бермейді.
§ 17. ОМОФОНДАР
Тілімізде айтылуы бірдей, бірақ жазылуында айырма бар сөздер
кездеседі; оларды омофон деп атайды. Мысалы, 1. ащы – дəмі ащы,
2. асшы – жұмысшыларға ас тасушы адам, 3. ашшы – есікті
аш деген сөздердің айтылуында ешқандай айырмашылық жоқ.
Бірақ олардың жазылуы əртүрлі. Сонымен қатар, бұл сөздердің
əрқайсысының жаңа сөз жасауда өздеріне тəн ерекшеліктері
бар, сондықтан олар омонимдер қатарына жатпайды. Қазақ тілі
лексикасындағы омофондарды мына сияқты кестемен көрсетуге
болады.
Сөздердің
жазылуы
ащы
асшы
ашшы
тұзшы
тұщы
карта
қарта
құлып
клуб
сары ала
сарала
тоқ
ток
қарақұс
қарағұс
балақ
бала-ақ
жолақ
жол-ақ
брак
бірақ

Сөздердің
айтылуы
ащы

тұщы
қарта
құлып
сарала
тоқ
қарақұс
балақ
жолақ

мағыналық айырмашылықты
білдіретін мысалдар
Асшы ас əкелді;
Жусандай ащы;
Терезені ашшы.
Тұзшылар тұз əкелді;
тұщы су;
Қарта ойнамау керек; картаны ілейік.
Есікті құлыппен бекітті.
Колхозшылар клубқа жиналды;
Сарыала қаз асты;
Мəселені саралап түсіндірді.
Бұл провод арқылы ток жүреді;
Адамдар тоқ басына жиналды.
Қарақұс – жыртқыш құс;
Бастың қарағұсы.
Үкінің балақ жүні;
Балаң бала-ақ екен.
Дастарқанның жолағы;
Айтқаның жол-ақ.
Өнімде брак болмасын!
Бірақ сенің айтқаның болды.
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Жазылуы бірдей, бірақ əртүрлі айтылатын сөздерді о м о г р а ф т а р немесе омограммалар дейді. Алайда қазақ тілі лексикасында олар жоқтың қасы. Мұндай сөздердің пайда болуына, алдымен, тілдегі дауыс екпіні əсерін тигізеді. Қазақ тіліндегі дауыс
екпіні сөздерді айыру үшін жұмсалмайды, орыс тіліндегі «замок
и замок» типтес сөздер сияқты жаңа сөз жасай алмайды. Соның
салдарынан қазақ тілінде омографтарды кездестірмейміз.
Арнаулы терминологияның дамуымен бірге, əсіресе соңғы он
жыл ішінде, жаңа омонимдер пайда болды.
Түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінің сөздік құрамында,
етістіктердің əрі көп мағыналы, əрі түрлері өте бай болып келуіне
байланысты, олардан омоним де көптеп шығып, көптеген түрлері
ұйқас болып отырады. Бірақ олардың үйлес келетін түрлерінің бəрін
омоним деп қарау əрі ғылыми теріс, əрі тəжірибеге қолайсыз, түркі
тілдерінің характеріне үйлеспейді. Омонимге əуесқойлардың кез
келген үндестікті омоним деулері – синтаксистік, морфологиялық,
керек десе, жұрнақтық омоним деулері – тілдің табиғатына зер
салмаудан келіп шыққан.
§ 18. АНТОНИМДЕР
Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздерді антонимдер
дейді. Мысалы, жарық – қараңғы; қуаныш – реніш; жылдам –
ақырын, жақсы –жаман; бас – аяқ, тағы сол сияқтылар.
Бірақ қарама-қарсы мағынада берілген сөздердің барлығы
бірдей антоним бола бермейді. Мысалы, таулы (тауы бар жер) –
таусыз (тауы жоқ жер); көк (көк түсті) – көк емес; алыс (қиян) –
алыс емес, т.б. сияқты сөздер антоним болмайды. Сонымен, антоним болу үшін тек мағыналарының қарама-қарсы болғаны жеткіліксіз, сонымен қатар, олардың түбірлері де əртүрлі болу керек:
мысалы, ашық – жабық; жуас – асау; сөйлеу – үндемеу; жану –
сөну; күн – түн; өмір – өлім, т.б.
Түбірлері əртүрлі, қарама-қарсы сөздер де контекске қарай
кейбір жағдайда антоним болып келсе, кейде бола алмайды. Семіз
деген сөзге арық деген сөз өзінің осы мағынасында ғана антоним
болады, егер де семіз сөзі семіз ет мағынасында берілсе, онда оған
қарама-қарсы қойылатын антоним жасық ет болып табылады.
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Алайда семіз кісі дегенге жасық кісі қарама-қарсы бола алмайды, өйткені жасық деген сөз бұл жағдайда тым арық ет деген
мағынаны білдірмейді, көңілсіз, босаң деген мағынаны білдіреді.
Антоним жөнінде Л.А. Булаховский сөздердің болымды, болымсыз түрлерін тудыратын жұрнақтардың көмегімен жасалған,
қарама-қарсы мəндес сөздерді антонимге қосады1. Бұл көзқарасты
көптеген ғалымдар қолдайды2. Бірақ түркі тілдерінің ерекшелігін
ескермесе болмайды. Өйткені агглютинативті тілдерде жұрнақ
арқылы жасалатын болымсыз тұлғалы сөздерде антонимдік мағына бола бермейді.
Антоним болу екі түрлі сөздің сөйлемде не тіркесте қарамақарсы мағынада болуымен бірге олардың бір-бірімен жарыса
айтылуына да байланысты болады. Мысалы, Абайдың жұмбақ
өлеңін келтірейік:
Алла мықты жаратқан сегіз батыр
Баяғыдан соғысып келе жатыр.
Кезек-кезек жығысып, жатып-тұрып,
Кім жығары белгісіз түбінде ақыр.
– Мұны тапсам, ойланып ақын деңіз,
Таба алмасам, ақылды болар неміз?
Қыс пенен жаз, күн менен түн, тақ пенен жұп
Жақсылық пен жамандық болды сегіз.
Мұндағы антоним сөздер қарсы мəндес сөздер (қыс – жаз,
күн – түн, тақ – жұп, жақсылық – жамандық) жарыса айтылып тұр.
Қарсы мəндес, қатар мəндес сөздердің аражігін айыру үшін
қойылатын шек, яғни критерий, тым шартты болып келеді.
Мысалға, ақ пен қара деген сөздерді қарсы мəндес десек, қызыл,
сары дегендерді қатар мəндес деп қараймыз. Дұрысында ақ, қара,
қызыл, сары тағы басқалары қатар мəндес сөздер. Сол сияқты, дақ,
жұп, қос, жеке, жалқы, топ дегендер де қатар, жарысып айтылып,
заттың əртүрлі қалпын анықтайтын сөздер. Бұларды біріне-бірі
қарсы мəндес сөздер деп атауымыз, айтушы мен тыңдаушының
ұғымындағы шаманың мөлшерімен түсіндіріледі. Оның өзі де əр
халықтың ұғымындағы өзіне тəн, өзгеге жат ерекшеліктерімен
1

Л.А. Булаховский.«Введение в языкознание». М., 1953. С.45

2

А.А. Реформатский.«Введение в языкознание». М., 1995. С. 66-67.
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қатар заманының əсерімен байланысты оқшаулықтарын қамтиды.
Бұл ерекшеліктер антонимнен емес, антоним боларлық сөздердің
негізгі лексикалық мағынасына байланысты. Мысалы:
Менсінбеуші ем наданды,
Ақылсыз деп қор тұтып,
Түзетпек едім заманды,
Өзімді тым-ақ зор тұтып
(Абай, тол. жинақ, 1948, 128-бет).
Осы өлеңдегі қор тұтып, зор тұтып дегендер антоним болып
тұрса, əдебиет теориясы тұрғысынан қарағанда, антитеза ретінде
қолданылады.
Ішім өлген, сыртым сау,
Көрінгенге деймін-ау.
Бүгінгі дос – ертең жау
Мен не қылдым япырмау!...
Бал сұрасаң, береді у.
Бұл кінə емес, əшейін наз.
Досың-ақпын тағдыр араз (Абай),
Мұндағы сау – өлі, дос – жау, бал – у, кінə – наз, дос – араз
дегендер тіл тұрғысынан антоним сөздер болса, əдебиет теориясы тұрғысынан антитеза. Алайда антитезаның бəрі антоним бола
бермейді. Мысалы:
Бес нəрседен қашық бол,
Бес нəрсеге асық бол.
Адам болам десеңіз!..
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ –
Бес дұшпаның білсеңіз!
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым ойлап қой –
Бес асыл іс білсеңіз! (Абай)
Бұл мысалдағы өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал
шашпақ, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым деген сөздер
антитеза ретінде айтылып тұр. Бірақ олар антоним емес. Ендеше,
антитеза мен антонимді бір деп санауға мүлде болмайды. Салыстыру, негізінде, жеке сөздердің арасында болуы керек, бірақ кейде
жеке сөздермен қоса, кейбір сөз тіркестері антитеза ретінде тұтас
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қарама-қарсылықты білдіреді. Антонимдер мен синонимдер кейде
шектескенімен, олар əртүрлі категорияларға жатады, өйткені антонимдерге – түбірі əртүрлі сөздердің қарама-қарсылықты болуы
тəн, ал синонимдер үшін мағыналық сəйкестіктің болуы қажет.
Мысалы, мына схеманы қараңыздар:

синонимдер

Антонимдер
жоғары
жақсы
алыс
қашық
семіз
күйлі

төмен
жаман
жақын
жуық
арық
жүдеу

Антонимдер халықтың ауыз əдебиетінде, əсіресе мақалдар мен
мəтелдерде, өте жиі қолданылады. Мысалы, Алыстан арбалағанша, жақыннан дорбала. От – арық, су – семіз, тағы басқалар.
Сөйтіп антоним дегендерге логикалық мəнді қарама-қарсы
ұғымды білдіретін сөздер дегенге қарап, түрлі жұрнақтар арқылы,
аналитикалық тəсілдер арқылы затты, құбылысты, істі, олардың
санын, сапасын көрсету əдістерінің бəрі кіре бермейді. Сондықтан
қарама-қарсы мəнді сөздің құрылымы мен мағынаның тікелей
байланысы еніне қарай емес, өресіне қарай шешілуі тиіс. Мысалы: келеді – келмейді, ақылы – ақысыз дегендер антоним емес деп
түсіну керек.
§ 19. СИНОНИМДЕР
Кейбір сөздер өзінің ерекше нақты мағынаға ие болуымен
қатар, кейде басқа бір сөздермен ұқсас мағынада болады. Бұл
ұқсастық кей жағдайда өте жақын, ал кейде жақындығы азайып,
тіпті тек қана стильдік болуы мүмкін. Бұлар əртүрлі дыбысталатын сөздер болғандықтан олардың өзара ұқсастығы материалдық
жағынан емес, тек мағыналық жағынан, ұғым бірлігінен білінеді.
Жалпы белгілі бір тілдің лексикасында мүлде бір мағынада
айтылатын екі немесе бірнеше сөз жоқ; сондықтан бұл сөздердің
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ұқсастығын абсолюттік ұқсастық деуге болмайды1. Айталық,
қазіргі қазақ тілінде ақыл, ес деген екі сөз бар. Бұлардың алдыңғысы – араб тілінен ауысқан сөз де, соңғысы – қазақ тілінің байырғы
сөзі. Сонда бұл екі сөзді бір сөз деп есептеуге болмайды. Өйткені
бұлардың мағынасында бірлестік те, алшақтық та бар. Мысалы:
а) Мағына бірлестігі
Ес кірген бала; Ақыл кірген бала. Есті кісі; Ақылды кісі. Есің
қайда? Ақылың қайда? Есің бар ма? Ақылың бар ма?
ə) Мағына айырмашылығы
Еске салу.
Еске алды.
Есі шыққанша қуанды.
Ескеру.

Ақылға салу.
–
–
Ақылдасу, т.б.

Осы соңғы мысалдарда ақыл, ес сөздері біріне-бірі синоним
бола алмайды.
Сөйтіп, сөздер бір контексте бір-біріне синоним болса, екінші
бір контексте синоним бола алмай қалады. Олай болса, абсолют
синоним деген болмайды. Бұдан шығатын қорытынды: басқаша
жазылып, бір мағынаны білдіретін сөздерді синоним дейміз деген
сияқты анықтама дəл емес. Синоним дегеніміз – мағынасы жақын
болғандықтан белгілі контексте бірін-бірі алмастыруға жарайтын сөздер. Сонымен, синонимдер бір мағынадағы сөздер емес,
мағыналары бір-біріне жақын сөздер екен. Мысалы, қысқа, келте, шолақ деген үш сөз біріне-бірі белгілі жағдайда ғана синоним
бола алады. Онда да конкретті сөз тіркесін керек етпей, қалай болса, солай ауыса салу деген болмайды. Мысалы: қысқа құйрық ит
емес, шолақ құйрық ит; сондай-ақ қысқа ағаш дегенде де, шолақ,
келте сөздері синоним бола алмайды. Бұнда қысқа сөзінің орнына аласа (аласа) алынуы мүмкін. Өйткені қысқа ағаш дегенде
2 түрлі мағына бар: 1) аласа ағаш; 2) қысқа кесілген ағаш.
1

Ф.И. Буслаев. «О преподавании отечественного языка». 1840. С. 141. Онда автор
«Бірінен-бірі аумай ұқсайтын сөздер болмайды» деп қорытқан болатын.
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Бұл мəселе жөнінде проф. Л.А. Булаховскийдің: «Белгілі бір
контексте бірін-бірі ауыстыруға жарамды синоним сөздердің
өзара ерекшелігі оншама сезіле қоймайды, сондықтан олар синоним болуға қолайлы болады», – деген пікірі өте дұрыс. Сөздердің
арасындағы мағыналық айырмашылық та біркелкі болмайды:
біреулерінде көбірек, кейбіреулерінде азырақ. Мысалы, мықты,
күшті деген сөздер бір-біріне синоним бола алады дейміз. Алайда кей тіркестерде синоним бола алмауы да мүмкін: мықты адам
жəне күшті адам дегендерде синоним болады, ал мықты мата
десек, күшті сөзі оған синоним бола алмайды. Немесе бұл – күшті
дəрі десек, мықты сөзі оған тағы синоним бола алмайды.
Сөйтіп, синоним – бір ұғымды нақтылау үшін қажет болған
мағынасы жақын сөздердің белгілі контексте қолданылуы (негізгі
бір сөзді тірек етіп аламыз да, осы сөзге белгілі бір контексте
ауыстыруға жарайтын сөз іздеп табамыз).
Синонимдер негізінде əртүрлі сөз таптарынан да бола береді.
Бірақ бұны етістік пен есім, сын есім мен етістік сияқты сөз таптары араласып синоним болады екен деп түсінбеу керек. Зат есімдер
зат есімдермен, етістіктер тек етістіктермен ғана ауысады. Мысалы, айту, сөйлеу, жеткізу дегендердің синоним болуымен қатар
өздеріне тəн ерекшеліктері де бар. Мысалы,
Ол бізге осы мəселе жөнінде

айтты
жеткізді
сөйледі

Ол бізге осы мəселе жөнінде

айтып еді
жеткізіп еді
сөйлеп еді

Немесе көмекші етістіктермен берілген осы мысалдардың
өзінде:
Ол бізге осы мəселе жөнінде

айтып қойды
айтып берді
айтып тастады

Осы схемалардағы етістіктер бір-бірімен синоним болғанымен, олардың бірінен-бірінің аз да болса айырмашылықтары да
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болатынын көреміз. Ол бізге осы мəселе жөнінде айтып қойды
дегенде басқаға айтпа делінген сөзді үшінші біреуге айтып қойғанын түсінеміз, ал айтып берді деген сөз оған синоним болып
тұрғанмен біреудің білмегенін екінші кісінің айтып бергенін
түсінсек, айтып тастады дегенде бір нəрсені айтып үлгіргенін
ұғамыз. Міне, бұл синонимдердің арасында осы сияқты логикалық айырмашылық болады. Сондықтан синоним болатын сөздерді контекске қарай, айтылатын пікірге қарай талғап қолданады.
Сол сияқты, есім сөздер де біріне-бірі синоним болғанда, атау
күйінде қолданылғанда да, абсолют мағынада болмайды. Олар да
өзара мəніне қарай талғанылады. Мысалы: Қандай зорлық! Бұндағы халықтың үнсіздік, момындығын бұдан былай тағы талай
Кошкиндер əлі де келтекпен басқа соғып, қорлай берсін деген –
қылмысты əрекет қой! – деп еді (М. Əуезов, 2-т., 1955, 182-бет).
Бұл мысалдағы зорлық дегеннің орнына қиянат, озбырлық
тағы басқа сияқты синоним боларлық сөздер бар. Ал келтекпен
деген сөздің синонимдері – қамшымен, сойылмен, шоқпармен, т.б.
Бұл жерде жазушының келтек сөзін қолдануының себебі бар.
Егер əңгіме қазақ зорлықшылары жөнінде болса, қамшы не сойыл
сияқты сөздерді қолданар еді; өйткені орыс халқының тұрмысында қамшыны көп қолданбаған. Оның үстіне, келтек сөзі бас сөзімен үндес келіп тұр. Өйткені қамшы көзге тисе, келтектің көзге
тиюі өте қиын.
Сөйтіп, синоним болатын сөздер айтушының ойына сай болып,
логикалық пікірінің нəзік мəнін қамтитын болады.
Кейде сөз тіркесінің құрылысына байланысты кейбір жекеленген етістіктердің қолданылуына шек қойылады. Мысалы, баяндама жасады; лекция оқыды; сөз сөйледі; бұл тіркестердегі
етістіктерді ауыстыру мүмкін емес; оларды ауыстыру үшін осы
тілдің лексикасында бар өте қолайлы синонимдер табу қажет.
Сонымен, синонимдердің лексикалық мағыналарының бір-біріне
жақындығын айтқанда, біз олардың тек жалпы қолданылуын ғана
еске саламыз, бірақ олар əрқашан да абсолюттік синоним бола
бермейді, яғни мағыналары мүлде бірдей сөздер болмайды.
а) Синонимдік қатар
Лексикадағы синонимдер лингвистикалық əдебиеттерде синонимдік қатар деп аталатын бірнеше топқа бөлінеді. Бұл қатарлар,
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алдымен, олардың мағыналарының жалпы жақындығына байланысты өзара ауыса алатын жеке сөздер тобына бөлінеді. Мысалы,
мықты сөзінің мынадай синонимдері бар: берік, күшті, қуатты,
əлуетті, қарулы. Қазіргі қазақ тілінде бұл сөздер мына тіркестерде
қолданылады: күшті ағыс, берік ағаш, мықты шеге, қуатты
электростанция. Бірақ бұл топтағы сөздер əр уақытта бірінің орнына бірі қолданыла бермейді. Мысалы, күшті, қатты дегендер
ағыс деген сөзге қосылып, күшті ағыс, қатты ағыс делінсе де, ол
қатардағы басқа сөздер бұған келмейді, қуатты ағыс, əлуетті
ағыс, т.б. деп айтылмайды. Əлуетті, қарулы, қуатты деген сөздер
əдеби тілде синоним ретінде жиі қолданылады. Бұл синонимдік
қатардағы сөздер де əрқашан конкретті жағдайды, логикалық байланысты талап етіп, айтушының стиліне сай болып отырады.
ə) Синонимдік қатарлардың шегі немесе
күрделі синонимдер
Жоғарыда біз синоним сөздердің мағыналық бірлестігі – сол
сөздердің негізгі мағыналарының жақындығында дедік. Бірақ бұл
жақындық əр уақытта синоним бола бермейді. Мысалы, кеңірдек
жəне өңеш немесе ағаш жəне отын деген сөздер мағыналық байланысы жағынан бір-біріне жақын.
Сөйтіп, өңешін созды деген тіркестегі өңеш деген сөздің орнына кеңірдегін созды деп ауыстыруға болады. Алайда бұл екі
сөздің заттық мағынасы əртүрлі екені бізге мəлім. Кеңірдек дем
алыс мүшесін білдірсе, өңеш ас өткізетін мүшені (пищевод)
білдіреді. Бұл жағдайда олардың тұтастығы тек мағыналарының
тектестігінен болып отыр. Сондықтан айтушы мен тыңдаушы бұл
сөздердің жалпы мəнін түсінеді. Олардың ұқсастық шегі осымен
ғана бітеді де, онан əрі олардың өзара айырмашылығы біліне бастайды.
Сол сияқты, отын бұтады деген тіркестің орнына ағаш бұтады деуге болады, мұнда отын, ағаш деген сөздер синоним.
Бірақ сонда кейбір синонимдердің ерекшеліктері болады деген
ойды айқындау қажет. Мысалы, пешке көмір жағылады, пешке
сексеуіл жағылады жəне пешке ағаш жағылады деген тіркестер
мағынасы жағынан жақын болғанымен, синонимдік қатар емес,
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өйткені бұл мысалдардағы көмір, сексеуіл жəне ағаш сөздерінің
мағыналары əртүрлі.
Сөйтіп, кез келген бір тектес немесе мағыналары жақын сөздер
синоним бола бермейді екен. Үй, күрке, лашық, жаппа, там, ғимарат дегендер – бір тектес, мағыналары жақын сөздер, бірақ
олар синоним бола алмайды. Бұл сөздер ауыспалы мағынасында
қолданылғанда ғана синоним қызметін атқарады. Сол сияқты,
есімдіктердің түрлерін білдіретін сөздер де синоним ролін атқара
алмайды, мысалы, қайың, терек, қарағай, т.т., бұлардың əрқайсысы
заттың конкретті атауын білдіреді.
Сонымен, синонимдер басқа сөздермен байланыс жасаған кезде, олардың мағына бірлестігінің белгілі бір шегі болады, оны біз
сөздердің синонимдік мағына шегі дейміз1.
б) Синонимдік қатарлардың түрлері
Синонимдік қатарлардың түрлері туралы көптеген пікірлер
бар. Біреулер оны: 1) пысықтау синонимі; 2) жанрлық синоним;
3) экспрессивтік синоним деп бөлсе, енді біреулер мүлде басқаша
етіп, сөз таптарының ыңғайына қарай, есім сөздік синоним, етістік
синоним, т.б. деп бөледі. Біз эмоциялық мəн беретін синонимдер,
əлеуметтік оттеноктарды білдіретін синонимдер, логикалық мəнді
синонимдер деп үшке бөлдік.
1) Эмоциялық мəн беретін синонимдер. Кейбір синонимдік
сөздер негізгі тұрақты мағынасына сүйене отырып, тек қана эмоциялық мəн береді. Мысалы, келбет, мүсін деген сөздер жағымды
мəнді білдіреді, сондықтан бұл келтірілген синонимдер əрдайым
жақсы, оңды тағы сол сияқты сөздермен тіркесетін болса, ұсқын
негізінде жаратпаушылық көзқараста (аспектіде) қолданылады.
Мысалы, келбеті өте жақсы, мүсіні келісті деген тіркестер ұсқыны жаман екен деген сөздерге қарама-қарсы қойылады. Сонымен, синоним сөздердің арасынан мағыналары эмоциялы-экспрессивтік мəнді білдіретін бірқатар синонимдік топтар құралады.
Бұл категорияға тек əдеби сөздер ғана еніп қоймайды, сонымен қатар жақтырмаған мінез-құлықты айтатын ойды білдіруде
1

Л.А. Булаховский. «Введение в языкознание». М., 1953. С. 40; А.М. Финкель,
Н.М. Баженов. «Современный русский литературный язык». Киев, 1954. С. 96.
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қолданылатын сөйлеу тіліндегі сөздер де кіреді. Мысалы, сораптау деген сөздің ұнатпау мəні өзінен-өзі бадырайып көрініп тұр.
Сондықтан, шай ішіп отыр деген жай хабардың орнына шайды
сораптап отыр десек, бұл сөйлем арқылы біреуді жақтырмай,
айыптай айтқан ойды түсінеміз. Сонымен, қазіргі қазақ тілінде
эмоциялық мəн беретін сөздердің синонимдік қатары бар.
2) Əлеуметтік оттеноктарды білдіретін синоним сөздер.
Синонимдердің ішінде кейбір сөздер тек белгілі əлеуметтік топқа
байланысты қолданылады. Бұл синонимдердің айырмашылығы
таптық қоғамның түрлі ерекшеліктерінен барып шығады. Мысалы, қазіргі қазақ тілінде біз бала, жігіт, азамат, байбатша,
мырза тағы басқа сөздерді кездестіреміз. Байбатша мен мырза
сөздерінің бұрынғы билеуші тапқа тəн екендігін, осы сөздердің
өздері-ақ көрсетіп тұр.
Синоним болатын сөздердің кейбіреулерінде əсірелемей-ақ
өзінің негізгі лексикалық мағынасы арқылы қандай əлеуметтік
топтарға тиісті екенін білдіргенде, оған айтушының көзқарасы
қандай екенін де көрсетеді. Мысалы, мынау бір байбатша ғой!
деген сөйлемде байбатша сөзін біреуге меңзей айтқанда, мүмкін
ол адам (яғни жас адам) шын мағынасындағы байбатша емес,
тек қана оның айтушыға бір мінезі ұнамағандықтан, айыптауы да
мүмкін. Сөйтіп, айтушының көзқарасын бір ғана байбатша сөзі
түсіндіріп тұрған сияқты болады. Сонымен, жеке құбылыстардың
жойылуымен байланысты кейбір синонимдер ұмытылып, өз дəуірінде ғана өмір сүріп, бара-бара көнеріп, историзмге айналады.
3) Логикалық мəнді синонимдер. Бұл топқа жататын синонимдер сөз мағынасының логикалық жағын баса білдіреді де, тура
мағыналық қажеттіліктен гөрі эстетикалық қажеттілікті өтеу үшін
жиі қолданылады. Мысалы, қораға түскен қасқырды сойылмен
соқты.
Бұл мысалда соқты деген етістік жай ғана хабарлап айтылып
тұр, сондықтан ол тыңдаушыға ерекше əсер ете алмайды. Егер
соқты деген етістіктің басқа контексте келген жерін карасақ, онда
оның логикалық оттеногын оңай табуға болады. Мысалы, боран
үш күн ұдайы соқты деген сөйлемде біз тек үш күндей болған боранды біліп қана қоймай, оның үздіксіз ұйтқып соғып тұрғанын
түсінеміз, яғни мұнда синоним семантикасының логикалық əсірелеу жағы айқын көрініп тұр.
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Бұл сияқты синоним сөздер тобы, көбінесе, айтуға байланысты
болады. Мысалы, Ашулы шал таяғын ала жүгірді деген сөйлемнің
екі түрлі мағынасы бар:
1) ашулы шал таяғын алып, бір жаққа жүгіріп кетті;
2) ашулы шал біреуге таяғын кезенді. Таяғын ала жүгірді деген
сөздердің мағынасы айтушының интонациясынан анықталады, немесе конкрет жағдайды суреттейтін жалпы сарын арқылы беріледі.
Осы көрсетілген синонимдік қатар тобына эпитет ретінде
қолдану тəн болғандықтан, олардың көпшілік жағдайда сын
есіммен берілетінін айтып өту қажет. Хан Тəңірі тауының биіктігі – 7200 метр деген сөйлемдегі сөздердің əдеттегі жай мағыналарын көреміз, ал Хан Тəңірі – дүние жүзіндегі таулардың ең
биігінің бірі десек, онда сөйлемге логикалық мазмұн береміз, яғни
Хан Тəңірі Іле Алатауындағы ең биік тау екенін баса айтқан боламыз.
в) Синонимдік қатардың стильдік ерекшеліктері
Синонимдердің бұл ерекшеліктері əртүрлі жолмен беріледі.
Олар əдеби, сөйлеу тілдерінің ерекшеліктерімен де, сол сияқты,
диалектизмдермен де, лексиканың əр алуан түрлерімен де берілуі
мүмкін. Алайда бұл топтағы синоним сөздерді анықтайтын ол
синонимдердің нақтылы тіркесуі мен олардың стилистикада практикалық қолданылуы болып есептеледі.
Мысалы, ақ, боз, шаңқан деген сөздер, негізінде, бір-біріне
синоним, бірақ оларды практикада қолданғанда сөз мағыналары
стильдік жағынан түрленеді.
ақ
боз
үй
шаңқан
Ал анықталушы сөзді ауыстырсақ болғаны анықтауыш сөз
синоним бола алмай қалады. Мысалы, боз ат деп айтуға болады, ал ақ ат немесе шаңқан ат деп айтуға болмайды; бұл сияқты
синонимдерді қолдану, біріншіден, халықтың сөйлеу практикасында қалыптасып, белгілі бір заңдылық пайда болған. Екіншіден,
айқын, ашық сияқты синонимдердің мағыналары бірдей емес. Бұл
синонимдер дерексіз ұғымдар жөнінде айтылғанда бірінің орнына
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бірі қолданыла береді, ал заттық, құбылыстық ұғымдармен байланыса келгенде бірі шеттеп шығып қалып отырады. Айталық,
бүгін күн ашық, бүгін күн айық, ол ашық айтты, ол айқын айтты. Мұнда айқын, айық, ашық деген сөздер синоним болып тұр.
Ал есік ашық, шкаф ашық дегендерде ашық сөзін айқын сөзімен
ауыстыруға болмайды. Бұл – сөз анықталушы күйде тұрғанда
ешқандай мағыналық оттеноктарды керек етпей, ойды тура, дəл
білдіретіндіктен барып туады.
Үшіншіден, кейде қай синонимдердің болсын қолданылуында
сөздердің сөздік мағынасы ерекше роль атқарады, өйткені бір
сөздің көп жағдайда түрлі-түрлі мағынаға ие болатыны бізге
бұрыннан мəлім. Бұл сөз синонимдер тобына кіргенде, оның бұл
жағдайда қай мағынада қолданылып отырғанын білу керек. Мысалы, шет, жиек, жаға (өзеннің) сөздері бір-біріне синонимдер
екені анық, яғни көлдің жағасы, теңіздің шеті, көлдің жиегі тағы
басқалар үнемі біріне-бірі синоним болып келе бермейді. Өйткені
олар нақты стильдік қажеттілік туғанда, белгілі топтағы ұғымды
білдіру үшін ғана қолданылады. Мысалы, Алматының жиегі
демейміз, Алматының шеті деп айтамыз, өйткені қазақ тіліндегі
жиек сөзі жалпы заттардың емес, конкрет зат жазық болса ғана ортадан шетке қарай айтылғанда қолданылады. Арнасы бар заттарға
жиек сөзі қолданылады. Ол көл, өзен, теңіз сияқты атаулармен
тіркесе айтылады.
көлдің

қаланың
ауылдың

шеті
жағасы
жиегі

теңіздің

шеті
жағасы
жиегі

шеті
маңайы
сырты

Бұлар, əрине, біріншіден, тарихи дəстүрмен тығыз байланысты екенін аңғартса, екіншіден, қолданылу мүмкіншілігінің шекті екенін көрсетеді. Бұл шектілік стильмен тікелей байланысты.
Өйткені синонимдік қатар дегендер конкрет қолданылу мүмкіншілігіне қарай, тарамдалып, бір қарағайдың діңінен өскен
көптеген бұтақ сияқты тармақтана береді. Ол үшін осы айтылған
синоним сөздерді бұтарлап көрсек, мынадай схема келіп шығады.
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Шет → жиек → жаға
↓
маңай
↓
аумақ
аймақ
↓
↓
айнала
көлем төңірек
Сөйтіп, біз синонимдік қатардағы үш сөздің бірін тармақтағанымызда қанша сатыға, қанша қатарға кетіп бара жатқанын
көреміз. Бұлар əлі олардың тармақталу шегі емес, олар онан əрі
талай сатыларды жасап, қанатын талай жерге созатыны сөзсіз.
Бұл айтылғандардан басқа, синонимдердің ғылымның əртүрлі
салаларында, техникада жəне əдебиеттерде қолданылғанда өзіне
тəн ерекшелігі бар; олардың дəлдікпен қолданылуы ғылымда, техникада, ал əсірелеп, бейнелеп қолданылуы əдебиет пен өнерде болады.
Көркем əдебиетте, əсіресе поэзияда, синонимиканың маңызы
өте зор, сондықтан мұнда көркем əдебиеттің түрлі жанрын білдіретін əртекті сөздер кездеседі.
Егер іс қағаздарында, көбіне, құрғақ стандарттық стиль қолданылатын болса, көркем əдебиетке көтеріңкі, эмоциялық мəні
бар стиль тəн. Мысалы, тоты құс түсті көбелек (Абай) деген
сөйлемде автор əдемі көбелек деп қана айтпай, оны бейнелеп,
əсірелеп айтып тұр. Кейде жайшылықта айтуға мүмкін емес сөз
тіркестері поэзияда құлпырып, құбылып, жанданып кетеді. Мысалы, Абай Құнанбаевтың Асау жүрек аяғын шалыс басқан дегені
сияқты тіркес дағдылы қазақ тілінде қолданылмайды, поэзияда ол
жиі кездеседі, өйткені онда эпитет пен теңеулер көп.
Əрине, бұл эпитет пен теңеулер де ақын немесе жазушының
өмір сүріп, шығарма жазған кезеңін көрсетеді. Арман алыс, өмір
шақ (Абай) деген сөйлемде арман сөзі XІX ғасырдың екінші жартысында қол жетпес нəрсе, орындалмайтын, алыс арман ғана
болғанын көрсетеді. Сондықтан əр дəуірдің өзіндік ерекшелігі
тілде ізін қалдырады.
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г) Синонимдер жəне көп мағыналы сөздер
Лексиканың ерекшеліктерінің бірі – қазақ тіліндегі сөздердің
көбі көп мағыналы болып келеді. Көп мағыналы сөздің бірнеше
синонимдік қатары болады. Мысалы,
аудан
айнала
өлке

аймақ

аумақ
көлем, маң

төңірек
маңай
аудан

Бұл схемадағы сөздер көлденең оқығанда да, тігінен оқығанда да
бір-бірімен синоним болады. Мысалы, аудан сөзінің көлденеңінен
де, тігінен де параллелдері бар.
Көп мағына дегеніміз бір сөздің бірнеше мағынаға ие болуы
болса, синоним, осының керісінше, бірнеше сөздің мағыналарының
бір-біріне ұқсас келуі. Оны схемамен былай көрсетуге болады:
Көп мағыналы сөз

Синоним

Сөз
мағ.

мағ.

Сөз
мағ.

Сөз

Сөз

ұғым
тірек

Тірек боларлық сөздің ұғымын айқындау үшін, бірнеше жақын
мағыналас сөздердің талғап қолданылу схемасы осындай болады. Яғни көп мағыналы сөз бен синонимдер қарама-қарсы болып
шығады.
Синонимдерді табу үшін, оларды антонимдермен салыстырған
дұрыс. Сонда олардың ерекшеліктерін оңай ажырата аламыз1.
§ 20. СӨЗДЕРДІҢ МЕТАФОРАЛЫҚ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Тілімізде ауыспалы мағынада қолданылып, жаңа ұғымды білдіретін сөздер кездеседі. Бұлар лингвистикалық əдебиеттерде
1

Ə. Болғанбаев. «Қазақ тіліндегі зат есімдік синонимдер». Алматы, 1957.
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метафоралық қолдану деп аталады. Мысалға көз деген сөзді алсақ, ең алдымен адамның, айуанның, жəндіктің көру мүшесінің
аты екенін білеміз. Осы көз дегенді атқаратын қызметіне қарай,
сен осыған көз бол десек, сен осыны қарап тұр дегеннің орнына
қолданғанымыз. Көзден жас шығады, дегендегі көздің қызметіне
қарай, бұлақтың көзі деп қолданылса, жалпы бірдеменің шығатын,
басталатын орны ретінде (байлықтың көзі, табыстың көзі) айтылады. Оның сыртқы түріне қарап, бастың тесігі деп ойлап, иненің
көзі дейміз. Бұл сияқтылар өте көп. Сондықтан оларды метафора
(ауыс) деп санаймыз.
Метафоралық қолданылыста сөздің лексикалық не ауыс мағынасы жойылып кетпейді. Олардың əрқайсысы өз алдына қолданылып жүре береді, сондықтан көз деген сөзді метофора етіп
қолданғанда, оның бұрынғы мағынасы жойылып кетеді екен деп
түсінбеу керек. Метафора көбінесе контекстік мағынада қолданылады. Мысалы: адамның көзі – иненің көзі; адамның беті –
таудың беті; қарауыл – мылтықтың қарауылы; есіктің кілті –
мəселенің кілті, т.с.с. Бұл мысалдардағы көз, бет, кілт сөздері
метафоралық мағынада қолданылған.
Кейбір сөздердің метафоралық мағыналары кейде сөздердің
тұрақты жəне өз алдына жеке мағынасына айналып кетеді де,
лексиканың омонимдік қатарларын құрайды. Мысалы, қабырға –
үйдің қабырғасы, төбе – (биік жер) үйдің төбесі, т.б.
Сонымен бірге, сөздердің лингвистикадағы метафоралық
қолданылуы мен көркем əдебиеттегі метафоралық қолданылуының
арасында айырмашылық бар. Көркем əдебиетте, көбінесе, əртүрлі
болмашы мəнді метафоралар қолданыла береді. Лингвистикада
тек сөз мағыналары əбден ауысқан жағдайда ғана қолданылады.
§ 21. МЕТОНИМИЯ НЕМЕСЕ СӨЗ МАҒЫНАСЫНЫҢ
МЕТОНИМИЯЛЫҚ ӨЗГЕРУІ
Бір сөздің орнына екінші бір сөздің ауыс қолданылуынан
шығатын іргелес ұғым метонимия деп аталады. Мысалы, ол екі
кесе ішті, мен бір-ақ кесе іштім. Бұл сөйлемде кесе деген сөз оның
ішіне құйылған сұйық затты білдіріп тұр. Адам ешқашан кесені
ішпейді, ішіндегісін ішеді, сондықтан тыңдаушы айтушының
сөзінің кем-кетігіне қарамай, тура түсінеді. Яғни кесенің ішіндегі
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сұйық затты (су, сүт, қымыз, тағы басқалар) ішкенін түсінеді.
Бұл сияқты жағдайлар тіл фактісінде, əсіресе сөйлеу тілінде
кездеседі. Немене? Байсалдың дауын айтар тіл, жақ жоқ деп пе
ең? Қыстауымды қайырмай, қасарып отырғанын да қостарсың
сен! (М. Əуезов, 1-т., 1955, 269-бет). Жан жей ме, жақ жей ме?
(мəтел). Ақпа құлаққа айтсаң ағып кетер, құйма құлаққа айтсаң,
құйып алар (мақал).
Сөйтіп, бұл айтылғандар – метонимияның бір түрі. Мұның
дамыған, қалыптасқан тағы бір түрі бар. Ол көбінесе көркем
əдебиетте кездеседі. Мысалы, ант ұрған адам деудің орнына ант
дейді.
Еңбегі жоқ еркесіп,
Бір шолақпен серкесіп,
«Пысық» деген ант шықты
(Абай, тол. жин. 1948, 47-бет).
Ей сұрша, менің жайым мынадайын,
Мен сөйлеп тыңдатайын сөз ыңғайын.
(Айтыс, 1940, 183-бет).
Тəртіпті класс, дастарқаны мол деген сияқты мысалдарда да
сөз мағыналары контекске байланысты метонимиялық өзгеріске
ұшырап отыр. Дастарқан, класс сөздерінің тура мағыналарының
жоғарыдағы сөйлемдегі мағынасына ешқандай қатысы жоқ.
Қазіргі қазақ тілінде метонимия, ең алдымен, сөйлеу тілінде,
əсіресе əртүрлі фольклорлық жанрларда беріледі.
§ 22. СИНЕКДОХА
Жалпының орнына жалқы, бүтіннің орнына бөлшек немесе
керісінше қолданылатын стилистикалық тəсілмен жаңа мағына
жасау жолы синекдоха деп аталады. Мысалы, жүз бас қой,
жиырма бес тұяқ ірі қара мал. Бас, тұяқ деген сөздер дене
мүшелерінің атауы, бүтіннің бөлшегі бола тұра бүтінді білдіреді,
яғни қой жəне қара малды білдіреді. Синекдоха қазақтың мақал
мен мəтелдерінде жиі кездеседі. Мысалы, Көп қорқытады, терең
батырады деген мақалдағы көп халық мағынасында қолданылған.
Немесе Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас (мақал).
Қазіргі тілімізде синекдоха болатын неологизмдер жиі кездеседі. Мысалы, Қазіргі күнде колхоздың бəрі моторлы. Бұл сөйлемдегі мотор сөзінен ауылшаруашылығындағы техниканы түсі-
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неміз. Бұлардан басқа, синекдоханың мынандай да түрлері бар:
Мұның бəрі – ана мұрттың ісі, мына сақалдың ақылы.
Сөйтіп, қазіргі қазақ тілінде мағынаның синекдохалық дамуы
кең түрде қолданылып келеді.
§ 23. ТАБУ
Бұрын қараңғы, артта калған халықтың дəстүрінде əдет-ғұрып
немесе ырымшыл ұғымдар бойынша кейбір атаулар діни немесе
шаманизм сияқты ұғымда болған, сондықтан бұл сөздерді атауға
мүмкіншілік болмаған, яғни оларды атауға тыйым салынған. Бұл
сияқты əдет-ғұрып əр халықтың өз дəстүрі бойынша белгіленген.
Октябрь революциясына дейінгі дəуірде кейбір діндар қазақы
адамдар өздерінің жақындарының жəне кейбір айуандардың
аттарын атауға, сол сияқты шаман дініне байланысты «мейірімсіз рух» аттарын атауға тыйым салған. Міне, бұл жағдай тілде
табу деп аталады. Қазір тек кейбір дінге сенетін, ырымшыл қарт
адамдардың арасында бірен-саран кездеседі.
Қазіргі қазақ тілінде табу сөздері архаизмге айналды.
Бұрын табу сөздерін жиі қолданған, əсіресе, қазақ əйелдері
болды. Сол кездегі əдет-ғұрыпқа байланысты əйелдер күйеуінің
жəне оның туыс, ағайындарының есімі болатын сөздерді айта
алмаған. Мысалы, өзеннен су алуға барған бір жас əйел қасқыр жарып кеткен қойды көреді; ол үйіне келіп, шариғат бойынша ет кесуге болатын арнаулы пышақты алып барып, қойды бауыздайды,
бірақ оны үйіне əкелуге шамасы келмейді. Ол үйіне қайтып келіп,
осы уақиға жөнінде ойын атасына қалай түсіндірерін білмейді;
ақырында, ол мынадай сөздермен жеткізеді: Сылдыраманың ар
жағында, сарқыраманың бер жағында маңыраманы ұлыма жеп
жатыр екен, білемені жанымаға білеп-білеп, бауыздап келдім
дейді. Бұл сөйлемдегі табу сөздерінің талдануы мынадай: 1) Сылдырама – қамыс; 2) сарқырама – өзен (мұнда: өзен сарқырап
ағатындықтан айтылған); 3) ұлыма – қасқыр немесе бөрі; 4) маңырама – қой; 5) білеме – пышақ; 6) жаныма – қайрақ. Əйелдің
бұлайша жұмбақтауының себебі: осы сөздердің барлығы сол ауыл
адамдарының аттары болуға тиіс.
Бұрын əйелдерге өзінің келін болып түскен ауылының кісілерінің есімін атауға, тіпті əйелдердің ерге шығу тойынан бұрын
туған жас нəрестелердің атын атауға да тыйым салынған, өйткені
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олар жаңа түскен жас келінге құдай тарапынан шыққан болып
есептелген.
Сондай-ақ, бұрын жыртқыш хайуандардың атын атауға да тыйым салынған (бұны тек əйелдер ғана емес, жалпы барлық адамдар да атамайтын болған); сондықтан қасқырды қарақұлақ, т.б.
деп атаған. Ал, олардың ұғымынша, қасқыр деп айтса, ол қалай да
малды жарып кетеді, егер оны жаңағыдай астарлы сөзбен атаса,
қасқырды теріс бағытқа сілтейді де, ол ауылдың табынына шабуыл жасай алмайды деген ұғымда болған.
§ 24. ЭВФЕМИЗМ
Астарлы сөздер – эвфемизмдер де тарихи тұрғыдан алғанда
табу сөздер типіне жатады, өйткені оларға да бір сөзді екінші
сөзбен ауыстыру тəсілі тəн. Мысалы, Октябрь революциясынан
бұрынғы кезеңде қазақ арасында эвфемизмге жататын мынадай
сөздер болған: шайтан деудің орнына сары бала немесе шешектің
орнына дерт, өлімнің орнына қаза, т. с. с.
Эвфемизм дегеніміз – дөрекі, жағымсыз, қолайсыз сөздерді сыпайылап, жанамалап өзгертіп қолдану тəсілі. Мысалға, атақты жазушы Мұхтар Əуезовтің «Абай» романындағы тентек Оспанның
«Ой бауырым, Абай» дегені үшін, жаман ырым бастадың деп,
шешесінің жазалаған жерін алайықшы!
1) Өлген адамды жоқтап жылағанда «ой бауырымдап» жылайды; 2) басқа ауылдан келетін ағайын-туғандар өлім-жітімді болған ауылға жақындағанда «ой бауырымдап» ат қояды. Сондықтан
бұл – «жаман ырым» атанған. Міне, Қодар өлімін көріп, жас жанын жаралағандай болған балауса Абай қатты күйзелісті көтере
алмай, жүйкесі құрығандай əлсірейді. Мұны үй іші ауру деп,
қорқып отырғанда Оспанның «ой бауырымы» жаман сұмдық болып, өлім шақырған сияқты көрінеді. Бұрынғы уақыт түгіл осы
күнде де жақсы лепес – жарым ырыс деп қолданылады.
Кейде сөзді сыпайылық ретінде немесе қалжың ретінде ауыстырып қолданылатын жерлер кездеседі. Мысалы, дөрекілеу сөз
өтірік айтпа дегеннің орнына қоспаңыз дейді. Өлді дегеннің орнына о дүниеге жөнелді; қайтыс болды, т.б. дейді. Бұлар да эвфемизмдер. Сонымен, қазіргі қазақ тілінде негізінде, эвфемизмнің
жаңа түрлерін де кездестіреміз. Мысалы, əйел деудің орнына жолдасым, т. с. с.
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ІV
ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ ЛЕКСИКАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ
§ 25. ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ НЕГІЗГІ СӨЗДІК ҚОРЫ МЕН
СӨЗДІК ҚҰРАМЫ
Тілдегі сөздердің барлығының жиынтығын тілдің с ө з д і к
қ ұ р а м ы дейді. Тілдің сөздік құрамындағы басты нəрсе – барлық
сөздің ұйтқысы болып саналатын түбір сөздер – негізгі сөздік қор.
Белгілі бір тілдің сөздік құрамы сол тілдің бүкіл лексикалық қорын
қамтиды.
Дегенмен, тіл қоғам өмірімен байланысты болғандықтан,
яғни сол қоғамға қызмет ететіндіктен, оның лексикалық құрамы
біртіндеп өзгеріске ұшырайды. Сөздік құрамының ішінде жаңа
сөздер жасауға негіз болатын негізгі сөздік қор сақталады.
Лексиканың даму барысында бірте-бірте жаңа сөздер пайда болады, сондай-ақ, басқа тілдермен қарым-қатынас жасау салдарынан
тілдерден сөз ауысады.
Сонымен қатар тілдің даму барысында қайсы бір сөздер
тұрмысқа қажеттілік дəрежесіне қарай қолданылу аясы тарылып,
бара-бара архаизмге айналады да (көнеленіп), сол сөзбен аталатын атау тұрмыста енді қолданылмайтын болғандықтан, сөздік
құрамынан шығып қалады. Мысалы, Октябрь революциясының
алғашқы жылдарында қазақ тілінде азық-түлік салығы (прод. налог 1922 ж.), ұя (ячейка мағынасында), қосшы (союз батраков),
тағы басқа сол сияқты сөздер бар болатын, кейін осы ұйымдардың
жойылуымен байланысты, қазіргі кезде бұл сөздер архаизмге
айналып кетті. Мұндай мысалдарды қазақтың өткен өмірінен де
кездестіруге болады; олар аң аулайтын мылтықты бұрын шиті деп
атаған. Берденкенің (бытыра мылтық) шығуына байланысты шиті
мылтық жойылды, оның жойылуымен бірге атауы болған шиті
сөзі де архаизмге айналды.
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Сондай-ақ сəукеле (əшекеймен жасалған əйелдердің бас киімі),
шидем (қойдың жүнінен тоқылған еркектердің сыртқы киімдері),
т.б. сияқты киім атаулары да өткен заманда қолданылып, архаизмге айналған сөздер. Бұған бір мысал:
Ойланып ойға кеттім жүз жылғы өткен,
Тон қабаттап кигенім шидем шекпен.
Жейде, дамбал, ақ саңнан жарғақ шалбар
Жырым балақ матамен əдіптеткен.
Мықшима аяғымда былғары етік,
Киіз байпақ тоңдырмас ызғар өтіп.
Үлкен кісе белімде жез салдырған,
Шақпағым, дəндəкуім жарқ-жұрқ етіп.
Күлəпара бастырған пұшпақ тымақ,
Ішкі бауын өткізген тесік құлақ.
Тобылғыдан кесіп ап жіппен қадап,
Артын белге қыстырған бар құрысқақ.
(Абай, 1954, 161–162-бет).
Осы өлкедегі киім атауларын Абай жүз жыл бұрын болған
ескілік киімдері дейді. Өйткені тымақ, күпі, кісе, жейде, тағы
басқалары Абайдың тұсында, XІX ғасырдың аяқ шенінде, түрі де,
сапасы да өзгерген. Осы күнде бұл айтылған атаулар архаизмге
айналған. Кейбір əдебиетте бұлар кездессе, нақты бұрынғылар
емес, олардың өзгерген түрі. Айталық, бұрын көйлек, дамбал деген сөздер болғанда, олардың сапасы мүлдем басқа. Қой терісінің
жүнін жидітіп түсіріп, жарғақ етіп, сонан жейде, дамбал тігіп киген. Кейінірек саңнан киетін болған.
Бұл киімдердің атаулары ұмытылып барады. Кісе деген белбеу; оқшантай – соның ұсақ заттар салатын ұзынша, салпылдақ
қалтасы; дəндəку – шақпақ салатын, оқшантай түстес кішірек
қалтасы, яғни кісенің ең үлкен, оң жақтағы сумкасы. Кісені
қалың былғарыдан, ертеректе қайыстан істеп үстіне жез жауып,
оған үстін бертін келе күміс жалатып, əшекейлейтін болған. Ол
белдікте пышақтың қыны да, құрысқақты (тымақтың сыртынан
үлкен жамылғы, артқы құлағының жиегін бау арқылы белбеуге
қыстырып, екі жақ құлағын қаусыра байлайды) қыстыратын ілгек
те, сол жақта шақпақ салатын, оң жақта басқа керектерін салатын
қалта да, қамшы ілгіш те бар, ол ұзақ жүрісте байланатын белдік.
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Қазір оны жасаушы да, оның қажеті де жоқ. Бұлар – ескірген
сөздер.
Тіл халықтың тарихымен жəне қоғамдық өндіріспен тығыз
байланысты болғандықтан, онда базистің өзгеруін күтпестенақ өндірістің өзгерісін бейнелейтін жаңа сөздер пайда болып
лексика байи береді. Тілдің сөздік құрамы, өзгеріске мейлінше
бейім болғандықтан, үздіксіз дерлік даму күйінде болады. Соның
нəтижесінде тілдің сөздік құрамы молая береді, өйткені ескіріп,
шығып қалатын сөздің саны аз болады да, жаңадан қосылатын
сөздің саны көп болады.
Қазіргі қазақ тілінің сөздік құрамының даму барысын тарихи
тұрғыдан шолсақ, қазақ халқы сан алуан халықтармен қарымқатынаста болып, сол халықтардан ауысып алынған сөздермен
оның тілі үнемі дамып отырған. Ол халықтардың бастылары: ертеректе қытай халқы (шамамен айтқанда біздің жыл санауымыздан
бұрынғы кезең), моңғол халқы (онан бергі XІІ–XІІІ ғасырларда),
араб-парсы (ІX–XІІІ ғасырларда), ноғайлықтар (XІV–XV ғасырларда), ал XVІІ ғасырдан бері қарай орыс тілінен сөз ауысып алу
күшейе түскен.
Қазіргі күнде орыс халқының тілі арқылы келіп жатқан алуан
ұғым, жаңа сөз тікелей тіліміздің сөздік құрамына еніп, тілімізді
байытуда екені айқын. Сөз ауысу – сөздік құрамды байытудың бір
жолы.
Тілдің негізгі лексикалық қорының сөздік құрамынан айырмашылығы сол, ол (лексикалық қор) тілдің сөздік құрамының
негізі ретінде сақталып, пайдаланылады. Бірте-бірте негізгі лексикалық қор да дамиды, бірақ бұл даму тым баяу жəне ол тілде
байқалмайды да. Бұған қазақ тілінің де дамуы, сондай-ақ басқа
тілдердің де дамуы дəлел.
Қазақ тіліне басқа тілдерден енген көптеген сөз оның тек
сөздік құрамында ғана емес, тіпті негізгі сөздік қорында да бар
екені байқалады. Осылайша қабаттаса енудің екі түрлі себебі бар
сияқты:
1) Көне түркі тілінің құрамына енетін кейбір тілдердің негізгілерінің тарихи жағынан, тіл ортақтығы болған. Сондықтан
қазіргі қазақ тілінің сөздік құрамында кездесетін кей сөздер сол
кездегі тілдің жалпы қорының қалдығы болып есептеледі. Со-
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нымен қатар, басқа түркі тілдерінің сөздік құрамында кездесетін
кейбір сөздерді ол тілдердің ешқайсысына да меншіктеуге болмайды; өйткені ондай сөздер түркі тілдерінің барлығына ортақ
жəне ол тілдерде жаңа сөз жасауға негіз болып табылады.
2) Қазақ тілінің негізгі сөздік қорында, этимологиясы жағынан
тіпті түркі системалы тілдерден шықты деп айтуға болмайтын, бірсыпыра сөздер бар. Мұның себебі яки ол сөздер басқа
тілдерден өте ерте кезеңде ауысқандықтан да, яки тілдердің тоғысу
процесінен1.
Қазақ халқы өзінің тарихында сан рет сыртқы жаулардың
қанаушылығына ұшырады: VІІІ–XІ ғасырларда арабтар мен парсылар үстемдік етсе, XІІ–XІІІ ғасырларда моңғолдар, ал XVІ–
XVІІ ғасырларда жоңғар сияқты сыртқы жаулардың бірнеше рет
үстемдік, зорлық-зомбылықтары да болғаны мəлім. Бірақ қазақ
тілі өзінің негізін сақтап, бұл шапқыншылықта жеңуші тіл болып шықты, яғни өзінің сөздік құрамын толықтырып, тілдің
грамматикалық құрылысы жағынан ешқандай да əлсіреген жоқ.
Сонымен, қазіргі қазақ тілінде басқа тілдерден ауысқан бірсыпыра сөздер бар. Бірақ олардың қазақ тіліне қай тілдерден,
қалайша енгенін, сондай-ақ қазақ тілінің қай тілдермен қай кездерде тоғысқанын білу үшін ол сөздерді зерттеу қажет.
Қазақ тілінің лексикалық құрамында орыс тілінен ауысқан
көптеген сөздердің бар екендігіне күмəн жоқ. Бірақ бұл сөздердің
тілімізге ауысу процесі басқа тілдерден ауысқан сөздерден мүлде басқаша. Бұл сөздердің ауысу жайы жөнінде төменде айтпақшымыз.
§ 26. ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ НЕГІЗГІ СӨЗДІК ҚОРЫ
Тілдің сөздік құрамы негізгі лексикалық қорды қамтитынын
білдік. Ендеше, сөздік құрам тілдегі лексиканың барлығын қамтығанымен де, ол тілдің негізі бола алмайды, өйткені сөздік
1

Бұл арада қазақ тілінің лексикасындағы мұндай жағдайды тоғысудың нəтижесі деп
қараушылар, шындығында, əлі күнге дейін нақтылы қандай тілдермен жəне қай кезде
тоғысқанын көрсететін, конкретті бір де факт келтіре алмай жүргендіктерін ескерте
кетеміз. Оның бер жағында, тоғысу – тіл дамуының бірден-бір жолы емес, ол тіл
дамуының көп жолдарының бір түрі ғана болып есептеледі.
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құрамдағы лексиканың бір бөлігі өзгеріске ұшырап отырады.
Тілдің негізі – сөздік қор.
XІX ғасырдың екінші жартысындағы қазақтың ағартушы ақын,
жазушыларының шығармаларынан қазақ тіліне сол кезде жаңадан
еніп, орныға бастаған мына сияқты сөздерді кездестіреміз: счет,
интернат, сот (суд, мировой суд, третейский суд), судья, паровоз, поезд, вагон, завод, фабрика, телеграмма, машина, пароход,
штраф, статья, единица, химия, миллион, музыка, монета, манера, мастер, расписка, лавка, почта, отряд, партия, сорт, труба, т.б. Осы сияқты сөздердің көпшілігі қазақтың əдеби тіліне
енді; біз бұндай сөздерді халықтың сол кездегі ауыз əдебиетінен
жиі кездестіреміз.
Керісінше, кейбір сөздер ескіріп, архаизмге айналып, біртебірте тілдің сөздік құрамынан мүлде шығып қалып отырған. Мысалы, ХІХ ғасырда ескі түркіше аталған жылдың 12 айының аттары мен кейбір кірме араб, парсы сөздері орыс тілінен енген жана
атаулардың ықпалымен ығысып, шығып қалған.
Қазақтың əдеби тілінің байи бастағаны, əсіресе XX ғасырдың
бас кезі еді. Себебі бұл кезде шын демократиялық бағыттағы газеттер, халық əдебиетінің үлгілері, сондай-ақ баспа орындары
мен халық таланттары шыға бастады. Көптеген қиссалар шыға
бастады жəне баспа бетінде қазақ халқының өмірі мен тұрмысын
көрсететін əртүрлі тақырыптардан əдеби мақалалар жарияланатын
болды. Бұл мақалалардың тілі сол уақытта өмір сүрген кітаби-діни
жаргондардан əлдеқайда бөлек болды.
Бірақ бұл даму қазақ тілінің негізін өзгерте алмады, өйткені
лексиканың тұрақты бөлімі – негізгі сөздік қор бұрынғы күйінде
қалды, сондай-ақ тілдің грамматикалық құрылысы да негізінен
өзгеріссіз, бұрынғы қалпын сақтады. Бұндағы өзгеріс тілдің сөздік
құрамының жаңа сөздермен толықтырылуы болды. Мысалы,
қазақтың ежелден келе жатқан сөздерінің негізінде пайда болған:
шығарма (сочинение), басқарма (правление), əлеуметтік (социальный), орта (среда), еңбеккүн (трудодень), төңкеріс (переворот),
дағдарыс (кризис), өндіріс (производство), өнеркəсіп (промышленность), құрам (состав), қор (фонд), одақ (союз) тағы сол сияқты жаңа сөздер тілдің даму процесіне шын негізінде толық дəлел
бола алады.
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Сонымен қазақ тілінің сөздік құрамының көлемі қаншалықты
байыса да, негізгі сөздік қор елеулі өзгеріссіз, сол қалпында қалды.
Мысалы, адам, ай, күн, жер, су, тау, тас, ат, егу, қой, мал, ақ,
қара, алыс, жақын, мен, сен, бір, он, бес, бару, көру тəрізді сөздер
ертеден келе жатқан байырғы сөздер болса, қазір тілімізде де сол
қалпында қолданылып жүр.
Сонымен, негізгі сөздік қор талай ғасырды басынан кешіргендіктен, байырғы көне сөздер болады.
Қазақ тілінің негізгі сөздік қорының тұрақты болғандығын
мынандай фактілермен дəлелдеуге болады:
1) Талас өзенінің бойындағы Айыр-Том-ой1 деген жердегі
қабыр басына орнатылған тасқа: ат (кісінің аты, есім), ер (еркек),
сіз, тұл (тұл қатын), отыз, ұғлан (ұл), қалмыш, т. с. с. сөздер ойылып жазылған. Ол сөздер біздің заманымыздың V ғасырында жазылса да, осы күнге дейін сол мағынасын жойған жоқ.
Бұл документтер мен ескерткіштер бүкіл түркі халықтары
тілдеріне, əсіресе қазақ тіліне, өте жақын. Себебі қазақ тілі – түркі
тілдерінің тұрақты бір өкілі; сонымен бірге сол ескерткіштер
ғасырлар бойы біздің ата-бабаларымыз мекен етіп келе жатқан
ежелгі қазақ жерінен табылғанын да ескеруіміз керек.
2) VІІ–VІІІ ғасырдың ескерткіші делінетін Орхон-Енисей
жазуларындағы сөздердің көпшілігі қазіргі қазақ тілінің сөздік
қорында бар екені айқын. Мысалы: ат (есім), күн, түн, ұлығ (ұлы),
кіші, сіз, ол, өзім, ілгері, тысқары, алып, ер, көк, боз, сарығ (сары),
алты, он, отыз2, т.с. сияқты зат есім, сын есім, сан есім жəне
есімдік сөздері тасқа ойылып жазылғандағы бұрынғы мағынасын
жоймай, сол қалпында қолданылып келеді. Сол кездегі етістік
сөздердің кейбіреулері қазіргі тіліміздегі етістік сөздерден гөрі
сəл өзгешелеу болып келеді. Мысалы: бар, кел, бол, біл, тоқы,
тарқат, ұр, іш, юртуым (келді), тағы басқалары3.
3) XІ ғасырда өмір сүрген, Баласағұн қаласында туып өскен
(шамамен, қазіргі Жамбыл облысы, Шу өзенінің бойы), түркі
1

С.Е. Малов. «Памятники древнетюркской письменности». М., 1955. С. 74.

2

«Күлтегінге ескерткіш». С.Е. Малов. «Памятники древнетюркской письменности».
М., 1951.

3

Сонда.
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тілдерін зерттеуші атақты филолог Махмуд ибн-Хусаин Қашғари
сол заманның ескерткіші болып табылатын түркі тілдерінің
3 томдық сөздігін қалдырды (бұл туралы лексикография бөлімінде
толығырақ тоқталамыз). Бұл сөздікте сөздердің тура дəл мағынасы
көрсетілуімен бірге, сол сөздердің ауыспалы мағынада да қолданылатынына грамматикалық түсініктер берілген.
Бұл еңбекке тереңірек үнілсек, көптеген сөздердің ғасырлар
бойы сол өзінің алғашқы мағынасында қолданылып келе жатқанын
көреміз. Сөздікте қазақ тілінің негізгі сөздік қоры түгелдей
берілген. Мысалы: ат, өгіз, қой, қысырақ, тай, тағы сондай үй
хайуанаттарының атымен байланысты сөздер ешқандай өзгерісті
керек етпей-ақ қазіргі тілімізде сол күйінде қолданылып жүр.
Негізгі сөздік қордың ұзақ өмір сүріп келе жатқан категория
екендігін тек бұл мысалдардан ғана емес, географиялық жəне
астрономиялық атаулармен байланысты сөздерден де кездестіруге
болады. Мысалы: ай, күн, түн, көл, теңіз, юлдуз (жұлдыз), йыл немесе жыл1, тағы басқалар.
Сөздікте түркі тілдеріндегі етістіктер грамматикалық формасына қарай, түрліше көрсетіледі: Сықмақ (сықпақ, сығу), сөкпек
(сөкпек, сөгу), таралмақ, тұтылмақ, құтылмақ, тапбақ (таппақ,
табу), табылмақ, қачмақ (қашпақ), кешірмек, бармақ, келмек,
тыңламақ (тыңдамақ), тынышламақ2, тағы басқа етістіктер лексикалық жағынан да, грамматикалық формасы жағынан да осы күнге
дейін сақталып отырғандығын көруге болады.
Махмуд Қашғаридың «Түркі тілдерінің синтаксисі» (нахуы)
деген кітабы күні бүгінге дейін таптырмай келеді. Автор ол
кітабын өзінің атақты сөздігінен бұрын зерттеп, көп жыл еңбек
етіп, жарыққа шығарған.
4) Махмуд Қашғаридан басқа, бұл сияқты классикалық еңбек
берген ақын Юсуф Баласағұн болды. Бұл кітаптың тілі көне ұйғыр тіліне жақын.
5) Бұлардан ширек ғасыр кейін, XІ ғасырдың ақырында, қазіргі Оңтүстік Қазақстанның Түркстан қаласында тұрған (Ясы
өзенінің бойында туған) Қожа-Ахмед Яссауи өзінің «Хихмет»
1

Махмуд Қашғари. «Диуани Лұғати түркі». І, ІІ, ІІІ томдар.

2
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атты еңбегін жарыққа шығарды. Бұл еңбек жеке-жеке кітап болып шығып, «Хихмет» деген жалпы атпен тарады. Тілі қазіргі
тілімізге өте жақын болып саналатын бұл еңбектің бізге бір-ақ
кітабы жетіп отыр.
6) Тарихи жазу нұсқалары жоқтың қасы деуге болады, өйткені
соңғы кезде XVІІ ғасырға дейін тілден тек қана Кодекс Куманикустан («Соdех Сumаnісus») басқа, ештеңе жоқ. Кодекс
Куманикустың тілі қыпшақ тілінің тобына енетін қазіргі татар,
башқұрт, қазақ, қарақалпақ жəне қырғыз халықтарының тіліне
жақын. Салыстыру үшін, мына сияқты бірнеше мысал келтірейік:
жол, жолаушы, ет, етік, ақ (белый), қара, қызыл, қалқан, қамал,
қоңырау, қыр, қарамақ, құтқармақ, тағы басқалар қазіргі қазақ
тіліне тура үндес екені байқалады.
7) XV ғасырдың бас шенінде жазылып біткен Мұхаммед
Бабурдың еңбегі – «Бабур нəмə» тілі жағынан көне өзбек əдеби
тіліне жақын делініп жүр. Автордың өзі Андижан диалектісімен
жазғанын, ал оның таза түркі тілі екенін айтады. Дұрысында, бұл
кітаптың тілі қазіргі өзбек əдеби тілінен мүлде басқа, шағатай
əдеби тілінің нұсқасы болып саналады.
Рабғузидің «Қиссас-ұл-Əнбия» деген кітабы да сол кезде
жазылған, XV ғасырдың ескерткіші ретінде Мұхаммед Қайдардың
«Жамғи туарих» (жалпы тарих) деген еңбегін атауға болады. Одан
кейінгі кездерде «Хандар жарлығы», архивтік документтер, іс
қағаздары, т.б. табылып отырады.
Сөйтіп, қазіргі қазақ тілінің даму барысындағы өзгерістерді
зерттеуге, бақылауға талшық боларлық көне жазу нұсқалары бар
екені айқын.
Қазіргі қазақ тілінің негізгі сөздік қоры осы ескерткіш жазу
нұсқаларында түгелдей дерлік сақталған. Тек тілдің сөздік
құрамындағы азын-аулақ сөздер ғана өзгерген, сонымен қатар,
сол кездегі жəне қазіргі түркі тілдеріне тəн кейбір фонетикалық
өзгешеліктер болғаны байқалады.
Сөздің түбірі деген ұғымға сөздің өз алдына жеке тұрып мағына бере алатын жəне жаңа сөз жасауға негіз болатын, əрі қарай
бөлшектеуге келмейтін бөлшегі жатады. Мысалы: жол деген
түбірден: жол-ақ, жол-аушы, жол-шы, жол-ығу, жол-дау, жолдас, жол-ай (попутно, по дороге), жол-шы-бай, жол-шы-бай-ғы,
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т.б. жасалады. Бұл мысалдардағы жол, жолшы деген түбірден
бірнеше жаңа мағыналы сөздер тудыруға болады (мысалы: жол:
жол-ау-шы-ла-у; жол-шы-лау). Сондықтан бұлар сөздік қорға
жатады. Ал жолай, жолшыбайғы дегендерден жаңа мағыналы
сөздер жасай алмаймыз. Сол себепті бұларды тілдің сөздік құрамына жатқызамыз. Бұл сөздердің барлығының түбірі – жол, соңғы
жолай, жолшыбайғы деген екі мысалдан басқаларынан жаңа
мағыналы сөздер (жол деген түбір сөзден таралған) жасауға болады. Мысалы, жолаушы дегеннен: жолаушы-лық, жолаушылау, жолаушы-ла-ту; жолығу дегеннен жолық-тыру, жолыққан; жолақ дегеннен: жолақ-тау, жолақ-тық, тағы басқалар.
Жалпы түркі тілінде, соның ішінде қазақ тілінде, түбір сөзге
қосымшалар қосылу арқылы көптеген жаңа сөз жасалады. Мысалы, кел деген түбір сөз барлық түркі тілдерінде бар. Қазақ тілінде
кел деген түбірден мына сияқты сөздер тарайды: кел, кел-іс, кел-ім,
кел-гіш, кел-ім-сек, кел-е, келе-шек, кел-ін, кел-е-сі, кел-іс-ім, келіс-кіш, кел-іс-ті, тағы басқалар.
Бірақ осы сөздердің бəрі де негізгі сөздік қорға жатады десек, қате болар еді. Өйткені бұл ұядағы келешек, келіскіш, келесі,
келімсек деген сөздерге жұрнақ жалғап, жаңа сөз тудыруға
келе бермейді жəне олар өмірге қажеттілігі жөнінен де, тілде
қолданылуы жөнінен де негізгі сөздік қорға енетін сөздермен тең
емес.
Сөздердің категориясын ажыратуда олардың жалпы халықтық
қарым-қатынаста болып жиі қолданылуының үлкен маңызы бар.
Қазақ тілінің лексикасында басқа тілдерден ауысқан (енген) сөздер
бар, олардың бірсыпырасы негізгі сөздік қорға кірсе, біразы негізгі
сөздік қорға кірмей, сөздік құрамның төңірегінде қалады.
1. Жалпы тілде сирек қолданылатын садақ, саржа, дулыға,
шоқыр (темір қазық), ғимарат (үй), карбид, карбон (геологияық
терминдер), амальгама, агломерат (металлургиялық терминдер),
казус, альтернатива (юристік терминдер), генетика, окуляр (медицина терминдері), ватт, катод (физикалық терминдер), аксиома, дельтоид, постулат (математика терминдері), полюс, рельеф, циклон (географиялық терминдер), т.с.с. сөздер тек белгілі
ғылым саласында ғана қолданылғаны болмаса, жалпы халықтық
мəні жоқ. Олар осы саладағы ғылым мамандары үшін ғана қажетті
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сөздер, бұл сөздер сөздік қорға кіре алмайды. Оларды термин еді
деп асыра бағалайтындар – негізгі сөздік қор мен сөздік құрамды
жете түсінбеушілер ғана. Сөйтіп, алғашқы түбірінен жаңа сөз
жасауға база бола алмайтын, əрі өмір қажеті үшін маңызы жоқ
болғандықтан ондай сөздер негізгі сөздік қордың қатарына жатпайды.
Қорыта айтқанда, жалпы халықтық мəні жоқ сөздер негізгі
сөздік қордың қатарына жатпайды, сөздік кұрамның ғана қатарына
жатады.
2. Кейбір сөздер өздерінің тілге жаңадан енгеніне қарамай-ақ
негізгі сөздік қорға жататын сөздердің қасиетіне ие бола бастайды.
Бұл категорияға енген сөздер тұрақтылық мағынаға ие болады. Бұл
сөздердің тұрақтылық мəні олардың өмір қажетіне аса маңызды
болуымен, əрі жалпы халықтық қасиет алуымен көрінеді.
Қазақ тілін зерттеуші кейбір филологтар бұл келтірілген фактілерді теріс түсініп, қазіргі қазақ тілінің негізгі сөздік қорында
басқа тілдерден енген сөздердің бар екенін жоққа шығарғысы
келді.
Қазіргі тіліміздің негізгі қоры көптеген дəуірдің жемісі болып
келе жатқан байырғы сөздер екендігіне дау жоқ. Бірақ, сонымен
қатар, қазақ тіліне басқа тілдерден енген сөздердің əбден сіңіп,
қалыптасуына байланысты, тіліміздің негізгі сөздік қорының көлемі толықтырылып отырылады. Негізгі сөздік қор лексиканың
негізі болғандықтан сөздік құрамда болатын үздіксіз өзгерісті
басқарып отырады. Негізгі сөздік қорға тəн сөздердің ішінде
стильдік қабаттасулар болмайды, олар жалпы халықтық болады1. Сонымен бірге негізгі сөздік қордан сөз тудыратын негізгі
жұрнақтарда (мысалы: мал-малшы, ат-атшы, т.б.) халықтық сипат бар. Осы сияқты сөз тудыратын жұрнақтарды өз еңбегінде ака1

«Вопросы языкознания» журналындағы М.С. Гурычева мен Б.А. Серебренниковтың
«Негізгі сөздік қорды оқудың міндеттері» деген мақаласын (3-20 беттері) қараңыз,
1953. №6. Авторлар бұл мақалада негізгі сөздік қордың 3 белгісін көрсетеді.
1) сөздердің тұрақтылығы; 2) жаңа сөз жасауға база боларлық икемділігі; 3) сөздердің
жалпы халықтық мəні. Біздіңше, негізгі сөздік қорға тəн сөздердің жалпы халықтық
қасиеті болуы – сөздердің күнделікті өмірге аса қажеттілігі – басты белгінің бірі
болуын мақұлдаймыз. Өйткені өмірге қажеттілігі жоқ, өте сирек қолданылатын сөз
негізгі сөздік қорда тұрақтап өмір сүре алмай, өзінен-өзі шығып қалады. Сондықтан
4-ші белгі өте қажет (Ғ. М.).
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демик В.В. Виноградовтың лексика-грамматикалық категория деп
қарауы өте дұрыс.
Қазақтың қазіргі əдеби тілінің сөздік құрамының негізгі көпшілігі қазақтың байырғы сөздері дедік; соның ішінде (сөздік
құрамның ішінде) түркі, моңғол, араб, парсы тілдеріне сөздер де,
сол тілдерден жəне орыс тілінен ауысқан сөздер де бар. Сондықтан
қазақ тілінің лексикасындағы сөздерді зерттегенде бірнеше бөлімге
бөліп, əрқайсысын жеке-жеке тексеруді керек етеді.
§ 27. ТҮРКІ ТІЛДЕРІНЕ ОРТАҚ СӨЗДЕР
Қандай тілдер болмасын басқа тілмен ортақ болғанда,
олардың лексикалық құрылымы немесе түбір сөздері, сондай-ақ
грамматикалық құрылысының да үйлесуінің өзі кездейсоқ мəселе
емес. Бұл ұқсастық төмендегі сияқты екі жағдаймен айқындалады.
1. Тілдің лексикалық қоры көптеген дəуірлердің нəтижесі
екендігі белгілі. Көне дəуірде ортақ түркі тілі өз дамуының барысында бірнеше тілге сараланды, соның өзінде де бұрынғы түбір
сөздер бөлінген əрбір жеке тілдің негізін құрды. Басқаша айтқанда,
əр тіл өзінің бұрынғы ортақтастығын сақтап қалды. Бөлінген тілдер
өз еншісіне тиген ортақ сөздерді негіз етті.
Бұл факт тілдің генетикалық тұтастығын, өзара туыстық байланысы бар екендігін көрсетеді. Бұндай байланыс тілдің лексикалық
қорының жəне грамматикалық құрылысының ортақтығына негізделе отырып, ұлттық дара тіл, немесе халықтық тіл болуымен
қатар, басқа халықтардың немесе туыс ұлттардың, тілдерімен
ұқсастығын сақтайды. Түркі халықтарының тілдері алғашқы кезде бірнеше ірі топқа бөлініп, соңынан əрбір ірі топ бірнеше бөлшекке бөлінсе, сол бөлшектердің өзі тағы бірнеше туыс тілдерге
ыдыраған болу керек1.
2. Тілдердің кейбір ұқсастығы олардың тоғысуының нəтижесі де болуы мүмкін. Тоғысуда бір тіл жеңіп шығып, екінші тіл
жеңілген жағдайда ғана бұл жорамал дұрыстыққа шығады.
1

В.А. Богородицкий. «Введение в татарское языкознание». Қазан, 1953; С.Е. Малов.
«Памятники древнетюркской письменности». М., 1951; Н.А. Баскаков. «Классификация тюркских языков в связи с исторической периодизацией их развития и формирования» // Труды института языкознания. Т. І. М., 1952.
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Бұнда жеңген тілдің лексикасы байиды, грамматикалық кұрылысы жақсарады, ал жеңілген тіл өз алдына жеке тіл болып
өмір сүре алмайды. Демек, тілдегі барлық бағалылар мен қажеттілер жеңген тілдің құрамына кіреді де, соның нəтижесінде бұл
тіл бұрынғысынан да гөрі дами түседі.
Сонымен, түркі тілдерінің ұқсастығын, негізінде, бұл халықтардың генетикалық тығыз байланысты болуының нəтижесі деп
қарауға болады. Сол себепті қазіргі қазақ тілінің негізгі лексикалық қорына жататын сөздер басқа түркі тілдерінде де кездеседі.
Бұл – олардың туыстық көрсеткіштерін айқындайтын факт. Мысалы: а) Зат есімдер: ағаш, тас, тау, су, кісі, бала, бас, көл, күн, ас,
тағы басқа сөздер қарақалпақ, қазақ, татар, қырғыз, өзбек, башқұрт,
түрікпен, ноғай, алтай жəне тағы басқа тілдерге ортақ (бұлардың
кейбіреулері аздаған фонетикалық өзгерістермен қолданылады).
ə) Сан есімдер туралы да осыны айтуға болады: бір, екі, үш,
төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, жиырма, отыз, қырық,
елу, тоқсан, жүз, мың (түркі тілдерінде бұлар да фонетикалық
ерекшеліктермен қолданылады).
б) Сын есімдер: ақ, қара, қызыл, көк, сары, жасыл, жақсы,
төмен, жақын жəне тағы басқалар.
в) Есімдіктер: мен, сен, ол, біз.
г) Сондай-ақ, онда, мұнда, т.б. сияқты үстеулер де жалпы түркі
тілдеріне ортақ, əрине, бұлардың фонетикалық ерекшеліктері де
бар.
ғ) Ал кел, бар, тұр, қара, айт деген сиякты етістіктер де бəріне
ортақ; олардың айырмашылығы əр тілдің өзіне тəн фонетикалық
өзгешелігіне қарай дараланып, кейбір дыбыстар өзгертіліп қолданылады.
Түркі тілдеріндегі лексиканың мұндай ортақтығы ол тілдердің
туыстығын, яғни негізгі бір тілден сараланып дамығандығын
көрсетеді.
Лексикалық ортақтықты сөз еткенде, негізінде, түбірлі,
типологиялық ұқсастыққа назар аудару керек. Түркі тілдерінің
сөздік қоры мен грамматикалық құрылысындағы ортақтық сақталғанымен, бұл тілдердің лексикасында, морфологиясында жəне
фонетикасында əрқайсысының өзіне тəн ерекшеліктері бар.
Фонетикалық ерекшеліктер. Мысалы, төрт деген сөзді алсақ,
қазақша төрт, татарша дурт, башқұртша дөрт, өзбекше турт,
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қырғызша төрт жəне с.с. болып айтылады. Біз деген есімдік
қазақ, өзбек, татар, қырғыз, қарақалпақ тілдерінде біз, ал алтай
тілдерінде біс деп айтылады. Жату деген етістік қазақ, қырғыз,
қарақалпақ, ноғай тілдерінде жат (джат) болып қолданылса, татар, башқұрт, өзбек тілдерінде ят, шор, хақас, алтай тілдерінде
чат, ойрот тілінде дьат. Дьат, жат, джат, ят, чат сияқты
варианттардың барлығы да бір түрдегі сөз. Қазіргі уақытта ұлттық
тілдегі сөздердің əрқайсысы өздерінше қалыптасып, ол тілде қалай
айтылып жүрсе, сол түрде орныққан.
Қазақ, қарақалпақ, қырғыз, алтай, хақас тілдеріндегі сөздердің
басқы дыбыстары г дыбысынан емес, к дыбысынан басталады.
Г дыбысының сөз басында келуі – оғұз тобындағы əзірбайжан,
түрікпен, түрік тілдеріне тəн. Оғұз тілдері тобындағы сөздердің
көпшілігі г дыбысынан басталса, алтай, қырғыз, қазақ тілдерінде
ежелден бері қарай келе жатқан сөздер бұл дыбыстан басталмайды. Мысалы:
қазақ
тілінде
көз
қол
кел
кер
қал
қалың

қырғыз
тілінде
көз
қол
кел
көр
қал
қалың

хақас
тілінде
қос
қол
кел
кер
хал
халың

түрікпен
тілінде
гоз
гол
гел
гор
гал
галын

əзірбайжан
тілінде
гөз
гол
гел
гур
гал
галын

түрік
тілінде
гөз
гол
гел
гөр
гал
галын

Түркі семьялы тілдердің екі тобын салыстырғанда қыпшақ тобына жататын тілдердегі сөздердің басқы дауыссыз дыбысы үнсіз
болып келсе, оғұз тобына жататын тілдердегі сөздердің басқы дыбысы үнді болып келетіні көрінеді. Сондықтан оғұз тобындағы
тілдерде сөздің т дыбысынан басталуы д дыбысынан басталуына қарағанда сирек кездеседі. Ал қыпшақ тобындағы тілдерде
сөздердің д дыбысына қарағанда т дыбысынан басталуы жиі
кездеседі. Мысалы: қазақ тілінде тіл (язык), қырғыз тілінде тіл,
алтай тілінде тіл; түрікпен тілінде діл1, əзірбайжан тілінде дил,
1

Түрікпен тілінің өткен ғасырдағы ескерткіштерінде діл емес, тіл болып т дыбысы
арқылы қолданылғаны байқалады. Сондықтан, түрікпен тіліндегі үнділік кейін
болған деп шамалау керек.
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түрік тілінде дил; қазақ тілінде тырна (журавль), қырғыз тілінде
турна; əзірбайжан тілінде дурна, түрікпен тілінде дурна.
Бұл сияқты фонетикалық айырмашылықтар тілдің бір-бірінен
алшақ топтарының арасында ғана болып қоймайды, сонымен
қатар бір топтағы тілдердің ішінде де жиі кездеседі. Мысалы,
қазақ тілінде тас, қырғызша таш, татарша таш, хақасша тас, ойротша таш; қазақша бас, қырғызша баш, татарша баш, хақасша
пас, ойротша баш; қазақ тіліндегі бас деген етістік бұл тілдердің
бəрінде біркелкі бас болып қолданылса, хақас тілінде пас болып
айтылады. Себебі хақас тілінде, ұяң дауыссыз б əдетте сөздің басында қолданылмайды.
Сонымен, қазіргі қазақ тілінде т, к, қ сияқты қатаң дауыссыз
дыбыстардан басталатын сөздердің саны өте көп болғанымен, д, г,
ғ сияқты ұяң дауыссыз дыбыстардан (соңғы екеуінен байырғы сөз
басталмайды) басталатын сөздер мүлде аз.
Қазіргі қазақ тіліне тəн ерекшелік: басқа түркі тілдерінде я,
ю, йе қосынды дыбыстарынан басталатын сөздердің барлығы
қазақ тілінде тек ж дыбысынан ғана басталады. Мысалы, татар, башқұрт, əзірбайжан, түрікпен, өзбек тілдерінде юз (сто), ал
қазақ, қырғыз тілдерінде жүз, ойротша дус, хақасша чус. Татар,
башқұрт, əзірбайжан, түрікпен тілдерінде юл, юмшак, ягмур, ялған,
ялан, яну, янинда, йорэк, юк, т. с. с. болса, қазақ тілінде жол, жұмсақ, жаңбыр, жалған, жану, жанында, жүрек, жоқ, т.б. Ж, д дыбыстарының орнына тек қана ч дыбысы қолданылатын да тілдер
бар (хакас тілін салыстырыңыз).
Тіпті бір-біріне өте жақын тілдердің өзінде де фонетикалық
айырмашылықтар кездеседі; мысалы, қырғыз, хақас тілдері бірбіріне өте жақын, бірақ кейбір жекелеген сөздерде (қазақша,
қырғызша қыз (девочка), хақасша хыз, қазақ жəне қырғыз тілдерінде
қайсы (какой), хақасша хайзы; қазақ жəне қырғыз тілдерінде тоз
(береста), хақасша тос; қырғызша, қазақша іш (пить, пей), хақасша
іс, қазақша түлкі, қырғызша түлку, ал хақасша түлгү жəне
басқалар сияқты) дыбыс айырмашылығы барлығы байқалады.
Хақас жəне ойрот тілдері бір-біріне өте ұқсас, бірақ ойрот
тілінде ұяң д дыбысынан басталатын көптеген сөздер хақас тілінде
ч дыбысынан басталады. Мысалы, ойрот тілінде дьар (колоть),
хақас тілінде чар, ойрот тілінде дьап (закрыть), хақас тілінде чап;
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ойрот тілінде дьалчы (батрак), хақас тілінде чалчы, қазақ тілінде жалшы болып түрліше қолданыла береді. Осы сияқты айырмашылық татар, башқұрт тілдерінде де бар.
Өзінің сөздік қоры мен грамматикалық құрылысы жағынан
салыстырғанда қазақ тіліне басқа тілдерден гөрі ең жақын тіл –
қырғыз тілі екендігінде дау жоқ. Бірақ бұған қарамастан əрбір
халықтық, ұлттық тілдердің ішкі заңынан шығатын əрқайсысының
өзіне тəн тілдік ерекшеліктері бар. Мысалы, қазақ тілінде пышақ,
қырғыз тілінде бычақ; қазақ тілінде сықпа (выжимки), қырғыз
тілінде сықма; қазақ тілінде тоқпақ, қырғыз тілінде тоқмақ
(өзбек тіліндегі тұқмақ сөзімен салыстырыңыз); қазақ тілінде
қуат, қырғыз тілінде қубат (өзбек тіліндегі кувват сөзімен салыстырыңыз); қазақ тілінде мұрын, қырғыз тілінде бурун (татар тіліндегі бурын сөзімен салыстырыңыз), т.б.
Қазақ тілінде мұрын, бұрын деген екі сөз бар. Алғашқысы
дене мүшесінін бірінің атауы ретінде қолданылса, соңғысы мезгіл,
мекенді білдіретін үстеу ретінде жұмсалады. Бұл екеуі ерте кезде
бір-ақ түрлі айтылып, жазылған. Күні бүгінге дейін көптеген түркі
тілдерінде бұрын я мұрын болып бір-ақ түрде айтылып, екі түрлі
мағына береді. Бұл сөз татар тіліңде бурын (бұрын) болып айтылады.
Мысалы: Узара сөйлəшə-сөйлəшə коянта чилəк белəн су алып
мініп килүче қызлар тухтап, бурыннарын альяпкич читтəре белəн
тотылар (Гомəр Гобəй, «Замана баллары», 1953, Қазан, 362-бет).
Малайлар икесе барьюлы бурыннарын тартып куйдылар (сонда,
3-бет). Өзбек тіліндегі: түғри бурун (қыр мұрын), пучуқ бурун, күш
бурун1 дегендерді, сол тілдегі бу, рунғай заман, бурунғи тарих2
дегендермен салыстырыңыз.
Бұл сөз əзірбайжан, түрікпен, анатолы түрік тілдерінде де
бұрын (əрине, жазылулары əртүрлі) болып айтылады3. Ол тілдерде
б дыбысының айтылуы бірыңғай болып келеді. Өйткені бұл
тілдерде көптеген сөздер біздің айтуымыздағы м дыбысының
орнына б болып қолданылады. Мысалы: мұз деудің орнына бұз
1

«Русско-узбекский словарь». М., 1954. С. 446.

2

Сонда, 180-б.

3

«Азербайджанша-орысша сөздік». 1951, Баку, 35-б; «Орысша-түрікпенше сөздік».
1929, Ашхабад, 1958, 290-беттер; «Турецко-русский словарь». 1945. С. 90.
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(мұз тау – бұз дағ); мол деудің орнына – бол, молдық – болдық;
міну, мінбек деудің орнына бінмек; мың деудің орнына – биң,
мың бір – биң бир; мəңгі деудің орнына – бенги, мəңгілік – бенгілік
болып айтылады. Негізінен алғанда əзірбайжан, анатолы түрік
тілдерінің сөздік құрамында басқа халықтар тілінен ауысып келген сөздер ғана м дыбысынан басталатынын көреміз. Мысалы,
мұрад – араб тілінен ауысқан (немесе мағріб, машрих, март,
мəкəн, мəктəб, магрифəт, марш, маршал, марксизм, марқа, марал, т.б. шет тілдерден ауысқан сөздер).
Бұл тілдердің сөздік құрамында араб, парсы тілдерінен, əсіресе, əзірбайжан, анатолы түріктеріне ауысқан сөздердің саны
тым көп-ақ. Соның салдарынан басқа түркі тілдерінің сөздік
құрамында қолданылатын көптеген сөздерді бұл тілдердің лексикасынан басқаша түрде кездестіру таң қаларлық іс емес.
Келтірілген салыстырма материалдардан біз түркі тілдері бірбіріне жақын болғандығына қарамастан, олардың əрқайсысының
өзіне тəн сөздік қоры жəне грамматикалық құрылысы бар, бірбіріне тəуелсіз, дербес тіл болып дамыған деп қорытынды жасай
аламыз.
Фонема мəселесі – бір тілдің өзіне ғана тəн қасиет; жеке дыбыстардың алмасуы, бір тілдің ішінде (көлемінде) сөз мағынасын
өзгертетін болса, туыс тілдер көлемінде ол қасиетке ие бола алмайды да, тек қана əрбір тілдің типологиялық ерекшелігінің жалпы көрсеткіші ретінде қызмет атқарады.
Сондықтан түркі тілдерін фонетикалық жағынан топтастыра
жіктеу мəселесін жете қарастырып, егжей-тегжейлерін тексеру
қажет.
Рас, қазақ тілінде с – дыбысымен айтылатын кейбір сөздер ш
дыбысымен де айтыла береді; мысалы, тас дегеннің орнына таш,
бас (голова) дегеннің орнына баш деп айту да кездеседі, бірақ бұл
өте сирек қолданылатындықтан шешуші тұжырым болып саналмайды. Оған дəлел: ес – еш, қос – қош, бұрыс-бұрыш, күріс – күріш,
іш – іс, аш – ас, сас – шаш, күс –күш, кеш – кес, шеш – сес, қаш – қас,
тағы басқа сөздер қазақ тілінде с немесе ш арқылы қолданылатын
сөздердің шексіз екендігін көрсетеді. Ш дыбысының сөз басында келуін сөз етсек, онда қазіргі қазақ тілінде көптеген сөздер
ш дыбысынан басталады. Мысалы, шақыр, шағыл, шар, шығар,
шен, шел, шаң, шақ, шам, шошқа, шошақ, шым жəне тағы басқалар.
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Бұл мысалдардан қазіргі қазақ тілі өзінің ішкі қорын шексіз
пайдаланудың нəтижесінде өте оралымды, лексикалық қоры
жағынан қарағанда өте бай тіл екендігі көрінеді. Қазақ тілінің
бұл сияқты əртүрлі жаңа сөз жасауда фонетикалық мүмкіндіктері
мол болу қасиетінің маңызы зор (қазақ тілінің фонетикасын
қолданудағы схеманы көріңіз).
б
б
г
г
д
д
ж
ж
з
з
к
к
л
л
а
м
м
н
н
ү
п
п
р
р
с
с
т
т
ш
ш
ң
ң
ғ
ғ
қ
қ
Схемада қолданылған шартты белгілер: – дыбыс сөздің басында немесе аяғында келуіне қарамастан шексіз қолданылатындығын
көрсетеді. Мысалы, тат, тал, лас, жел, кер жəне тағы басқалар.
Сөз басында қолданылмайды.
Жуан дауысты дыбыспен ғана қолданылады, мысалы, қақ
тағы басқалар.
Бұл дыбыстар сөздің басында немесе ортасында қолданылады, бұл дыбыстарға сөз аяқталмайды. ү – жіңішке дауысты дыбыстармен ғана қолданылады.
Е с к е р т у . Мұнда орыс тілінен енген сөздерде ғана қолданылатын в,
ф, х, ц, щ дыбыстары кіргізілмеді; қазақ тілінде бұлардың өздеріне лайықты
орны болғандықтан, ол туралы алдымызда арнайы сөз етпекпіз. Дауысты
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дыбыстардың көмегімен қазақ тілінде бұл дыбыстар бір буынды сөздер
құрайды, олардың басым көпшілігі қазақ тілінің негізгі сөздік қорына кіреді.

Бұдан басқа, қазақ тілінде сөздің түрінің өзгеруімен байланысты түбір сөздің дыбыстары алмасады. Мысалы, тап, таптым, тауыпты1 (тап – ыпты емес), табу керек дегендердегі алмасу; п →
у → б; түз, жүз, дүз (степь), тиірмен, диірмен (мельница), таман,
табан (в сторону) жəне т.б., параллель сөздер болады. Туыс тілдер
арасында осы сияқты фонетикалық айырмашылықтар əрдайым жиі
кездесіп отырады. Мысалы, қазақша тобық, қырғызша томық,
мұнда (б)м дыбыстары алмасқаны көрініп тұр. Бұл құбылысты
жоғарыдағы екі тілдің біреуіне ғана тəн екен деп қарау дұрыс
емес, өйткені басқа сөздердің құрылысында бұған кері құбылыс та
кездеседі: қазақша мертік, қырғызша бертік – (м)б2.
Сонымен, қазақ тілінде ж дыбысынан басталатын сөздер – ойрот тілінде дь дыбысынан басталады, мысалы, ойрот тілінде дьол,
қазақ тілінде жол, ойрот тілінде дьудум, қазақ тілінде жұтым;
ойрот тілінде дьоқ, қазақ тілінде жоқ, ойрот тілінде дьастық,
казақ тілінде жастық, ойрот тілінде дьаш, қазақ тілінде жас
жəне тағы басқалары; бұл – екі тілдің əрқайсысына тəн дыбыстық
ерекшелігінен туған нəтиже.
Сөйтіп, туыс тілдердегі сөздердің фонетикалық ерекшеліктері
олардың мағынасын өзгерте алмайды деген қорытындыға келеміз.
Бұл – түркі тілдеріндегі заңдылықтарды зерттеуден шыққан жалпы қорытынды.
Бұдан басқа мынандай қорытынды шығаруға болады.
1) Жоғарыдағы мысалдарда көрсетілгендей, фонетикалық
айырмашылықтар – бір тілдің өз ішінде де кездесетін құбылыс
1

К. Юдахин. «Киргизско-русский словарь». М., 1940. С. 5, киргизский тап (найди)
и таап – вместо казахск. тауып.
2

Бұл мысалдардың барлығы жоғарыда аттары аталған түркі халықтары тілдерінде
Отан соғысынан кейін шыққан көркем əдебиеттен, сол сияқты, түркі халықтарына
жататын ұлттардың тілінде басылған оқулықтардан, ұлттық-орысша жəне орысшаұлттық сөздіктерден алынды. Бізге негізінен төмендегі сөздіктер материал болды:
«Опыт словаря тюркских наречий» (В.В. Радлов), выпуск 24; «Словарь тюркскотатарских наречий» (Л. Будагов), М., 1871, СПБ.; «Русско-киргизский словарь»
(К.К. Юдахин). М., 1944; «Ойротско-русский словарь» (Н.А. Баскаков), М., 1947.
«Хакасско-русский словарь» (Н.А. Баскаков), М., 1953; С.Е. Малов. «Памятники
древнетюркской письменности». М., 1951, тағы басқалар.
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болғандықтан, туыс тілдердің ішіндегі фонетикалық айырмашылықтар негізінен бір сөзді екінші сөзден айыра танудың ғана
көрсеткіші бола алады: қазақша – аш (голодный), ас (пища), қаз
(гусь), қас (враг), тар (узкий), дар (виселица) жəне тағы басқалар.
Дыбыстық құралдар тілдің негізгі материалдық жағы болумен
қатар, бір тілдің өз ішіндегі сөздерді айыра танытудың да тəсілі
болып саналады.
Морфологиялық ерекшеліктер. 1. Жалпы түркі тілдерінің
басқа тілдерден басты айырмашылығы – жұрнақтардың түбірден
кейін жалғануында. Сондықтан түркі тілдері, соның ішінде қазақ
тілі де, жалғамалы тілдер болып саналады, өйткені бұл тілдерде
жаңа сөздердің туу формасы қосымшалар жалғау арқылы болады. Мысалы, бас, бас-шы, бас-шы-лық, бас-шы-лық-қа дегендер
бас деген түбірден жұрнақ арқылы жасалған сөздер. Бұл – барлық
түркі тілдеріне де бірдей – ортақ заң. Мысалы, татар тілінде баш
сөзінен баш-лы, баш-лау, баш-қар-у, башқар-ма, бас-сыз-лық,
баш-чиң деген сияқты туынды сөздер жасалады, т.б.
Татар тілінде баш зат есім мағынасында, ал бас етістік
мағынасында қолданылады. Түркі тілдерінің бəрінде бір түрде
қолданылатын бас сөзі хақас тілінде пас, өзбек тілінде бош болып
айтылады.
2. Қазақ тілінің негізгі сөздік қорының ішінде бір түбірден
жасалған туынды сөздердің əрқайсысы өз алдына жеке-жеке
мағына беретін жаңа сөз болып кететін жағдайлар жиі кездеседі.
Мысалы, қазақ тіліндегі тұт деген етістіктің жалаң түбір күйінде
қолданылу фактілері өте сирек, ал татар, башқұрт тағы басқа
қыпшақ тобындағы тілдерде ол жиі қолданылады. Тілімізде
тұт-қыр, тұт-қыш, тұт-қын, тұт-қа, тұт-ын-у деген туынды
сөздер бар; бұл сөздердің əрқайсысының мағыналары өз алдына
бөлек-бөлек, жеке сөздер. Ал олардың түбірлерінің тұт екені
байқалмайды. Осы сияқты туынды түбірлерден жаңа сөз жасауға
болады т.с.с.
Əрбір туыс тілдің лексика құрамындағы ерекшелік.
Өзбекпен көршілес отырған ағайынды қазақ, қырғыз халықтарында мұрын деп аталса, өзбек, түрікпен, əзірбайжан, анатолы түріктері тілдерінде де бұрын болып айтылады; бұл – олардың тілдерінің
ыңғайластығынан емес, аралас əсерінен болғанға ұқсайды. Қырғыз
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тілінде араб, парсыдан ауысқан сөздер майек п.– кеңес, майып а.–
жарымжан, мала-ама – бұласыр, марь кит.– екі аяқты арба, мант
п. – айла-шарқы, меміре п.– немере, мина – эмаль, мойлоо п.– мұрт,
моймол – сұлу, момо кит.– моок а.– қайғы, мор кит.– пештің тұрбасы, мөл. п.–дым, мудур а.– бастық, басқарушы, т.б. Сонымен
қатар қазақ тілінде б дыбысынан басталатын көптеген сөздер
бұл тілде м дыбысынан басталады, ал ол сөздердің біразы қазақ
тілінде тіпті кездеспейді де. Мысалы: меелей – қазақша биялай,
муун – қазақша буын, макі – бəкі, мілте – білте1, т.б. Немесе медер
қазақша мүдде дегенге келеді, бірақ қырғыз тілінде мөдөө деген де
бар, мамы – ат байлайтын ағаш мағынасында, мон – сырғананың
етегі, міз – қылыштың, пышақтың өткір жүзі, т.б.2 Мұны қазіргі
қазақ тілінде қолданылатын міз бақпады (қозғалмады, селт етпеді,
ұялмады) дегенмен салыстырыңыз. Меке – жылқы малының
жазғытұры көкке тойына бастағанда қан тасуы (Мұны ертеректе
қазақ тілінде беке деп атайтын көрінеді. Сол бекеден бертініректе
жазу сиясын да жасаған еді дейді кейбір қарт адамдар). Машат
деп бұлақты айтады (осыны «Қобыланды батыр» жырында Тайбурылды суреттеудегі: «Маңдайында масат бор, марал ішсе
таусылмас; құйрығында құдық бар, құлан ішсе таусылмас» дегенмен салыстыруға болады). Осылар қатарлы «мынау астың
мазасы болмай отыр» деген тəрізді тіркестердегі қолданылатын
маза деген сөздің бізге түсініксіз бір мағынасы қырғыз тілінде бар
екені байқалды. Мұны К.К. Юдахин парсы тілінен ауысқан деп
көрсетеді3. Ал академик В. Радлов өзінің салыстырма сөздігінде
тыныштық мағынасында қолданылады деп көрсеткен4. Осы
сөзден өрбіген мазалы деген сөз қазақ, түрікпен, хиуа тілдерінде
екі мағынада қолданылады: 1. Тыныштық, көңілді күй; 2. Дəмді5
деп көрсеткен. Мұның соңғысы қазіргі тілімізде тек бұл мағынада
кездеспейді, тек қана болымсыз күйде айтылады. Мазалы ас деп,
астың дəмін емес, оның кенеуі дегеннің орнына қолданамыз.
1

К.К. Юдахин. «Киргизско-русский словарь». М., 1940, деген сөздіктің тиісті
беттерін қараңыз.

2

Бұл да сонда.

3

Бұл да сонда.

4

В.В. Радлов. «Опыт словаря тюркских наречий». СПБ., Т. 4. С. 2056.

5

Бұл да сонда, 2057-б.
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Сөйтіп, қырғыз тілінің қазақ тілінен бір ерекшелігі бұл тілде
м дыбысынан басталатын сөздер б дыбысынан басталатын
сөздердің тек жарымына жуық екенін айтып отырмыз. Ал қазақ
тілінде м дыбысынан басталатын сөздердің саны б дыбысынан
басталып айтылатын сөздердің төрттен біріндей ғана. Өйткені
араб, парсы тілдерінен ауысқан сөздердің көлемі, қырғыз тілімен
салыстырғанда, анағұрлым аз екені байқалады.
Əрбір тілдің өзіне тəн ерекшеліктері болғанда, олардың жай
сөз жасайтын амал-айлаларында да ерекшелік барлығы байқалады.
Соның бірі–тілдегі дыбыстарды алмастыру арқылы болады. Бұған
қазіргі қазақ тіліндегі б мен м-нің алмасуы дəлел. Дегенмен мұның
барлығы ерте кезде жасалып, қалыптасып қалған фактілер. Ал
біздің айтып отырғанымыз қазіргі кездің өзінде болып жатқан
тілдік құбылыстар.
Əр тілдің өзіне тəн осы сияқты ерекшеліктері бола тұрса да,
фактілер жалпы түркі тілдерінің туыстығын жоққа шығара алмайды. Қазіргі қазақ тілінің лексикасының өзінде жалпы түркі тіліне
ортақ көптеген сөз бар екенін көрдік. Кейбір сөздердің жаңадан
ие болған қосымша мағыналары да барлық түркі тілдерінде
бірдей болады. Мысалы, көк (татардағы – кук, өзбектегі – кук,
əзірбайжандағы – гөк немесе гөг, түрікпендегі – гөөг, қырғыздағы – көк, алтай тіліндегі көк) деген сөздің жаңадан қосылған
овощь мағынасы барлық түркі тілдерінде бірдей. Бұл мағына
алғашқы түбір сөзден (көк сөзінен) өрбіген.
Түркі тілдерінің қайсысы басқаларына прототип болады деген сұрақ тууы мүмкін. Бізге белгілі түркі тілдерінің біреуі де тек
қана түбір сөздері мен грамматикалық кұрылысы сақталған ата
тіл бола алмайды, яғни қазіргі түркі тілдерінің бəрі көне түркі
тілінен – негізгі тілден дамыған, олардың əрқайсысының даму
ерекшеліктері болған.
Қазақ тілі түркі тілімен – негізгі тілмен – тікелей байланысты
деп ойлауға болмайды, өйткені қазақ тілі ол тілмен тек қыпшақ
тобына кіретін тілдер арқылы жанама түрде байланысады.
С.Е. Малов қазіргі түркі тілдерін көне түркі тілінен – негізгі
тілден – қашықтық дəрежесіне қарай топтастырғанда, қазіргі қазақ
тілін ең жаңарған тілдердің қатарына жатқызған1. Ол кісі түркі се1

С.Е. Малов. «Памятники древнетюркской письменности». М., 1951. С. 5-8.
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мьялы тілдердің қазіргі жағдайын негіз етіп алып топтастырған.
Тіл неғұрлым жаңарып, дамыған сайын, ол соғұрлым көне тіл болады, өйткені ол дамудың барлық басқышын басынан кешіреді.
Айталық, алу етістігі бұрын ал-ты, ан-та, бар-ты түрінде
қолданылса, қазір ал-ды, ан-да, бар-ды түрінде қолданылып жүр1,
яғни көне түркі тіліндегі лт, рт, нт қосарлары бұрынғы қалпын
өзгертіп, лд, рд, нд түрінде айтылатын болып дамыған. Бірақ
осылардың тарихи ізі кейбір фактілерде сақталғаны байқалады.
Мысалы, тол деген етістіктен тол-тыр, кел дегеннен кел-тір
делінуі – ескінің сақталған ізі. Əйтпесе, бол дегеннен болдыр,
жел – желдір сияқты, тол-дыр, кел-дір болуы керек еді, бірақ
дəстүр бойынша, көне тұлғаны сақтаған. Мұндай фактілер сирек болса да ұшырайды. Сондықтан да, қазіргі кезде біз түркі
тілдерінің қайсысы ең көне тіл болып саналатынын айта алмаймыз. Тек қана кейбір əлі жазу тілі жасалмаған немесе жазу тілі
жаңадан қалыптасып келе жатқан тілдерде көне тілдің элементтері көбірек сақталуы мүмкін. Бірақ қазақ тілі көне түркі тілінің
типтік көрсеткіші деуге болмайды. Қазіргі қазақ тілі түркі
халықтары тілдерінің ішіндегі ең бай, икемділерінің бірі болып
қана саналады.
Оның бұл жөнінде көрнекті көрсеткіштері бар. Олардың бастылары: 1) сөздік құрамының байлығы; 2) фонетикалық икемділігі;
3) грамматикалық тұлғасының молдығы.
Қазақ тілінің лексикасында басқа тілдерден ауысқан бірсыпыра сөздер бар екенін жоғарыда айттық. Оларды негізінен
2 топқа бөлеміз.
§ 28. ШЫҒЫС ХАЛЫҚТАРЫ ТІЛДЕРІНЕН
АУЫСҚАН СӨЗДЕР
Шығыс халықтары тілдерінен қазақ тіліне сөз ауысу процесін
белгілі бір тарихи дəуірде болған процесс дейміз, өйткені соңғы
уақыттарда, əсіресе Октябрь революциясынан кейінгі кезде,
Шығыс халықтары тілдерінен сөз ауысу процесі байқалмайды,
яғни тоқыраған.
1

Бұл да сонда.
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Бұл тілдерден ауысқан сөздерді мынадай топтарға бөлуімізге
болады.
1) Араб жəне иран тілдерінен енген сөздер;
2) Моңғол тілінен енген сөздер;
3) Түркі жəне моңғол тілдеріне ортақ сөздер.
1) Араб жəне иран тілдерінен енген сөздер
Қазақ тілінде араб пен иран тілдерінен енген бірталай сөздер бар; бұл халықтардың тілінен сөз ауысу орта ғасыр шамасында басталды деп ұйғарылып жүр. Оған дəлел: а) араб пен
иран тілдерінен енген сөздер көне түркі тілі сөздіктерінде кездеспегенімен, иллюстрациялық материалдарда (өлеңдерде, мақал мен
мəтелдерде) кездеседі.
ə) ол тілдерден енген сөздер XVІ ғасырдың документі болып
саналатын жарлықтарда бірлі-жарым кездеседі. Бұл жарлықтар
араб əрпімен жазылған. Ол кезде араб əрпімен бірге ескі ұйғыр
əрпі де қолданылған болса керек. Оған дəлел «қутлик ярлығы».
Сөйтіп, сол кезде қазақ жерінде арабтар мен парсылардың
үстемдік етуімен байланысты олардың тілінің де қазақ тіліне əсері
тиді.
Арабтар негізгі бұқараны діни жағынан бағындыруды мақсат
етті. Бірақ ол кезде қазақ жеріне араб, иран тілділер тікелей
келіп қоныстана алған жоқ, олардың кейбір отрядтары қазақтың
шетірек аудандарына кіргендерімен тұрақтанған жоқ. Сондықтан
да мұсылман дінінің əсері қазақ даласында онша өріс ала алмай,
қазақ халқы XІX ғасырға дейін шала мұсылман күйінде (яғни
кей жерлерде мұсылман діні таралған да, кей жерлерде тарап
үлгермеген) болған.
XVІІІ–XІX ғасырларда реакциялық бағыттағы панисламизм
қозғалысымен байланысты қазақ тіліне араб, иран тілдерінен ауысу процесі күшейе бастады. Өйткені бұл кезеңде қазақ жеріндегі
үстем тап халықты құлдыққа салу құралы етіп, ислам дінін пайдаланды. Діни адамдар, қожа мен молдалар кітаби-діни жаргон жасап, халыққа түсініксіз, араб, иран тілдеріндегі сөздерді,
терминдерді кең түрде пайдаланды. Бұл терминдердің өмірге
қажет болғандарын бірте-бірте жалпы бұқара да пайдалана бастады.
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Бірақ жалпы халықтық қазақ тілі бұл күресте де жеңіп шықты,
тіпті лексикалық жағынан байыды. Араб, иран тілдерінен қазақ
тіліне батыста – татар тілі арқылы, шығыста – өзбек тілдері арқылы
сөз ауысып отырды. Олар:
1) шаруашылық, үй тұрмысына байланысты бұйымдардың
атаулары: айна, таға, атрап, торап, шырақ, байрақ, базар, таба,
орамал, бадам, перде, батпан (4-тен 6 пұтқа дейін).
2) мəдени-ғылыми ұғымдарды білдіретін сөздер: қалам, дəуіт,
қағаз, мектеп, медресе, мəлім, мағлұмат, мереке, емтихан, ғалым,
ғылым, пəн, мешіт, кітап, тарих, тағы сол сияктылар.
Бұл сөздер қазақ тіліне Шығыстың атақты ұлы жазушылары: Қасым Фирдоуси, Алишер Навои, Омар Хайям, Ходжа Хафиз, Низами Ганджеви, Мирза Фатали Ахундовтардың, т.б. с.с.
шығармаларымен бірге кірді.
3) діни қызметті білдіретін сөздер: ораза, намаз, дəрет, парыз,
аруақ, құдай, құдірет, аят, күнə, мəйіт, өсиет, бейіт, тағысын
тағылар.
Сөйтіп, қазақ тіліне араб пен иран тілдерінен сөз ауысса, ал
иран тіліне түркі тілінен көптеген сөздер ауысып жатты. Мысалы, ата, аталық, адырна, орда, ақша, елші, адас, ұлы, құрылтай,
бүлдіршін, қылыш, қонақ, бұғау, ту, темір, шабар, сорпа, тоқпақ,
қаймақ, құл, ұлыс, ел, олжа, өлік, өлекшін, жылқы, қаз, қарға,
қарақұс, сұңқар, қызыл, қылшық, қалпақ, қамшы, қосын, қарауыл,
қарақшы, қайың, аю, арыстан, т. с. с.
Атап айтқанда, сөз ауысу бір жақты ғана болып қоймай, екі
жақты да болады екен.
Сол сияқты, иран тілі өздерінде сан есім атаулары бола тұра,
олармен қатар түркі тілінің сан есімдерін де қолданады. Мысалы:
бир, еки, уч, дөрт тағы басқалары. Аң атауларының, əсіресе құс
атауларының, көпшілігі иран тіліне түркі тілдерінен ауысты деп
айтуға болады1.
Араб жəне иран тілдерінен сөз ауысу процесі Ұлы Октябрь
социалистік революциясына дейін-ақ тоқталды. Бұл уақытқа
1
Бұл мысалдар И.Д. Ягеллонның сөздігінен алынды. «Полный персидско-арабскорусский словарь», Ташкент. 1910, алайда араб шрифтілерінің қиындығынан олар
қазіргі қазақ əріптерімен (кескінімен) берілді, сондықтан олардың айтылуымен
сəйкес келмеуі мүмкін.
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дейін қазақ тілінде жазба тіл едəуір дамыған да болатын. Сонымен қатар демократтық бағыттағы қазақтың ағартушылары: Абай
Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, т.б. с.с. негізін салған қазақ
əдеби тілі қалыптаса бастады.
2) Моңғол тілдерінен енген сөздер
Қазақ тіліне ислам дінімен байланысты, араб, иран тілдерінен
сөз ауысса, бұрын қазақ жерін моңғолдардың жаулап алуымен
байланысты моңғол тілінен де көптеген сөз ауысқан. Моңғолдан
қазақ тіліне сөздер тек моңғолдардың шабуылы салдарынан ғана
емес, олармен көршілес тұрып, тікелей қарым-қатынас жасау салдарынан да көптеп еніп отырды.
Мына мысалдарды салыстырып көрейік: қазақша – абдырамоңғолша – абдара (арнаулы əшекейі бар сандық); алтын – алтан
(золото); аяң – аяң байсал – байцал; баянды – баян; аймақ – аймаг; баран – бараан (мыс. алдыңғы ат баран емес, қылаң дейді
(Ақан сері); үдере – өдер (үдере көшу), қарыз – гарз, сарын – сарин (бір нəрсенің бойына дейін созу), қом – хом (түйеге жүк арту
үшін жасалған құрал), жол – зол, қар – гар, дөнежін – дөнжин,
дулыға – дуулға (шлем), жасақ – жасағ; аңсағай – аңцғай; атан –
ат (аң), адақ – адаг, талқы – талқин, т.б. с.с.1. Бұл келтірілген
мысалдардағы сөздер күнделікті тұрмыста қолданылатын атауларды білдіреді жəне қазақтардың көне замандағы тұрмысын
суреттейді. Мысалы, атан жəне оған жүк арту үшін жасалған
құрал атауы қом дегендер дөңгелекті транспорт шыққанға дейін
пайда болған сөздер. Немесе жасақ, дулыға сияқты сөздер көне
замандағы соғыс құралдарының атаулары. Қазіргі қазақ тілі
лексикасында олар архаизм болып есептеледі. Сондықтан моңғол
тілінен сөз ену кезеңін XІ–XІV ғасырлар деп шамалауға болады.
Одан кейінгі кезеңдерде моңғолдың қазақ тіліне əсер ететіндей
не мəдени-шаруашылық, не саяси, не экономикалық тұрмысы
жоғары дəрежеде болған жоқ. Осындай фактілерге сүйене отырып
сөздердің моңғол тілінен қазақ тіліне ауысуы ерте дəуірде болған
деп ұйғарамыз.
1

Бұл пікірді X.X. Махмудов та қолдап жүр. Оның «Сравнительно исторический
метод» деген еңбегін – Вестник АН Каз. ССР. 1951. №4 қараңыз.
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3) Түркі жəне моңғол тілдеріне ортақ сөздер
Лексиканың тарихында бір топ сөздердің бірнеше тілде ұқсас
болып келуі бұл тілдердің туыстық қатынасынан деп түсіндіріледі. Бұндай сөздердің бірнеше тілге ортақ түбірі жəне туынды сөздері болады. Мысалы, ау – аң, адақ – адаг, бура – бувра,
жұт – зуд, түр – дүр, бидай – бүүдай, жол – зол, бұқа – бұқа,
т.с.с. бұлардың алдыңғылары қазақша, соңғысы моңғолша. Осы
сөздердің екі тілде де түбірлері бар, бұл түбірлерден жасалған
туынды сөздер де бар. Енді осы сияқты сөздердің қай тілден қай
тілге ауысқанын білу үшін тарихи документтерден, көне жазулармен салыстырып қарау керек. Жоғарыдағы сөздер көне түркі жазуларында кездеседі, сондықтан ол сөздерді моңғол тіліне түркі
тілдерінен енді деген қорытынды жасаймыз.
Егер бір сөз екі тілде де болып, қайсы қайсысынан ауысқаны
белгісіз болса, мына төмендегі критерийлерді негіз етіп алу керек:
1) ол сөз қай тілдің фонетика-морфологиялық құрылысына бейім;
2) ол сөзден қай тілде жаңа, туынды сөздер жасалады;
3) қай тілде ол сөздің мағынасы көбірек, ауыс мағыналары,
тұрақты тіркесі бар ма, баламасы кездесе ме?
4) бұл сөз туыс тілдерде бар ма? Бар болса, қандай күйде? Міне,
осындай фактілерге сүйене отырып, зерттеп отырған сөзіміздің
алғашында қай тілде шыққанын анықтауымызға болады, өйткені
сөз əуелі бір тілде пайда болып, екінші тілге кейін ауысады. Екі
тілде қатар пайда болатын бір түрлі сөз болмайды.
Сонымен, моңғол тілінен түркі тілдеріне сөз ауысса, керісінше,
түркі тілдерінен моңғол тіліне де сөз ауысу процесі болған екен. Сонымен қатар, бұл тілдердің грамматикалық құрылысы да біркелкі
ұқсас болатынын ескеру қажет. Олардың сөз жасайтын элементтері
де, көпшілік жағдайда, тілдерімен үйлес келеді. Мысалы, қазақша
ем, моңғолша эм, қазақша емші, моңғолша эмч; қазақша емшілік,
моңғолша эмчлях: көк – хох; көгер – хохрех; қара – хар; қарашық –
хараа, қарға – қараал; қарағыш – карагч; қап – хав; қап-қара –
хав-хар, тағы осы сияқты сөздер моңғол тілінің грамматикалық
құрылысының ортақтығын дəлелдейді. Осылардың бəрі, біздің
пікірімізше, түркі жəне моңғол тілдерінің арғы тегінде туыстық
бірлігі болғандығына кепіл болатын тəрізді. Бұл жағдай біздің жыл
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санауымыздан əлдеқайда бұрын болғанға ұқсайды. Өйткені осы
күнде бұлар мүлде басқа тілдер болып, бірін-бірі тіпті түсінбейді.
Дегенмен моңғол-түркі тілдерінде кейбір сөздердің ортақ
қолданылуын кесте арқылы салыстырып байқасақ, тіл туыстығы
айқындала түседі. Мысалы:
Моңғол, қазақ сөздеріне салыстырма схема
моңғолша

қазақша

Булангир
Ғажуу
Гарах
Гав/ғау

бұлыңғыр
қажу
қарақшы
қау

Дайсан

жайсан

Дархин
Дахын
Домбор
Дан
Даруй
Сарын
Дөш
Дугуй
Дулий
Дунг
(дүн болып
оқылады)
Дуулға
дүр
Дэлбэ
Жалға
Жым
Жимс
Жинжу
Зау
Зарлыг
Жасаг
Зах
Зол
Зорилго
Зорих

дарқан
тағын, тағы
домбыра
дана
дереу
сарын
төс
дүлей
дүлей

ескерту, мысал
күн бұлыңғыр – күн буалдыр тартқан
қажып кеттім
қарақ-қарақшы (ұры)деген мағынада
қазақ тілінде қау-қаудан дегендер жазық
далаға шыққан көде шөп
революция жолында талай жайсандар
құрбан болды
дарқан адам
тағы да қайталап айтшы
музыка аспабы
кітаптың бір данасы бар
тез
ұстаның дүкенінде үлкен төс тұр
меңіреу
одағай

дүңк

дүңк етті

дулыға
түр
делдек
жылға
жым
жеміс
жанжу
зауық, сауық
жарлық
жасақ
жақ, жаға
жол
жоралғы
жорта, жори

батырдың басқа киетін киімі
бір нəрсенің түрі
делдек құлақ
жылғалардан су ақты
із, қоянның жымы
асыл тас
зауқым жоқ
жарлығы күшті

ескінің жоралғысы
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моңғолша
Хол
Зов гар
Зуд
Зудуу
Зүрх
Зүс
Зүрэм
Илэг
Ингэ (н)
Инж
ирийн
ис
истэрэх
ишиг
лай
ұлу
майрат
мал
малч (ин)
мангас
манглай
мангуу
моно
мойло
мүлт
мергэн
нагач
нохой
нөхер
нэген
обоо
онгох
онцгой
оньгөр
оточ
осох
өшөө
садаг
сала (й) н
салқын
сал
бороо
ау
аглаг
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қазақша
қол
сол қар
жұт
жүдеу
жүрек
жүз
жөргөм
елек
інген
енші
іреу
ыс
ысқырық
ешкі
лай
ұлу
марылған
мал
малшы
маңғаз
маңлай
мəңгі
мана
мойыл
мүлт
мерген
нағашы
ноқай
нөгер
некен
оба
оңу
аңсағай
үңгір
оташы
үсу
өш
садақ
сауын
салқын
сал
борау
ау
аулақ

ескерту, мысал
оң қол
қар – қол мағынасында
қатты қыс
түрге айтылады
адамның жүзі
еттің майда туралғаны
елеуіш
енші алу
іреп сою
Түтіннің ысы
Ысқырған дауыс
лақ мағынасында
лай су дегендегі
үлкен жылан мағынасында
пышақ, қылыштың майрат деп өтуін айтады
моңғолша – керемет
маңдай
мана келген дегендегі
жемісті ағаштың бір түрі
мүлт кетті дегендегі
ит, төбет
жолдас
некен-саяқ дегендегі
үйілген балшық, тас оба
көйлек күнге оңды
ерекше үлкен
емші – қазақ тілінде сынық салушы
тоңу мағынасында
өш болу
қозы салу
жел
суға жүзетін құрал
борап жауу
балық аулайтын ау
алыс, оңаша
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моңғолша
абдара
адаг
алаг
аймаг
аймаглах
алаач
аадаа
алга
алтан
амбар
арал
арай
асар
аяга
аян
баатар
байцал
бал
балт
бар
баян
бордох
бороон
босго
бөгс
ботго
бөөр
буга
булаг
бурхан
бүүдай
буур
буурал
əдөр
сайн
бэл
бухэл
бүтіне
бэрх
сам
сана
сахал
сацрах
сацах

қазақша
абдыра
ада (қ)
ала
аймақ
аймақтау
алаш
ада
алақан
алтын
албар
арал
əрең
азар
аяқ
аяң
батыр
байсал
бал
балта
барыс
баян
бордақы
боран
босаға
бөксе
ботақа, бота
бүйір
бұғы
бұлақ
бұрқан-талқан
бидай
бура
бурыл
өдере
сай
бел
бүкіл
бөдене
берік
сан
сана
сақал
шашырау
шашақ

ескерту, мысал
сандық
адақтау
түс
етістік
кісі өлтіргіш
адасу дегеннің түбірі
қора
өте деген мағынада
ыдыс
сапар, жол жүру
тоқырау, нақтап қарау
үлкен балға
аң
бай
жаңбыр мағынасында

ашу
буыршын
түс
күнде өдере көшу, күнде көшу
сайгүлек дегендегі сай

адамның саны
ой
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моңғолша
сөео
сөре
сөрэх
сувай
сүл
сургаг
сусар
сэм
саваа
сергег
сэрх
саван
сэцен
табаг
табан
таг
тайлаг
талхи (н)
тамга
тамтың
таңғлай
тансаг
тарлан
тархах
тарчаг
тохой
төл
төмөр
төрхөм
туг
тунах
тунамал
үрги
хайр
хагцал
хайран
хайч
хана
ханхай
хүйіс
хомхой
хараа
харагч
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қазақша
сояу
сөре
сүру
суал
сүлде
сырғауыл
сусар
сему
сабау
сергек
серке
сабын
шешен
табақ
табан
тақ
тайлақ
талқы
таңба
тамтық
таңдай
таңсық
тарлан
тарқату
тар-тапшы
тоқой
төл
темір
төркін
ту
тұнық
түнемел
арқан
қайыр
қақсал
қайран
қайшы
қала
қаңқай
құйысқан
қомағай
қарақ
қарау

ескерту, мысал
сояу тіс
тіреу мағынасында
қарсыласу
бойдақ
халы біту, əлсіз
аң аты
ақырын деген мағынада
ұзын таяқ

дана деген мағынада
бес деген мағынада: табан қазы – бес елі
мүлде, тақ өзі

тозық

шынтақ пен иық тоқойласу дегенді
салыстыр
əйелдің туған үйі, елі
көп тұрған су
ырғап-жырғап дегенді салыстыр
тайыз жер
Мынау бір қақсал дегенді салыстыр
Əттең
қабырға

көз
көру
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Бұл мысалдар моңғол тілі мен біздің тіліміздің лексикаморфологиялық үйлестігін дəлелдейді. Моңғол тілінде в, е, к,
л, р, ф, ю дыбыстарынан байырғы сөздер басталмайды. Біздің
тіліміздегі ш дыбысы сөз басында ц болып айтылады, мысалы:
цаг-шақ, цаған-шаған (шаңқан), цевер-шебер (таза, қылаң адам).
Біздің тіліміздегі к, қ орнына ол тілде х дыбысы қолданылады,
ж дыбысы оларда бола тұрса да, көп ретте біздегі ж-нің орнына
з дыбысы қолданылады.
Бұл ерекшеліктер шешуші фактор бола алмайды. Фонетикалық айырмашылықтары болғанымен, моңғол тілінің сөздік құрамындағы сөздерден мыңдаған байырғы сөздер түркі халықтарының тіліне ұқсас, түбірлес болып келеді.
Сондықтан, бұл тілді түркі тіліне туыс тіл деп санап, заман
өзгеруіне, қоныстың алыстауына, қарым-қатынастың сиреуіне
байланысты о бастағы түбірлес тілдер бірте-бірте алшақтаған деп
санау керек сияқты. Бұл арада моңғол-түркі тілдерінің субстратына толық тоқталмасақ та, ескерте кетуді орынды деп санадық.
Яғни туыс тілдер де бірінен-бірі алшақтап, алыстап кететініне бұл
да бір факт бола алады.
§ 29. ОРЫС ТІЛІНЕН АУЫСҚАН (ЕНГЕН) СӨЗДЕР
Бір тілге көршілес тілдерден сөз ауысу процесі – сол сөз енген
тілдің жалпы сөздік құрамының баю жолының бірі. Бұл – барлық
тілде де болып тұратын құбылыс. Соның бірі – қазіргі қазақ тілінің
сөздік құрамында да шеттен енген бірсыпыра сөздер бар. Олар
түрлі тарихи жағдайлардың немесе мəдениеті жоғары дəрежедегі
тілдердің əсер етуінің нəтижесінде болады.
Қазақ халқы орыс халқымен ерте заманнан бері көршілес
тұрды, соның салдарынан бұл халықтар бір-бірімен үнемі қарымқатынаста болды.
Бұл қатынастың нəтижесінде қазақ тіліне орыс тілінен көптеген
сөздер ауысып ене бастады. Əрине, ондай ауысып енген сөздердің
нақты уақытын белгілеп, қашан, қандай сөз ауысқанын білу
мүмкін емес. Дегенмен, орыс тілінен сөз ауысу да ерте кезденақ басталған. Мысалы, қазақтың рет сөзі орыстың ряд сөзіне
өте ұқсас. Шынында, бұл сөз орыс тілінен енген; бірақ бұл сөз-
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дің қазақ сөзі болып қалыптасып кеткендігі сонша, тіпті бұл
сөзден қазіргі қазақ тілінде көптеген жаңа сөздер жасалды. Мысалы, рет-те-у, рет-тік сан; рет-тел-ген; рет-сіз; рет-ті. Ал
бұл сөздің орыс сөзі екенін мынадай жолмен ғана ашуға болады:
1) орыс тілінде бұл түбірден шыққан көптеген туынды сөздер
бар: рядом, рядовой, рядок, порядочный, подряд, подрядчик, т.б;
2) орыс тілінде ряд сөзі көп мағыналы, ал қазақ тілінде ол сөз бұл
қасиетке ие бола алмайды; 3) қазақ тілінде бұл сөздің қатар деген
баламасы бар, орыс тіліндегі ряд, рядом, рядовой тағы сол сияқты
сөздердің мағынасын бұл да білдіре алады; 4) подрядчик деген
сөз қыпшақ тобына жататын кейбір түркі тілдерінде шеттен енген
сөз ретінде кездеседі (мысалы, татар, башқұрт, қырғыз тілдері, ал
оғұз тобындағы тілдерде бұл кездеспейді); 5) рет сөзі көне түркі
тілдері жазу ескерткіштерінің ешқайсысында жоқ; 6) жалпы түркі
халықтары тілдерінде кездеспейді.
Сөйтіп, бұл сөз қазақ тіліне ертеде енген орыс сөзі екен.
Сөз ауысу екі жақты болады: біріншіден, экономика жағынан
бай, мəдениеті дамыған халықтың тілі көршілеріне əсер етсе,
екіншіден, сол бай тілдің өзі өзіндегі жоқты көршісіндегі бардан
алып отырады. Ең бай тілдің бірі – орыс тілінің өзінде де түркі
халықтарынан ауысқан сөздер жүздеп саналады.
Орыс тілінен ауысып енген сөздерді кезеңге бөлу
Орыс тілінен қазақ тіліне енген сөздердің нақты қай ғасырда,
қай кезеңде басталғаны белгісіз. Сондықтан, кейде сөз ауысу
кезеңдерін шамамен белгілеуге тура келеді. Бізге шеттен енген
сөздердің кейбір кезеңдері ғана айқын. Осыдан барып, біздің
шеттен енген сөздерді кезеңге бөлуіміз болжалды шама болады.
Жалпы бақылауымызша, орыс тілінен қазақ тіліне ауысып енген
сөздерді төрт кезеңге бөлуге болады.
І кезең. Бұл – XVІІ ғасырдың басына дейінгі кезең. Бұл
кезеңде қазақ халқының орыс халқымен шаруашылық жағынан
қарым-қатынасы одан кейінгі кезеңдердегідей дəрежеде болған
жоқ. Сондықтан ол кезде орыс тілінен сөз ауысу да шамалы
түрде ғана болған. Дегенмен, қазақ тіліне бірлі-жарым сөздер сол
кездің өзінде-ақ ене бастады. Бұған басты себеп шаруашылық
мұқтаждығынан екі елдің өзара қарым-қатынаста болуы еді. Қазіргі
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қазақ тіліндегі дүрік сөзі немесе кірпіш, саман деген сөздер атақты
филолог Махмұд Қашғаридың сөздігінде XІ ғасырда болуы – бұл
тілдердің (орыс, түркі) ертеден қарым-қатынаста болғандығына
айғақ. Сол сияқты, қайсыбір мақал-мəтелдер де бұл тілдерге ортақ
болып келеді. Мысалы, құрғақ қасық ауыз жыртады, Балық басынан шіриді сияқты мақалдар орыс тілінде де тап осы мағынада: сухая ложка рот дерет, рыба портится с головы. Бұлардың сөздері де,
грамматикалық тұлғалары да біріне-бірі дəл келеді. Бұл мақалдар
екі халықтың екеуінде де ертеден бар, бұлар Махмұд Қашғаридың
XІ ғасырдағы жазуынан кездессе, орыс тілінде X ғасырдағы жазу
нұсқаларында кездеседі.
Сөйтіп, орыс халқы мен қазақ халқының арасында қарымқатынас ерте заманда-ақ басталып, соның нəтижесінде сөз ауысу
процесі де болған екен.
ІІ кезең – XVІІ ғасырдан бастап, XІX ғасырдың екінші жартысына дейінгі уақыт. Бұл кезең Қазақстанның Россия империясына
қосылуымен, қазақ даласына орыстардың орналаса бастауымен
байланысты. Бұл екі халықтың өзара қатынасы, шаруашылықэкономикалық байланысы күшейді. Соның нəтижесінде орыс
тілінен қазақ тіліне біршама сөз ауысты.
Бұл кездегі ауысқан сөздерге ауылшаруашылық жəне үй
саймандарының кейбір атаулары жатады, мысалы, соқа, борона,
ходок, пикет, хутор, чашка, стакан, поднас, жарма (ярмо), тағы
басқалар. Сол сияқты, орыс тілінен соғыс-əкімшілікке байланысты
біраз сөздер енді: комендант, пристав, майор, солдат, поштабай
(почтовой), сот (суд.), атпекет (адвокат), тағы сол сияқтылар.
Бұл сөздердің бəрі əуелі күнделікті тұрмыста сөйлеу тілінде болып, бірте-бірте қазақтың əдеби тілінде қалыптаса бастайды.
ІІІ кезең – XІX ғасырдың екінші жартысынан бастап, Октябрь революциясына дейін созылады. Бұл уақытқа дейін қазақ
жері түгелімен Россияға қараған еді, сонымен қатар, Россияда
капитализмнің қарқынды дамып, сауданың күшеюі, ақша айналымы, сол сияқты, екі халық арасындағы мəдени қатынас қазақ тіліне
көптеген жаңа сөздің кіруіне себепші болды.
Сол кезде қазақ халқының ортасынан шыққан Абай Құнанбаев
пен Ыбырай Алтынсарин сияқты дарынды ақын-ағартушылар,
орыс мəдениетінің маңызын терең түсінгендіктен орыс халқынан
үйрену деген ұранды жоғары ұстады.
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Міне, осы себептерден XІX ғасырдың екінші жартысында
қазақтың əдеби тіліне орыс тілінен көптеген сөздер ауысты. Мысалы, Абай шығармаларында: форма, такт, единица, счет, штык,
картечь, аршин, пара, элемент, ладан, визит, интернат, шар, прошение, виноват; болыс, поштабай, бүбірнай (выборный), майор,
ояз, сот, старшина, кандидат, съезд, тағы сондай сөздер кездеседі.
Бұл кезде əсіресе Орталық Россия мен Сібірге жақын облыстардағы қазақтар орыстармен достық байланыс жасады.
Қазақ жұрты орыс еңбекшілерін патша чиновниктері мен патша
үкіметінен айыра білді. Сөйтіп, орыс жəне қазақ еңбекшілерінің арасында күнделікті шаруашылық-экономикалық байланыс күшейе
түсті. Мысалы, орыстарға жыртуға жəне шабындыққа жарайтын
жер қажет болса, қазақтарға тұқым, ауылшаруашылық саймандары керек болады. Сондықтан олар бірінің қажетін екіншісі тауып
беріп, достық қарым-қатынас жасай бастайды. Экономикалық
мұқтаждан туған бұл достық бірте-бірте саяси бірлікке айналады. Сөйтіп, көршілес елдер мен орыс селоларының достығы
бірте-бірте қазақ даласына жайыла бастады. Қазақ билерінің немесе болыстарының, тіпті патша өкіметінің қарулы отрядтарының
қуғынына ұшыраған қазақ жастарының орыс поселкелері мен
селоларына барып, пана, қорғаныш тапқаны жөнінде көптеген
мысалдар келтіруге болады. Осы сияқты достықтың арқасында
қазақтың кедей ауылдары бірте-бірте орыстардың тұрмысына
еліктеп, отырықшы ел болып, егін шаруашылығымен айналысады. Олар орыс мəдениетін жəне орыс тілін үйренуге ұмтылады.
Осы көрсетілген себептерге қарай, орыс тілі арқылы қазақ тіліне,
шығуы жағынан мүлде басқа тілдерге жататын, түрлі-түрлі сөздер
кірді, мысалы, монет (монета), миллион, миллиард, марка, дожна
(дюжина), банк, грош, купец, приказчик, лавка, сорт, паром, пут
(пуд), турба (труба), печь, поднас, шайнек, шай, божы (вожжи),
сөделке (сиделка).
Қазақ даласына орыс техникасының тарауымен бірге тілімізге
жаңа заттардың атаулары енді: машина, сеялка, веялка, молотилка,
лобогрейка, сепаратор, мастер, ремонт, запас, часть (машины),
винт, паровой (əртүрлі пар машиналары), двигатель, маховой, шестерня, минут (минута), секунд (секунда), завод, фабрикат, станса (қазір станция), вокзал, вагон, самауыр (самовар), т.б.
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Əкімшілік-басқару ісіне байланысты мына сияқты сөздер енді:
үйез (қазір уезд), ояз (уезд начальнигі), облыс (область), губерня,
болыс (волость), старшин (админстративтік единица), ауылнай
(аульный), жандарал (генерал-губернатор), мировой (мировая судья), начальник, знак, объещик (объезчик), пристав, конвой, расписка, протокол, штраф, кордон, контор, казна, потрава, стражник, урядник, советник, помощник, съезд, сход, приговор, т.б.
(бұлардың көпшілігі историзмге жатады, өйткені бұрынғы қызметі қазір жойылған).
Қоныс аударуға байланысты: план, участок, заимка, колония, матка, ызбот (взвод), сазан (сажень – ұзындық өлшемімен
өлшенетін отын мөлшері), мүк (бөренелердің арасына салынатын
мох), шкатулка (шкатулка), карниз, обой (обой), бричка, десятина, землемер, хутор, чулан, аренда, стол, скамейка, склад, загон,
капуста, картоп (картофель), помидор, кубанка (бидайдың сорты), т.с.с. сөздер ауысты.
Ғылым мен мəдениет саласынан да көптеген сөздер кірді: газет
(газет), журнал, кінеге (қойын дəптері мағынасында, книга), гимназия, семинирия, гимназист, семинарист, попечитель, училище,
учитель, диктант, диктовка, парта, класс, счет, учет, мундир,
форма, интернат, пансион, пансионат, физика, химия, алгебра,
геометрия, жағрафия (география), карта (географиялық), т.б.
Тілімізге енген сөздердің ішінде үй ішінің керек-жарақтарын
білдіретін сөздер ерекше орын алады, мысалы: бөкебай (пуховой),
шəлі (шаль), шарф, бəтіңке (ботинка), шеблет (штиблеты), галош
(галоши), сатин, сарпинка, бөз (бязь), булка, сухари, бутылка,
кружка, корзинка, коробка, флакон, шлия, супонь, лампа, керосин,
сіреңке (серники), тəрелке, кастрюль, четверть (жетілік), т.б.
Орыс тілінен қазақ тіліне Октябрь революциясына дейін
енген сөздердің ерекшеліктері
Қазақ тіліне орыс сөздері басқа бір үшінші тіл арқылы емес,
тікелей ауысады, өйткені қазақтар орыс халқымен көрші тұрып,
тығыз қарым-қатынаста болды; мысалы, Солтүстік Қазақстан,
Көкшетау, Павлодар, Қостанай, Батыс Қазақстан облыстары.
Сөздердің ауысуы жергілікті түрде болды, яғни бір жердің
тұрғын қазақтары сол өз ішіндегі жергілікті орыстармен қарым-
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қатынас жасағандықтан, солардың, жергілікті орыстардың ғана
сөздері ауысып отырды. Мысалы, үй іші керек-жарақтары, ауыл
шаруашылық саймандары атауы Омбы қазақтарына Омбы облысындағы орыстардан, Павлодар қазақтарына Павлодар облысындағы орыстардан енді. Қостанайлықтар мен батыс қазақтарында да осындай болды.
Бұл сөздердің кіруіне екі мəдени ошақ əсер етті, атап айтқанда,
Сібір өлкесі (Омбы қаласы) мен Түркстан өлкесі (Орынбор қаласы). Өйткені бұл өлкелерде қазақ өмірінің əртүрлі мəселелері
жөнінде кейбір демократиялық бағыттағы мақалалар, кітап, газеттер шығып тұрды. Оларда жарияланған материалдарда орыс сөздері жиі қолданылды. Бұл газеттердің орыс тілінен енген сөздерді
таратуда ғана емес, төл сөздерді əдеби тілімізде қалыптастыруда
да маңызы зор болды.
Жергілікті жердің тіл ерекшелігі болуына қарамастан, орыс
сөздерінің айтылуының біркелкілігінен, негізінде сол кездегі
барлық басқа тілден енген сөздердің қазақ тіліндегі дыбысталуы
фонетикалық системаның заңдылықтары бойынша бір беткей
шешілді.
Тағы бір ескеретін нəрсе, орыс тіліне түркі тілінен ауысқан
сөздердің қайтадан қазақ тіліне ауысу фактісі де кездеседі. Мысалы, бұрын түркі тілдерінде болған тоға деген сөз (немесе доға)
орыс тілінен атқа жегілетін доға мағынасында қайта оралды. Бұл
мəселе жөнінде проф. Булаховский басқа тілдердің сөз ауысу
фактісінен қызықты мысалдар (иллюстрациялар) келтіреді1. Көне
түркі тілінде болған қамыт – хомут болып, татар тілінің башлық
деген сөзі қазақ тіліне орыс тілі арқылы қайта оралды.
Тарихи жағдайға қарай өзара қатынас жасайтын тілдерде өзара
сөз ауысудың пайда болуы əбден заңды екенін мақұлдауға болады. Мысалы, түріктің орда деген сөзі өзінің алғашқы мағынасында
орыстың дворец сөзіне эквивалент болады. Бұған қарамастан,
бұл сөз өзіне қосымша экспрессивті-эмоциялдық мағынаны
қабылдайды да, орыс тілінің скопище, банда деген сөздерінің
синониміне айналып, басқаша мағына береді. Бұл сөз өзінің соңғы
мағынасымен қазақтарға қайтып келді.
1

Л.А. Булаховский. «Введение в языкознание». М., 1953. С. 117.
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V. ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИЯСЫНАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢ
Бұл кезеңде жаңа қоғамдық өндірістің, жаңа мемлекеттің жаңа
мəдениеттің, жаңа қоғамның пайда болуымен байланысты орыс
тілінің де сөздік құрамы кеңейіп, байи бастады. Орыс тілінің баюы
қазақ тілінің сөздік құрамына əсерін тигізді, орыс тілінен қазақ
тіліне сөз ауысу процесі күшейді.
Сонымен қатар өнеркəсіп пен ауыл шаруашылығының, сауда мен транспорттың, техника мен ғылымның үздіксіз өсуі жаңа
сөздердің болуын керек етті. Қазақ тілінде жаңа ұғымға сай, жаңа
сөздер пайда бола бастады. Мысалы, бұрынғы күпі сөзінің орнына пальто сөзі шықты, шапан орнына костюм, кебіс орнына
бəтіңке, туфли, өгіз орнына трактор, көлік орнына автомобиль, медіресе орнына мектеп, мешіт орнына клуб, шам орнына
электр тағы сол сияқты толып жатқан жаңа сөздер пайда болды.
Сонымен қатар қазақ тілі орыс тілінен жаңа сөздер ауысып
алумен ғана қанағат етпей, өзінің ішкі мүмкіншілігін де мейлінше
сарқа пайдаланып келеді. Мысалы, қазақ тіліндегі кей сөздердің
мағынасы жаңарды, кей сөздер бірігіп жаңа мағынаға ие болды, т.б.
Орыс тілінен қазақ тіліне Октябрь революциясынан кейін енген сөздердің мына сияқты ерекшеліктері болды.
1. Революциядан бұрын қазақ тіліне басқа тілдерден енген
ғылыми терминдердің саны аз ғана болатын; ал қазіргі қазақ
тілінде ғылымның барлық салаларының терминологиясы жасалып,
бірізге түсті. Қазақ тілі лексикасында орыс тілінен енген термин
сөздер лайықты орын алады. Мысалы: объект, субъект, мораль,
милитаризм, абстракция, абсолют, процесс, реализм, категория,
дифтонг, вокализм, агро, алфавит, диссимиляция, инфикс; индукция, атом, газ, рычаг, линза, молекул (молекула), магнит, масса,
спектр, элемент; диагональ, диаметр, коэффициент, интеграл,
логарифм, конус, ромб, косинус, тангенс, ландшафт, материк, рельефт, полюс, тайфун, субтропик, циклон, т.б.
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2. Революциядан бұрынғы кезеңде қазақ тіліне басқа тілден
сөздердің етістік жасалған түрі (орыс тілінен ертеде енген рет-теу
(ряд сөзінен) типті бірен-саран сөздерді қоспағанда) кездеспейтін,
ал қазір көпшілік жағдайда орыс тілінен енген зат есімдерден
етістіктер жасалады. Мысалы: наград – наградтау, газ – газдау,
газ – газдандыру, акт – актілеу, редакция – редакциялау, колхоз – колхоздастыру немесе коллектив – коллективтендіру, тағы
басқалары.
3. Қазақтың қазіргі тілінде бұл уақыттың ішінде жаңа сөздермен
бірге жаңа в, ф, ц дыбыстары пайда болды. Кейбіреулер в дыбысын у дыбысына, ф-ты п-ға, ц-ны с-ға ауыстыру керек, өйткені в,
ф, ц дыбыстары айтуға қиындық келтіреді деген пікірлер айтты.
Бірақ ол пікірлердің қате екені практикада жоққа шығарылды;
қазір революция, филология сөздері орыс тілінде қалай айтылса,
қазақ тілінде де солай айтылады. Осының арқасында Октябрьден
кейінгі кезеңде қазақ тіліне енген сөздердің барлығының орыс
тіліндегі айтылуы мен жазылуы қалай болса, қазақ тілінде де солай айтылады жəне жазылады.
Сонымен қатар, орыс тілінің тигізген əсері арқылы қазақтың
бай, ғылыми терминологиясы жасалды. Ол негізінде тұрақталып
та болды. Қазақ тілінің терминологиясындағы алауыздық пен
қателіктер жойылды. Ғылыми термин жөнінде Л.А. Булаховский
«Идеал научного языка – термины, с которыми могут связываться только строго определенные значення и названия определенных понятии – одними и теми же словами – терминами»1, – деп
дұрыс көрсетті. Сонымен, дерексіз ұғымдарды дəл беру үшін қазақ
тілінде жаңа терминдер жасалды.
Демократ, математика, купец, лагерь, патриот, планета
сияқты сөздердің қазақ тіліне бөлінбейтін лексикалық единица
ретінде кіргеніне қарамастан, оларды түбірге, жұрнаққа жіктеп
қарап, қазіргі қазақ тіліне орыс тілі арқылы жаңа жұрнақтар ауысты деген пікір айтқандар да болды. Олар изм, ист дегендерді
де қазіргі қазақ тілінде сөз жасайтын жұрнақ ретінде түсіндірмек
болды. Əрине, бұл пікір де қате еді. Өйткені, біріншіден, сөз жасайтын жұрнақтар лексика-грамматикалық категорияға жата1
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ды, сондықтан олар басқа тілге тез ауысатын категория емес.
Екіншіден, бір тілдің жұрнағы сол тілдің байырғы түбірін мағынасы басқа жаңа сөзге айналдырады. Ал изм, ист жұрнақтары
қазақ тілінде қазақтың байырғы түбір сөзінен бір де сөз жасамайды, сондықтан оларды қазақ тілінің жұрнақтары деп есептеуге
болмайды. Үшіншіден, кейбіреулер коммуна, коммунизм, коммунист, социализм, социалист деген сөздерді қазақ тіліне түбірі бір
бөлек, жұрнағы бір бөлек қабылданды деп есептегісі келеді. Ол да
теріс. Бұлар жекелеп алынбай, бір тұтас күйінде, бір бүтін ретінде
ауысып келгені анық. Ботинки, галоши, боты сияқты сөздер көптік формасына қатыссыз, осы қалпында, біртұтас алынды. Көптік
форма жасаудың қажеттілігі болған жағдайда, бұл сөздер қазақ
тілінің көптік аффикстерін қабылдай алады, мысалы, ботылар.
Газет, секунд, минут, цитат жəне басқа осы сияқты сөздер
қазақ тілінде атау сөздер болып көрінеді, орыс тілінде бұл сөздер
көпшенің ілік септігінде тұр, ал қазақ тілі үшін оның басқа тілде
қалай ұғылатыны емес, қазақ тіліндегі ұғымы қажет.
Сонымен, орыс тілінен қазақ тіліне жұрнақ ауысқан жоқ.
Бір тілден екінші тілге сөз ауысу тəжірибесінің, негізінен, екі
жолы бар: 1) бір тілден екінші тілге тікелей сөз ауысады. Орыс
тілінен көбінесе зат есім, сирек болса да, сын есімнің қысқарған
түрі ауысады.
2) бір тіл екінші тілге жанама ықпал жасайды. Жанама əсер
дегеніміз орыстың бай көркем əдебиетін, оқулықтарды, түрлі
жинақтарды аудару, оқу арқылы, күнделікті, жұмасында, айында
шығып тұратын газет-журнал арқылы, сол сияқты, екі халықтың
өздерінің күнделікті өмірдегі қарым-қатынастарының, т.б. əсері
қазақтың əдеби тілін ілгері дамытып, грамматикасын жетілдіруге
себепкер болды. Бұл – екі түрлі жолмен іске асты. Бірі – қазақтың
ежелгі сөздерінің негізінде жаңа сөз жасау. Екіншісі – оларды орыс
тіліндегі атаумен қабылдау. Осының нəтижесінде қазақтың əдеби
тілі байыды. Мысалы, тілші (корреспондент), сын (критика), үндеу
(воззвание), көзқарас (воззрение), басқарма (правление), жазушы
(писатель), баспа (издательство), ағарту (просвещение), санақ
(статистика), орта (среда), əлеуметтік (социальный), шығарма
(сочинение), оқулық (учебник), шама (величина), дене (тело),
əдіс (способ), күшейткіш (усилитель), тыңайтқыш (удобрение),
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сүйреткіш (волокуща), кескін (изображение), мінездеме (характеристика), қуат (мощность), т.б.
Бұл кезеңде дəл орыс тілінің тигізген əсерінен қазақ тіліндегі
ы, і жəне ұ дыбыстары сөз басында кейбір дыбыстардың (л, р)
алдында жазылмайтын болды; ылай орнына лай, ылақ – лақ, ілезде – лезде, ырас – рас, ыразы – разы, ірең – рең, ұру – ру, ылас – лас,
ілекер – лекер сияқтылар. Осының салдарынан тек шет тілдерден
енген элементтерде болмаса, байырғы қазақ сөздері л, р дыбыстарынан басталмайды деген қазақ тілі лексикасының ғасырлық
дəстүрлік заңы бұзылып, тілдің баюына тағы бір еркіндік жол
ашылды.
Сөйтіп, жаңа сөздердің ықпалынан қазақ тілі орфографиясына
да көптеген жаңалық енді. Мысалы, бұрын б, в, г, д дыбыстарының
əрпі сөздің аяғында жазылмайды деген қағида болса, қазіргі қазақ
тілінде жазылады, бірақ айтылмайды деген қағида шықты.
§ 30. БАСҚА ТІЛДЕРДЕН АУЫСҚАН СӨЗДЕРДІҢ
ФОНЕТИКА-МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚАЛЫПТАСУЫ
Қазақ тілі лексикасының құрамындағы басқа тілден ауысқан
сөздер қалыптасу жөнінен түрлі дəрежеде.
1. Басқа тілдерден ауысқан кейбір сөздердің бір тобы қазақ тілі
лексикасының сөздік қорына қосылып, фонетика-морфологиялық
тұрғыдан əбден қалыптасып кетті. Олар қазақтың байырғы сөздері
сияқты айтылады да, жазылады. Мысалы, араб тілінен ауысқан
ақыл сөзінен ақыл-ды, ақыл-дасу; иран тілінен ауысқан жай (халжай); орыс тілінен ауысқан рет-реттеу, т.б. Бұлардың шығуын
айқындау үшін тілдерді салыстырып зерттеу қажет.
2. Бір тілдің байырғы сөздері басқа бір тілге ауысқанда сол
тілдің сөздік құрамында ұзақ жүріп, сыртқы формасын өзгертеді,
ал кейде олардың ішкі мазмұны да өзгеріп кетуі мүмкін. Мысалы,
шығуы жағынан араб тіліне жататын мағлұмат сөзі мəлімет болып, ал хұкім сөзі үкім болып өзгерген. Осы хұкім сөзінің сыртқы
түрінің өзгеруімен бірге ішкі мағынасы да өзгеріп, өкім, өкімет,
үкімет болып көбейіп, əртүрлі мағынаға ие болған. Бұлардың
бұлай болуының екі түрлі себебі бар:
а) бұл сөздер бір тілден екінші тілге тікелей ауыспай, басқа бір
тіл арқылы ауысады;
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ə) олар ең алғаш сөйлеу тілінде қолданылады, сондықтан
олардың дыбысталу құрамы өзгереді.
Қазақ тіліне орыс тілі арқылы кірген сөздер қалыптасу дəрежесіне қарай екі категорияға бөлінеді.
Бірінші категорияға орыс лексикасынан қазақ тіліне ертеде
ауысып, айтылуы жəне жазылуы жағынан қазақ тілі ережелеріне
бағынып, орфографиялық жəне фонетикалық өзгеріске ұшыраған
сөздер жатады. Мысалы, қазақша болыс – орысша волость, жəшік – ящик, сот – суд, божы – вожжи, керует – кровать, самауыр – самовар сияқты сөздер.
Екінші категорияға орыс тілінен кейініректе еніп, өзінің сыртқы формасын сақтаған сөздер жатады. Олар фонетикалық, орфографиялық өзгеріске түскен жоқ, жалғау-жұрнақтарды қосу, түрленуі жөнінен ғана қазақ тілінің морфологиялық заңына бағынады. Мысалы, совхоз, колхоз, электр (электричество), институт,
клуб, трактор, комбайн, т.б.
Сөздердің фонетикалық өзгеріске ұшырауы олардың еркін
түрде айтылуынан. Бұған кейде халық этимологиясы да əсер етеді.
Мысалы, автомобиль деген сөздің айтылуы мен жазылуы орыс
тіліндегідей болғанымен кейде халық тілінде аттама-бел дейді,
яғни аттау деген етістікпен байланыстырып, белді аттап қырдан
асады дегенге меңзейді. Совхоз деген сөз кейде сақбоз болып айтылады, яғни ол сөз бұрмаланып айтылады; немес стол дегенді
үстел дейді. Міне, осылайша, орыс тілінен ауысқан сажин дегенді
сазан деп өзгертсе, брычка дегенді бірішке деп, сепаратор дегенді
сипалатұр деп, блокгауз-ды – бөлек ауыз, генерал-ды – жанарал,
беріректе кенарал деп өзгертіп айтулары – тек қана сөйлеу тілінің
нəтижесі. Мұндағы бір ерекшелік – шеттен кірген сөздің фонетикасын өзгертіп, қазақшалап айтқанда олар бұл сөздердің түпкі
мағынасына жақындатуды көздемейді, қалай да қазақ тіліндегі
байырғы, таныс сөзіне жақындатуды нысана етеді.
Осыған қосымша, кейбір сөздерді бұзып айтуда фонетикалық
заңдылық та болатын сияқты. Мысалы: квартираны – пəтер деу
кв дыбыстарының қазақ тілінде айтылмайтын заңынан шыққан.
Халық этимологиясының қазақ тіліне шет тілдерден ауысып енген сөздерді қалыптастыруда да үлкен əсері болды. Мысалы, араб
тілінен ауысқан шəр сөзінің шəһəр деген тұлғада екені белгілі;
сол сияқты, тауарих дегеннің тарих болып, гунаһ дегеннің күнə
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болып қалыптасуларын да халық этимологиясының əсерінен деу
орынды. Өйткені шет тілден енген сөздер де сол тілдің фонетикаморфологиялық құрылымына сай өзгереді. Бұл сөздердің осындай
деформацияға ұшырауына негізгі себеп – жазудың дамымаған
кезінде сөйлеу тілінің əсері басым болды да, олар айтылуы бойынша қалыптасты. Сондықтан да орыс тілінен енген сөздер екі
дəуірде екі түрлі болып қалыптаскан.
Ал қазіргі кезде ауысқан сөздердің жазылу емлесіне халық
этимологиясы ешқандай əсерін тигізбейді. Өйткені қазақтың жазба тілі өмірі болып көрмеген дəрежеде дамуда. Сондықтан ол
сөздер орыс тілінде қалай жазылса, қазақ тілінде де сол күйінде
жазылады.
Қазақ тілінің кейбір мамандары араб жəне иран тілдерінен
морфологиялық элементтер енді деп, би, бей префикстерін, хор,
паз, и сияқты жұрнақтарды мысалға келтірді. Бұны біз жаңсақ
пікір дейміз. Би жəне бей префикстері қазақ тіліне өзбек жəне
тəжік тілдері арқылы кірді; олар қазақ тілінде байырғы сөздердің
түбіріне қосылып, бірен-саран ғана жаңа сөз жасайды; бұл префикстер, негізінде, араб-иран тілдерінен ауысып енген сөздермен
тіркесіп, бір бүтін ретінде алынған. Мысалы: маза – беймаза, шара – бейшара, қам – бейқам, т.б. Сондай-ақ мəдени, ғылыми, тарихи сияқты сын есімдер соңындағы и де иран тілінен ауысып
кірген жұрнақ, өйткені ол байырғы қазақ сөздерінен жаңа сөз жасай алмайды жəне бұл сөздер бөліп-жаруға келмейтін тұтас сөздер.
Егер саяси, мəдени тағы басқа сөздерден и-ді алып тастасақ, онда
саяс, мəден дегендердің қазақ тілінде ешқандай мағынасы болмайды. Олар қазақ тіліне өзге тілден бір бүтін ретінде тұтас енген. Сөйтіп, өзге тілдерден қазақ тіліне сөз тудырғыш жұрнақ ауысып алынбаған. Сондай-ақ иран тіліндегі хор жəне паз сияқты
жұрнақтарды қазақ тіліне сөз тудырғыш жұрнақ ретінде ауысты
деген пікір де қате.
Алдымен, өзбек, əзірбайжан, татар тілдері лексикаларына қарағанда, қазақ тілі сөздік құрамында араб, парсы сөздері өте аз
(алтай (горно-алтайские), хақас, якут тілдеріне араб, парсы тілдерінің əсері тимей қалған). Бұдан шығатын қорытынды түркі
халықтарының тілдерін зерттегенде олардың əрқайсысының
ерекшеліктерін ескеру қажет. Өзбек жəне əзірбайжан тілдері үшін
жарамды тілдік фактілер қазақ тілі үшін қолайсыз болуы мүмкін.
Қазақ тілінде араб, парсы тілдерінен ауысқан сөздердің саны басқа
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түркі тілдерімен салыстырғанда анағұрлым аз екендігін жоғарыда
айттық. Ал қазақ тіліне араб, иран тілдерінен морфологиялық
элементтер ауысты деген жорамал өзбек, əзірбайжан, т.б. түркі
тілдеріндегі араб, иран тілдерінен енген кейбір морфологиялық
элементтердің бар болуына сүйенген қате бағытты көрсетеді.
Иран тіліндегі хор, паз жұрнақтары қазақ тілінің байырғы өнімді
жұрнағы – қор, паз жұрнақтарымен ұқсас. Біздіңше, хор, паз
жұрнақтары иран тілінен ауысқан түбірлерден жаңа сөз жасайды
да, қазақ тілінің байырғы қор, паз жұрнақтары байырғы сөздерден
жаңа сөз жасайды. Мысалы: жем-қор, май-қор, мал-қор, қымызқор, ет-қор, шай-қор, т.с.с. Қазақ тілінің кейбір мамандары иран
тілінің хор жұрнағын қазақ тілінің қор жұрнағымен шатыстыратын сияқты. Дұрысында, хор – иран тілінің жұрнағы, ал қор –
қазақ тілінің байырғы жұрнағы; сөйтіп, бұл екеуі бір жұрнақ емес
екенін айыру керек.
Қазақ тіліндегі кер (талапкер), қыр (ұшқыр), т.с.с. жұрнақтар
қор жұрнағының варианты.
Паз формасы жөніндегі мəселе де осыған сəйкес. Кейбіреулер
паз-ды парсы жұрнағы деп есептейді, бұл пікір де қате. Өйткені
паз-дың фонетикалық варианттары баз, пас, пос, пыс, т.б. Паз,
баз жұрнақтарымен жасалған кейбір сөздердің тəжік жəне иран
тілдерінен енгендігі рас. Мысалы, қазақша сабаз парсыша шаһбаз,
қазақша өнерпаз, тəж., парс: һунəрбаз, т.б. Бірақ қазақ тіліндегі паз
формасының фонетикалық варианттары бар, сондықтан ол өнімді
жұрнақ болып есептеледі. Мысалы, құспаз, ат-паз, жем-паз, т.б.
Бұл жұрнақ тіпті жаңа сөзді түбір сөзден ғана жасап қоймай,
туынды түбірлерден жасай алады. Мысалы: жүз-ім-паз, жең-імпаз, тіг-ім-паз, іш-ім-паз, т.б. Сөйтіп, паз – қазақ тілінің байырғы
жұрнағы. Парсы тілінен паз – баз жұрнағы ауысқан жоқ, сол
жұрнақ арқылы жасалған біраз сөздер біздің тілімізге тұтас
күйінде ауысқан.
§ 31. ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ ЛЕКСИКАСЫНЫҢ
СТИЛЬДІК МƏНІ
Сөздердің стильдік мəніне қарай бөлінуі. Қазіргі қазақ лексикасы жаңа сөздермен, сөйлемшелермен толыққаны болмаса,
айтарлықтай түп-тамырымен өзгеріске ұшыраған жоқ, бірақ қатты
қарқынмен дамыды. Қазақ тілі лексикасының бұлайша дамуы
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стильдік жағынан дамуына да үлкен əсер етті. Бірақ қазақ тілі лексикасы осы күнге дейін стильдік жағынан тексерілген емес. Қазақ
тілінің лексикасын стильдік жағынан қолдану тек қазіргі əдеби
тілімізде ғана байқалады. Сондықтан да сөздерді стильдік қолдану,
жұмсалу жағынан бөлгенімізде қазақтың қазіргі əдеби тілінің
қандай дəрежеде, қай негізде қолданылып жүргеніне сүйенеміз.
Мысалы, қазақ тілінде бастық, басшы, жетекші, үлкен деген сөздер
бір-біріне синоним, яғни бұл сөздердің мағынасы бір-біріне өте
жақын. Бірақ стильдік қолданылуы жөнінен бұлардың бəрі бірдей
емес; ол сөздерді қалай қолдану, олардың орнын тауып жұмсау –
стильге байланысты. Басшы қызметкер деп айтуға болса, бастық
қызметкер деуге болмайды. Экскурсанттар жетекшісі деген
тіркесте қолданылса, экскурсанттар үлкені деген тіркес құрауға
болмайды. Біздің ішіміздегі үлкеніміз деп айтқанмен мекеменің
үлкені деуге болмайды (өйткені мұнда соңғы тіркес мекеменің
бастығы деген ұғымда болу керек). Сондай-ақ тұрақтану, орнығу,
мекендеу, тұру деген сөздер бір мəндес, мағына жағынан бірбіріне жақын, синонимдер, бірақ сөз тіркесінде олар бір-бірінің орнына үнемі қолданыла бермейді. Осындай, тілдің лексикасындағы
стильдік ерекшелік сөздің тұрақты мағынасын тірек етіп, дəстүр
бойынша қалыптасқан реальды жұмсалуымен байланысты.
Қазақ тілі лексикасындағы мына сияқты категориядағы
сөздердің: қарт, кəрия, кəрі, шал көне, ескі мағынасы бір-біріне
өте жақын сияқты, бірақ бұл мəндес сөздерді нақты қолданғанда
белгілі бір тіркесте, стильде ғана жұмсалады. Кəрі деген сөзді
нақтылы заттық мағынадағы тіркестермен жəне жанды заттарға
қолданамыз. Кəрі қой, кəрі кісі, кəрі тауық дейміз, бірақ кəрі
киім, кəрі кітап деуге болмайды, бұларға келгенде ескі деген сөз
қосылып, ескі киім, ескі кітап делінеді. Қарт, шал деген сөздердің
екеуі де кəрия адам деген мағынада жұмсалса да, стильдік
қолданылуы жағынан айырмашылықтары бар. Мысалы, қарт
адам, қарт келді дегендер – əдеби норма, шал адам, шал келді
дегендер сөйлеу тілі нормасы болып, адамды кемсіту, қомсыну
мағынасында жұмсалады. Көне түркі тілінде де осы айтылған
заңдылық бар сияқты. Мысалы, Махмұд Қашғарида қарға кəрісін
кім білер, кіші аласын кім табар1 деген сияқты тіркестер кездеседі.
1

М. Қашғари. «Диуани Лұғати түркі». Стамбул, 1915. І т., 356-б.
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Дегенмен, қазіргі қазақ тілі лексикасының стильдік түрге
саралана бастауын Октябрь революциясынан кейінгі кезеңге
жатқызамыз.
Стильдік ерекшелікті туыс тілдердің əрқайсысының өз ортасына тəн конкрет жағдайда тексерген жөн. Олардың стильдік
ерекшеліктері əрқайсысында əртүрлі. Мысалы, татар тілінде қарт
деген сөз қарт алаша (қарт жылқы) сияқты тіркесте қолданылса,
қазіргі қазақ тілінде бұндай тіркестер қолданылмайды. Қарт ат,
қарт өгіз, қарт қасқыр деуге болмайды, бұл мысалдардағы қарт
сөзінің орнына кəрі деген сөз қолданылады. Немесе түрікпен тілін
алсақ, оның да өзіне тəн стильдік қалыптасқан нормасы бар. Ол
норма қазақ тіліне норма бола алмайды. Мысалы, түрікпенше Бір
чал сақғал адам ер сүрүп иөр экен1 – қазақша – Бір чал (ақ) сақал
адам жер жыртып жүр екен. Түрікпенше чал сақал дейді, қазақ
тілінде мұндай тіркес жоқ, оның орнына ақ сақал делінеді.
Стильдік қолданылуы жағынан бір тілдің лексика құрамындағы сөздердің өзі бірдей емес. Поэзия тілінде қолданылып, басқа
жанрларда қолданылмайтын біраз сөздер бар. Сонымен қатар
қазіргі қазақ тілінің лексикасында өз алдына жеке қолданылғанда мағына бере алмайтын да бірнеше сөз бар. Бұл сөздер тек
нақтылы тіркестерге ғана қолданылады. Мысалы: насыр, ну,
қыпша жəне т.б. Бұлар насырға шабу, қыпша бел, ну орман деген
сияқты тұрақты тіркестерде ғана кездеседі.
Қазіргі қазақ тілінің лексикасындағы сөздердің өздеріне тəн
қасиеттері болатыны байқалады. Мысалы, поэтикалық тіл мен
көркем прозада жалпы халықтық лексикадағы кейбір сөздер көбінесе ауыспалы мағынасында қолданылса, ғылыми публицистикалық əдебиеттерде сөздің тура мағынасы қолданылады, өйткені
ғылыми əдебиеттерде сөздің тура, дəл болуы қажет.
Қорытып айтқанда, қазіргі қазақ тілінің лексикасындағы сөздерді стильдік мəніне қарай төмендегіше топтауға болады:
1) сөйлеу тілінің лексикасы; 2) жалпылама лексика; 3) диалектілік
лексика; 4) профессионалдық лексика; 5) көнерген сөздер (архаизмдер мен историзмдер); 6) неологизмдер; 7) ресми лексика;
8) кітаби лексика; 9) экспрессивті-эмоционалдық лексика.

1

«Гөроғлы». Ашхабад, 1958. 41-б. (түрікпен тілінде).
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1) Сөйлеу тілінің лексикасы
Сөйлеу тілі мен қазақтың əдеби тілі қазіргі кезде бір-бірінен
ажырай қалыптасу күйінде. Бұлар бірі мен бірі тығыз байланысып, бірін-бірі толықтырып отырады, Өйткені, сөйлеу тілі – əдеби
сөздердің сарқылмас көзі болғандықтан, əдеби тіл өзіне керекті
қорды сөйлеу тілінен алады. Тіліміздегі əдеби тілдің варианттары сөйлеу тілінде де кездеседі. Мысалы, əдеби тілдегі мырза
жəне жомарт дегендердің сөйлеу тіліндегі варианты тыраш.
Сондықтан тыраш деген сөз сөйлеу тілінде ғана қолданылады.
Сондай-ақ кенже сөзінің (кенже қозы тез жетілер (Абай) сөйлеу
тілінде көпей деген варианты бар. Мысалы, осы сияқты сөздердің
мынадай варианттары тілімізде лексикалық параллель сияқты.
сөйлеу тіліндегі варианты
кемшіл
баспақ
тақау
дүз

əдеби тілдегі варианты
кем
тайынша
таяу
жүз

Сөйлеу тілінің вариантының көлемі аз жəне кең түрде таралмаған, сондықтан ол əдеби тіл вариантының орнына жүре алмайды. Бұған қарамастан сөйлеу тілінің лексикасындағы біраз
сөздер əдеби тілдің лексикасынан орын алады, өйткені сөздің
кейбір эмоциялық нақтылы мəнін бейнелеу үшін ең керекті айқын
құрал болып саналады. Мысалы, қатын, көнтек ауыз, тобан аяқ,
сұмпайы, тағы басқа осы сияқты сөздер сөйлеу тіліне жатады,
сөйте тұра, олар кейде əдеби тілде де қолданылады.
Сөйлеу тілінің бір ерекшелігі сөздің тұрпайылығында немесе
жеккөру оттеногы болуында. Мысалы, су мұрын, жекей, сойдақ
деу жеккөргендікті көрсетеді.
Сол сияқты, кейбір сөздерді қалыптасқан əдеби нормасында
қолданбай, сыртқы тұлғасын өзгертіп, қолайсыз түрде қолдану да
сөйлеу тілі лексикасына апарып қосады. Мысалы, жорта істеді
деудің орнына жори істеді деген тіркес сөйлеу тілі нормасына сай
келеді. Сол сияқты, ру деудің орнына ұрық, құман деудің орнына құмған, жолығу деудің орнына жолғасу, пісіру деудің орнына
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пысыру тағы басқалары. Көркем əдебиетте кездесетін сөздердің
бəрін əдеби тілдің нормасына жатқызуға болмайды. Мысалы,
Еңлік (күліп, мазақтап). Ойбу бетім, батыр шəгелім-ай! барың
сол-ақ па?
Ж а п а л (есін жинап). Е- е, қорықты ғой деймісің, тапқан
екенсің... қорқағыңды. Еңлік (күліп, мазақтап). Е, мына тасты
құшақтап жатқаның не, тасбақадай тарбиып?
Ж а п а л. Бəрекелді, мынаң қара! Төбелес тəсілінен түк білмейтін қызды қара... масқара! (М. Əуезов, 5-т., 1956, 163-бет.)
Осындағы қарайтылып берілген сөздер – сөйлеу тілі формасы. Оларды диалогта сөйлетіп отырған автор өзінің баяндауында мүлде басқаша айтқан болар еді. Яғни əдеби тілдің нормасын
қолданар еді.
Əдеби тілдің дамуына байланысты сараланып келе жатқан
қазақтың сөйлеу тілі сан жағынан шамалы екенін ескерткенбіз.
Оған көптеген себеп бар.
Ең алдымен, жалпы халық тіліндегі атаулардың бəрі де негізінен алғанда əдеби тілде кездесе береді. Оларды мынау əдеби, мынау сөйлеу тілі деп бөлуге болмайды: Атпен ойнағанша, атаңның
басымен ойна (мақал) дегендегі сөздердің ішінен атаңның деген
тіркес сөйлеу тіліне жақын десек, солардың өзі жеке тұрғанда
сөйлеу тілі деуге болмайды. Ата, бас деген сөздерден сөйлеу тілі
нормасын табу мүмкін емес. Өйткені заттың атауы болған сөздер
ешқашан да əдеби, сөйлеу тіл дегенге бөлінбейді.
Сөйлеу тілі көбінесе дерексіз ұғымдардың атауында, сын сыпатты суреттеуде немесе сөзді бұрмалап, ожар айтуда кездеседі.
Мысалы, бақылаушылар əбжіл қимылдап, дереу ұстамақшы болды... жоқшылар ізме-із қуа жөнеліп, тез жетіп келді («Социалистік Қазақстан» газеті, 31/Х–1959, 4-бет, «Қылмыстар ізімен» деген
мақала). Осындағы əбжіл – жалпы халықтық қасиеттен ада болған
сөз; ізме-із – қазақ əдеби тілінде ізбе-із болуы заңды норма. Ол
үшін көзбе-көз, ауызба-ауыз дегенді салыстыр.
Сөйлеу тілі шет тілден кірген түбірлерден жаңа сөз жасауда
əдеби нормадан ауытқиды, мысалы, араб тілінен енген сағ сөзі
əдеби тілде сау болып айтылады. Кейде сау деудің орнына сақ
деп алып, сақаю деген етістік жасау əдеби тіл нормасына қайшы
келеді. Сөйлеу тілінде кейде байырғы сөздерді сəл өзгертіп ай-
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тады. Мысалы, тастау дегенді тыстау деп, жолығысу дегенді
жолғасу деп, сөлекет дегенді сөйлегей деп, ауыстырып айтады.
Батыс Қазақстан облысындағы қазақтар ата, ата-тек, аталас
дегендерді қолдана отырып, көне түркі тілінде кездесетін, қазірде
əзірбайжан əдеби тілі нормасы болып кеткен ада дегеннен аданас
деп те айта береді.
Сөйтіп, əдеби тілден ауытқи сөйленген сөз сырт қарағанда
диалектизммен ұштасып жатқандықтан, диалектологиямен жете
таныспаған кейбір тілшілерге диалектизм болып көрінеді. Əрине,
олай қарау дұрыс емес.
Сөйтіп, сөйлеу тілі мен əдеби тілдің арасындағы айырмашылық
қазақтың ұлт тілінде жазу мəдениеті ерте дамыған тілдермен, əсіресе орыс тілімен салыстырғанда онша алшақ емес екенін көреміз.
2) Жалпылама (немесе жалпы халықтық) лексика
Тіліміздегі қар, су, дала, өзен, орман, мал, бар, жүру жəне
тағы басқа сөздерді жалпылама лексикаға жатқызамыз. Өйткені
бұл лексикалық топтардың ешқайсысы да əдеби тілдің белгілі
бір саласында ғана қолданылып қоймайды. Бұл саладағы сөздер
қазақ тілінде сөйлейтін адамдардың барлығына – ақындарға да,
ғылыми қызметкерлерге де, аңшыларға да, балықшыларға да,
колхозшыларға да ортақ, қарым-қатынас құралы. Сондықтан да
бұл сөздерді кім айтса да, барлығына бірдей. Бұл категориядағы
сөздерге қолданылу жағынан ешбір шек қоюға болмайды.
Кейбір сөздер сөздік мағынасында емес, ауыс мағынасында
шартты түрде белгілі бір ғылым саласында ғана қолданылады
Мысалы, шама (величина, матем.), алап (окрестность, географ.)
қосымша құн (экон.), баяндауыш, толықтауыш (лингвистикада)
деген сөздер белгілі бір ғылым саласында ғана қолданылады. Бұл
сөздер – тек қана осы мамандықпен шұғылданатындарға түсінікті
де, көпшілік үшін тар мағынадағы термин. Сондықтан бұл сияқты
сөздер жалпы халықтық лексика қатарына қосылмайды, бірақ олар
тіліміздің сөздік құрамының қатарына енеді, өйткені сөздік құрам
белгілі бір тілдің лексикалық байлығын түгел қамтиды.
Стильдік қолданылуы жөнінен тіліміздегі жалпы халықтық
лексиканың ерекшелігі мына төмендегідей:
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а) Сөздердің негізгі мағынасы олардың басқа сөздермен байланыста болуын конкрет жағдайда талап етеді, яғни байланысатын сөзінің мағыналық жағынан үндесуін керек етеді. Мысалы:
бастық, басшы, жетекші, үлкен дегендер əрқайсысы өз алдына
жеке сөздер. Олардың синоним саласында қалай қолданылатыны
туралы жоғарыда айтқанбыз. Бұл сөздер ауыспалы мағынада бірібіріне синоним болады. Бірақ бұларды бірімен-бірін барлық жерде алмастыра беруге болмайды. Мысалы, мекеменің бастығы,
ұйымның басшысы дейміз. Мекеменің басшысы деуге болмайды.
Мекеменің басшысы дегенде мекемені басқаратын қызметкерлер
деген мағынада түсінеміз. Осыған қарағанда кейбір сөздердің
мағынасы тек қана сөздердің негізгі мағыналарымен байланысты болмай, олардың нақтылы мағыналарымен де байланысты
болатындығын көреміз.
Сондықтан да тіліміздегі тұрақтау, орнығу, тұру, қоныстану,
мекендеу деген етістіктер мағына жағынан əртүрлі болғанымен,
бұлар бір-біріне синонимдес. Мысалы, ауыл осы жерге қоныстанды дегендегі қоныстанды деген етістікті жоғарыда аталған
етістіктердің кез келгенімен ауыстыра салуға болмайды. Өйткені
бұл мысалдағы сөздер қоныстану, орналасу, орын тебу, мекендеу, тұру, орнығу деген мағынаны ғана білдіріп қоймайды, сонымен бірге олар грамматикалық конструкцияға да байланысты.
Етістіктердің бұл меңгерілу ерекшеліктерін мына схемадан көруге
болады:
1. Совхоз осы жерге орналасты.
2.
//
ге//ді тұрақтады.
3.
//
ге//ді қоныстанды.
4.
//
ге//ді мекендеді.
5.
//
де тұрады.
Бұл салыстырудан етістіктердің синонимдес екендігін, əр етістік септік жалғауларын меңгеретінін көруге болады. Септіктердің
əртүрлі қолданылуы олардың стильдік айырымдарына байланысты. Бұл формалардың барлығы қазіргі тіліміздің əдеби нормасына жататындығын айтуымыз керек. Сөйтіп, бұл жағдайда
əр сөздің лайықты бір тізбекте жұмсалуында жеке сөздердің
лексикалық мағынасы басым роль атқарады.
ə) Белгілі бір тілдің стильдік нормасы тіркеске енетін сөздерді
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талғап, нақтылы түрде қолданады. Мысалы, əдеби тілімізде
электр тогының жоғарғы қуаты деп айтады. Осындағы жоғарғы
қуаты деген тіркесті осы мысалдан басқа сөйлемдерде қолдануға
болмайды. Жоғарғы жəне қуат деген сөздер жеке тұрғанда басқа
тіркестермен тұра алады. Мысалы, адамның қуаты. Ал адамның
жоғарғы қуаты деген тіркес тілімізде айтылмайды, өйткені
қазіргі қазақ тілінің стиль нормасына сай емес. Бұдан шығатын
қорытынды: кейбір сөздердің нақтылы түрде қолданылуы жалпы халықтық лексика бола тұра, əдеби тілдің стилистикалық
нормасының қалыптасуына себепкер болады.
Сонымен, жалпы халықтық лексикадағы сөздер əдеби тілдің
барлық саласына кіреді. Мысалы, поэзияда алқыны күшті асаулар десек, ғылымда екпіні күшті жел түрінде қолданылады. Бұл
жағдайда сөздерді нақтылы түрде қолданып отырмыз. Бірінші
жағдайда поэзия тіліне тəн ойды бейнелеу түрінде айтсақ, екіншіде
ғылыми-техникалық лексикада ой айқын жəне анық айтылады,
ғылыми-техникалық лексикада сөздерді бейнелі, астарлы түрде
қолдану тəжірибесі болмайды, сондықтан ғылыми терминология нақтылықты талап етеді. Соның нəтижесінде олар өз алдына
стильдік сала болып, өзіне сай лексика тобын жасауда. Жоғарғы
мысалдарда келтірілген алқын, күшті, асау, екпін деген сөздер
жалпы халықтық мəні бар, сондықтан оларды жалпы лексикаға
қосамыз.
Сонымен қатар стильдік қолданылуы жағынан бұл сөздер бірдей емес екенін көреміз. Сондықтан жалпы лексиканың қолданылуы жағынан сөз тіркестеріне енетін сөздері талғауды, стильдік
құрылысты саралауды талап ететіні тіліміздегі жалпы лексиканың
ерекшеліктерінің бірі болып саналады, яғни бұл – жалпы халықтық лексиканың ерекшелігі.
б) Жалпы лексикаға тағы да бір тəн ерекшелік, ол кейбір сөздердің эмоционалдық мəнінде. Мысалы: кəрі, қарт, кəрия, ескі,
көне. Бұл сөздердің жасы келген адамдарға айтылатын жалпы
түсінік екендігінде дау жоқ. Егер бұлардың əрқайсысына тəн
мағыналық ерекшеліктері болмаса, олар біріне-бірі дублет болып, тілдегі бас артық жүк ретінде сөздік құрамнан əлдеқашан
шығып қалған болар еді. Бұларды сөздік құрамнан шығартпайтын
тірегі – мағына айырмашылығы. Мысалы: 1) қарт жəне шал деген
сөздер бір-біріне синоним екендігі сөзсіз. Сыпайылық əрі қадірлеу
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мағынасында қарт десек, кемсіту, қомсыну мағынасында шал деп
қолданылады. Мына шал ескілікті өмірдің теріс көзқарастарынан
шыға алмай жүр деген сөйлемдегі шал сөзге ескілікті сөзін
тіркестіре, соған көңіл аудара, кəрия адам мағынасында қолданамыз. Көпті көрген шал деген ұғымды айқындау үшін көне
деген сөзді қолданып, көпті көрген көне деп айтуымыз – көңіл
күйінің ізі. Мұның барлығы стильдің өзіне тəн ерекшеліктері
арқылы сөйлейтін затына айтушының қатынасын көрсете отырып,
сөздің тура немесе ауыспалы мағынадағы нəзік оттеноктарын
сездіреді. Сонымен қатар, тілдегі керексіз бір саздылықты, яғни
бір жақты қайталауларды, жояды. Сондықтан қазіргі тілімізде
осындай синонимдік алмасуларды кəдеге асыру өте жиі кездеседі.
2) Кəрия, шал деген сияқты сөздер адамның жасына байланысты
ғана қолданылса, ал кəрі, қарт деген сөздер жануарлардың жасына байланысты да қолданылады. Мысалы: кəрі қасқыр, қарт бөрі,
кəрі қой, қарт қойдың еті, тағы басқалар.
Жансыз бұйымдарға байланысты ескі, көне деген сөздер қолданылады: Мысалы: ескі үй, ескі пальто, көне заман, көне шапан.
Ескі дүние жарасын жазды.
Тіліміздегі сөздердің қолданылу мүмкіндігінше сөз тіркесін
талғауының маңызы бар екендігі айқын көрінеді. Мысалы: қарт
ағаш, қарт бөрене деуге болмайды, ескі бөрене дейміз. Сондайақ ескі емен деп айтамыз, бірақ қарт емен демейміз. Бір сөз
екінші сөзбен қалай болса, солай тіркесе салмай, керекті сөзді
талғайтындығы стильдік ерекшеліктің əсерінен деп білу керек.
в) Жалпылама лексиканың құрамында келетін: насыр, ну,
қиян сияқты сөздердің өздігінен, жеке тұрғанда мағынасы мүлде
белгісіз болады. Бұлар белгілі бір тіркестердегі сөздермен бірге
қолданылып, белгілі бір мағынаға ие болады. Мысалы, ауруды
насырға шаптырмау керек, істі насырға шаптыру жарамайды.
Қиян берік ат, ну орман ойындары аяқталмаса, насырға шабатын түрі бар (М. Əуезов. Қ, 110-бет). Бұл мысалдардағы насыр
деген сөз шаптырмау деген сөзбен тіркесе айтылып тұр. Насыр
деген сөз болмаса, шаптыру жəне шаптырмау сөздері ешқандай
эмоционалдық мағына бере алмаған болар еді.
Сөйтіп, бұл екі сөздің шаптыру, шаптырмау тіркесімен насыр
деген сөздің мағынасы айқындалады. Сол мысалдардағы ну орман
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дегендегі орман – тоғай – ағаш деген мағынада, ал ну деген сөз
бұл тіркесте қалың, жиі, тығыз мағынасын білдіріп тұр. Бұл қазақ
халқының əдеби тілінің нормасы шеңберінен шықпайды. Мысалы,
Жайдай түскен жасыл оқтан шыдай алмай, жау тағы да салған
білем бірдемесін ортадағы ну орманға (С. Кер. «Еңбек-ата»). Партизандар ну орманды мекендеді (С. Омаров, əңгіме, 19-бет).
Мұнымен қатар ну деген сөз бірлі-жарымды қамыс деген сөзбен тіркесіп те қолданылады. Мысалы, Теңіз деген суы бар,
жағасына жағалай біткен қамыс деген нуы бар (М. Өтемісов).
Бірақ мұнда ну қамыс емес, қамыс жəне ну (орман) деп түсінген
дұрыс сияқты.
Соңғы кездерде тіліміздегі кейбір сөздер көп қолданыла жүріп, жаңа мағынаға ие болған. Сондықтан олар бара-бара жеке
мағыналы сөз болып кетеді. Мысалы: Атты адам түссе, көрінбес
ақ тақырды ну етті (О. Шип. «Өм. өр».). Тізілген таулары бар
Жетісудың, ішінде орман, тоғай біткен нудың (Жамбыл). Адырлы Арқа дөңіне қалың ну берген кім болды (Хал. ақындар жин.). Ну
еліміз біркелкі бақыт құшқан (Д. Əб. т. ж.).
Бұл айтылғандар – поэзия тілінің образды бейнеленуінен туған ерекшелік. Образды қолданушылық стильдік заңдылық туғыза алмайды. Олар əзірге əлсіз құбылыстар.
Жоғарыда келтірілген фактілерден төмендегідей қорытынды
шығаруға болады:
1) Қазіргі қазақ тілінің лексикасындағы жалпы халықтық немесе жалпылама лексикамыздың стильдік топтары бəрінің негізі
болып саналады;
2) Жалпылама лексика – тəжірибе жүзінде қолданылу жағынан стильдік басқа топтардан айрықша сала. Бұл лексика – ең бай,
ең көлемді, бүкіл халық тілі байлығын қамтитын сала;
3) Жалпылама лексика жалпы халықтық мəні бар стилистикалық топтарға жатады.
3) Диалектілік лексика
Қоғам тарихында тайпалар мен халықтардың бір бүтін
жалпыға ортақ тілдері болатыны белгілі. Оның ішінде диалектілік
ерекшеліктер кездесетін тілдер де, ал диалектілік ерекшеліктері

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

255

жоқ тілдер де бар екені мəлім. Диалектіні біз: а) территориялық
немесе жергілікті; ə) тайпалық деп екі топқа бөлеміз.
Кейде диалект жəне говор деген терминдер синоним ретінде
қолданылып жүр. Тек кейіннен ғана бұлардың əрқайсысының дара
мағыналары айқындалды.
а) Территориялық немесе жергілікті диалект
Территориялық диалект терминін сөз еткенде, біз өзінің белгілі территориясы бар, сол жерде өзінің ерекше грамматикалық
құрылысы мен сөздік қоры бар тілді түсінеміз. Жергілікті диалект территориямен тығыз байланысты болып, белгілі жағдайда
ғана жасалды. Оның ең бастысы – феодализм дəуіріндегі тұйық
латифундия (ірі жер шаруашылығы). Өйткені феодализмнің тұйық шаруашылығы көрші елдермен қарым-қатынастарды қажет
етпейді. Өз ішіндегі барымен базар болып, сыртқы базарды керек етпейді. Өзіне қажетті нəрселерді дөрекі түрде болса да
өздері жасап, сыртқа шығармай, өз территориясы көлемінде
халықты ғана қанағаттандырарлық дəрежеде өнеркəсіп өнімдерін
дайындайды. Бірен-саран сырттан келетін товарлардың сирек
қатынастары шаруашылықтың қалпына əсер ете алмайды. Мұндай
тұйық шаруашылыққа орта ғасырда Германия халықтарының
бөлшектелген жерлері (земель) үлгі бола алады. Оларда əрбір
жер (земель) өзінің территориясы шекарасына əскери шекарашылар қойғандары да болған. Орыс халқының помещиктері
қарауларындағы крепостнойларын өз территориясынан шығармаған, егер шаруалар ол территориядан рұқсатсыз шықса, қашқын
болып саналып, жазаға ұшырайтын болған.
Мұндай жағдай күншығыс халықтарында, Орта Азия елдерінен
өзбек халқының əрбір үлкен қаласында болды. Мысалы, Хорезм,
Бұхара, Андижан, Самарқанд, Ташкент, т.б. қалаларда диалектінің
қалыптасуына, ең алдымен шешуші əсер еткен туыстық байланыс
емес, территориялық жағдай еді, сондықтан революциядан кейінгі
жерде өзбек əдеби тілінің нормасын анықтау ісінде əлі де талай
проблема бар екені айқын.
Совет Одағы құрамындағы жеке ұлттар тілдерінің даму жолдары сан қилы екені белгілі. Мысалы, Грузия, Башкирия, Тата-
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рия, Өзбекстан жəне басқаларға қарағанда, қазақ жеріндегі феодализм экономикасының даму жолдары басқашарақ болды. Қазақ
халқының басым көпшілігінің тұрмысы көшпелі болды, сондықтан
əр облыс, аудандарының бір-бірімен жиі араласы, тығыз байланысы ешқашан үзілген емес.
Қазақ халқының тұрмыс күйіндегі ерекшеліктері: жаз жайлаудың бірлігі, қыс мал шаруашылығының ыңғайластығына қарай
қоныстас болуы, ел аралап қонақтауы, қонағуарлығы, құдандалы,
тамыр-таныстығы, жекжат-жұрағат қуалау, бауырмалдығы – түркі
халықтарының көпшілігінде жоқ екені айқын.
Айталық, Арқаға, Батысқа қазақтардың бытырай көшуін
XVІІ–XVІІІ ғасырлар десек, онан бұрын қазақтар бірыңғай қоныстас отырған. Ал кейінгі кездерде Арқаға ауған қазақ рулары жазда Арқаның көк шалғынына малын семіртіп, рулар қысқа
қарсы жылы үйекке қарай ойысып, ұлы жүзбен араласады.
Қазақ халқының революцияға дейінгі кезеңінің экономикасын зерттеушінің бірі мынандай бір фактіні келтіреді: Қызылорда
облысындағы Кіші жүз қазақтары Сырдариядан мұз түспей өтіп,
үдере көшіп, Торғай жазығын жайлайтын болған. Сол Торғай
жазығында отырған кезде олар Қостанайдың, Қорғанның, Петропавлдың күзгі жəремеңкелеріне барып тұрған. Қойдың күзгі
күземін алған соң, базарын базарлап, Торғайдан Қызылқұмға қарай
қайта көшіп кетеді. Бұл көшіп жүрген жерлердің арасы, жəрмеңкеге баруын қосқанда, екі мың километрден артығырақ1. Демек, қазақ халқының тұрмыс жағдайы, яғни олардың бір-бірімен
тығыз байланысты болып, араласып тұруы – қазақ тілінде өзіндік
айрықша көзге түсетін ерекшелігі бар, территориялық диалектінің қалыптасуына мүмкіндік туғызбады.
Қазақ тілі мамандарының ішінде кейбіреулер қазақтың əдеби
тілін генетикалық жағынан бір-біріне байланыссыз əртүрлі
диалектілердің өзара шоғырланып топталған жиынтығының нəтижесі деп қарауға əрекет жасады. Бұл К. Маркс пен Ф. Энгельстің:
«...в любом современном развитом языке первоначально самобытная речь возвысилась до национального языка, отчасти благодаря
1

С. Толыбеков. «О некоторых вопросах экономики дореволюционного кочевого аула
казахов»//«Вестник АН КазССР». 1951. №8. 66-б.
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историческому развитию языка из готового материала, как в романских и германских языках, отчасти благодаря скрещиванию и
смешению наций, как в английском, отчасти благодаря концентраций диалектов в единый национальный язык, обусловленный
экономической и политической концентрацией»1, – деген пікіріне
сүйене отырып айтылған.
Қазақ тілінің шығуы мен дамуын К. Маркс пен Ф. Энгельстің
еңбектерінде көрсетілген роман жəне герман тілдерінің шығу
жəне даму тарихымен бірдей деп қарау дұрыстыққа жатпайды.
Қазақ тілі жоғарыдағы тілдерден басқаша жағдайда дами отырып
қалыптасқандықтан, мұны К. Маркс пен Ф. Энгельстің, жоғарыда
атап өткен индоевропалық тілдердің дамуындағы үш тобының
ешбіреуіне де жатқызуға болмайды.
Қазақ тілі бір тұтас қыпшақ тобының бір бөлек тілінің диалектісі ретінде жеке тіл болып қалыптасқан. Сондықтан да ол
диалектілер жинағы болып табылмайды. Сондай-ақ ол тайпалар
тілдерінің бірлестігі де емес. Өйткені тайпалар тілі ертерек кезде
болмаса, орта ғасырдың бас шенінде ерекшелігін сақтай алмаған.
Сөйтіп, жергілікті территориялық диалектінің жай-күйі қазіргі
қазақ тілінде осы тұрғыдан қаралуға тиіс.
ə) Тайпалық диалект
Тайпалық диалект бір тілдерде болуы да, болмауы да заңды.
Рулық сипат сақталған елдердің тілінде тайпалық диалектінің ізі
сақталуы мүмкін.
Ерте дəуірдегі диалектіні – əрбір жеке рулардың тілі деп түсіну
керек. Кейініректегі, феодализм дəуіріндегі, диалектінің тағдыры
олардан мүлде басқаша. В.И. Ленин: «Государство основывалось
на союзах совсем не родовых, а местных: помещики и монастыри
принимали к себе крестьян из различных мест, общин, составлявшиеся таким образом, были чисто территориальными союзами.
Однако о национальных связях в собственном смысле слова
едва ли можно было говорить в то время: государство распадалось
на отдельные «земли», частью даже княжества, сохранившие...
1

К. Маркс, Ф. Энгельс. «Немецкая идеология». Соч. Т. ІV. 1923. С. 414.
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особенности в управлении, иногда особые войска (местные бояре
ходили на войну со своими полками), особые таможенные границы и т. д.»1, – деп түсіндіреді.
Сөйтіп, орыс халқы феодализмнің өзінде туыстық белгінің
бастысы ру деген ұғымды жоғалтқан. Ендеше ол тілде тайпалық
диалект болуы да мүмкін емес. Олар жергілікті аймақ, ауданға (земель) бөлініп, біріне-бірі байланысы жоқ феодалдар əрқайсысы
өз полктарымен соғысқа шығатын болған. Мұндай жағдайда
жергілікті диалект жасалуы мүмкін дедік, бірақ тайпалық диалектінің сақ-талуына жөн жоқ.
Көптеген түркі тілдерінде тарихи жағдайына қарай, біреулерінің отырықшылық күйіне (башқұрт, əзірбайжан) байланысты,
біреулерінің геофизикалық алшақтығына (мысалы, татар, қырғыз),
əртүрлі генетикалық топтан құралған (өзбек, алтай,) құрамына
байланысты диалектілік ерекшеліктері бар.
Ал, қазақ тіліне келсек, қырғыз халқы сияқты, бір жартысы
қырғыз Алатауында, екінші жартысы Орта Азияда болып, қарымқатынассыз ғасырлап өмір сүрген қазақтарды көрмейміз. Туыстық
байланысынан ерте ажырап, бір жағы Азияда, көпшілігі Шығыс
Европада тұратын татар күйі де қазақ өмірінде кездеспейді. Əрі
жергілікті, əрі тайпалық диалектілердің тоғысқан жері өзбек тілінің
ерекшелігін туғызған жағдай да қазақ шындығында болған емес.
Сондықтан қазіргі қазақ тілінде кейбір диалектілік ерекшеліктерді
тайпалық тілдердің қалдығы ретінде тарихи тұрғыдан қараған
проф. Аманжоловтың пікірінің дұрыстығы бар. Ал қазіргі кезде
қазақ тілінде үш диалект бар деушілердің пікірі теріс. Проф.
С. Аманжолов соңғы еңбегіндегі – бір кездерде үш диалект болған
деген пікірін жөндей алмай кетті. Сөйтіп, қазақ тілінде ешқандай
диалект жоқ. Өйткені қазіргі қазақ тілінде жергілікті диалект
жасауға керекті жағдайлар болған емес.
Ендеше, орыс тіліндегі ақиқат шындықты қазақ тіліне ауыстыруға болмайды. Өйткені қазақ халқының тарихи болмысы мүлде
басқаша жағдайда болғандығы айқын. Қазақтың тұрмыс жағдайы
тіпті өзімен көршілес өзбек, қырғыз жəне басқа халықтардың
тұрмыс жағдайынан да ерекше болды. Мысалы, қазіргі өзбек тілі,
1

В.И. Ленин. Соч. Т. І. С. 137.
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Шейбани хан жаулап алғанға дейін, абориген түрік халықтары
тілдерімен тоғысудың нəтижесінде бұрынғы көшпелі өзбек
халқының тілі пайда болды1.
Қазақ тіліндегі диалект жайында қазақ тілі мамандарының арасында əртүрлі пікірлердің болуы диалектінің зерттелу дəрежесінің
төмен болғандығынан, тілдегі бар диалектіні анықтау мəселесі
шегіне жетпегендіктен еді деу де дұрыс емес, оның (диалектінің)
əлсіз, айтуға тұрарлықтай еместігінен, көзге бадырайып тұратын
жергілікті диалектінің жоқтығынан деп түсіну керек. Қазақ
тілі мамандарының кейбіреулері қазақ тілінде үш диалект бар
десе, екінші біреулері қазақ тілі екі диалектіге бөлінеді дейді, ал
үшіншілері диалект жоқ деп айтысуларының себебі – жергілікті
диалектінің айтарлық дəрежеде жоқтығына толық дəлел.
Диалект деп атау үшін өзіне тəн грамматикалық құрылыс
жəне өзіне тəн сөздік құрам болу керек болса, онда қазіргі қазақ
тілінде мұндай диалект атымен жоқ деуге болады. Сөйтіп қазіргі
қазақ тілінде тайпалық диалект де жоқ, оның кейбір қалдықтарын
анықтау – келешектің ісі.

ГОВОР
Говор деген терминді айтқанда біздің түсінетініміз – жергілікті
сөйлеу тілінің жалпы халықтық тілден фонетикалық, лексикаморфологиялық айырмашылығы. Біздің қолымыздағы Қазақ ССР
Ғылым академиясының Тіл білімі институты тарапынан ұйымдастырылған диалектологиялық экспедицияның жиырма жыл
бойы жиған материалдары диалектілік емес, говорлық характерде. Сондықтан қазақ тілі говорын сөз еткенде, оның өзіне тəн
грамматикалық құрылысы мен сөздік қоры жоқ екендігін айта
кетуді орынды деп санаймыз.
Тіл болған жердің бəрінде таптық я сословиялық жаргон бар
деуге болмайды. Батыс Қазақстанды мекендеуші Кіші жүз бол1

В.В. Решетов. «Узбекский язык». Ташкент, 1959. «Причины сложности диалектного состава узбекского языка» деген бөлімін қараңыз. Мəселені автор толығырақ
айтып, себептерін ашып көрсеткен.
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маса, Бөкей ордасындағы хан төлеңгіттерінде лəбəй (арабшасы лəббəй – тыңдаймын) дегеннің кездесуі немесе барасыңыз,
келесіңіз деген сияқты сыпайы тұлғаның айтылуы таптық
жаргондығынан деуімізге негіз бола алмайды (оны сөз етудің өзі
артық).
Қазақ тілі материалдарының негізіне сүйене отырып, сөйлеу
тіліндегі көптеген сөздердің əдеби тілде параллельдеріне қарап,
говор деп атаймыз. Мысалы, аданас сөзінің əдеби варианты аталас, шие – шеше, ақа – аға жəне тағы басқалар (Батыс Қазақстан
облысының материалдарынан); үстін – төбе ағаш, кірлен – шылапшын, сапал – кесе, тағай – нағашы жəне тағы басқалар (Оңтүстік Қазақстан облысы материалдарынан); ату – мəсі, əмиян –
күмəжник, тағы басқалар (Қостанай облысы материалдарынан);
мор – қорда, пысты – пісті жəне басқалар (Шығыс Қазақстан
облысының материалдарынан).
Сөйтіп, қазіргі қазақ тілінде екі түрлі говор бар: 1) ауыспалы говор, бұл – даусыз, яғни мол; 2) жергілікті говор, мұнысы –
тайпа тілінің қалдықтары.
1. Ауыспалы говор. Ауыспалы говор деп, басқа тілден
жергілікті халықтың бір бөлегіне ауысып, басқаларына тарамаған
тіл ерекшелігін айтамыз. Ауыспалы говордың пайда болуына
қазақ халқының қонысының (географиялық) жағдайы мүмкіндік
туғызған. Қазақ халқы өзіне көрші халықтармен араласудың
нəтижесінде, сол аймақтарда тұратын тұрғындардың тілінен өзіне
сөз ауысып алып отырған. Мысалы, Қазақстанның оңтүстік жағы
өзбек жəне қырғыз халықтарымен шектеседі, сондықтан қазақ,
өзбек жəне қырғыз халықтарының арасында контакт болғандығы
ешбір күмəнсыз. Мұның нəтижесінде Оңтүстік Қазақстан
говорының лексикалық кейбір ерекшеліктері – өзбек, қырғыз
тілдерінің ықпалы. Мысалы, əдеби тілдегі мақта деудің орнына пахта, үлкен деудің орнына кəттə жəне басқа сөздер көрші
өзбек тілінен енген. Əдеби тілдегі тазы деудің орнына тайған деген сөз қырғыз тілінен енген (Көне түркі тілінде де осы мағынада
қолданылған).
Қазақстанның батыс жағына татар, башқұрт халықтары
шектеседі, сондықтан бұл жерді мекендеген қазақтардың тілінде
ауыспалы говор барын өткен ғасырда түркі тілдерін зерттеген

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

261

көрнекті профессор П. Мелиоранский де айтып кеткен. Ол «Оренбургская губерния представляет из себя весьма интересное поле
наблюдения для тюркологов, так как в ее смешанном татаро-башкиро-киргизском (киргиз дегенді – қазақ деп оқу керек – Ғ. М.) наследии можно знакомиться не только с этими тремя наречиями, но
местами и различными переходными говорами»1.
Қазақстанның солтүстігі татар тілінен, Шығыс қазақтары алтай, қытай тілдерінен сөз ауысып алып отырған. Сондықтан
Қазақстанның əр шетінде əртүрлі ауыспалы говор болуы – табиғи
нəрсе.
Бұл говор барлық жерде біркелкі болмай, əрқилы жағдайда болып, біріне-бірі əсер ете алмай, дами алмай, тұжырылып отырылады. Басқаша айтқанда, көрші елдердің тілдерінен енген сөздер
саны көбейіп кетсе, онда мұның нəтижесінде белгілі бір диалект
қалыптасар еді, немесе жарыспа тіл (двуязычие) жасалған болар еді. Ондай құбылыс қазақ тілінде кездеспейді. Диалект іздеп
даурығып жүріп, ауыспалы говорлардың өзі де бізде жете зерттелген жоқ.
2. Жергілікті говор. Жергілікті говордың жасалуының екі арнасы бар:
1. ру, тайпа тілдерінің қалдығы;
2. белгілі территорияда ғана қолданылатын дублетті сөздер.
1. Жергілікті говор тайпа диалектісінің қалдығына негізделуі
мүмкін. Мысалы, ақа деген сөз (мұны біз сөйлеу тілі дегенбіз)
көне түркі тілдерінде ұяң, тіл арты ғ арқылы емес, қ арқылы
жазылған, бұл қазіргі қазақ тілінің емле ережесіне сыйымсыз,
мұның дыбысталуы – қ/ғ болу керек, Адамқа болмай адамға тағы
басқа тұлғаларды салыстырып көріңіз.
1) Сол сияқты сөйлеу тілінде кездесетін кейбір сөздер өздерінің
бұрынғы мағынасын, дыбысталу түрін сақтап қалған. Мысалы,
азар деген сөздің орнына қазіргі қазақ əдеби тілінде реніш деген сөз қолданылады. Азар берме деген тіркестің орнына тілде
ренжітпе деп айтылады. Сіле деген сөз көне түркі тілдерінде марлі
мағынасында болса, кейін бұл сөз ұмытылып, орнына өлген адамды орайтын кебін деген сөз қолданылған. Алапа деген сөз қазіргі
1

«Записки Восточного отделения» РАД. 1899., см. Заметки П. Мелиоранского, С. 361.
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кезде тек қана батыс говорларында олжа, табыс мағынасында
қолданылады, ал əдеби тілде алапа емес, олжа болып айтылады.
Тағай – нағашы, тайған – тазы, ақа – аға, ұстын – сырғауыл,
лау – көлік, көрпе; 1) алсын (орылған жерге шыққан шөп);
2) кенже (көрпе қозы – кенжелеп туған қозы); көрпе ұғыл (кенже
бала); өтпек, (отқа піскен нан), т.б. атақты Махмұд Қашғаридың
сөздігінде бар. Бұлар диалектизм емес, мағынасы көнерген сөздер.
2) Сөз мағынасы дамиды, өзгереді. Мысалға М. Қашғари сөздігіндегі кейбір сөздер осы күнде басқаша қолданылады, не
олардың тұлғасы өзгеріп, не бірігіп, бір сөз болып кеткен. Мысалы: тон – жалпы киім мағынасында қолданылған («Ас – аттынікі,
той – тондынікі» дегенді салыстыр); құз – таудың теріскей беті;
тары – дəнді дақылдардың жинақты атауы; еркін – мол, үлкен;
еркін су – үлкен су (дария); жұнт – жылқы; жылқы – жалпы мал
деген сөз екен (М. Қашғаридың І томын қараңыз).
3) Кейбір сөздердің мағынасы мүлде ұмытылған. Мысалы:
торым – бота-тайлақ (түйенің баласы деген сөз; тоқты-торым
дегенді салыстыр); үргін – үргін-сүргін дегендегі; талау – талантараж деген ұғымды білдіреді.
4) Көптеген сөздер кірігіп, бірігіп кеткен, мағына жағынан
өзгеріп, фонетикалық деформацияға ұшыраған (Мысалы: көмеш –
көм аш, отқа көмген нан); бұны осы күнде кейбіреулер диалектизм
дейді; ол пікір дұрыс емес, өйткені бұл сөздерді мағынасы, ертеде Махмұд Қашғари заманында басқаша болған. Мысалы, тоқаш
деген сөз бұрын тоқ аш (тоқ ас) деген екі сөз болған. Немесе ыштан – іш тон – жалпы іштен киетін киім мағынасында
қолданылған; іш құр – іш бау – əйелдердің көкірек тартқышы деп
түсіндірген. Шекпен – шек-тон, кафтан – қап тон болып та айтылатынын ескерткен.
XІV ғасырда Рабғузи құлашлап деген етістікті қолданған болса, XІ ғасырдың екінші жарымында құлаш деген есім өзінің қол
аш деген этимологиясын жоғалтпағанын М. Қашғари еңбегінен
көреміз.
5) Біздің диалектологтар: дəке (марля), дұқаба (плющ), тотай
(неге), балдырған (борщевик), қаңырық (растерянность), керкудан
(носорог), күдері (жираф), жаңса (тешка), көбе (латы), машақ (силос), боргөз (калина), шығанақ (мыс), татау (корыстный), дөдеге
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(петля на узуке), нəржіл (кокос), самырсын (кедр), ауа (бунт), хор
қызы (гурия), қызалақ (девчонка), қолаба (дрянь), қылы (душка
котла) деген сияқты əдеби тілімізге қажет сөздерді диалектизм
дер еді. Бұлай ету – əдеби тілімізді өсірмейтін, кедергі болатын
қырсық іс, ондайдан аулақ болуымыз керек.
2. Жергілікті говордың пайда болуының тағы бір жолы –
жергілікті экономикалық жағдаймен тығыз байланысты. Мысалы, Қазақстанның байтақ даласын жыл тəулігінде көшіп жүріп
мекендеумен бірге, малының соңында үнемі далада жүрген адам
ол жердің фаунасын (жануарлар, айуандар əлемін) толық біледі.
Бақша шаруашылығы дамыған ауданда тұрған қазақтар соған байланысты ауыл шаруашылық құралдарының аттарын, бақшаны
өңдеу процесінің атауларын жəне тағы басқаларын жақсы біледі.
Қызылқұмда қыстайтын қазақтар арасында құмдардың атауларына байланысты көптеген сөздер бар. Мысалы, бархан, шағыл, қайыр, шағыр (ірі құм) жəне т.б. Бұл құмдарды еш уақытта
көрмеген қазақтар бұл атаулардың ешбіреуін де білмейді. Ондайлар диалектілік ерекшелік емес, қазақ тілінің байлығы болып саналып, əдеби тілге жатады. Бұл категория сөздерде дублет болса
ғана жергілікті говор болып саналып, əдеби тілге енбейді, өзгелері
əдеби тілге түгел енеді. Жеміс екпейтін Арқаның қазақтары
жемістің атауларын білмейді деп, жеміс атауларын диалектизмге жатқызып, əдеби тіл сөздігінен шығаруға, сол сияқты орманды
көрмеген Маңғыстау қазақтарының тілінде жоқ екен деп, орман
шаруашылығына байланысты атауларды əдеби тілге енгізбеуге
болмайды. Немесе балық кəсібін, оның түрін қыр қазақтары
түсінбейді деп, балық шаруашылығы атауларын1 диалект я говорға жатқызып, əдеби тілден бөліп алудың орынсыз екені айқын.
Бұлардың бəрі – қазақ əдеби тілінің байлығы.
Говор, диалектіге жатпайтын сөздер. Сөздердің кейбір категориялары диалект, говор қатарына жатпайды. Олар əдеби тілдегі
сөздердің сөйлеу тіліндегі варианттары. Мысалы, қазіргі деудің
орнына əзіргі, кəдімгі деудің орнына кəдуінгі немесе кəдуілгі,
доғалақ – доңғалақ, піспек – піскек, риза – ырза, дөрекі – нойыс
1

Арал теңізінде туып-өскен бір жазушы теңіз толқынының ІІ түрлі атауы бар екенін
айтады.
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жəне т.б. Орыс халқының сөйлеу тілінде кездесетін это деудің
орнына энто, вон деудің орнына вона, мама деудің орнына ма,
бабушка деудің орнына ба типтес сөздермен салыстырып қараңыз
(олар диалект емес).
Сөйтіп, жергілікті экономиканың өзіндік ерекшеліктерін айқындайтын көптеген сөздер (балық шаруашылығы, бақша шаруашылығы немесе тағы басқа шаруашылықтар дамыған жерлерде
бұларға байланысты құрал-саймандардың, еңбек процестерінің
атаулары) диалект не говор болмайтынын жоғарыда айттық. Мұндай сөздердің барлығы профессионалдық лексикаға жатады. Мысалы, тесе, ақпа ау, мардан – балық аулау құралдары.
Сонымен қатар диалектілік лексикаға Қазақстанның əр жерінде өсетін əртүрлі өсімдік аттары да кірмейді. Мысалы, Орталық Қазақстанда бірнеше түрлі шөптердің атаулары бар, ал ол
шөптер Қазақстанның оңтүстігінде өспейді. Алтайда, Орталық
Қазақстанның жəне басқа облыстардың тұрғындарына белгісіз,
əртүрлі бұта, тал-шіліктердің атаулары көп-ақ. Бұл сөздер қазақ
халқының əдеби тіліне ешбір күмəнсыз кіреді. Мысалы, тау
сағыз жəне көк сағыз сөздері бұрын тек қана Қаратау аймағында
қолданылғанына қарамастан қазір халықаралық терминге айналып кетті.
Сол сияқты, дақыл деген сөз бұрын Қазақстанның тек қана
оңтүстігінде қолданылса, қазір ауылшаруашылық термині ретінде қазақтың əдеби тіліне кіргендіктен, Қазақстанның барлық
облысының тұрғындарына да түсінікті болды. Немесе көшет
(рассада) деген сөзді бұрын бақшашылықпен айналыспағандар
білмейтін, қазір екпе көшет, сеппе көшет дегендер əдеби тілден
орын алып отыр. Айуандар мен құстардың аттары да осы топқа
кіреді. Олар өзінің өсіп-өнген жерінде қалай аталса, барлық жерде
де сол атпен аталады. Бұл сөздер де қазақ тілі лексикасын дамытады.
Диалектіде келешек жоқ, жойылады. Мектептерге арналған
бірыңғай қазақ тілі оқулықтарының, газет-журналдардың, көркем
əдебиеттердің мемлекеттік бір тұтас тілде жазылып шығуы жəне
қазақ халқының бір-бірімен жиі араласуына жасалған жағдай қазақ
тіліндегі кейбір диалектілік ерекшеліктерді толығымен жоюға
мүмкіндік туғызды. Диалектінің келешегі жоқ, ол – жойылып бара
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жатқан құбылыс. Өйткені бұл құбылысқа қажетті жағдай əр формацияда əрқилы болып отырады. Бұл – жалпы қағида. Қазақ тілі
бұл қағидадан да ерекшеленеді. Қазақ тілінде жергілікті, ру-тайпалық айқын диалект болған жоқ, диалектизмнің элементтері ғана
болды. Ол диалектизмдік қалдықтар социализм тұсында мүлде
жойылып, əдеби тіл дамып келеді. Міне, қазақ тілінің шындығы – осы.
б) Тірек диалект жайында
Қазақ тілінің диалект мəселесін сөз еткенде əрбір əдеби тілдің
қалыптасуына тірек диалект болуы міндетті ме деген мəселеге де
тоқталғанымыз жөн. Соңғы кезде тірек диалект барлық тілде де
болу керек деген пікір етек алып кетті. Біздіңше бұл мəселені əрбір
тілдің конкрет жағдайына қарай шешу қажет.
Ең алдымен, орыс, украин тілдері тұрғысынан айтылған пікірді
сол күйінде қазақ тіліне тели салуға болмайды. Украин, орыс
тілдері көп диалектілі болғандықтан, олардың бір диалектісі əдеби
тілінің жасалуына тірек болуы заңды. Сондықтан көп диалектілі
татар, башқұрт, қырғыз, түрікпен, əзірбайжан тағы басқа тілдерде
тірек диалект болуы мүмкін.
Ал қазақ тілінде тіпті басы ашық диалект дегеннің өзі болмағандықтан, тірек диалектіні іздеу – қателескендік; ондай тірек
диалектіні табу мүмкін емес. Сондықтан біз тарихи тұрғыдан Үйсін ұлысының тілі біздің жыл санауымыздан бұрын басталған, ол
үздіксіз дами келіп, қазақтың біртұтас халық тілі болып қалыптасты деген пікірдеміз. Бұл пікірге қарсы шыққандар да болды1.
Тілдің тарихи материалы, көбінесе, ол зерттелетін тілдің өз
ішінде елеусіз жүре береді. Бірақ біз оны тани бермейміз. Егер
көне ескерткіштерден өзіміз қолданып жүрген байырғы сөзімізді
кездестірсек, шұқшия түсеміз. Олай болса, өзіміздегі барды тану
үшін де көне түркі тілі ескерткіштерін оқуымыз керек. Оның
ішінде біздің тілімізге тікелей қатысы бар, өзге тілдерден гөрі бізге
жақынырақ Махмұд Қашғариды (XІ ғас.) алайық. Туған жері –
Баласағұн (Ыстық көлдің жағасында болған қала). Туып-өскен
жері үйсін жері (Қашғар ерте кезден үйсін жері болып есептел1

С. Аманжолов. «Вопросы диалектологии и истории казахского языка». 1959. Алматы, 121–122-бб.
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ген). Қырғыздар ол кезде Алатауға келген жоқ болатын. Үйсіннің
ордасы да осы көлдің шығыс жақ жағасында Чығу, осы күнгі Жұқу
деген жерде екен, ал жазғы жайлауы – Іле бойында болған. Моде
(Оғұз хан) заманында біздің жыл санауымыздан 177 жыл бұрын
Батыс хундер Үйсінге де шабуыл жасаған, бірақ үйсіндер жерінен
қозғалмаған. Осы кезден бастап ауық-ауық басқа хандармен
соғысып отырады (80, 72, 69-жылдар, біздің жыл санауымыздан
бұрын)1. Қытай тарихы үсүньді (үйсін) хундардан басқа халық деп
санап, үнемі шарт жасасып, өзіне одақтас етіп отыруға тырысқан.
Бұл үйсіндер жеңсе де, жеңілсе де өз жер-суынан (осы мекеннен)
кетпеген. Атақты Орхон-Енисей жазу ескерткіштерінде олар осынау Іленің айналасында, Алатаудың баурайында болғаны айтылады. М.Қашғари үйсін дегенді айтпайды, бірақ жер, қала атауларын
атап отырады. Үйсін деген сөзді түрікпеннің «Гөроғлы» дастанында «Көпүн үйшен йерінде», яғни көптің ұйысқан жері депті. Үйсін
деген көп тайпалы болғандықтан, Қытай мəліметтерінде көбінесе
ел аты ретінде қолданылған.
Үйсін елі Шығыс Түркстанның батыс шекарасына дейін, яғни
осы күнгі Шыңжаң өлкесі түгел дерлік болған. Үйсіннің батысын,
т.б. (Каспий көліне дейін) Қангюй (қаңлы), терістік-шығысын
Динлиендер, шығысын Түкюй, Можо, Могилянь хандықтары мекендеген. Іле мен Ыстықкөлдің айналасында сан қилы уақиғалар
болған; ол жерлерге түрлі халықтар өткен. Бірақ Үйсін деген өлке,
əрі ұлыс аты сақталып қала берген. Бірде оның аймағы кеңейіп,
абыройы асса, бірде əлсіреп, кішірейген. Сонда да үйсін жоғалып
кеткен жоқ, ең тұрақты, негізгі жергілікті ұлыс болды. Қазақ тілінің
негізі осылардың тілінде сақталды. Оның төңірегіндегі көршілес
бауырлары (VІ–VІІ ғасырларда Алтайда – (Алтын тағ), XІІ ғасырдан былай қарай терістік-батысында қыпшақ; батысындағы қаңлы, т.б.) тіл бірлігін ажыратпаған.
Үйсін ұлысы дегенді бір ғана үйсін емес, қазақ атанған тайпалар бірлестігі деп түсінген жөн. Қазақ тілі, проф. С. Аманжолов айтқандай, тайпа тілдерінен құралған үш жүз диалектілері
емес, өйткені С. Аманжоловтың үйсін туралы айтқан пікірі та1

Н.Я. Бичурин (Иакинф). «Собрание сведении о народах обитавших в Средней Азии
в древние времена». М.–Л., 1950. Т. І. С. 74–82.
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рихи шындықтан аулақ жатады. Ол бүкіл хундарды, түкюйлерді
қазақ еді деп өте шығады, олар неге түркі атанды? Бұл түркілердің
Махмұд айтатын түркіге байланысы бар ма еді, ол оған жауап бермеген. Шынында, бұл түркілер, оның ішінде қарлұқтар, 766-жылы
Шу-Талас өзендерінің батыс жағына Алтайдан келіп орналасқан.
Сөйтіп, оның (С. Аманжолов) негізгі документ – Қытай тарихына сүйенбей, екінші, үшінші адамдардың болжауына көбірек
бой ұрып, Хундардың құрамында кездесетін наймынды найман
деп, дулуды дулат деуі де күдікті. Оның орнына Уту (Ертіс), Іле,
Жехай (Ыстық көл), Суйе (Чу), Нарын (Сырдария) бойындағы
елдердің құрамын анықтай түсу керек еді, ол болмаған. Сондықтан
С. Аманжоловтың үйсін туралы жалпы сарыны дұрыс болғанымен,
оның тілі туралы пікірі дəлелсіз. Сөйтіп, қазақ тілі сонау ертеде
басталған Үйсін ұлысы (тайпалар құрамы) тілінен бізге жазуымен
келіп жеткен. Чығудан (Жұқу) жіберілетін Үсүнь гуньмосы хатты
өздері жазып отырған.
Махмұд Қашғаридың «Диуани Лұғати түркі» сөздігі ең алдымен үйсін тілінің тікелей ескерткіші деуге болады. Бұлай
деуімізге толық дəлеліміз бар. Біріншіден, лексика-фонетикалық
грамматикалық құрылысы оғұз тобынан басқаша екенін мұқият
көрсетіп отырады. Мысалы:
1) Сын есімнің күшейткіш буыны (интенсив) түркі тілінде п
қосылу арқылы ғана жасалады, яп-яшил, жап-жазы, сап-сарығ, ал
оғұздар м қосып, гөм-гөк, ям-язы дейді, бұл түркішеге жат дейді
(І т. 275-бет).
2) Есімдік түркіше мен, оғұзша бəн, бен
//
қайда?
//
қанда?
//
мұнда
//
бұнда (т. І, 251-б).
3) Сан есімнің реттік санының жұрнағы -нша болатынын айта
келіп, төртінші дейді, дөртінші деп оғұздар айтады делінген.
4) Оғұз тобы тілдерінде есімшенің ған/қан жұрнағының ғ/қ
түсіріліп, ан/ен болып, бар-ан (барған деудің орнына), гел-ен
(келген деудің орнына) деп қолданылатынын көрсеткен.
5) Фонетикалық ерекшеліктерді де көрсете отырады. Оғұздар
аба десе, қарлұқтар (766 жылы қытай шабуылынан қашып ТяньШаньға келген) апа, түркіше іңір, оғуздарша імір дейді (І т. 80-бет).
6) Лексикада қазақ тіліне тəн сөздер басым көпшілік, мысалы:
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ешкі (кəжə, кəчі емес), тоқты, тұсақ, қымыз, саба, құлын, тай,
байтал, қысырақ, құрұқ (ұқруқ), тегене, кереге, үзік, уық, қар, құр,
қор (қымыздың қоры), көген, бұршақ, (көгеннің), іштік, терлік,
т.б. қазақ тіліне тəн сөздер.
Өзі ұйғыр да, қырғыз да емеспін түркімін дейді. Мұның айтып отырған түркі Алтайдың батысында болған түкюй аталатын
түркілер болса керек. Өйткені Батыс түкюйлердің ордасы Үйсін
жерінде, Іледе болған. Олардың бірін Қарлұқ – қарлұқ (тау елі)
деп атаған. Махмұд Қашғари Іле бойын жақсы білген. Сондықтан
қандай аңыз əңгіме болса, соны Іле бойында болған еді деп отырады.
Қалың бір томдық поэзия үлгісін қалдырған Хас Хаджип
Юсуп Баласағұнның жайы да осы алуандас. Махмұд Қашғари –
тілі, туысы, тарихы жағынан үйсін елінікі. Біздің алыс өткен бабаларымыздан деу тарихи шындыққа жақын. Ендеше ерте кезде
мəдениет ошағы болған үйсін жеріндегі ескерткіштерді жинау,
жан-жақты зерттеу – алда тұрған міндеттің бірі. Осы зерттеулер нəтижесінде қазақ тілінің тарихы жасалмақ. Үйсін жерінен
табылған қазбалар, таудың тасына салынған таңбалар, түрлі суреттер көне жазудың сілемдері – ертеде болған Үйсін (тайпалар
құрамы) ұлысының жоғары мəдениетті болғанына, қазақ атанып жүрген тайпалар құрамының байырғы ұйтқысы болғанына
айғақ. Қазақ тілінің негізі – осы үйсін дəуіріндегі туыс-тайпалар
одағының жалпы халықтық тілі.
Көне түркі тілінің, үйсін тілінің, алғашқы ескерткіштерінің
бірі – «Оғұз нама» (VІ ғасыр) деуге болады. «Оғұз наманы»
кейбіреулер ХІV ғасырдың ескерткіші деседі. Біздің қолымыздағы
мəліметке қарағанда бұл əуел баста көне түркі тілінде жазылып,
онан парсы тіліне, VІІ ғасырдың қарсаңында (111 жыл һижрия)
қорасандық атақты Аба Мүслімнің кітапханасында болып, онан
Арун-əр Рашид заманында арабшаға аударылған. М. Щербактың
бастырған «Оғұз намасы»1 дəл осы айтылған қолжазбаның анық
өзі деуге көңілді дауалатпайды. Оны А.М. Щербактың өзі де
мойындайды. Өйткені Аба Мүслім – Қорасанда өмір сүріп, Куфе
шаһарына көшкен, VІІ ғасырда өмір сүрген, атақты Ану Шарваның
замандасы қазірет Ғалидың Иран жорығын көрген, «Кербала
1

А.М. Щербак. «Оғұз нама». «Мұхаббат нама». М., 1959.
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шөлі» уақиғасына себепкер болған адам. Ол VІІ ғасырдың тұсында «Оғұз наманы» арабшаға парсы тілінен аудартқан болса, оның
түп нұсқасы парсыға түркі тілінен аударылған. Ендеше, «Оғұз
наманы» Үйсіндер ескі əріппен жазды деуге боларлық көптеген
мəліметтер тағы бар.
Қазақ деп аталатын халықтың басты ұлысы (тайпалар одағы)
Үйсіннің тілі (оның ішінде үш жүзге енген тайпалардың бəрі де
бар) үздіксіз жалпыға ортақ тұтас тіл ретінде XV ғасырда қазақтың халық тілін қалыптастыруға негіз болды. Одан бері қарай жалпы халықтық тіл дами отырып, XІX ғасырдың екінші жартысында
ұлт тілі болып қалыптасты. Оның əдеби тілі сонау көне заманнан
бері қарай бірде дамып, бірде əлсіреп отырып, XІX ғасырдың
екінші жартысында қалыптасқан жаңа əдеби тілге келіп қосылды.
XІX ғасырдың екінші жартысында қалыптасқан жаңа əдеби тілді
Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсариндер жоқтан бар еткен жоқ,
халықта барды сұрыптап мүсіндеп жаңа тіл нормасын көрсетті.
Сөйтіп, желісі үзілмей келе жатқан тұтас қазақ тіліне тірек диалект қажет болған жоқ.
Қорытып айтқанда, тіл біткеннің бəрінде де тірек диалект
болу деген теріс. Оның болуы – барлық тілге міндетті емес.
Біріншісінде болып, екіншісінде болмауы тарихи жағдайға байланысты. Сондықтан, қазақ тілінің тарихи жағдайы тірек диалектіні
қажет етпегендіктен, қазіргі қазақ əдеби тілі ешбір тірек диалектіге
мұқтаж болмаған.
4) Профессионал жəне терминдік лексика
Профессионалдық лексика деген терминді сөз еткенде біз
белгілі бір адамдар тобының қызметіне байланысты немесе бүтіндей бір ауданның шаруашылық саласындағы ерекшеліктерді
білдіретін жалпы лексиканың бір бөліміндегі сөздерді түсінеміз.
Арнаулы лексика мен тар мағынадағы профессионалдық лексиканың айырмашылығы бар. Сондықтан бұларды алдағы уақытта:
1) профессионалдық лексика; 2) ғылыми терминология деп бөлеміз.
1) Профессионалдық лексикаға белгілі бір кəсіп, шаруашылық
саласындағы немесе белгілі бір мамандық саласындағы атау-

270

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

ды білдіретін сөздер жатады. Мысалы, жер суландыратын аудан
тұрғындарының барлығына шығыр, жап деген сөздер бірдей
түсінікті.
Профессионалдық лексика деп аталып жүрген топтағы сөздерге кəсіппен байланысты сөздер, мысалы, етікшілікпен байланысты, ағаш жұмысына байланысты, балық шаруашылығымен,
аңшылықпен тағы басқамен байланысты сөздер, яғни белгілі
бір кəсіпшілікпен шұғылданатын адамдарға тəн лексика жатады. Мысалы, балықшылардың арасында айтылатын ақпашылар
(ақпа аумен шұғылданушылар) деген сөзге басқа кəсіппен шұғылданушылар түсінбеуі мүмкін. Сол сияқты, көшетші дегенді бақша
шаруашылығымен шұғылданбаған немесе жаңадан шұғылданып
жүргендер түсінбеуі – табиғи нəрсе. Басқа мамандықтың адамдарына жат көрінетін кірепші (крепилыңик) көміршілерге төл сөз
болып кеткені де мəлім. Қасапшы (мал сойғыш) адамдар біреудің
малын сойып берсе, ақтығым деп бел тамыр алады (Бел тамыр деген сойылған малдың омыртқасының ішкі жақ бетіндегі
етін шат майы мен бүйрек майын қосыңқырап, қолқаның етегіне
дейін сыпыра қырнап, майлы етті тұтас алу), бұл ешбір мүшеге
қосылмайды. Ол сөзді қасапшылар түсінеді.
Осындайларды профессионализм, профессионалдық лексика
деп атаймыз.
Мұндағы бір ерекшелік жергілікті говор, немесе диалектизм,
бір жерді мекендеген елдердің белгілі территориядағы тұрғындарына үлкенді-кішілі, бала-шағасына дейін түсінікті болса, профессионалдық лексика бір семьяның өзінде де бəріне бірдей түсінікті болмауы, олардың бəрі бірдей қолданатын сөз болмауы
мүмкін. Мысалы, ағайынды екі жігіт екі мамандықтың адамы
болса, əрқайсысының мамандығына байланысты арнаулы лексикасы болуы мүмкін. Бұл ерекшелік – профессионалдық лексиканы жергілікті говор, диалектіден, ауыспалы говордан ажыратып қарауды талап етеді. Олардың əрқайсысының өзіне тəн
ерекшеліктерін тани білу қажет.
Терминдер. Термин сөздерге мына төмендегідей 3 түрлі шарт
қойылады.
а) Термин болу үшін сөздің мағынасы біреу-ақ болу қажет,
оның екінші, қосымша, ауыс мағыналары болмау керек. Өйткені
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ауыс мағына – жалпы халықтық (жалпылама) лексикаға тəн. Жалпы халықтық мəнге ие болған сөз тар көлемдегі термин шеңберіне
симайды. Ондай атаулар жаңа сөз жасауға база болады, ауыс
мағынада қолданылады, жалпы халық түсінеді. Сондықтан ол
жалпы халықтық лексикаға ауысып кетеді. Соның нəтижесінде:
электр, коммунист, совет, социализм, математика, физика, тағы
басқалар бұрын термин болса, осы күнде терминнен шығып, жалпы халықтық лексикаға ауысты. Ұлт лексикасының ең ардақты саласы, жалпы халық қазынасы – жалпылама (жалпы халықтық) лексика болып табылады. Сөйтіп, термин атаулар – жалқы мағынада
болып, басқа ұғымдармен шатаспайтын, нақты болуы шарт.
ə) Ғылымның бір саласының ғана мамандары қолданатын болуы шарт. Елімізде мəдениеттің жоғары сатыға көтерілуіне байланысты көптеген терминдер бұл шартқа сай келмейді. Дегенмен
бұл шартқа сай келетін терминдер де өте көп.
б) Терминдер конкретті заттардың атауы емес, ғылымның
тар аясындағы дерексіз ұғымдардың атауы болуы шарт. Ендеше,
трактор, электровоз, теплоход сияқты атау сөздер терминнің
анықтамасынан тыс қалады.
Сөйтіп, нағыз ғылыми термин – бір мағыналы, тар көлемді
дерексіз ғылыми ұғымның атауы.
Қазақ тіліндегі ғылыми терминология мəселесі Октябрь дəуірінен кейін ғана тəртіптеліп, жөнге түсіп, негізінен кейінгі он
жылдың ішінде ғана жолға қойылды деуге болады. Қазақ тілінде
қазіргі кезде ғылым мен техниканың барлық саласындағы терминология жасалып болды деп айта аламыз.
Ғылыми терминологияның элементтері Октябрь революциясына дейін болғаны да сөзсіз. Мысалы, революция, коммунизм,
социализм, болылевик, алгебра, география, управление, начальник, сот, облыс, т.б. орыс мəдениетінің белгілі ұғымдарын қазақ
тіліне қазақтың XІX ғасырдағы ағартушылары біраз енгізген болатын. Бірақ бұл сөздердің кейбіреулерінің аудармасы тым өрескел,
ал кейде түсіндірме ретінде беріледі. Тілде бұл термин сөздерге
мағынасы сай келетін баламалар табылмаған жағдайлар да болды. Бірақ, соның өзінде де, бұл терминдерді аударды. Мысалы,
революция (ол уақытта термин еді) сөзін бұрынғы аудармашылар
төңкеріс деп аударды, оның мағынасы орыс тіліндегі переворот
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деген сөздің мағынасын берді де, революцияның тура мағынасын
бере алмады, яғни дұрыс ұғым бұрмаланды.
Ол кезде орыс тілінен қазақ тіліне енген терминдерге тəн
қасиет – қазақ тілінің сөйлеу ерекшелігіне негізделе отырып,
фонетикалық күшті өзгеріске ұшырауда болды. Мысалы, орыс
тіліндегі волость қазақ тілінде болыс, суд – сот, аульный - (аульная староста) – ауылнай, почтовый – поштабай, выборный –
бүбірнай жəне тағы басқалар. Соңғы үш мысалдан біз орыс тілінен
қазақ тіліне енген сын есімдерді көреміз. Біздің тілімізге (алтай,
хақас жəне т.б. тілдердегідей емес) сын есім ауысып келуі заңды
құбылыс емес. Орыс тілінен революцияға дейінгі ауысқан сын
есім түрінде бүбірнай, ауылнай, поштабай, сондай-ақ араб-парсы тілдерінен: саяси, мəдени, рухани, ғылыми сияқтылар болмаса,
қазіргі күнде сын есім күйінде сөз ауысылып алынбайды.
Қазақ тілі терминдерінің жасалу жолдары төмендегідей.
1. Сөздің қазақ тілінде баламасы болмағандықтан орыс тілінен
термин сөздер алынды. Мысалы, акт, конвенция (саяси терминдер); вольт, ампер (электротехникалық терминдер); атрибут,
объект, субъект, предикат (философиялық терминдер); фонема,
диалект, синтаксис, лексика (лингвистикалық терминдер) жəне
тағы басқалар.
2. Қазақ тіліндегі байырғы сөздер қазақ терминологиясының
негізгі көпшілігі болумен қатар орыс тіліндегі қандай терминнің
болса да, толық баламасы бола алады, мысалы тап (класс), ұлт
(нация), құн (стоимость), қоғам (общество), зат (вещество), қоздырғыш (возбудитель), қысым (давление), кездейсоқ (случайность), қанау (эксплуатация) жəне тағы басқалар.
3. Соңғы жылдары орыс жəне қазақ тілдеріндегі сөздер компонентінен бірігіп, аралас құралған күрделі жаңа сөздер пайда болды. Мысалы, аэрошана (аэросани), автонауа (автопоила), автоара (автопила), автоқалам (авторучка) жəне тағы басқалар. Мұндай күрделі сөздердің авто немесе аэро сияқты бірінші компоненттері бұл тіркестің белгілі бір сөзге қатынасын білдірумен
қатар, оның қимыл-əрекетін айқындайды, ал екінші компоненті
қазіргі қазақ тілінің мағыналы сөзі болып келеді. Ара (пила),
қалам (ручка), науа (поилка) тағы басқалар; шынында бұлар толық
мағынасында терминге жатпайтын сөздер.
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4. Тілімізде кездесетін көптеген сөздер орыс тіліндегі терминдердің ұқсастығына қарай, калька ретінде жасалған. Мысалы,
өндіріс деген сөз орыс тіліндегі производство деген сөздің үлгісімен жасалған. Егер бұл сөзге талдау жасасақ, онда: өн деген
түбірін бөліп алып, оған қосылған жұрнақтарды талдасақ, -дір
жұрнағы – өнімді жұрнақ; -іс жұрнағы өндір сөзіне қосылып, производство сөзінің толық мағынасын беріп тұр. Сөздердің мұндай
құрылысы – қазақ тілінде ежелден қалыптасқан жағдай. Октябрь
революциясына дейін өндіріс сөзі қолданылмағандықтан орыс тілі
ықпалының нəтижесінде айнытпай жасалған жаңа сөз деп саналады. Төңкеріс (переворот), қозғалыс (движение), баяндауыш (сказуемое), айырғыш (выключатель), шығарма (сочинение), жазушы (писатель) жəне тағы басқа сөздер тек Октябрь революциясы
дəуірінен кейін ғана кең қолданыла бастады. Бұл сөздердің түбірі
мен сөз тудыратын қосымшалары – басқа сөздердің құрамында
ежелден қолданылып келе жатқан даяр материал.
5. Көптеген терминдер қазақ тіліндегі сөз тудырушы қосымшалардың қосылуы арқылы негізгі түбір сөздерден жасалып
келеді. Мысалы, қазақ тілінің -ма/-ме (көптеген варианттарымен қоса) жұрнақтары жалғанудың нəтижесінде мына төмендегі
басқарма (правление, управление), баспа (печать), суарма (поливный), қоспа (смесь) сияқты сөздер пайда болды: -ыс жұрнағының
(-іс/с варианттарымен қоса) жалғануының нəтижесінде жатыс
(местный падеж), барыс (направительный падеж), етіс (залог),
ұтыс (выигрыш), қатынас (связь), қорғаныс (оборона), бекініс
(укрепление, острог), құрылыс (строительство), жиылыс (собрание) жəне тағы басқа сөздер пайда болды.
Қазақ тілінде бұл тəсілмен термин жасау əдісі кең; жаңа термин жасайтын жұрнақтардың бəрін бірдей қамти алмайтын болғандықтан, біз бірнеше мысал келтірумен ғана шектелдік.
6. Қазақ тілінде терминдер кейбір көне сөздердің жаңаруы
арқылы да жасалады. Мысалы, қазақтың құн деген байырғы сөзі
Октябрь революциясына дейін сатылып алынған немесе біреудің
қолынан өлген адамның төлеуіне берілетін мал мағынасында
қолданылып келді. Октябрь дəуірінен кейін бұл сөз жаңа мағынаға
ие болып, тек қана заттың бағасын білдіретін болды.
Қосымша құн (прибавочная стоимость); өзіндік құн (себестоимость); кепіл (поручитель), ұйғару (определение) жəне т.б.
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7. Ең соңында термин сөз өз ішіндегі дыбыстар айырмашылығы
арқылы жасалады. Мысалы, ғылым (наука), ілім (учение), мағлұмат (сведение – білім мағынасында), мəлімет (сведение, данные). Мағлұмат пен мəлімет сияқты, ғылым мен ілім де бірбірінен айырмашылығы жоқ, бұрын бір мағынада, тұлғада болған. Қазіргі кезде бұлар дифференцияланып жеке-жеке сөз ретінде қолданылады. Термин жасаудың бұл жолы өте өнімсіз, бірақ
соған қарамастан, термин дамуының бір саласы болғандықтан
айта кетуді орынды көрдік.
Сөйтіп, ғылыми терминнің даму жолдары əртүрлі. Термин
қазіргі қазақ тілінің лексикасын дамытатындығына күмəндануға
болмайды. Бұл жайында орыс тілінің мəні ерекше. Орыс тілінен
тікелей енген сөздермен бірге қазақ тіліндегі сөз тудырушы қосымшалар қосылу арқылы қазақтың байырғы сөздерінің өзінен
жаңа терминдер жасалу мəселесі – орыс тіліндегі сөздерге балама
табудан барып туған.
Термин сөздер де тарихи категория екендігін айта кету орынды. Кейбір терминдер жоғарыда айтқанымыздай, ғылыми тар
шеңберден шығып, жалпы халықтық мəнге ие болған. ...Екіншіден,
бұл сөздер ауыспалы мағынаға ие болудың нəтижесінде дара
мағыналы терминнің тар шеңберін қиратты. Сондықтан бұларға
қатал ғылыми критерий тұрғысынан қараса, онда көптеген термин
сөздердің осы кезде жалпы лексикаға жататындығын айқындау
қиын емес.
Сонымен, кез келген ғылыми-техникалық жəне саяси қоғамдық атау термин бола бермейді, тек қана осы көрсетілген көлемде ғана қолданылатын ғылыми-техникалық сөздер термин тобына жатады. Сондықтан заттың, құбылыстың, мекеменің атын
білдіретін сөздерді біз профессионалдық жалпы лексикаға жатқызамыз. Термин анықтамасының дұрыс критерийін жасау қазақ
тілі білімінде кездесетін терминге байланысты теориялық түсініспеушіліктің бетін ашуға себін тигізер деп санадық.
5) Көнерген сөздер
(архаизмдер, историзмдер)
Межесін анықтау тіпті қиын болса да, біз ең алдымен тарихи
жəне архаизмдік лексиканың бір-бірінен қандай айырмашылығы

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

275

бар екенін білуіміз керек. Қай халықтың тілі болса да, яғни лексикасы, өндіріспен тікелей байланысты. Өндіріс процесінде жаңа
сөздер пайда болады. Сөздер өндіріспен шұғылданған адамдардың
еркінен тыс заттың белгісін немесе түсініктің атын білдіру үшін
жаңа мағынаға ие болады. Жаңа мағынаға ие болған жəне жаңадан
пайда болған сөздер өндірістің белгілі бір саласындағы адамдардың
өзара қатынасуы үшін, олардың өзара бірлесуі үшін қызмет етеді.
Тілдегі көнерген сөздер екі топқа бөлінеді: а) архаизмдер;
ə) историзмдер; бұларды жеке-жеке қарайық.
а) Архаизмдер күнделікті тұрмыста, дін ұғымында, ескі əдетғұрыптарда қолданылады.
Архаизмге кейбір киім аттарын білдіретін сөздер де жатады.
Мысалы, жейде; ал қазіргі лексикада оның орнына көйлек деген
сөз қолданылады (Ақ көйлекті таяқты, ақсақал шығар бір шеттен (Абай). Жейде деген сөз ауыз əдебиетінде де кездеседі: жеңсіз
жейде киініп, ахиретке барғанда, кешер құдай деген өлең де бар.
Ұтыға – қырғауылдың құйрық қауырсыны, хандар бөркіне, қоқыға
қадаған. Қоқы – бөріктен кіші, тақиядан үлкенірек бас киім.
Немесе шидем күпі, сəукеле (жас əйелдердің бас киімі), жағлан
(əлемішті сандық қабы), жалаңқат, кебене, талыс жəне т.б. сөздер
архаизмге жатады. Шидем дегенді Абай да ескілікті деген.
Мысалы:
Басындағы сəукеле
Алып маған бер деді
(Қыз Жібек, 1957, 16-бет)..
Сексен түйе үстінде
Алтынды жағлан орнаған (сонда, 19-бет).
Мінуге керек қазанат,
Беліне керек шар болат,
Денеге керек жалаңқап
(Қобыланды батыр, 1957, 26-бет).
Есіктің алды ебене,
Ерлер киер кебене (сонда, 28-бет) .
Өгіз тері талыспын (Бұхар жырау).
Қазақтың көшпелі тұрмысына байланысты архаизмдер де бар.
Мысалы: қоныс, пəйек, күзек, баю (мал байыды).
Ескі салт, əдет-ғұрыпқа байланысты архаизмдер. Мысалы,
сыңсу немесе танысу (ұзатылған қыздың қоштасуы). Сыңсудың
сөзін күні бұрын дайындап, əнмен айтатын болған.
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ə) Историзм. Қазіргі қазақ тілінде историзмге өткен дəуірдегі
қоғамдық белгілі ұғымдарды білдіретін жəне лексиканың қазіргі
дамыған дəуірінде қолданылмайтын сөздер жатады. Қазіргі кезде историзмдер өткен дəуірді суреттеуде ғана кездеспесе, кең
қолданудан қалып барады.
Қазіргі қазақ тіліндегі историзмдерді төрт түрге бөлуге болады: 1) материалдық мəдениетке байланысты көне документтерде
сақталып қалған зат атаулары; 2) əкімшілік басқаруға байланысты
термин сөздер; 3) қазақ халқының қоғамдық өміріне байланысты
өткен дəуірдің ерекшелігінен туған термин сөздер; 4) Октябрь
дəуірінен кейін туған жаңа типті термин сөздер. Бұл түрлердің
əрқайсысына жеке-жеке тоқталайық.
1. Материалдық мəдениетке байланысты историзмдер. Сəлімгерейдің Шөже жыраудан жазып алған «Қозы Көрпеш – Баян
сұлу» поэмасы вариантында кездеседі. Мысалы, ондағы Қаба
жүнді қайың оқ1, Қарға жүнді қамыс оқ2 дегендегі бірінші тіркес
екінші тіркеске қарағанда көне дəуірге жататындығы айқын көрініп
тұр. Бұл тіркестердің екеуіндегі сөздер де қазіргі қазақ тілінде
кездеспегендіктен, олардың историзмге жататыны күмəнсыз.
Мұнда сөз етіліп отырған садақ оқтарының түрі – қазақ халқының
мəдени тұрмысы тұрғысынан алып қарағанда – назар аударатындай өзіндік ерекшелігі бар заттар. Қаба деген көбіне сақал деген
сөзбен ғана тіркесіп келеді, кейде жал деген сөзбен де тіркесіп
қаба жал деп те айтылады. Бұл қаба деген сөз көне түркі тілінде
қалың деген мағынада қолданылған. Ол осы күнде де айтылады.
Мысалы,
Қаба қара сақалды... адам (С. Мұқанов, «Өмір мектебі» 1953,
163), Қаба сары сақалды (Сонда, 15-бет).
Қаба сақалды тілмаш... жазып отыр (Ғ. Мұстафин, «Қарағанды», 1952, 58-бет). Бұл тіркестер қазіргі тіліміздегі жалпы
лексикада да қолданылады. Ал қаба жүн, қаба құйрық сияқты
тіркестер қазір қолданылмайды, сондықтан олар историзмге кіреді.
1
Сəлімгерей жазып алған «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» поэмасының қолжазбасы,
1864, 46-б.
2

«Қазақ əдебиетінің тарихы». 1. Т. 174-б. Сол сияқты, Березиннің хрестоматиясы,
ІІІ бөлім, 153-б.
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Садақ, қол оқ, адырна, қорамсақ, жебе сөздері өткен дəуірдегі
материалдық мəдениетке байланысты құралдардың атаулары болған. Ал қазір ол құралдардың жойылуымен байланысты,
олардың аты да айтылмайтындықтан, историзм болады. Құралдардың бұл түрі қазіргі соғыс құрал-жабдығына жатпайтыны рас,
бірақ оған қарамай-ақ бұл сөздер революцияға дейінгі авторлардың шығармаларында, сол сияқты өткен дəуірдегі кейіпкерлердің
тарихи жағдайға байланысты іс-əрекетін суреттеуде жиі кездеседі. Мысалы,
Садағына сары жебені салдырған,
Садағының кірісін сары алтынға малдырған
(М. Өтемісов, шығ. жинағы, 1951, 33-бет).
Немесе,
Қорамсаққа қол салмай,
Қозы жауырын оқ алмай,
Атқан оғы жоғалмай...
Ерлердің ісі бітер ме? (Сонда).
Бұл мысалдардағы садақ, жебе, кіріс, қорамсақ, қозы жауырын дегендер соғыс құралының атаулары. Олардың бұл түрлерін
XІX ғасырдың бірінші жартысында Исатай Тайманов та қолданғаны белгілі, əрине, ол кезде садақ, қылыш жəне білтелі мылтықтар басты құралдар болатын. Құралдың бұл түрлерін азамат
соғысы кезінде көтеріліске қатынасқан қазақтар да пайдаланды.
Сондықтан біз садақ деген сөзді Октябрь оқиғасынан кейін шыққан
көркем шығармалардан да кездестіреміз. Мысалы, Сол батырлар
Оқжетпес басына садақпен қай жерден атқан екен? (М. Иманжанов, «Туғ. айлар», 1950, 31-бет). Əнет бабам... Қалқаманды
бұзақысың деп Көкенайдың садағына байлап бермеп пе еді?
(М. Əуезов, «Абай» (пьеса), 1950, 32-бет). Талай батыр садақ
тартып, Оқжетпестің төбесіне жеткізе алмапты (С. Мұқанов,
«Өмір мектебі», 1953, 308-бет).
Бұл мысалдарда ескі уақыттарда болған тарихи оқиғалар туралы айтылады, сондықтан автор сол дəуірді суреттеу үшін сол кезде болған құрал атауларын атаған. Сонымен историзмдер қазіргі
қазақ тілінде өткен дəуірдегі ақиқат шындықты суреттеуге қажетті құрал ретінде қолданылады.
Сондай-ақ историзм салыстыру үшін немесе образды сөйлем
құру үшін де қолданылады. Мысалы, Сағымға іліп садағын атта-

278

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

ныпты батыр ұл (Ж. Сыздықов, І. Қыран, 1948, 24-б). Құлдилап
төмен қарай келе жатыр, садақтап тау сағымын мойнына асып
(И. Байзақов, Кавказ, 1941, 6-бет).
Мұнда садақтау деген сөз образ түрінде айтылуы поэзияға
ғана сиымды. Жеті жаста садақ тартты (Ə. Тəжібаев, Өлеңдер,
159-бет). Ақын мұнда кішкентай күнінен бастап, баланың ерекше күшті болғанын образды көрсетеді, өйткені сол қатарлы бала
садақты атпақ түгіл, тіпті көтере де алмайтыны белгілі.
Сонымен, тілдегі историзмдер əртүрлі мақсатқа қолданылады
екен, бірақ онда да олардың ақиқат мағынасы болмай, аңызға
айналған ауыс мағынасы немесе контекстік мағынасы қолданылады.
Сөз историзмге айналу үшін өткен тарихи кезеңдерде қолданылғаны шарт емес, соңғы кезде тілдегі қолданылудан шығуы
шарт. Мұндай жағдайда бұл заттардың атаулары қазіргі қазақ
тілінің сөздік құрамынан шығып қалады да, көне заманда
жазылған əдебиеттерде ғана сақталуы мүмкін. Историзмдердің басым көпшілігін жас ұрпақтардың түсінуі қиын. Мысалы,
Бадана көзді кіреуке
Шар айнасы бес қабат;
Жауға қарсы жетпеген,
Жез айырдың оғы өтпеген,
Сатуға басын сұрасаң,
Мың ділда да жетпеген
(«Ер Тарғын», Қазан, 1862, 23-бет).
Бұл өлеңде бадана көзді кіреуке, шар айна, жез айыр сияқты
сөздер қазіргі оқушыға түсініксіз. Сауыттың мұндай түрін халықтың көпшілігі білмейді, оны тек музейден көргендер ғана білуі
мүмкін.
Кіреуке деген сөз историзм болып саналатын сауыт сөзінің доминанты (Сауыт киіп, жарақ асынған). Жез айыр деген – жездеген жақ. Бадана көзді деген тіркес бадана сөзімен қосылып, салыстырмалы түрде сауыттың мықтылығын білдіреді. Шар айна
сөзі батырдың сауытын көрсетеді.
Бұл мысалдардың қолданылғанына көп уақыт өткеніне қарамастан историзмге жататын сөздердің кейбіреулері күні бүгінге
дейін сақталса, енді біреулері сол заттардың өздері қазіргі кезде
болмағандықтан қолданылудан шығып қалғандығын көреміз.
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Бізге жеткен көне түркі тілдерінде шыққан жазба əдебиеттің
басым көпшілігі өзінің грамматикалық құрылысы мен негізгі сөздік қорын сақтап қалған. XVІ ғасырдың бірінші жартысындағы
(1506 ж.) Мұхамед Бабурдың жазба ескерткішінің тілі оқушыларға күні бүгінге дейін түсінікті. Мысалы, транскрипциясы: Эдик
сұлтандин екі қыз болды. Біріні Шейбаниға бердилəр. Біріні сұлтан
Сағит ханның ұғлы Рəшит ханға бердилəр. Эдик сұлтандин соң
қазақның ұлусының ханы Қасым хан алды дирлəр. Қазақ хан уə
сұлтанлары арасында ешкім ол ұлусты Қасым ханша забыт (билеу) қылған емес тұр. Черікті үш юз мыңға (жуық) жидылар1.
Бұл үзіндідегі сөздер бұдан бес жүз жылдай бұрын жазылғанына қарамастан, тек забыт сөзінен басқасының барлығы да
қазіргі қазақ тілінде күні бүгінге дейін қолданылып жүрген сөздер
жəне барлығына бірдей түсінікті екендігі байқалады. Тек оның
емлесінде ғана аздаған фонетикалық ауытқу бар екендігі көрінеді.
Осыған байланысты бұдан бұрын жазылған əдебиеттен де үзінді
келтіруге болады. Транскрипциясы: олар құдық ағызға (аузына) қырық кіші бірігіп, бір таш қойдылар. Ол ташны ол бір елікі
(қолы) бірлə алып ташлады, Олардың қойларын құлаштап су тартып суара берді2.
Бұл мысалда қазақ тіліндегі қол деген сөздің орнына елік деген сөзді қолданған. Ал басқалары қазақ оқушыларына түсінікті.
Елік деген сөз кейбір түркі халықтары тілдерінде күні бүгінге
дейін қол мағынасында қолданылады. Түрікпен жəне түркі халықтарының тілдерінде ел деген сөз қол мағынасында жұмсалады
(қазақ тілінде елі деген сөз бар. Мысалы бір елі, екі елі, т.б.)
Мысалдағы басқа сөздердің барлығы өздерінің бұрынғы мағынасын сақтап қалған. Архаизмдік грамматикалық формалар
мен фонетикалық варианттар тілдердің көпшілігінде жазылған
күйінде сақталған. Мысалы, қазіргі қазақ тіліндегі зат есімдердің
көпше түрінің қосымшалары ашық райдағы өткен шақтық
етістіктерге қосылмайды. Қазақ тілінде тас қойды, татар тілінде
таш қойдылар; бұл мысалдағы форма қазіргі қазақ тіліне, тарихи
тұрғыдан қарағанда мүлде жат емес.
1

«Бабур-нама». Қазан, 1857. 15-б.

2

Рабғузи. «Қыссас-ұл-Əнбия». Қазан, 1905.
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Автор (Рабғузи) бұл тексті XІV ғасырдың басында жазған.
Одан бері тілдің сөздік құрамы мен грамматикалық құрылысы
бірте-бірте дамып келеді. Сондықтан қазіргі тілімізде ертерек
кездегі текспен салыстырғанда, фонетикалық жекелеген айырмашылықтардың кездесуі – заңды құбылыс.
Таңырқарлық бір жағдай: жазба ескерткіштер неғұрлым ескі
болса, қазіргі тілде қолданылудан шығып, историзмге айналған
сөздер соғұрлым аз. Бұл ерекшелік – Орхон-Енисей жазбаларының
лексикасына да тəн. Мысалы, Тоқуз оғүз беглері будуны бу сабымен едгуті ешід қатығды тыңла! Ілгеру күн тоғсық (қ) а,
біргеру күн орта сыңару, құрығару күн батсықыңа, йырғару түн
ортасыңару, анта ічрекі будун көп м (аңа) көрер анч (о) будун көп
ітдім1.
Бұл ескерткіш VІ–VІІІ ғасырлардың тұсында жазылған деп
шамаланылып жүр, оны қазіргі қазақ тілімен салыстырғанда
фонетика-лексикалық жəне грамматикалық айырмашылықтары
көп. Бірақ, күн, тоғыз, бек, бұ, есіту, тыңдау, ілгері, орта, батыс,
түн, көп, көру, ету жəне тағы басқа жалпы сөздердің қолданылуы
арқасында негізгі сөздік қоры сақталып қалған.
Кейбір будун сияқты сөздер фонетикалық айырмашылығымен ғана шектеледі. Мысалы бодан деген сөз халық деген мағынада күні бүгінге дейін тілімізде кездеседі. Бек деген сөз историзм
болып қала береді, себебі күнделікті өмірде бұл сөз қолданылмайды. Күн ортасы деген тіркес қазіргі қазақ тілінде түстік, ал
түн ортасы – терістік деген терминдер мағынасында екендігі
контекстен көрініп тұр. Ескерте кетейік, кейбір түркі тілдерінде,
мысалы, татар тілінде, күн яқ – түстік, түн яқ – терістік болып
қолданылады.
Ескерткіштерде қазір архаизм мен историзмге айналып кеткенмен, сол кезде қолданылған сөздер жазылып қалғандықтан
бізге келіп жетеді, ал сол кезде архаизмге, историзмге айналып,
жазуға түспегендері лексика құрамынан шығып қалады да, бізге
келіп жетпейді, олар ізсіз-түзсіз ұмыт болып кетеді. Демек,
историзмді сақтайтын қойма – жазу мəдениеті, өйткені ол сөздер
сөйлеу тілінен шығып қалса, жоқ болып кете барады.
1

С.Е. Малов. «Памятники древнетюркской письменности». М.-Л., 1951. С. 277.
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2. Историзмге өз дəуіріндегі саяси қоғамдық өмірге тəн атау
сөздер де жатады. Бұған қазіргі қазақ тіліндегі қазы, би, атшабар,
болыс, дуан, хандық, жүз басы, старшин, бүбірнай, гүбірна жəне
тағы басқа сол сияқты əкімшілік басқаруға байланысты сөздерді
жатқызуға болады.
Атақты қарт ақын Жамбыл үстем таптың өкілдерін төмендегідей суреттейді:
Пара тағы жейді екен, Ел ішінде қазы боп (Жамбыл, Шығ.
1946, 115-б). Мен Біржан күннен-күнге айқындалған. Көкшетау
дуанына даңқым барған (Біржан сал). Құрақ жеп қой семіреді,
пара жеп би семіреді (Мақал).
Бұрынғы би деген сөздің орнына қазіргі кезде советтік сот,
дуанның орнына облыс, болыс дегеннің орнына аудандық атқару
комитеті, қазы деудің орнына жюри болып айтатындықтан,
жоғарыдағы сөздер қазіргі қазақ тілінде историзм болып саналады. Бұл историзмдер қазақ тілінің өткен дəуірінде қазақ аулын
болыс пен билер, ауылдық старшиндар басқарған кезде, актив
қор ретінде жиі қолданылса, біздің заманымызда қазақ халқының
қоғамдық саяси құрылысының өзгеруіне байланысты бұл сөздер
историзм қатарына ауысып кетті.
Бірақ бұл сияқты сөздерді түгелімен ұмытылып кетті деп айтуға болмайды. Бұл сөздер сол дəуірде өмір сүрген қазақтардың
тұрмыс жағдайын суреттеу үшін əдебиетімізде сирек болса да əлі
кездесе береді. Сөйтіп, историзм дегеніміз – белгілі дəуірде бір
мағынада жиі айтылып, кейінгі кезде ол дəрежесінен айрылып
қалып, тарихи жағдайға ғана байланысты қолданылатын көне
сөздер.
3. Кейбір атау сөздер қазақ халқының қоғамдық өмірінде қолданылып, кейінірек олардың қолданылуы азайған кезде историзмге айналып кеткен. Мысалы, Хан, ханша, ханзада, тоқал, сұлтан,
төре, бек, нөкер, күң, құл, малай, тағы басқалары.
Историзмнің көпшілігінде ауыспалы жəне контекстік мағыналар болады. Сондықтан біз бұлардың лексикалық мағыналарын
ғана историзм дейміз. Олай етпегенде қазіргі қазақ тіліндегі
бəйбіше деген – əйелге қаратыла айтылған сыпайы сөз, ал бикеш
деп қыздарға айтады. Сөйтіп, бұл сөздердің ауыспалы мағыналары
қазіргі қазақ тілінде де қолданылып жүр.
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Бұл сөздер салыстыруда немесе образды сөйлемдерде қолданылуы мүмкін. Мысалы, Мен сенің құлың емес; бəйбіше сияқты
əйел екен деген сияқты.
4. Қазақ тілінде Октябрь дəуірінен кейінгі кезде пайда болған историзмдер.
Қоғамдық құрылыстың өзгеруіне байланысты орыс тілінің
əсерімен қазақ тілінде көптеген жаңа сөздер пайда болды. Сол
кездегі шаралардың көпшілігі уақытша ғана болғандықтан, бұл
сөздердің де көпшілігі аз уақыттың ішінде историзмге айналып
кетті. Мысалы, қосшы (союз қосшы); жалшылар комитеті (батрачком), кедейлер комитеті (комитет бедноты); ұя (ячейка); партия ұясы (партийная ячейка); қызыл керуен (красный караван),
тағы басқалар.
Бұдан кейінгі кезеңдерде негізінен орыс тілі арқылы енген
көптеген жаңа сөздер сол кездердегі мекемелердің, ұйымдардың
таратылуымен бірге историзмдер қатарына қосылып кетті. Мысалы, нэп, торгсин, өзара салық, азық салығы, карточка, рабфак,
педтехникум, комиссар (соғыс комиссариатын қоспағанда) жəне
тағы басқалар.
Қазақтың байырғы сөзінен құралған жаңа тіркестердің кейбіреуі көбірек қолданылып, əдеби тілге орналасып та үлгірді. Мысалы: Қызыл отау төріне əн тербеліп, шақырды колхозшыны өз
ішіне (Ə. Сəрсенбаев, Отан таңы, 1952, 67-бет).
Ертең түстен кейін жаңа астық тиеген қызыл керуен элеваторға қарай ағылады десеңізші (Ғ. Мұстафин, Жиырма 1953,
191-бет).
Ет салығы, өзара салығы тағы бар (Сонда, 153-бет). Лабораторияға партия ұясының хатшысы келді (С. Ерубаев, «Менің
құрдастарым», 1952, 57-бет).
Бұл историзмдердің қолданылуы сол кездегі термин сөздерді
анық берудің қажеттігінен туған болуы мүмкін. Қызыл керуен деген тіркес қазіргі кезде қолданылмай жүр, өйткені оның орнына
қызыл обоз дейді. Сол сияқты басқа да əбден тұрақталған жаңа
тіркестер мен сөйлемдер қолданылады. Қызыл отау тіркесі орнына қызыл бұрыш делініп жүр. Бұрын қызыл отау тіркесімен
қабат қызыл үй деген тіркес те қолданылған болатын.
Отау деген сөз əдеби тілімізде қазір де қолданылады. Сөздің
лексикалық мағынасы тұрақты болмағандықтан соңғы кездегі
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жаңа қолданыстарының тұрақтай алмауы – ұғымның тұрақсыздығынан еді.
Сонымен, қазіргі қазақ тіліндегі көнерген сөздер өткен дəуірді
суреттейтін қажетке ғана қолданылады. Ал қазіргі лексикамен
өткен дəуірді суреттесе, шығарманың көркемдігі былай тұрсын,
өмір шындығы бұрмаланып, ол шығарманың құны төмендейді.
Ол сөздерді қолданбаса, əр кездің бояуын өзіндей етіп бере алмауы мүмкін. Мысалы, өткен заман кейіпкерлерінің диалогында
плуг айдады деген сөйлем болуы мүмкін емес, өйткені ол кезде
плуг деген сөз болмаған. Дəуірге сай сөздерді талғап қолдану –
мысалы, плуг деудің орнына сабан, мала, тіс, ағаш дегендердің
қолайлысын талғап алу орынды. Егер дəрімен атылатын құрал
жайында сөз болса, XVІІ–XVІІІ ғасырларда аң аулауға винтовка
қолданылды деп айта алмаймыз, оны дəуір шындығы көтере алмайды, жай мылтық қана қолданылды деуге болады.
5. Қазақ тіліндегі историзмдердің лексика-морфологиялық
ерекшеліктерін сөздердің құрылым жүйесіне қарай алты топқа
бөлуге болады.
1) Қазақтың көнерген байырғы сөздері: а) қарапайым сөздер:
жақ, жебе жəне тағы басқалар; ə) күрделі сөздер: ат ұстар, ат
шабар, өлтірі (құдалықта қолданылады); б) сөз тіркестері: босаға
аттау, отқа салар, қозы жауырын, игі жақсы, шынжыр балақ
шұбар төс, қырық жеті, ат шапан айып, үйіріңе үш тоғыз, т.б.
2) Ескі түркі тілдеріне тəн көнерген сөздер; мысалы, будун,
ұлыс, ұлық, жұрт, жарақ, дарқан, бек, ау (охота), ауыл (мал жайылымы), адақ, толағай1, зобалаң жəне тағы басқалар.
3) Араб-иран тілдерінен кіріп көнерген сөздер: мысалы: жаназа, зікір, підия, абадан, дəт, дуа, дозақ, мəр, лақап, мағыт,
машрық, т.б.
4) Орыс тілінен кірген сөздерге жататындар: мысалы, совдеп,
синдикат, болылевик, эсер, губсоюз, СТО, ВСНХ, т.б. Ол кезде
орыс тілінен қысқартылған сөздер көп болатын, соңынан олардың
біразы историзмдер тобына кірді де, енді біразы архаизмдерге
1
Толағай, қу толағай бастанбай деген сөйлеммен салыстырыңыз (XІX ғасырдың
бірінші жартысындағы М. Өтемісов шығармаларынан), сол сияқты, зобалаң сөзін
тигендей сөзімен салыстырыңыз. Бұл сөздер моңғол сөздіктерінде кездеседі.
Қараңыз: «Монгольско-русский словарь». 1955. 80-б.
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қосылды. Олар тарихи документтер мен əдебиеттерде де белгілі
бір дəуірдің стилін елестетудің қажеттігі үшін ғана қолданылады.
5) Көнерген сөздердің құранды, күрделі түрі де кездеседі. Мұнда бір компоненті байырғы қазақ сөзі де, екінші компоненті ауысып енген сөз болып келеді. Мысалы, шар айна оның компоненттері: шар – мықты, берік деген қазақ сөзі, айна – иран тілінен
енген; кедейлер комитеті, шаруалар комитеті. Бұлардың бірінші компоненті – кедей – қазақ сөзі, екінші компоненті – комитет – орыс тілінен енген сөз.
6) Көнерген кейбір сөздер басқа халықтардың тілдерінен
калькалық жолмен енген. Мұндай сөздердің саны өте аз да болса,
тілімізде кездесіп тұрады. Мысалы, өзара салық сөзі қазақ тіліне
орыс тілінің самообложение деген сөзіне балама табудан келіп
калькалы тəсіл арқылы құралған.
Архаизмдердің кейбіреулерін ойды саралау үшін көрнекті
жазушыларымыз М.Əуезовтің «Абай» атты тарихи романынан,
Ғ.Мүсіреповтің «Оянған өлке» романынан, Сəбит Мұқановтың
«Сұлушаш» романынан жəне, т.б. шығармалардан кездестіреміз.
Сондықтан көнерген сөздердің кейбіреулері əлі ұзақ уақыт өмір
сүреді, ал кейбіреулері қазіргі қазақ тілінің сөздік құрамынан
мүлде шығып қалады. Қазақ тілі лексикасының құрамынан бір
жағынан көнерген сөздер шығып қалып жатса, екінші жағынан
жаңа сөздер жасалып, дамып отырады. Соның нəтижесінде қазіргі əдеби тіліміз ұстартылған жаңа сөздермен баюда. Көнерген
сөздер де – тарихи категория, өйткені кейбір сөздер көнеріп
қолданылудан шығып қалып жатса, енді біреулері қайта жаңарып, лексикамызға еніп отырады.
6) Неологизмдер
Қазіргі қазақ тіліндегі неологизмдер революциядан кейінгі
кезеңде қазақ өміріндегі ұлы өзгерістермен байланысты қазақ
тіліне көптеген жаңа сөздер кіру арқылы көрінді. Ескі құрылыс
ада болды. Қазақстанда ғылым мен техниканың дамуы, оқу орындарының көбеюі, т.б. жаңа сөздердің пайда болуына, қазақ тілі
лексикасының толығуына қолайлы жағдай болып, неологизмдерді туғызды.
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Неологизм деп бір тілде жаңадан пайда болған жəне əзірше
көпшілік арасында толық қалыптаспаған жаңа сөздерді айтамыз.
Жаңа сөз үнемі жаңа болып тұрмайды, көпшілік бұл сөздерді
меңгерген кезде, олар жалпы халықтық характерге ие болады да,
неологизм болудан қалады. Кейбір жағдайда, жаңа сөздер қалыптасқанша, жалпы халықтық характерге ие болғанша, неологизм
деп аталып халық тəжірибесінде жүріп екшеледі.
Қазіргі қазақ тіліндегі неологизмдер үлкен екі топқа бөлінеді:
а) ғылыми-техникалық əдебиетте; ə) көркем əдебиетте.
а) Ғылыми-техникалық əдебиеттегі неологизмдер
Қазіргі қазақ тілінде Октябрь революциясынан кейінгі кезеңде, негізінде, орыс əдеби тілінің игілікті əсері арқылы көптеген
неологизмдер пайда болғаны мəлім. Мысалы, базальт, байкалит,
берилл, боксит, кидлит, порода, плутон сияқты терминдер орыс
тілі арқылы алынды. Бұл – геология терминдері – ең əуелі сол
ғылымның жергілікті мамандары үшін де неологизм болады.
Алайда қазірдің өзінде де олардың қазақ тілінде түсінігі аз,
өйткені олар тар көлемді терминдер. Бұл сөздер қазіргі қазақ тілі
лексикасының құрамына аударылмай, тікелей келіп кірсе, терминдер қазақтың байырғы сөздерінен де жасалды. Бірақ солардың өзі
де неологизм түрінде болды. Мысалы: алтын шаю (золотопромывание), атпа (извержение), желі (жила), теміртас (железняк),
құмтөбе (дюна), алыс өлшем (дальномер), керегетас (горсть),
сеппе (вкрапленностъ), шөктіру (осаждение), шөгінділер (осадки)
сияқтылар. Жаңа ұғымды білдіргендіктен, бұл сөздерді де неологизм дейміз. Шөктіру деген сөздің мағынасын салыстырыңыз.
Бұл сөз бұрын түйені еріксіз тізе бүктіруді (жатқызуды) білдірді,
ал қазір ол геология термині болып та есептеледі. Дəл осы сияқты
желі деп – бұрын тек бие байлау уақытында құлындарды тізіп
байлап қою үшін қазыққа керілген арқанды атаса, қазір тау жынысын білдіретін атау.
Бұл мысалдар геология мен тау өнері терминдеріне қатысты
екені, ғылымның белгілі бір саласындағы мамандарға ғана мəлім
екені айқын. Бірақ ғылымның бұл саласына қатысы бар заттар мен ұғымдар жөнінде сөз болған күнде, олар көркем немесе
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басқа əдебиеттерде қолданыла алады. Бұл сөздер қазақ тілі сөздік
құрамына, бір жағынан, неологизм болып, екінші жағынан, термин болып кірді.
Ғылымның барлық саласындағы терминдер жөніндегі мəселе де қазақ тілінде осылар алуандас, өйткені қазақ тілі терминологиясы жаңадан ғана жасалды. Тілдегі жаңалықтар алғашқы кезде неологизм түрінде көрінеді.
ə) Көркем əдебиеттегі неологизмдер
Лексикада жеке сөздердің сөздік мағыналарынан басқа ауыспалы, контекстік мағыналары деп аталатын тағы басқа қосымша
мағыналары болады. Бұл қосымша мағыналардың пайда болуы –
алғашқы кезде неологизм түрінде көрінеді. Қандай жаңа сөздер,
сөздердің жаңа мағыналары болмасын, алғашқы кезде тілде неологизм болады, ал сонан кейін олар жалпы халықтық характерге ие болады да, неологизмнен жалпы лексикаға ауысады. Мысалы, жер деген сөзді алсақ, негізгі мағынасынан басқа қосымша:
1) орын; 2) орта; 3) қашықтық; 4) кеміту, тағы басқа сол сияқты
мағыналары бар. Осылардың көпшілігі тілде неологизм болады.
Салу деген етістіктің де қосымша: 1) өру, тоқу, байлау; 2) құру, жасау; 3) себу; 4) көрсету; 5) орнату, тұрғызу, көтеру; 6) салық салу;
7) төсеу; 8) қозғау сияқты мағыналары бар. Мысалы, Еңбек – ата,
жер – ана (мақал). Тас түскен жеріне ауыр (мақал). Жаман еркек
жақсы əйелді жер қылады (мақал). Қарлығаштар əдемі ұя сала
бастады (С. Айни, «Бұхара», 61-бет.). Жер жырттық, қайнады
еңбек, егіс салдық (Жамбыл, тол., жин., 161 б-бет). Бірақ Попов зерттеушілердің алдына бар сырын жайып сала бермейтін
(Ғ. Мүсір., «Оян, өлке», 67-бет). Бұл салықты орындайтын болса, жазға салым деревня түгел қысылып қалады (М. Буб. «Ақ
қайың», 245-бет).
Бұл келтірілген мысалдардан сөздердің бəрі бірдей біркелкі
дəрежеде жалпы халықтық характерге ие бола бермейтінін
көреміз. Оның себебі, олардың бір мезгілде пайда болмауында:
кейбіреуі ерте, кейбіреуі кеш пайда болады. Демек, сөздің контексте ие болған мағыналарының əрқайсысы өзінің шығуына сəйкес
неологизм стадиясынан өтеді. Бірден жалпы халықтық лексикаға
ене бермейді.
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Кейбір өзгерістер омоним деп аталатын жеке сөз болып бөліну дəрежесіне дейін бара алады. Қазіргі қазақ тіліндегі от
сөзінің омонимдерін салыстырыңдар: 1) от; 2) ас, тамақ жəне азық,
жем. От деген сөздің алғашқы, негізгі мағынасы жарық. Түркі
халқының ертедегі жазу ескерткіштерінде біз от деген сөз азық,
жем (шөп) мағыналарында болғандығын да кездестіреміз. От
деген сөз от тауып алу нəтижесінде пайда болғандығына күмəн
келтіруге болмайды. Ал оның тамақ, азық, жем мағыналарына
келетін болсақ, онда ол, біздіңше, қосымша (екінші) болып саналады. Бірақ бұл сөздер мағына алыстығына қарай, қазіргі қазақ
тілінде омоним болып есептеледі.
Сөйтіп, басында неологизм ретінде басталған контекстік мағына бара-бара ауыс мағына болып танылады да, онымен місе
тұтпай, сөздің тұрақты мағынасына, онан да əрі қарай дами түссе,
омонимге, яғни өз алдына мағынасы тұрақталып, басы ашық жаңа
сөз болып кетеді.
б) Неологизмдердің жасалу жолдары
Тілдегі неологизмдердің пайда болу себептерін біз өндіріс
пен шаруашылықтың, сауда мен транспорттың, техника мен
ғылымның өсуімен байланысты, сол сияқты халықтың əлеуметтік
құрылысының өзгеруімен байланысты қарадық. Неологизмдердің
жасалу жолдары белгілі тілдің ішкі заңымен байланысты. Турасын
айтқанда, қазақ тіліндегі неологизмдер қазақ тілінің ішкі заңдарына сəйкес жасалады. Қазақ тіліндегі неологизмдердің жасалуының ең негізгі жолдары мынадай:
1. Сөздердің мағыналарының жаңаруы арқылы неологизм жасалады. Октябрьден кейінгі кезеңде көптеген сөздер
жаңа мағынаға ие болды, өйткені олардың бұрынғы мағыналары
жаңа ұғыммен үндесіп, жаңа тенденциямен шектес болды. Кейбір
архаизмдер немесе ескірген сөздер де жаңа мағынаға ие болды
жəне əдеби тілде қолданылып, соның арқасында олардың көпшілігі қазіргі қазақ тілі сөздік құрамына мықтап орнықты.
Мысалы, қазақ тіліндегі талқылау деген сөз Октябрь революциясынан бұрын иленген қайысты жұмсарту процесі мағынасында қолданылып келді, ал қазір талқылау (обсуждать) жаңа ма-
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ғынаға ие болды. Қарау деген етістік: бұл мəселені жиналыста
қарадық деген контексте мүлде жаңа мағынада. Талқылау мен
қарау етістіктері өздерінің негізгі мағынасында ертеден мəлім,
бірақ олардың осы соңғы қолданыстары таныс емес-ті. Мұндай
сөздердің ұшы-қиыры жоқ. Мысалы, тайғақтау (буксовать), байыту фабрикасы (обогатительная фабрика), жақтау (оклад),
сызу (черчение), іздеу (изыскание), еңкек (наклон), қақ (окалина, накипь), т.с. Көркем əдебиеттен кейбір мысалдар келтірейік:
Көшекбаевтың орындауында Сейтектің «Бес қыз» жəне «Заман» атты күйлері нотаға түсірілді («Қазақ əдебиеті», Жұбанов,
2-бет). Сережа сызуларын осы ас дайындайтын беті бұжыр
столдың үстінде сызатын (А. Буб., «Рассказ о костре», 1951, стр.
25, қаз. аудармасы).
Осы типті неологизмдер периодикалық баспасөздерде де жиі
кездеседі. Мысалы, «Қазақ əдебиеті» газетінің бір номерінде
жазушы М. Əуезовтің көлемді бір мақаласы жарияланған. Бұл
мақалада біз мынандай неологизмдерді кездестіреміз: талдау (анализировать) деген сөздің орнына жүйелеу; мысалы, аударманың
теориялық жəне практикалық мəселелерін жүйелейтін жеке
кітаптар, зерттеулер... пайда бола бастады. («Қазақ əдебиеті».
№40, 3-бет, 1955 ж.) Үлгі деудің орнына өнеге. Мысалы, Советтік
реалистік аударма өнегесінің заңдылық жайларын ғылыми теория тарапынан түсіну міндеттері тіпті үлғая түсіп отыр (сонда). Түбірлі орнына түбегейлі. Бұл айтылғандар... аудару ғылымының түбегейлі негізі болмақ (сонда).
Мұра орнына мирас, əрине – əлбетте, тұжыру – тұйықтау,
барлық – барша, пысықша орнына пысықай, əлем орнына ғалəм,
шұңғыл – шүңет тағы басқалар орынды қолданылған неологизмдер.
Бұл келтірілген сөздер бізге таныс; біз оларды естуіміз де,
əдебиетте кездестіруіміз де мүмкін, алайда бұл мысалдарда олар
басқаша мағынада құлпырып жайнап, неологизм болып тұр.
2. Аффикстік неологизмдер. Соңғы кездерде жаңа сөз жасау үшін көне аффикстер сирек қолданылады. Мысалы, бастауыш (подлежащее), баяндауыш (сказуемое), сақтағыш (предохранитель), қорытпа (сплав), басқарма (правление), қолжазба
(рукопись), құрам (состав), құрама (соединение), сызу (чертеж),
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қабаттама (прослойка), сеппе (вкрапленность, прибор), салық
(налог), сөйлемше (выражение), тағы басқалар. Мысалы, Бастауыш жазудың негізгі түрлері (С. Көб. Орын. арм., 193-бет).
Басқарма мүшелерінің жиналысы болып бітті (С. Айни «Құлд».).
Дерсу көп уақыт көздеп, басын құндақтап екі рет көтерді, шамасы серппені басқысы келмеді (Арс., «Дер. Уз.» 231-бет.). Бірақ
бұл жылдарда дивизияныц құрамы қатты өзгерді (Л. Чек., Біздің
жер. таң атты, 13-бет).
Бұл мысалдардан -ыш, -ғыш, -ма, -ба аффикстерін жəне
олардың -м, -ыш, -ше тағы басқа варианттарын көреміз. Бұлардың барлығы байырғы түбір сөздердің негізінде жаңа сөздер жасайтын қазақ тілінің өнімді аффикстері. Орыс тілінен енген
сөздердің түбірінен қазақ тілі қосымшалары арқылы неологизм
жасалады. Мысалы, награда – наградтау, кокс – кокстеу, мартен – мартендеу, реакция – реакцияшылдық, кристалл, тағы сол
сияқтылар.
Сонымен, қазіргі қазақ тілінде неологизм жасауда сөз жасаушы аффикстердің маңызы зор.
3. Сөздердің бірігуі арқылы жасалған неологизмдер. Неологизмдердің бұл түрі екі сөздің бірігуі арқылы түбірдегі екі
компоненттің мағыналарынан мүлде басқа үшінші бір мағынаны
тудырады. Соның нəтижесінде ол неологизм болып лексикаға
ене бастайды. Мысалы, бесжылдық – бес жəне жылдық деген
сөздердің бірігуінен жасалып, орыстың күрделі сөзі пятилетка
деген сөзінің мағынасын білдіреді. Сол сияқты, онжылдық – он
жəне жылдық деген сөздерден, бүкілодақтық – бүкіл жəне одақ,
қолөнер – қол жəне өнер деген сөздер қосылып, біріккен түрде ремесло мағынасын білдіреді;
Қазіргі қазақ тіліндегі бұлар сияқты біріккен сөздер үш топқа
бөлінеді:
а) Неологизм болып біріккен сөздердің бір тобы өздерінің
жаңада ғана жасалғандығына қарамай-ақ, тез арада қалыптасып,
жалпы халықтық лексикаға ауыса бастайды. Неологизмнің бұл
тобына еңбеккүн, шетел, көзқарас, т.б. сөздер жатады.
ə) Бір топ сөздер қазақ тілі лексикасы кұрамына көптен енгеніне қарамастан, олардың қолданылу сиректігінен жалпы халықтық характерді қабылдай алмай келеді. Мысалы, гостермин-
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ком, антбұзар (клятвопреступник) деген сөзді қазақ терминологиясына аудармашылардың талабы бойынша енгізсе де, күні
бүгінге дейін қалыптасып кете алған жоқ. Бұл сияқты, көкейге
қонымсыз, ескірген ұғымдармен байланысты, ойдан шығарған
кездейсоқ неологизмдер варваризм дəрежесінен аса алмай, тілдің
лексика құрамына енбейді, сөйтіп біраз жүреді де, бара-бара
ұмытылады.
б) Бір топ сөздер лексикаға енбейтін болғандықтан тар мағынадағы ғылыми-техникалық терминология көлемінде қалады.
Мысалы, өнертабыс (изобретение), қолөнер (ремесло), үндеухат
(листовка), тағы басқалар. Бұл сөздер көбінесе аударма əдебиеттерде кездеседі, ал қолтума көркем əдебиетте біз оларды сирек кездестіреміз. Бұған бір жағынан орфографиялық ережелердің
тұрақтамауы да əсер етеді, өйткені сөздер бірде бөлек, екіншіде
бірге жазылып, əлі жалпыға мəлім, таныс сөздер қатарына кіріп
əдебиеттен кең қолданыс таба алмай келеді.
4. Орыс тілінен ауысып енген неологизмдер. Тілдің сөздік
құрамына жаңа ұғымдармен, жаңа заттармен, техникамен бірге
басқа тілдерден жаңа атаулар келіп енеді. Біздің тілімізге ең алдымен орыс тілінен жəне орыс тілі арқылы басқа тілдерден көптеген жаңа сөздер енді. Бұл неологизмдер өздерінің өмірге қажеттілігі нəтижесінде қазақ тілінің сөздік құрамында тез
қалыптасады. Мысалы, XX ғасырдың бас кезінде шығып тұрған
«Айқап» журналында: Қара жерде ат арба, от кемемен жаһанды
кезді. Атсыз жүретұғын арба һəм шана (автомобиль) шығарды.
Дүнияның төрт бұрышыменен тездетіп, телеграмма арқылы
сөйлеседі. Ерінсе, үйінде отырып, телефон арқылы сөйлеседі1.
Автомобиль, электричество, телеграмма, телефон, трамвай
ол кезде, яғни XX ғасырдың басында (1912–1913 жж.), неологизм еді. Бұған текстегі берілген адаптация дəлел бола алады...
Бұл келтірілген мысал сөздер бір тілден екінші тілге ауысқанда,
екінші тілге ең əуелі варваризм түрінде еніп, одан кейін неологизмге айналып, ал одан əрі сол енген тілінің сөздік құрамына
кіретіндігін растайды. Сондықтан трамвай, автомобиль, телеграмма, телефон, электричество деген сөздер осы айтылған са1

«Айқап». 1912. №9, 19-б.
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тылардың бəрінен өтіп, қазақ тілінде қалыптасып, жалпы халықтық характерге ие болды, неологизм дей алмайтын сатыға көтерілді.
Сонымен, лексиканың даму процесінде неологизм ұғымы өтемөте жылжымалы болып саналады. Өйткені тілде жаңа сөздер туып
жатады да, бұрынғы неологизмдер жалпылама лексикаға үздіксіз
ауысуда болады. Бұл – сапырылысу емес, дамудан туған қозғалыс.
Сондықтан, договор, гонорар, вотум, арбитр, аванс, проза, алимент, авиатор, селекционер, держава, дилемма, лагерь, вагонетка, купе, трест, директор, ларек, т.б. əзірге неологизм. Мысалы, Договордағы үй қайда, жұмыс киім, аванс қайда? (Ғ. Мұст.,
«Қар», 108-бет.) Ол бірнеше ларек ашқан соң ауданға кетіпті
(сонда). Арба саймандарының бұзылғаны болса, трест жөндеп
береді (сонда). Көркем прозадағы образдылық тəсілдер олардың
еңбегінде де орасан зор орын алған (М. Əуезов. «Қазақ əдебиеті»,
7/Х. 1955). Алматыдағы бір фабриканың директорының əйелімін (С. Мұқ., «Сырдария», 5-бет). Купедегі столдың астынан
үлкендігі кісінің құшағына əзер сыятын қабығы жасыл жолақты
қарбызды Байжан тартып алды (сонда).
5. Калькалау арқылы пайда болған неологизмдер көп
емес: мысалы, өндіріс сөзі калька болып есептеледі, ал төрт қыр
(четырехгранник) калька емес, өйткені ол – орыс сөзінің дəл аудармасы. Сонымен, «калька» деген терминнің өзі де, ұғымы да
қазіргі өскелең қазақ тілінің талаптарын қанағаттаңдыра алмайды. Сондықтан біз бұдан былайғы жерде сөзбе-сөз аудармада
орыс тілінің қазақ тіліне тигізген əсері жөнінде айтқанда «калька»
терминін кең мағынада қолданамыз; яғни «калька» деген ұғымға
орыс тілінен қазақ тіліне дəл аударылған сөздерді де қосамыз.
Мысалы, көбейткіш: сөздің түбірі – көп, -ейт – аффикс, кіш –
аффикс, орыс тіліндегі множ-и-тель қосымшасына сайма-сай
келеді; анықтауыш (определение) деген сөз определение дегенге
дəлме-дəл; сондай-ақ, шығарма – произведение, қалыптандыру –
восстановление, құбылыс – явление, серпінді – упругий, еселік –
кратность, толықтауыш – дополнение, басқарма – правление,
бастауыш – начальный, есептік – количественный, т.б. толып
жатыр. Мысалдар: Оның үстіне бұл жүйедегі теория өзінің
кейбір шешуші, анықтаушы негіздері тарапында жемісті түрде

292

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

өрістеу жолына əлі де түсе алған жоқ («Қазақ əдебиеті» газеті,
№40, 1955 ж. 3-бет). Көбейтілетін санды көбейер, көбейтетін
санды көбейткіш деп айтамыз. (Попов, Арифметика, 5-класс,
1933, 23-бет). Бұл арада Ғабдолла Тоқайдыц шығармалары туралы сын айтқалы отырған жоқпын (С. Мұқ., «Менің мект»., 457бет). Ауылдағы бастауыш мектепті екеуі де «өте жақсы» деген
бағамен бітірген (А. Ханг. «Ал»., 192-бет). Партияға алу туралы мəселе бастауыш партия ұйымының жалпы жиналысында
талқыланып шешіледі (КПСС уставы, 7-бет).
Қазақ тіліндегі қазіргі кездегі калькалардың революциядан
бұрынғы кезеңдегі калькалардан айырмашылығы – жаңа ұғымдарды саналы түрде аудару арқылы өмір қажетінен тууының
нəтижесі болып табылады. Сондықтан қазіргі калькалар орыс
тілінің тəжірибесіне сүйеніліп жасалады.
Қазақ тілінде калька жасауда орыс тілінің игілікті əсері ерекше байқалады. Неологизмдердің бұл түрі көп жағдайда баспасөз
арқылы халық арасына кең таралып, жиі қолданылуына қарай, тілдің лексикасына еніп, қалыптасып кетеді. Бірақ, негізінде, калька
қай тілде болса да жағымды құбылыс болып саналмайды. Өйткені
неологизмнің өзге түрлері қазіргі күндегі өскелең мəдениеттің
күнделікті əдебиеттері арқылы тез тарап, тілде тез қалыптасып
отырса, кальканың ішінде əуел баста халыққа түсініксіз болғандықтан, тілде тез арада қалыптасып кете алмай, лексикадан шығып қалатыны да болады. Сондықтан мүмкіншілігінше калькадан
аулақ болған жөн.
Сондай-ақ, калькаға аббревиатурларды да жатқызуға болады,
бірақ қазақ тілі тəжірибесінде бірен-саран қысқартулар болмаса, көбіне орыс тілінің аббревиатуралары түгелге жуық алынып
отырады. Мысалы, СССР, КПСС, ҚХР (русс. КНР), АҚШ (русс.
США), мехцех (механический цех), жилкомбинат, Минпрос (министерство просвещения), тағы басқалар; аэрошана (аэросани),
автоара (автопила), автосуарғыш (автопоилка), автоқалам (авторучка), тағы басқа күрделі сөздер де неологизмге жатады.
Неологизмдер, жоғарыда айтылғандай, тарихи категория, өйткені олар тек белгілі кезеңге дейін ғана неологизм болып жаңа сөз
ретінде тосырқауға ұшырайды да, бара-бара қалыптасып, тілдің
сөздік құрамына еніп, неологизм болудан қалады.
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§32. ВАРВАРИЗМДЕР
Бір тілдің өзінде баламасы бола тұрып, өмірге қажет болмаса
да шет тілден орынсыз қолданылған сөздерді варваризм дейміз.
Əрине, шет тілден енген сөздердің немесе қолданылған сөздердің
бəрін варваризм екен деуге де болмайды.
Сөз ауысу қажеттіліктен болса, варваризм – зəрулігі жоқ, орынсыз қолдану. Сөйтіп сөз ауысу тарихи категория болса, варваризм – стильдік, тұрақсыз категория.
Мұнда варваризмдерді шет тілден енген сөздерден ажыратудың басты белгісі – ол сөздердің сол тілде баламасы – дублеті болуы. Мысалы: ужасно деген сөздің қазақшасы сұмдық; далыле
дегеннің дублеті əрі, əрі қарай, отлично – өте жақсы, т.с.с. бола
тұрып, кейде орынсыз орысшаланып қолданылады. Қазіргі қазақ
тіліндегі варваризмдерді екі түрге бөлуге болады.
а) Сөйлеу тілінің əсерімен пайда болған варваризмдер
Əдебиетте сөйлеу тілінің əсерімен варваризмдердің қолданылуын ешқандай дəлелмен ақтауға болмайды. Өйткені қазақ лексикасында мазмұнын толық беретін дəл баламасы дайын тұрғанда
сол сөздің басқа тілдегі варианты қолданылады. Мысалы, Бірін
орталық складтан алуға требование жазса, бірін қолдан жасауға
наряд беріп отыр (Ғ. Мұст. «Қар»., 216-бет). Түнгі прогулкаға
шыққан ол, қабағын шытына қарады (сонда, 211-бет). Тас известь
карьерлері тоқтап қалды (сонда, 207-бет). Қарағанды көмірінің
өзгеше бір қасиеті серы, фосфоры аз екен (сонда. 137-бет). Жез
түтіктермен келіп, нефть тамшылағанда газ шығуға жол таппай, поршеньді кейін серпеді (сонда, 134-бет). Что вы, что вы, –
деді секретарь Анатолий Кондратьевичті өкпелетіп алған екемін
деп, – о не дегеніңіз? (С. Мұқ. «Сырдар»., 114-бет) Биік моралі
жоқ адам халыққа тəрбиеші бола алмайды (сонда, 251-бет).
Бұл келтірілген мысалдардан ешқандай қажеті болмаса да,
тілімізде басқа тілдерден сөз қыстыру əдеті бар екендігін көреміз.
Варваризмдердің бұл құрамында зат есімдермен бірге есімдердің
жəне есімдіктер мен етістіктердің талғаусыз араласып жүргені
байқалады. Əрине, бұлайша қолданушылық əрі заңсыз, əрі орын-
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сыз, тек тілді шұбарлап, көркем шығарманың сапасын төмендететін жəйт екені есте болу керек.
Бұл қолданылудағы заңсыздықтар тіліміздің ұлттық сипатына, дəстүріне қайшы.
Қазақ тіліндегі басқа тілдерден енген сөздердің құрамында, сол
сияқты араб-парсы тілдерінен енген сөздердің ішінде де етістіктер
кездеспейді. Басқа тілдерден енген сөздердің əсерімен етістіктер
қазақ тіліндегі қосымшалар арқылы зат есімдерден жасалады. Мысалы: награда, ремонт, электр тағы басқаларынан наградтау, ремонттау, электрлендіру сияқты болып жасалады.
Сын есімдерге келетін болсақ, бұл категория да шет тілден ауысып пайдаланылмайды. Тек халық тілінде айтылуына қарай, ерте
кезде қалыптасып кеткен бірнеше сөз ғана бар (оны жоғарыда, сөз
ауысу тақырыбында айтқанбыз). Бұдан басқалай, осы жолмен сөз
ауысу жалпы тəжірибеде кездеспейді.
Түркі тілдерінің бəрінде де есімдіктердің басқа тілдерден ауысып ену фактісі кездеспейді, сондықтан да жоғарыда келтірілген
мысалдардағы есімдіктер варваризмдер болып саналады.
Сөйтіп, жоғарғы мысалдарда қолданылған требование, прогулка, известь, нефть, мораль дегендер варваризмнің ең сыпайы
түрлері болса, тасқайт (таскать) етті, нашауайт (ночевать)
қылдық деген сияқты сөздердегі тасқайт, нашауайт сияқтылар –
дөрекі түрлері. Бұлардың бəрі де тіл шұбарлаушылық.
Варваризмдер өткен дəуірде де болған. Əрине, ол кездегі сөз
қолданушылық тəжірибеде көптеген кемістік бар екенін білеміз.
Оларға бүгінгі таңдағы талапты қою да дұрыс болмайды. Тіпті,
өзгесін былай қойғанда, «сөз сарасын» сұрыптап, «іші – алтын,
сырты – күміс» нелер асыл сөзбен өлең үлгісін көрсеткен Абайда да бірен-саран варваризмдер кездесіп қалады. Бұл – оның өз
басының талабынан емес, заманының əсерінен. Мысалы:
Самородный сары алтын
Саудасыз берсең алмайды,
Саудыраған жезіне
(А. Құнанбаев, тол. жин., 1948, 34-б.)
немесе:
Өз бетіңмен тəуекел
Занимайся прямотой (сонда, 43-бет).
Көп пьяншік нені ұғар (сонда, 129-бет).
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Мұндағы самородный, занимайся прямотой, пьяншік дегендер варваризм екені даусыз. Əңгіме мынада, Абай осы варваризмдерді сөз таба алмағандықтан қолданған жоқ. Ол əдейі бірін
ең асылдың асылы, сары алтынның ең жақсысы – «самородный»
десе, екіншіде пьяншік деген сөз арқылы ең жексұрын адамды
жерлеп отыр. Олар үшін қазақ сөзі аз, олар қазақ сөздеріне құлақтары үйреніп болған деп, əдейі орысшылап қолданған болу
керек. Өйткені ол кезде орысша сөгу – найзамен түйрегендей болатын.
Сондықтан заманына сай, араб-парсы тілдерінен қолданылған
сөздерді де варваризм дейміз. Бірақ XІX ғасырдағы варваризмнің
түрі де, түсі де мүлде бөлек.
Сол кездегі кейбір шығармаларды оқып отырсақ, варваризмдерден ат сүрініп жығылғандай. Əрине, оны олар варваризм деп
санаған емес, қайта заманына сай, ең мəдениетті шығарма деп есептеген. Біздің заманымыз ондайларды мүлде басқаша бағалайды.
Біздің тілімізде басқа түркі тілдерінен жаңа сөздер қолданыла
бермейді. Өйткені бұл тілдердің бəрі де қатар дамып келеді. Ал
бұл тілдердің əрқайсысында орыс тілінен енген сөздерді пайдалану дəрежесі əртүрлі, яғни кейбір тілдерде ауысқан сөздерді
пайдалану басым болса (мыс; якут, алтай тілдерінде), екінші бір
тілдерде, басқаларға қарағанда, аз пайдаланады (мыс: өзбек, əзірбайжан тілдерінде). Бұның себебі сол кездегі тарихи жағдайлардың əсерінен. Мысалы, əзірбайжан мен өзбек тілдерінің дамуына
көп уақытқа дейін араб-парсы тілдерінің əсері күшті болса, қазақ
тіліне араб-парсы тілдерінің əсері олардың дəрежесіне жеткен
емес, əрі араб-парсы тілдерінен сөз алып пайдалану ерте кезде өте
нашар болса, Октябрь революциясынан соң мүлде тоқталды; жаңа
ұғымға қолдануға қажетті қорды да ол тілдерден іздеген емес.
Қазіргі тілімізде араб-парсы тілдерінен келген варваризмдер
жоқтың қасы; тек азын-аулақ сөздер, негізінен, аударма əдебиеттерде кездеседі. Ал революцияға дейінгі кезді алатын болсақ,
араб-парсы тілдерінен алынған, халыққа түсініксіз варваризмдер жиі қолданылған, осы себептен сол кездегі маңызды деп бағаланған көптеген шығармаларды қазіргімен салыстырсақ жаргондық1 шығармалар деп айтуға да болар еді. Кейбір қазақ ақын1

«Қазақ əдеби тілінің пайда болуы мен дамуы жəне қазақ тілінің диалектологиялық мəселелері». Алматы, 1952. 24-25-бб.
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жазушыларының қайсы бір шығармаларында араб-парсы тілдерінің əсері тым күшті болды. Мысалы, оған Ақан сері шығармаларынан бір үзінді келтірейік.
Хат жаздым қолыма алып қалам, сия,
Шири зат духтар шаһи гүл назия
Əр нақыш жадкəмді түстерсіңіз,
Діл арайы діл қанзай гүл нақия
(Ақан сері).
Ақан серінің бұл өлеңі оның қадірменді, қасиетті жан түкпірін
қозғап, ой өлкесін тебірентетін асқақ əн сөздеріне мүлде жанаспайды. Өйткені 21 сөздің 18-і араб-парсы сөздері болса, 3-ақ
сөз байырғы қазақ тілінен алынған (Ақан бұл өлеңін араб тілін
жақсы білетін, арабша көп оқыған асқан сұлу молда қызға арнап
жазыпты дейді С. Мұқанов).
Егер бұл өлеңнің кейбір сөздері ғана түсініксіз болса, онда
бұны варваризмге жатқызуға болар еді, бірақ шығарманың көпшілік сөзі сол тілде сөйлейтін халыққа түсініксіз, шет тілдік сөздер
болғандықтан, тілімізде мұндай шығармаларды таза араб-парсы
тілінде жазылған шығармалар деп есептейміз.
Өткен ғасырдағы ақындардың қайсысында болса да араб-парсы сөздері, татар-түрік тілі элементтері, шағатаизмдер жиі ұшырап отырады. Кейбіреулер таза арабша да, парсыша да жазатын
болған. Кейбіреулері қазақша-татарша, енді біреулері қазақшашағатайша аралас жазған. Солардың ішіндегі ең таза қазақша
жазғаны – Абай. Оның өзінде де заман табы жатқанын көреміз.
Сөйтіп, өткен ғасырда варваризмдер негізінен бес тілден (араб,
парсы, шағатай, түрік, татар) ауысқан, яғни сол тілдерден сөз
қолдану арқылы өлең-жырлар шұбарланып отырған. Оған қисса
тілдері айғақ бола алады.
XX ғасырдың бас кезінде термин сөздер мен варваризмдер
араласып кетті. Сол кезде шыққан əдебиеттерден біз көптеген
термин сөздерді, сонымен қатар варваризмдерді де кездестіреміз. Бұлардың көпшілігі тіліміздің лексика кұрамына енді.
Қазіргі кезде қазақ тілінде мына сияқты сөздер қалыптасып кетті:
поезд, шар, самолет, машина, пəуеске (повозка), т.б.с. Сол кезде Семей үйезінде қазақ тілінде жазылған бір мұғалімнің (Тайыр
Жомартбаевтың) романына тоқталайық. Бұл роман 1912 жылы
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Семейде жарыққа шыққан. Романда варваризм болып саналатын
біраз сөздер бар, өйткені сол кезде шыққан жаңа атаулар əртүрлі ат
алып жүрді. Мысалы, бір шығарманың өзінде поезд сөзінің мына
сияқты атаулары болды: поезд, отарба, машина жəне т.б. Мысалы: бірнеше күндер пароход бірлəн жүріп, Омски шаһарына барып, машина (поезд) бірлəн бір екі суткеде Уфа шаһарына да
жетті (Т. Жомартбаев, «Қыз көрелік», Семипалатинск, 1912,
17-бет.). Пароход, отарбамен воздушный шар таңырқап, тамаша айлап (сонда). Немесе: Поезға отырып үйіне ол тез қайтты
(Сонда, 20-бет). Бұл фонарьдың бағасы үш мың сом (сонда, 21бет). Магазиннің довернайына перуаттап айтты (сонда, 31бет). Топыраққа көмбестен үшбу резинка бірлəн ішіне аузынан
үрлесе, сол əуелгідей тіріліп дүнияға келеді (сонда, 32-бет). Қазан
шаһарының бір ноғайы степной қазақ екенін таныды (сонда, 31бет). Көп тұрмады пароход та қышқырып жүріп кетті (сонда,
16-бет).
Бұл мысалдардағы поезд, пароход, фонарь, магазин, резинке сөздері сол кездердің өзінде варваризмдік дəрежеде болса, ал
кейінгі кезде қазақ əдеби тілінде қалыптасып кетті. Ал мына сөздер доверенный, степной, қышқыру жəне т.б. осы кезге дейін
варваризм екені айқын. Бұл шығармада кездесетін осындай
көптеген араб-парсы, немесе татар-түрік сөздерін біз сол кездегі
əдеби тілдің бір модасына жатқызамыз. Сөйтіп, поезд, пороход,
резина, машина дегендер қажеттіліктен туған неологизм болса,
доверенный, степной, қышқыру дегендер қажетсіз, сондықтан варваризмдер.
ə) Көркем əдебиеттегі варваризмдер
Көркем əдебиеттегі кейбір варваризмдерді автор геройларын
əшкерелеу мақсатымен немесе сол шығармаға қатысушы кейіпкерлерін басқадан айрықша көрсету үшін қолданады. Мысалы,
қазақ əдебиетінің классигі Абай Құнанбаев өзінің əңгімелесуші
адамының мінез-құлқын, нағыз надандығын əшкерелеу мақсатымен, оның оқыған намазын мысалға алады. Намаз сөздері тек
құраннан ғана алынуға тиіс болса, бұл адам намазын ең жеңіл
өлеңнен бастап, бара-бара орыс сөздерін де қолданған. Яғни ол
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аяғында шатасып, орыстың «пошел» деген сөзін жəне «дереу»
(вдруг) деген сөзді араластырады да, өзінің намазын сандырақшатпақтармен бітіреді. Мысалы:
Еннатайна кəлкаусар
Пошел дереу күнəкар
Аяғын ойлап айтқаны:
Əні-шəні күлаптар (Абай т. 1954, 123-6).
Мұны талдағанда: 1) Енна агтайнакə əлкəусəр – кəусердің
суы сізге болсын (Қаусар – жұмақта болады дейтін жорамал өзен);
2) дереу – вдруг; 3) пошел – кет, т.б. (əннə шанəка һуəлəбтəр).
Талантты ақын қараңғы қазақ байын сықақ еткенде ең жеңіл
дұғаны да бұзып оқыған, надан адам екенін суреттейді. Намаздың
тексін бұзып оқитын болса, үлкен күнəға саналған. Сондықтан
да Абай Құнанбаев өз өлеңдерінде күнəның барлығы надан байда екенін айтады. Тағы да бірер мысал: Ал енді жатыңдар балалар, – деді Қопабай, – Ертең забота көп болады. Сиырлардың
көбін өздерің собирайт қыласыңдар. Бұндай беда болған күні
орыстар сиырларын айдап келе қоймас. Пьяный орыстардан
аулақ болыңдар. Шорт знает, сабап кетуі де мүмкін. (С. Мұқ.,
«Менің мект». 344-бет). Нешево, нешево, – деді ол, суыққа піскен
беті алмадай қызара бөртіп, – не бойся, он хороший (Сонда,
352-бет).
Бұл мысалдарда забота, собирать, беда, пьяный, шорт знает, нешево, не бойся, он хороший деген варваризмдер кездеседі.
Автор бұл сөздерді қазақ тексіне енгізе отырып, қазақ жəне орыс
сөздерін араластыра айту өз геройының əдеті екендігін бейнелейді.
Кейбір авторлар кейіпкердің ыңғайына қарай сықақтау үшін
де қолданады. Мысалы: Енді Байжан үлкен бір тəуекелге бел
байлағандай, ентелей сырғып, Рязановқа төніп: орыскей оден
ауыл три баба сəр баба болыпты... эята правда, – деді үш
саусағын шошайтып. Бұл манағы – орыстың бір тұқымынан үш
қатын патша болыпты, сол рас па? – дегені еді (Ғ. Мүср., «Оян
өлке», 38-бет). – Кім берген? Заказ берген кім? – деп сұрайды. –
Пернер, – деді Баянды, – Екі жүз штук заказ берді. Сорок пять
штук гатауа!.. хороший железі, көменнай железі! (сонда, 231бет).
Кейбір ақындар өз шығармаларында орыс сөздерін қолдануға бейім тұрады. Олар шет тіл сөздерін қолдануды халық прак-
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тикасынан пайдаланады. Мысал ретінде халықтың бір күлдіргі
өлеңіне тоқталалық.
Астымда мінген атым генадушка,
Шабамын көңіл ашып немношке.
Не стоит жить етуге на свете,
Азырақ ойнап-күлмей маладушка.
Не опторой, перуай сорт соның өзі,
– Никогда не забуду айтқан сөзі.
Лондонда Парижбенен ондай жан жоқ,
Руссияда родилась жалғыз өзі1.
Бұндай өлеңдердің ел аузында көбірек өмір сүретіні, біріншіден,
əні болса, екіншіден, олар пародиялық жанрға жатады, сондықтан
оларда халықтық мəн бар. Бұл өлеңдердің авторлары ұмытылса
да, ауыздан ауызға таралып, бүгінгі күнге дейін өмір сүрген.
Сонымен қатар, егерде поэзияда қазақ, орыс сөздері аралас
келетін болса, онда бұл өлеңнің авторын ертеректе орыс тіліне
жетік деп есептеген. Ал егерде араб-парсы сөздері кездессе, авторларын діни жағынан оқуы күшті, ғалым деп санаған. Мысалы,
С. Мұқановтың «Менің мектептерім» деген романында мынадай
өлең тексі келтірілген.
Орыстың бір қаласы Крешуай,
Япырай, Қабдолланың мынасын-ай!
Тапқаны мөшкедей бір старушка,
Сабаздың тамаша ғып тұрысын-ай!
Бұл шумақтағы крешуай (крестовое), старушка (кемпір) деген сөздер ұғымды ауырлатып тұр. Ұғымның ауырлап, түсініктің
қиындағанын да ол кезде ақынның күштілігі деп санаған. Орыс
сөзін өлеңге кіргізген ақынмен айтысуға болмайды, ол ең мықты
ақын деп санаған. Өйткені мұндай стильге өзіндей етіп, орысша
сөз қосып жауап беру керек болған, ал ол үшін орысша білу керек.
Шындығына келгенде, мұның бəрі қазақтардың орыс тілін білуге
талпынған талабынан шыққан. Сөйтіп, кейбір варваризмдер ойды
ауырлатып, мағынаны қиындатады.
1896 жылы «Известия Казанского университета» деген журналдың бетінде шыққан бір өлеңнен мысал келтірейік.
1

Халық өлеңінің бұл тексі Қазақ ССР халық артисі Ғарифолла Құрманғалиевтың
«16 қыз» деген өлеңінен алынды.
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Астыма мінген атым генадушка,
С утра работаем қара кешке.
Көп айдың көрмегелі болды литса.
Жүрмісің здарова мила душка.
Астымда мінген атым саврасна
Болмайды қыз бен жігіт согласна,
Болғанда қыз бен жігіт согласна,
Сөйлейді əке-шеше напрасна.
Дарагой шернабрауи гəуһəр көзің,
Облыста Торғайский жалғыз өзің
Орынбор Лондонменен жүрсем дағы,
Никогда ни забуду айтқан сөзің.
Жақұттай жарқырайды екі көзің
Орынбор, Парижбенен Лондонда жоқ
Қазақтан как родилась сенің өзің.
Мұнда орыс сөздерінің бұзылып қолданылуы бұл өлең авторының оқымағандығынан деп түсіну керек.
Бұл өлеңдегі орыс сөздерін, қазақ тілінде олардың эквиваленттері болғандықтан, варваризм дейміз. Мысалы: Генадушка –
гнедой – торы; с утра – таңертеңнен; работаем – істейміз;
лицо – бет; здарова – здорова – аман-сау; мила – милая – сəулем;
душка – душа – жан; саврасна – саврасый – құла; согласна – мақұл; напрасна – напрасно – бекер; дарагой – дорогой – қымбатты;
шернабрауи – чернобровый – қара қас; никогда– ешқашан; ни забуду – не забуду – ұмытпаймын; как – қалай; родился – родилась –
тудың1.
Бұл мысалдардың көпшілігінде ақындар мен жазушылар өз
пікірлерін жəне олардың білімдерін сипаттау үшін, орыс сөздерінің қазақ тілінде эквиваленттері бола тұрса да, орыс халқымен
тығыз қатынаста болғандықтан, күнделікті сөйлеуінде орыс сөздерін қолданғанын ескеру керек.
Араб-парсы тілдерінен қолданылған варваризмдер революцияға дейінгі кездегі ақын-жазушылардың діни оқығандығы себепті діни сөздердің таралуына байланысты болатын. Революция1

Известия общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете. 1896. Т. VІІІ. Вып. 6. (Записано А. С. Идигеным стр. 364).
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ға дейінгі қазақ жазуына татар жазуының əсері тиді, өйткені
қазақ тіліндегі көптеген кітаптар Петербург, Қазан, Орынбор, Омск,
Семипалатинск қалаларында басылып шықты. Оларды жарыққа
шығарушылар да, редакциялаушылар да көбінесе татарлар болған.
Міне, қазақ тіліндегі варваризмнің жайы осындай.
§ 33. КІТАБИ ЛЕКСИКА
Кітаби лексика дегеніміз қазақ халқының өткен өмірінде дінге
байланыса жасалған əдеби тіл дəстүрінің бір үлгісі.
1. Кітаби лексиканы түсіну үшін кітаби тілдің бетін ашып
алуға тиіспіз. Ол үшін алдымен əдеби тіл дегеніміз не? Осыған
тоқталайық. Əдеби тіл – қалыптасқан нормалы тіл дейміз. Ал
норма дегеніміз не? Ол ауызекі сөйлегендегі сияқты, сөйлемді
қалай болса, солай құрап, сөз тіркестерін дəстүрлі қалыптан адастырып, жалғау, жалғаулық, демеуліктерді не орынсыз, не басы
артық қолданушылық емес, жазу тілінің үлгісімен қалыптасу.
Ендеше əдеби тіл ең əуелі-ақ жазуға сүйенеді. Жазу стилінсіз
əдеби тіл болмақ емес. Олай болса, əдеби тіл болу үшін əдебиет
болуы қажет. Мейлі, ол көркем əдебиет болсын, мейлі, ол ғылыми
əдебиет, мейлі, жалпы əдебиет болсын, əйтеуір жазу тілі болу
керек. Əдебиет жоқ жерде əдеби тіл де болмайды. Əдеби тілді
көне латын тілінде lіttera (жазу) деп атаған болатын. Сонымен,
XІX ғасырдың ар жағында казақ тілінің жазу мəдениеті болды дегенге архивте кездесетін жазу документтер дəлел болады. Олай
болса, Бұқар жыраудың замандастарын, онан да ілгеріде өткен
Шал, тағы басқаларын ескере келіп, Абай заманына дейінгі тілді
көне əдеби тіл деп атаймыз. Шынында да, солай деп атағанымыз
жөн.
2. Қазақ халқының ұшан-теңіз бай ауыз əдебиетін ескере келе,
олардың өзіндік нормасы, ерекшелігі бар екенін, осының өзінде
де əдеби тіл элементі басым жатқанын көреміз. Жазу мəдениеті
жоқ тілдерде, немесе жазу мəдениеті əлсіз тілдерде бай ауыз
əдебиет тілінің өзі əдеби тілдің ролін атқарады. Ауыз əдебиетінің
тілі жөнінде атақты орыс ғалымдары: В. Виноградов, Обнорский
сияқты академиктер, профессор Якубинский, поляк академигі
Дерславинский «Орыстың көне əдеби тілі ІX ғасырда ауыз əдебиеті түрінде басталды» деген сияқты пікір айтқан болатын. Бірақ
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мұны қазақтың жаңа əдеби тіліне, əсіресе қазіргі əдеби тіліне,
қарсы қоюға болмайды. Мысалға, қырғыздың «Манас», «Семетей» дастандарын, түрікпеннің «Кероғлысын», қалмақтың «Жангерін», қарақалпақтың «Қырық қызын», алтайдың «Қозы Көрпешін», қазақтың «Қобыланды», «Қыз Жібегін» алсақ, бұларда белгілі норма жоқ деуге болмайды, бірақ бұлардағы норма – жазу
тіліне норма бола алмайды. Сөйтіп олардың екі жақтылығын естен
шығармау керек. Əдеби тіл – ұлт тілінің ең жоғарғы түрі; бірақ
ұлт тілі болып қалыптаспаған тілдерде де əдеби тіл болатындығы да белгілі. Бұған керегі – ұлт болу емес, жазу мəдениеті.
Сонымен қатар «таза əдеби тіл» деген сияқты тіркеске сүйеніп, пікір əлсіздігін бүркеуге тырысу – ғылымға жат нəрсе. Өйткені «таза əдеби тіл» болған емес, болуы да мүмкін емес, «таза»
болуы үшін, ол халық ешбір елмен қарым-қатынассыз, ерекше бір
түбекте өмір сүруі керек. Сөйтіп, ешбір халықтың сөйлеу тілінен
мүлде басқа, халық тілінен аулақ «таза» əдеби тілі деген болмайды. Əдеби тіл өзіне керегін осы айтылған екі жақтың екеуінен де
еркінше саралап алып отырады. Сондықтан, «таза» əдеби тілмен
Абай да, С. Торайғыров та, кешегі С. Сейфуллин де, М. Əуезов
те жаза алған жоқ. Өйткені ешбір «таза əдеби тіл» болмақ емес.
Əдеби тіл дегенді осы тұрғыдан түсінгеніміз жөн.
«Кітаби тіл» туралы қысқаша түсінік
Кітаби тілдің де өзіне тəн, белгілі нормасы бар. Сондықтан
жазу тіліндегі бұл стиль де Абай заманынан басталған жаңа əдеби
тілмен қатар белгілі бір дəстүр бойынша қалыптасып, көне түркі
тілінің ізі бойынша жазылып, Қазақстан топырағында Октябрь
революциясына дейін қолданыс тапқаны айқын. Сондықтан «кітаби тіл» қазақ халқы жақсы түсінетін, бұқараға кең тараған тіл
болды.
Басқа халықтардың тəжірибесін шолысақ: немістің, поляктің
əдеби тілі – латын тілі болды: алғашқысының халқы герман тіліне
жататын, неміс тілінде сөйлесе, соңғысы – славян халықтарынан
еді. Латын тіліндегі əдеби тіл бұқараға түсініксіз болды. Ал моңғол əдеби тілі ерте кезде тибет тілі болып, мұны моңғол бұқарасы түсіне бермеді. Əзірбайжан əдеби тілі – бір кездерде араб
тілінде болды, оны əзерилердің көпшілігі түсіне алған жоқ.
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Міне, осылармен салыстырғанда кітаби əдеби тілдің қазақ
халқына түсінікті болғанына дауласу орынсыз, өйткені кітаби
тілдің негізі – көне түркі тілі – ол қазақ халқына жат тіл емес.
Мысалы: ол кəфірлер құдық ағзыға қырық кіші бірігіп бір таш
қойдылар. Ол ташни Муса бір елікі бірлə алып ташлады. Олардың
қойларын құлашлап суғара берді (Рабғузи, «Қиссас-ұл-əнбия»,
1312 һижрия, Қазан, 219-бет).
Бұл жазу – кітаби тілдің үлгісі. Мұндағы жат болып көрінетін
нəрсе – көне тілдің грамматика-фонетикалық кейбір ерекшеліктері: Кіші, таш, ағзыға, бірлə, қойдылар, т.б. Бірақ ол кезде бүгінгідей, қалай жазылса, солай оқылмайтын. Арабша кл деген екі
əріпті əр халықтың өкілі өзінше: кел, кил, кəл, гəл тағы басқаша
етіп оқитын. Сондықтан кітаби тіл қазақшыланып баш – бас болып, құлашлап – құлаштап болып, ағзыға – аузына, қойдылар –
қойды болып оқылып, жымдасып кететін. Осылай оқу керек болғандықтан мектеп-медреселерде жазу, оқу жеке-жеке пəн болған.
Сөйтіп, сыртқы қарасын көріп, оның оқу тəжірибесін ескермесе, сан түрлі қателікке де ұшыратады. Фонетика-грамматикалық
ерекшелікті диалектизмге де, варваризмге де, тіл шұбарлығына
да араластыру тəжірибесіз, оқи білмегендіктен туатын сияқты.
Соның нəтижесінде кітаби тіл құбыжық болып көрінетін сияқты.
Шынында, кітаби тіл ешқашан құбыжық болған емес. Ол тілді
Абай да құбыжық көрген жоқ. «Асау жүрек аяғын шалыс басқанды» жазып отырған Абай:
Ақылмен хауас барлығың
Білмəйдүр жүрек сезедүр.
Мутəкəллимин, мантиқин
Бекер босқа езедүр, –
деп те жаза алды. Теолог пен логиктер бекер босқа езеді деудің
орнына, білмейдүр, сезедүр дегенге сəйкес езедүр деп əдейі қолданған.
Кітаби тілдің əсерімен жазылған қиссаларды жақсылап оқитындарды халық қадірлейтін. Шығыс əдебиетінен «Бозжігіт»,
«Сейфул Мəлік – Бəдіғұл Жамалды», «Жүсіп – Злиханы» оқушыларды ұйып-ақ тыңдайтын да түсінетін. Кітаби тілдің шын мəнжайы осылай болған.
Кітаби тілге хат-хабарлармен қатар діни тақырыптағы «көркем
əдебиет» жатады деуге болмайды. Өйткені кітаби тіл діни
əдебиетпен ұштасқанымен онан айырмашылығы мол.
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Кітаби тілдің дəстүрі тым ұзақтан келеді. XІX ғасырда қазақ
даласында жазу тілінің кеңейе бастауына қарап, кітаби тілді осы
ғасырдың жемісі дей алмаймыз. Өйткені мұның қолданылу көлемі
бірде кеңейіп, бірде тарайып, сонау көне дəуірге қарай шегіне
береді. Шегінген сайын бізді көне тарихтың тұңғиығына қарай
жетектеп, көптеген жайларға ұшыратады. Қазақстан топырағында
біздің жыл санауымыздың ІV–V ғасырларында «Оғұз наме», одан
кейін ІV–VІ ғғ. (біздің жыл санауымызша) «Талас ескерткіші»,
ІX–X ғасырларда «Бирюни», XІ ғасырда Махмуд Қашғари,
Баласағұн Юсуп Отырар1 шаһарынан Бағдатқа барған Абу Насыр
Фараби (Отырар), XІІ ғасырда Хожа Ахмед Ясауи (Хекмəт), XІІІ
ғасырда Сүлеймен Бақырғани (Хикмəт ата), XІV ғасырда Рабғузи
(Қиссас-ұл Əнбия), т.б. болғаны ақиқат.
Ол жазу нұсқалары өз кезеңінде көп болған. Сол кездегі фанатик кеселді Халифа Күтайба түркіше жазу нұсқаларын жинатып алып, өртетіп отырғанын атақты философ Сахау Бирюни де2
көрнекті араб филологы Ибн-ұл Асир де, Журжи Зайдон да жазып кеткен3, академик Толстов та Күтайбаның түркіше хат білген
адамның басын алып отырған шексіз жауыздығын жазған болатын.
Міне, осы сияқты сұмдар түркі халықтарының жазу мəдениетін
құртуға əрекет жасап, мəдени мұраларды өртеп, мəдениетті адамды құртып Орта Азия мен Қазақстан жеріндегі жазу мəдениетін
буып тастады. Соның салдарынан мəдени даму кері кетіп түркі
халықтарының жалпақ даласын түнек басты. Жоғарыда аталғандар
жауыз халифалардың қанды шеңгеліне ілікпей, қағас қалған жазу
ескерткіштері еді.
Сондықтан жазу мəдениеті үш-төрт ғасыр бойына əлсірегеніне
қарамастан, көне жазу мəдениеті бар, көне əдеби тілі қалыптасқан
мəдениетті елдер қатарына қазақ халқы да қосылады.
Жоғарыда аталғандарды көне түркі тілі деп те, кейінгі кезеңін
кітаби тіл дəстүрі деп те атаймыз. Кітаби стильдің көрнекті бір
1

Отырар (Фараб) – Түркстан қаласынан 50 шақырым, Сырдан 10 шақырым жерде Арыстың бойында болған қала. Оны А. И. Макшеевтің ЗИРГО, 1880, 2. вып.
мақаласының 31-бетінен қара.

2
3

П. М. Мелиоранский. «Араб филолог о турецком языке». СПБ., 1900. С. ІV.

С. Мұталлибов. МК (Махмуд Қашғари) сөздігінің бірінші томына 1960 жылы
жазған алғы сөзінің 27-бетін қараңыз.
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үлгісі Рабғузидың «Қиссас-ұл Əнбиясының» (пайғамбар аңызы)
тілін талдау үшін мысал келтірейік. Бу туббағның аты Асғад
ирді, атасы аты Мəкрəб ирді, куб иллəрні алды, куп уалаятларны ачты. Ул жəһатдин тұббаг атанды, һəр шəһəрда бір құлын
қойды, янə бір шəһəрға барды, бу дəстүр бірлə мəдинəгə килді,
аны һəм алды, оглыны қойды, ондин өтіп, мəккəгə барды, мəдинə
ұлұғлары оғлыны өлтүрділəр, хəбəр туббағға йетті, қайтып янə
мəдинəгə килді, у шəһəрнің тирасінда күндүз ұрұш қылур ирділəр,
ахшам булса, мəдинə ұлуғлары буларға саурун юсынлыг нəрса бирур ирді1 (Рабғузи, «Қиссас-ұл Əнбия», 1910, Қазан, 384-бет).
Қазіргі қазақ тілімен айтса: бұл туббағдың (Туббау) аты Асғат
еді, атасының аты Мəкреп еді. Көп елдерді, көп мемлекеттерді
ашты, сондықтан оны Туббау атады. Əр шаһарда бір құлын қойды.
Өзі жəне бір шаһарға барды. Бұл дəстүрмен Мединеге келді, оны
жеңіп алды, ұлын қойды. Онан өтіп, Мекеге барды. Мединеде
ұлықтар ұлын өлтірді, бұл хабар Туббауға жетті. Қайтып жəне
Мединеге келді. Ол шаһардың сыртында күндіз ұрыс қылар еді,
ахшам болса, Медине ұлықтары бұларға керек нəрселерін беретін еді.
Бұл стильдің қазақ тілінен онша алшақ емес екенін көреміз.
Мұнда араб-парсы сөздерін қолданумен қатар грамматикалық
ерекшеліктері де басым. Кітаби стильдің үлгісі – осы.
а) Ертедегі əдеби тілдің тұрақты дəстүрі
Қазақ əдеби тілінде қазіргі күнде кітаби лексиканың оттеноктары кездеспейді. Қазақтың ескі əдеби тіліне келетін болсақ, оларда
кітаби лексиканың элементтері жиі кездеседі. Лексиканың бұл саласы, көне түркі тіліне негізделсе де, шамасы діни кітаптардың тілдік
нормаларын да қамтитын сияқты. Чағатай əдеби тілі жөнінде айта
кететін нəрсе: Чағатай жазба тілінің өз алдына дара болмағындығы
1

Рабғузидің тіліне қарағанда, мұның жалпы нұсқасы Махмуд Қашғари тіліне
ұқсастығын былай қойғанда, қазақ тіліне тəн ерекшеліктердің жиі кездесуі – оның
сол кездегі қазақ тілін жете білгендігін аңғартады. Оны екі тұрғыдан ғана түсіндіруге
болады: 1) оның ана тілі– қазақ тілі; 2) ана тілі болмаса, ана тіл дəрежесінде үйреніп
білген. Басқаша түсіндіру мүмкін емес. Чағатай əдеби тілі – жазу тілі болғандықтан
оны білуі – ешбір конкретті түркі ұлысына жатуына дəлел бола алмайды.
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белгілі. «Чағатай тілі» деген термин – түркілердің ертедегі əдеби
тілінің нұсқалары. Чағатай əдеби тілі қазақтың жаңа əдеби тілімен
қатар қазақ топырағында бертінге дейін қолданылып келді. Өйткені ол (чағатай əдеби тілі) қазақ тілінде сөйлеушілерге түсінікті
болды. Чағатай əдеби тілі Рабғузидің «Қиссас-ұл Əнбиясының»
тура ізімен жазылғандықтан, кітаби тілдің үлгісі болды. Мұның
жалпы сарыны осындай болғандықтан, қазақтар оны еркін оқи
алды. Бірақ Қазақстан топырағындағы кейбір молдасымақтар
араб-парсы тілдерінің элементімен баттастырып, кітаби тілді
халық тілінен алыстатып, жаргонға айналдыруға беттеген еді.
Мысалы, Аллаһ, жəл уəғəлəйкə хəмдінің соңында удасхаб кəрам
уə табиғ табиғин ризуан аллаһ ғəлəйһем əжмəғинға ұшбу бəйтні
оқуғушыға мағлум олсун1.
Бұл текст қазақтың бір молдасымағының жазған шығармасынан алынды. Ол – араб, парсы, түрік, татар тілдерімен аралас
жазылған. Бұл дəстүр ол кездегі құдайға жəне пайғамбарға сиынған
көптеген шығармаларға тəн болатын. Бұл сияқты шығармалар
оқушы түсінбейтін жаргондық дəрежеге жеткен. Сондықтан
көпшілік жағдайда қисса типтес шығармалар əдетте мазмұнының
өзі діни болмағанымен, қазаққа түсініксіз араб-парсы тілінде басылады. Тегінде, бұл сияқты шығармалардың мақсаты – ислам
дінін насихаттау. Мысалы:
Башлайын бір алланың атыменен,
Түзеткей өз құдіреті затыменен.
Бихəмд ле-ллə біздерді қылды инсан,
Жайылур біздей құллар хатыменен2.
Кітаби лексиканың бірінші ерекшелігі – варваризмдермен тығыз байланысты болуы. Мұнда грамматикалық формалар ғана
емес, араб-парсы тілдерінен енген варваризмдер де мол.
Кітаби тіл жалпы XІX ғасырдағы қазақ шығармаларына тəн
құбылыс болды. Тіпті кез келген жай хат-хабар да стандарттық
араб-иран сөздерінен басталған. Мысалы:
Ғаззатлу уа хұрмəтлу зияда көргуші фəлан ұғлына бағдында
айтар сөзіміз будур ки; яғни, қадірлі жəне құрметті, жоғарғы
1

Г. Юсупов. Қисса Ундурбай Хажи-ал-харамəйн. Қазан, 1900. 2-б.

2

Мансур-ал-Хилаж. Қазан, 1912. 2-б.

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

307

дəрежелі деп басталған. Бұл мысалдағы ғиззатлу, хұрмəтлу, зияда, бағдында деген сөздер арабша, қалғандары анатолы түрік
тілдерінің грамматикалық нормасы бойынша берілген: көрушінің
орнына көргуші, ұлына – ұғлына, осы – ушбу, мынау – будурки уə
тағы с. с. у – ғ дифтонгісіне алмасып, ұяңдауы – көрушінің орнына көргуші – біздің тілімізде архаизмдік құбылыс. Ондай жағдай
кітаби тілдің стиль нормасында ғана бар.
ə) Кітаби лексиканың жазу дəстүрі
Кітаби лексика түрлі саяси, дипломатиялық жəне іс документтері үшін де қажет болды. Мысалы, мына бір мысалдарды
салыстырайық:
Əууəл падша ағзам хазрəтлəриниң ихтияр шарихлəрі илə кічі
юз, қырғыз-қазақ юртына хан сайлаңыз дию буйрымшы қуəтлі
фəрман ярлығы бұйынча бізлер Ширғазы Айчуақ оғлыны көрсетіп,
хан қылсақ да бу күнгəшə ол хан Айчуақ оғлындан юртымыз
ешбір тыныч уə естирахатшілік табуп, разылыққа ершмады.
Бəлки тұғрыларымыз ұғры олды, ұғрыларымыз тұғры олып,
намəғқұлларға ярдəм қылып, бас қосып, юртымызда борышта
һəм уғырылықлар көп олып, хəддəн ашуп, кəрəуин қафылары таланып, сауда базарлары бағланып, юртымыз тынышсыз олып, яхшылар аяқ астында қалды1.
Бұл транскрипцияда біз тек текстің қазақша оқылуын ғана
бердік. Бірақ текст араб алфавитімен жазылғандықтан оның
толық орфоэпиясы да берілмеді, өйткені оның орфографиясы
мен орфоэпиясы тым еркін, мысалы, олардың туғри деп жазғаны -тура деп оқылады, хазрəтлəриниң – қазреті, юрт – жұрт,
ашуп – асып, ұғрылықлар – ұрлық тағы сол сияқты. Бұдан былай
өткен ғасырлардағы жазу үлгілеріндегі тексті оқығанда, олардың
қазақша оқылуы беріліп отыратыны есте болу керек.
Бұл хат қазақша былай оқылады: əуелі патша ағзам қазіретінің
ықтияр шəріптерімен кіші жүз қырғыз-қазақ жұртынан хан
1
Материалы по истории КазССР. М–Л., 1940. Т. ІV. С. 302. Бұл тексті 1817 жылы
Сұлтан Жанғозы Шерғазиев жазды деген. Əрине жазушы ол емес, сол кездегі
осман түрік медресесінен оқып шыққан біреу болу керек. Тексте татаризм, туркизм
басымырақ.
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сайлаңыз деп, бұйырмыс қуатты пəрмен жарлығы бойынша
біздер Шерғазы Айшуақ ұлын көрсетіп, хан қылсақ та, бүгінге
шейін ол хан Айшуақ ұлынан жұртымыз ешбір тыныштық жəне
естиқаттылық тауып, ризалыққа ерішпеді (көрмеді). Бəлки, тураларымыз ұры болды, ұрыларымыз тура болып, намақұлдарға жəрдем
қылып, бас қосып, жұртымызда барымта һəм ұрлықтар көп болып,
хəдден асып, керуен қақпалары таланып, сауда базарлары байланып, жұртымыз тынышсыз болып, жақсылар аяқ астында қалды.
Бұл тексте кейбір сөздердің басқы дыбысының жоқтығы,
мысалы, қазақша болып дегеннің орнына олып жазылуы–осман
түріктерінің, яғни оғұз тілінің, ерекшелігі. Тексте жарты дауысты й-дың ғ дыбысына ауысуы кездеседі, мысалы, байланып
дегеннің орнына бағланып, ж/й ауысуы да көрінеді, мысалы,
жұрт-юрт (йурт) түрінде қолданылады; Ш əрпі с-ның орнына
қолданылады; мысалы бас-тың орнына баш. Бұл текстегі ұры –
ұғры, тура – тұғры, ұл – ұғыл тағы басқа сөздерде ертедегі ғ формалары сақталған. Тіл арты ғ-ның қолданылуы – кітаби тілдің бір
ерекшелігі. Бұл ерте кезден бері келе жатқан дəстүр болуы мүмкін.
Жоғарыда біз келтірген мысалдардағы көптеген формалар ертедегі
түрік тілдеріне қарай тартады. Кейбір сөздер, мысалы: ағзам
(ұлы), хазрет (діни адам), шəриф (указ), естрахат (тыныштық),
намағқұл (теріс), хаддин (шектен, бір нəрсенің шегі) тəрізді жеке
сөздер қазақтың не əдеби тілінде, не сөйлеу тілінде кездеспейді.
Ихтияр (бостандық), қууатлу (қуатты), фарман (жарлық), т.б.
осы тəрізді сөздер қазақ тіліне араб жəне иран тілдерінен кірген.
Қазіргі кезде олар соншама кірігіп кеткен, тіпті олардың басқа
тілден шыққандығы мүлдем ұмытылған.
Сонымен, текске байланысты араб жəне парсы тілдерінен кірген сөздерді біз олардың қалыптасу дəрежесіне қарай, екіге ажыратамыз. Олардың кейбіреулері тек кітаби немесе ресми тілде
кездеседі, ал кейбіреулері қазақ тіліне қалыптасқаны соншама,
кейде олардың қай тілге жататындығын белгілеу де қиынға соғады.
Кітаби тілдің елеулі бір белгісі – ертедегі əдеби тілдің тұрақты
дəстүрі, сондай-ақ баяндаудың стандартты формасы болуында.
Кітаби лексика жалпы халықтық лексикаға негізделеді, бірақ
оның айырмашылығы тек іс қағаздарында, жеке хаттарда кейбір
əдеби шығармаларда кездесетін сөздердің əуел баста варваризм
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болып кіріп, кейіннен бұл стильде тұрақты болып қолданылуында.
Мысалы, ғиззали (степенный), зияда (высоко), ағзам (ұлы), рухани
(рухани), ресми (официальный), бір ауыздан (единогласно), табыстар (успех), жеңістер (достижения), құттықтау (приветствие),
қабыл алу (принять), мəртебелі, т.б. кітаби болып табылады.
б) Кітаби лексиканың стильдік стандарттылығы
Кітаби лексиканың екінші ерекшелігі – оның стильдік формасының стандартты болуы. Мысалы, революциядан бұрынғы
кезеңдегі шығармалардағы арнау, немесе кіріспе бөлім, əдетте
қазақ тілі лексикасынан гөрі араб, иран жəне татар-түркі тілдерінің
элементтері басым болып келетін аралас тілде жазылатын.
Бұл сияқты стандартты стильдік формалар революциядан бұрынғы кезеңде, орыстың кеңсе жазуы стилінің əсері арқылы іс
қағаздарында кездеседі. Мысалы, Əууəл аллатағала хазратигə ғұн
гинияты иля шаһиншаһ олып, күллі Россия юртының белестикал
өзі тұтғушы шаһиншаһ дəсткаһ уə сəгадəт дəулəтіңла һəмуз
Александр Павлович хазратларымызның тəхіт ғалиялəрінə1.
Сол сияқты, мына бір мысалды қарайық:
Шəукəтлі уə құдрəтлі шаһиншаһ ағзамымыз газми хазратларина кічі юз қырғыз уə қазақ риғаятыңыз Бай оғлы руғының баш
старшинасы һəм тархан Сырым Дат оғлындан табиғнə ғарыз
нама2.
(Бұл хат 1782 жылымен даталанған.)
Осы үзіндіден іс қағаздарының стильдік ерекшелігі байқалады;
бұл – сол кездегі орыс тілінің кеңсе стилінің əсері болу керек.
Сондықтан қазақ тілінде жазылатын іс қағаздарында араб-парсы сөздерін молынан қолдану «жоғары» стиль болып саналғаны
да мəлім. Оның лексикасында: Шəукəт, қудрəт, шахиншах
(патшаның патшасы), ағзам, хазрет, риғаят, табиғ, ғарызнама
сияқты қара халық түсінбейтін, əдейі іріктеліп алынған сөздер бар.
Бұл хатта туркизмдер (осман сөздері) мен татаризмдер айқын
көрінеді. Бұл жай кітаби тілдің сол кездегі казақ халқының тілінен
1

Материалы по истории Казахской ССР. 1940. Т. ІV. С. 241.

2

Бұл да сонда, 136-б.
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лексика-морфология жағынан алшақ екенін түсінуге мүмкіншілік
береді. Мысалы, руғынан деген сөз қазақ тілі грамматикасы бойынша ру-дың, немесе руы-ның болуы керек еді, ғ дыбысы бұл сөзде
оғұз тілдеріне тəн формада жазылған.
Қудрəтлу – қазақтың құдіретті деген сөзі. Сөйтіп, қазақ тілінің
үндестік заңы кітаби тілде ескерілмейтін болған.
Оған дəлел: құдірет деген сөздің соңғы дыбысы т
болғандықтан, оған қосылатын дауыссыз дыбыс та т дыбысынан басталуы керек. Өйткені түбір сөз құдірет қатаң т дыбысына
біткендіктен, аффикс сонор (л) лу- дан басталмай, ті болу керек.
Жоғарыда келтірілген хаттардың тіл ерекшелігіне қарай, бірінші
хатты жазушы түрік мектебінің өкілі десек, екінші хатты жазған
адамның татар екендігінде сөз жоқ, өйткені бас дегеннің орнына
баш, жүз дегеннің орнына юз, оғлынан тағы басқа сондай сөздерді
қолдануының өзі-ақ айтып тұр. Бұл жазудың барлық түрлерін біз
XІX ғасырдың бірінші жартысындағы əдеби тілдің кітаби формасына жатқызамыз. Мұны дəлелдеу үшін XІX ғасырдың бас кезінде
жазылған хаттардағы араб-парсы сөздерін мол қолданған тағы
да бір архивтік документке көңіл аударайық. Өйткені ол хаттағы
грамматикалық формалар татаризмді айқын көрсетеді. Транскрипция орнына: 1821-ші сəнəдə Яғалбайлы руының тайпасының Ақмет Есет ұғлының бикүна орында хатұны Майдан дегенні
иесірлікке алып, мұнда екі жүзден зияда сомлық асбаблары
илəн екі юз қойларыны алды. Бұның хəқында тиішлі уақытқа
ғарз қылғанмыз. Қаю бірсіні тамам қылурмыз, тиішлі уақытда
ғарзымыз илəн изхар қылурмызлар. Бəлки өз де күл болып, ағалары
уə бабалары юртқа түзүк қылмай, көп зұлымлықлар қылғаны
сəбəблі мархұм Нұралы хан да 86-яш тұшларында Урал суының
ішкі тарафына қашып өтіп, Уфі шаһарында, сақланып, уафат
олды. Һəм андип соң да хан болғанлары да ни уажалəр илəн уафат олғанлары тиішлі орынларға миғруфдур. Мəзкур Нұралы
бағдында тамам кіші юз қырғыз-қазақ юрты жамиғ олып,
Абулхайыр ханның нəсіліндин қатыға хан қылмайық дип ант уə
əмин етіп, Қайыпхан Батыр хан оғлыны муафиқ көріп сайлап
алып келіп, Орынбурхның болып озған афзал атлы – ғəскəрия
губернатуры Осип Андреевич барон Игелстром хазаратларина
ғарызларымызны қылған, бағдында қабұл етіп, барча кіші жүз
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қырғыз-қазақ юртыны тиішлі көп зияфатлар сыйлар қылып, хан
қылды1 (Бұл хат патша Александр Павлович атына 1822 ж., 21 апрельмен даталанған).
Кітаби-ресми тілдің тілдік ерекшеліктері бұл үзіндіде, алдымен басқа тілдерге тəн фонетикалық өзгешеліктері арқылы көзге
түседі. Текстегі сөздерде ж-ның орнына й қолданылған. Мысалы, жағалбайлының орнына яғалбайлы, жесір орнына иесір,
жыл – йыл, жүз – юз сөздерінде кездеседі. Сондай-ақ с-тің орнына ш қолданылған. Тиістінің орнына тишлі, тұс – тұш болып жазылған. Аффикстерде де бұл тексте татаризмнің ізі айқын
көрінеді. Мысалы, тексте көптікті білдіретін лардың фонетикалық
дар немесе тар варианты жоқ. Олардың барлығының орнына лар
(лер) қолданылған. Мысалы: аспаптар – асбаблар, болғандар –
болғанлар, т.б. жазылған. Қазақ тілін басқа түркі тілдерінен ажырататын бір ерекшелік – етістіктердің жіктік жалғауынан кейін
көптік лар/лер аффиксі жалғанбауында. Жазушы бұл ерекшелікті
ескермей, татар тілінің ерекшелігінің бірі – етістің есімше септелуін
келтірген, мысалы, қылурмызлар. а) Изхар қылу сөз тіркесінің өзі
қазақ тілінде қолданылмайды; ə) қылурмыз сөзі – қазақ тілі үшін
емес, осман-түрік тілдеріне тəн;
б) көптік лар қосымшасы кейбір түркі тілдеріндегі етістіктерде, мысалы, татар, башқұрт тілдерінде, қолданылады, бірақ қазақ
тілінде мұндай құбылыс кездеспейді.
Илəн аффиксінің орнына қазақ тілінде мен (пен); бен эквиваленті бар, ал илəн – басқа түркі тілдерінің (мысалы, əзірбайжан,
түрік тілдерінің) жалғаулығы; əзірбайжан тіліндегі Москва илəн
Ленинград арасында2 сияқты сөйлем біздің тілімізде Москва менен
Ленинград арасында. Бұл жалғаулық башқұрт, татар тілдерінде
блян түрінде қолданылады. Дəл осы сияқты, қаю деген жалғаулық
та қазіргі қазақ тіліне жат. Бұл жалғаулықты біз Хас Хаджиб Юсуф
Баласағұнның «Құдатку білік» кітабында, Махмуд Қашғаридың
«Диуани луғати түркі» сөздігінде кездестіреміз.
Сонымен қатар, құрастырылған текст жалпы алғанда қазақ
тілінен өзінің стильдік тəсілі арқылы ажыратылады. Қазақ тілінде
1

Материалы по истории Казахской ССР. Т. ІV. 1940. М.-Л., С. 391.

2

«Русско-азербайджанский словарь»//под ред. А. Г. Оруджева. Баку, 1955. 133-б.
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сан есім анықтауыштан кейін көптік аффикстері қолданылмайды
деген қағида бар. Яғни заттың көп-аздығы санмен анық
айқындалғандықтан, көптікті тағы қайталап көрсетудің қажеті
жоқ. Сөйтіп, екі юз қойларны деген қазақ тілі конструкциясы бола
алмайды, қазақ тілінде он қойлар емес, он қой деп қолданылады.
Алдыңғы келтірілген хаттың тексімен салыстырғанда соңғы
текстің сөздік құрамында шет ел сөздері анағұрлым аз, тек шамалы
ғана араб-парсы сөздері кездеседі. Бұл жазудағы шет ел сөздері де
«жоғарғы» стиль үшін емес, жазған автордың орашолақтығынан
қолданылған.
Жоғарыдағы текстердің барлығының ішінде ертедегі түркі
тілдері элементтері бар екені аян. Сонымен қатар стиль ұқсастығы
да бар. Сондықтан біз ертедегі түркі əдебиеті ескерткіштерінен
мысалдар келтіруді артық деп есептемейміз. Мысалы, Мұхаммед
Бабұрдың шығармасынан (XVІ ғасырдың бас кезінде жазылған)
үзінді келтірейік. Автордың өзі осы шығарманың тілі андижан
диалектісі екендігін айтады. Тексті оқу жеңіл болу үшін оны
қазіргі қазақ шрифтісіне аудардық.
Сешенбі күні рамазан айыны бешидə тарих сегіз юз тоқсан
тоқузда Фергана уəлаятида он екі яштə падшаһ болдым.
Ферғана уəлаяті бешінчі ақлимнендүр. Мағұрəнің кенерасида
уақиғ болуптұр. Шəрки – Кашғар, ғəрби – Самарқанд, Жəнуби –
Бəдахшанның сəрхəдді тағлар. Шемалида əгəрчə бұрун шəһəрлəр
бар икандүр. Мысалы: Алмалық, уə Алмату уə яңы кім күтібларда
(жазуларда) Тараркент бітірлəр. Мағол уə Узбек жаһати дин
бу тарихта бұзылыптұр. Асла мəғмура қалмапдур. Мухтасар
уəлаяттүр. Ашлық уə миуасы фəрауан, кердакерді тағ уақиғ
болуптұр. Ғəрби тарафида кім Самарқанд уə Хажент болғай,
тағ юқтұр. Ушбу жанбтан узга һич жанбтан қыш яғы қила алмас. Сайхон дариясы кім Хажент суиға мəшһурдур. Шəрқ Шемали тарафидин келіп бу уəлаятның ічі білə өтүп ғəрб сары ақар.
Хаженттің шемали, фанакенттің жəнуби тарафидин кім хала
шаһир-Хияға мəшһурдур өтіп, янə шəмалге мейіл қылып Туркстан сары барур. Туркстандин хəйлі қойырақ бу дария тамам
құмға сіңер һич дарияға қатылмас. Иеті парə қасабасы бар биш
Сайхон суының жəнуби тарапыда əки шемали жан бида жəнуби
тарафидағы қасабалар: бірі Андижандүр кім, уаққытта уақиғ
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болыптұр. Фергана уəлаятының пай тахтыдур. Ашлығы уəфір,
қауын уə үзімі яхшы болур. Мəхлида фализ башида қауын сатмақ
ресім болмас. Андижанның нашабатысидин яхшырақ нашбаты
болмас. Мавреннахрда Самарқанд уə ҚішІІорғандин соңра мүндин
улығырақ қорған юқтдир. Үч даруазасы бар, екки жануб тарафида уақығ болыптұр. Тоғыз нау су кірер. Бу ғажаптұр кім, бір
йердəн һəм шықмас. Қалғаның кəрдакəрді тамам мұхлаттұр.
Бу мəхəллə бірлə кəлғаға фасыл үшбу хəндəқтұр. Уə яқасыдағы
шаһраһтұр. Ауы құшы дағы көп болур. Қырғауылы бихұд семіз
болур. Андақ реуаят қылдылар кім, бір қырғауыл іскəнəсіні төрт
кіші иеп түгете алмайдур. Илі түрктүр. Шəһəр уə базарысыда түркі білмес кіші юқтұр. Илінің лафзы қалəм бірлə растдур
(«Бабұр наме», 1857, 2–3-беттер).
Бұл келтірілген текст XVІ ғасырдың басында жазылса да,
XІX ғасырда жазылған кітаби тілдің кейбір текстерінен гөрі қазіргі
қазақ тіліне анағұрлым жақын. Сонымен қатар Мухаммед Бабурдың бұл шығармасы тіл жағынан казіргі өзбек тілінен гөрі қазақ
тіліне жақынырақ екені аңғарылады. Оны мына фактілерден көруге
болады: 1) бұл шығарманың тілінде фонетикалық ерекшелігі
а -ның көп айтылуында, ал қазіргі өзбек тілі о-мен айтылады;
2) лексика жағынан қазақ тіліне өте жақын. Мысалы, кенере, бұрын,
үзім, т.б. 3) морфология жағынан белгілі дəрежеде сингармонизм
заңы (дауыссыздар мен дауыстылардың үндесуі) сақтал-ған; мысалы, тоқуз-да, яш-тə, ақлим-нің, Бəдахшан-ның жанп-тан, юқтұр, құм-ға тағы басқалар. Ал сөз ызың немесе сонор дыбысқа
бітсе, оған жалғанатын қосымша да ызың немесе сонор дыбыстардан басталады деген норма үнемі сақталынбай, кейде алшақтық та
ұшырайды. Мысалы, раст-тур-дың орнына раст-дур; автордың
өзі юқ-тұр деп жазған жəне неге екені белгісіз уалаят-тың орнына
уалаят-нің деп басылған, яш-та, т.б. Негізінде бұл шығарманың
тілі чағатай əдеби тілі деп аталатын кітаби тілдің үлгісі болып табылады. Кейбір лексикалық, фонетикалық жəне морфологиялық
өзгешелік тілдің даму салдарынан, яғни ғасырлар бойына прототиптен алыстауынан; бұл заңды құбылыс болып есептеледі.
Сол себепті жазу ескерткішінде қазіргі қыпшақ тобы тілдерінде
қолданылмайтын кейбір фонемалар кездеседі. Мысалы, екі шемали жанабида. Екі деген сөз атау септікте аффикссіз қолданылған,
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ал қазіргі қыпшақ тобы тілдерінің нормасы бойынша ол екісі немесе екеуі деген формаларда болуы керек еді. Бұл арада əңгіме
сан есімдердің субстантивтенуінде болып отыр. Мұхаммед Бабұр
шығармасында араб-парсы тілдерінен енген сөздер бірсыпыра.
Мысалы, мына сияқты: тарих, уалаят (губерния), еқлим (дүние),
шарки (шығыс), ғарби (батыс), жұнуби (түстік), шемали (терістік),
сəрхəдди (жоғары), əгəрчə (немесе), кутуб (кітап, жиһат, жақ),
мағмура (құрылыс), мұхтасар (шағын), фарауан (мол), жаниб
(тарап), хала (қазір), нашбат (алмұрт), шаһраһ (күрең жол).
Бабұр шығармасының текстінде араб-парсы сөздерінің көп
болуы автордың ойын түсінуді қиындатады. Егерде араб-парсы
сөздерін кірістірмесе, текстің тілі оқушылар үшін өте түсінікті болар еді де, оны халық тіліне жатқызар едік. Дегенмен де кітаби тілде
жазылған басқа кітаптармен салыстырғанда бұл шығарманың тілі
қазақтың халық тіліне өте жақын екендігін тағы да қайталаймыз.
Мазмұнын ескермегеннің өзінде тілі шұбарланған көптеген кітаптар бар; оларды кітаби лексикаға жатқызуға болмайды, діни
жаргон деп есептейміз. Олардың қай тілде жазылғанын тіпті
авторының өзі де түсінбеуі мүмкін.
Əртүрлі тарихи документтерде кездесетін кітаби лексика
негізінен үнемі өзінің дəстүрлі стилін сақтайды, ал араб-парсы
тілдерінен енген кейбір сөздер жəне олардың қолданылу дəрежесі
сол кітаби тілде жазылған шығарманың тарауымен қамтамасыз
етіледі. XVІІІ ғасырдың аяқ кезінде қазақ жерінде қолданылған
жазуларда араб-парсы тілдерінің элементтері өте аз. Оған сол
кезде жазылған архивтік документтердің текстері мысал бола
алады; мысалы: Үшінші, ол император ағзам хазретлерундин
өткен 1798-йылда əсетниң 28 күниндин бенім белкуллия табиғна
ғарыз қылмақлыққа садр олынмыш биік фəрман ярлықы уасыл
олғандинсоң, қырғыз-қазақ тарафиндан мұндағы чет иерлерін де
рузак кешіріп тұрғушы халайықлар үстіндин уə мұндағы адамларымыз қырғыз уə қазақ халқы үстіндин уақиғ олынгучы гауазтадагуа хүсумəтлəрі тəфтиш иділіп, мəнкатиг етмəк үчүн бір
хəдəрлəріндəн мунасып йəрлəрдə һəр бір руғда уə һəр екі тарифидин екішəр кіші уэкил адамилар бірлə мұнағы баш сынбатындан бір садрыншыны қоймақ бірлə мəхкəмлəр тəртіп үчүн һəрбір
дағуасы бар руғлардин икішəр кіші хұлық, иттикад янə мүстəхиқ
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дахи һаммə пайдалы ішларны білгучі кімсəлардин сайламаққа
бұйырылсын»1.
Бұл текстің тілі сол кездегі кітаби əдеби тілдің үлгісі болып
табылады, өйткені ол, біріншіден, қазақ территориясындағы тұрғындарының жазу тілі ретінде қолданылған; екіншіден, текстегі
сөздердің тұлғасы қазақ тілінің қазіргі жазуынан алшақ болғанымен, оларда жалпы түркі тілдерінің негізі сақталған. Мысалы:
Бір мың жеті жүз тоқсан сегізінші жылда əсеттің 28 күні
менім белқұллия табиғына арыз қалмағыма садыр болынмыш биік
фəрмəн жарлығы уасыл болғаннан соң қырғыз-қазақ тарафынан
пайдалы істерді білуші кісілерден сайламаққа бұйырылсын.
Бұл тексті қазақ тілінде емес, басқа бір тілде жазылды деп
айтуға бола ма? Оның қазақ тілінде жазылғанында күмəн жоқ.
Əрине, бұл документті түркі халқының əр өкілдері өздерінше
оқуға ерікті. Өйткені ол араб əрпімен жазылған; сондықтан бұл
текст, сол сияқты басқа да архивтік документтер орфографиялық
ерекшеліктері, олардың жазуы бірдей болғандықтан барлық
түркі тілдері үшін ортақ болып есептеледі. Тіпті XX ғасырдың
бас кезінде де (1912–1914 ж.ж.)2 қазақ интеллигенттері арасында қазақ тілінің орфографиясы жөнінде айтыс болды. Қарсы
бағыттағы топтардың өкілдері араб алфавитін, оның орфографиясын жетілдіру дегенді ауызға алмау керек, өйткені емлесін əрбір
ұлт тіліне бейімдесек, жалпы түркілік орфографиядан алыстап,
туыс халықтардың тілі бір-бірінен алшақтап кетеді деген болатын.
Бұл – пантюркистік кертартпа бағыт еді. Жоғарыда келтірілген
мысалдан сол кезеңдегі алфавит пен орфографияның көптеген
түркі тілдеріне ортақ болғанын көрсетуге болады. Сондықтан оқу
жəне жазуға медіреседе жеткілікті уақыт бөлінді, соның нəтижесінде осы алфавитпен жазылған тексті қазақ мəнерімен оқуға
болатын еді жəне оның ішінде көптеген араб-иран сөздерінің
болғанына қарамастан, текст қазақ тілінде сөйлеушілерге түсінікті
болды. Мысалы, жоғарыдағы текстегі ағзам – жоғары, хазрет –
мəртебелі, əсет – июль, белқұллия – бүкіл, табиғ – бағынышты,
ғарыз – арыз, садр – тапсырылған, уасил рузкар – болып жатқан,
1

Исторический архив. Алма-Ата, фонд 4, опись І, дело 419, св. 250, 4-лист.

2

«Айқап». 1912. №9. 21-22-бб.
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ғауазта – араласа, хусумəт – тілек, мұнасиб – тұрғын, сыныбат – əкімшілік, дағуа – көрсетілу, иғтикад – сенім, мустахик –
тура деген сияқты араб-парсы сөздерін халықтың көпшілігі
түсінбейді. Үшіншіден, бұл жазулардың ерекшелігі – қазақ тілінің
морфологиялық нормасын бұзуында: себебі жоғарыда айтылған
сингормонизм заңы сақталмайды. Мысалы, күнінен деген сөз
күниндин болып, жыл йыл болып жазылған, т.б. Текстегі сөздердің
қосымшалары татар, түркі варианттарымен шатыстырылған да,
сол ұғым ауырлап кеткен. Бірақ тұтас алғанда, бұл документтердің
қосымшалары түр жағынан өзгеше болса да, грамматикалық
құрылысы қазақ тіліне жат емес.
в) Абай Құнанбаев шығармаларындағы
кітаби лексиканың элементтері
Кітаби тілдің элементтері қазақтың халық ақыны жəне ойшылы Абай Құнанбаевтың шығармаларында да кездесіп отырады.
Əрине, Абай қазақтың діни адамдарына қарсы қызу күресте
кітаби тілдің формаларын пайдаланды, өйткені ол стиль идеялық
қарсыласын əшкерелеу үшін қолайлы, əрі өтімді болған. Мысалы,
Иман деген алла табарак уатағаланың шəріксіз ғайыпсыз, бірлігіне барлығына уə һəр түрлі бізге пайғамбарларымыз саллаллаһу
ғалайһи уəс сəллəм арқылы жіберген жарлығына білдіргеніне мойын сұнып, инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нəрсе керек. Əуелі – не нəрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ар-ақылы
бірлəн дəлел жүргізерлік болып, испат қыларға жараса, мұны;
якини иман десем керек. Екіншісі – китаптан оқу бірлəн яки молдалардан есту бірлəн иман келтіріп, сол иман келтірген нəрсесіне
соншалық беріктік керек. Біреу: өлтіремін деп қорқытса да, мың
кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айнып көңілі қозғалмастай
берік болу керек. Бұл иманды – иман тақлиды дейміз.
Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл,
босанбас буын керек екен. Якини иманы бар деуге беріктігі жоқ,
я алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қарап, ақты қара
деп, я қараны ақ деп, я өтірікті шын деп, ант ететұғын кісіні не
дейміз?1
1

Абай Құнанбаев. Тол. жинақ. Алматы, 1948. 335-б.
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Бұл мысалда біз араб-парсы сөздерін кездестіреміз: Иман,
алла, табарак – ізгілік, тағала – жаратушы, шəрік – серік, ғайып – айып, пайғамбар, соллалла – құдай елшісі, ғалайһи хақтық – шындық, исфат – дəлел, якини – туа, тақлиди – жүре, молда, ант. Бірақ ол сөздерді қазақша айтуға Абайдың тілі жете тұрса
да, неліктен солай айтқанын оның мына өлеңінен көруге болады.
Менсінбеуші ем наданды,
Ақылсыз деп қор тұтып.
Түзетпек едім заманды,
Өзімді тым-ақ зор тұтып,
Таппадым көмек өзіме,
Көп наданмен алысып,
Көнбеді ешкім сөзіме,
Əдетіне қарысып...
Мұндай елден бойың тарт,
Мен қажыдым, сен қажы!
Айтып-айтып өтті қарт,
Көнбеді жұрт не лажы? –
дейді Абай (Тол. жинақ, 1945, 128–129-беттер). Яғни Абайдың
алдына қойған мақсаты – заманын түзету, заманмен бірге адамын түзету. Заманындағы адамдардан қара үзіп шыққан озық
ойлы асыл ақын ақыл айтты, өсиет етті, өлеңмен түсіндірді,
əнмен шырқатты, домбыраға күңірентті – іс шықпады, түңілді.
Еңбегі – еш, тұзы – сор, не істеу керек? Жалғыз-ақ жол қалды,
ол – дін тілімен айту. Дінді дін тілімен – араб тілімен, түсіндіру
керек, бірақ таза, арабшалап кетсе, көп надан оған да түсінбейді,
ендеше діни терминмен ана тілінде түсіндіру керек. Сондықтан
ол жоғарыдағы сөздерін саналы түрде, лажсыз қолданып отыр.
Əйтпесе «Мақсатым тіл ұстартып, өнер шашпақ» деп отырып, варваризмге соқпас еді. Бұл текстегі кітаби лексиканың сыры осында.
Жоғарыдағы мысалда, сонымен қатар, қазақ тіліне, əсіресе қазіргі
қазақ тіліне жат кейбір грамматикалық ерекшеліктер кездеседі.
Мысалы, уа жалғаулығының қазақ тілінде қашан қолданылғаны
белгісіз. Егер тілдің тарихын шолысақ, онда сонау ерте уақыттан
бері келе жатқан оған сай эквивалент қазақ тілінен табыла қояр
ма екен? Уа жалғаулығы жəне дегенге сəйкес. Мысалы, ол
оқыды жəне жазды. Уа жалғаулығы кейбір түркі тілдерінің оғұз
тобында сақталған. Мысалы, өзбек, əзірбайжан, түрікпен, т.б.
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тілдерде уа жалғаулығы өзіне меншікті синтаксистік амал ретінде
қолданылады. Өзбек тілінен мысал келтірейік: «Кечаси Сорабиби лампи олдида козайнак тақып, колхознинг – коп қанорларини
тикиш ва ямаш блан овора булеп-да, кулоклари ұғли ва кизиніниг
жонли, дилкаш сухбатида эди (Ойбек, роман, Олтин водидан шабадалар, Узгосиздат, Ташкент, 1950, 28-6.).
Бұдан басқа, Абай Құнанбаевтың шығармаларында біз қазақша
мен немесе менен жалғаулығына сəйкес, бірлəн деген форманы кездестіреміз. Бұл жалғаулық кейбір түркі тілдерінде де
кездеседі, мысалы, өзбек, татар, башқұрт, азербайжан жəне басқа
тілдерде болған бірлэ, білэ формасында кездеседі. Көне түркі
тілінде «Бу jірдд олурып, табғач будун бірлд туздлтім»1 дегенді
салыстырыңыз.
Сөйтіп, VІІ–VІІІ ғасырларда бірлə шылауы қолданылғанына
бұл мысал дəлел бола алады. Бұл шылауды одан кейінірек жазылған басқа ескерткіштерде де кездестіреміз. Мысалы, чағатай
əдеби тілінде бірлə жиі кездеседі. Рабғузидін «Қиссас-ұл Əнбия»
шығармасында былай жазылған: Ол ташны бір елікі бірлə алып
ташлады2 – Ол тасты бір қолымен алып тастады.
Бұл шылау қазақ тілінде кітаби тілде жиі қолданылған. Қазіргі
қазақ əдеби тілінде оның орнына демеулік мен (фонетикалық варианттары пен, бен) қолданылады. Бұл мен/бен жалғаулықтары
мен/мин, бен/бин варианттарымен, кейде ман, бан түрінде, көне
түркі жазуы ескерткіштерінде де кездеседі. Мысалы:
Ай қобардум, узум уздум,
Сөзні түздум түнлəмин.
Иртə турдум, хамə ұрдум
Имканіп түн-күндүзі.
Біз талдаған шылаулар тек чағатай тіліне ғана норма болып
қоймайды, ол кейінгі кезеңдегі кітаби тілге де норма болады.
г) Кітаби лексиканың қазақ тілінде қолданылу себептері
Кітаби əдеби тілдің Қазақ даласында қолданылуының бірнеше
себептері бар.
1

«Памятник в честь Кюль-Тегина». 4-абзац, см. также С.Е. Малов. «Памятники
древнетюркской письменности». М.-Л., 1951. С. 27.

2

Рабғузи. «Қиссас-үл Əнбия». Қазан, 1889. 219-б.
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Біріншіден, ол барлық түркі тілдеріне бірдей жалғыз ғана алфавит болған араб алфавитіне негізделді.
Екіншіден, XІX ғасырдың екінші жартысына шейін мұсылмандық сауат ашу ислам дініне сүйенді. Сол себепті барлық
мұсылман бастауыш, орта мектептерінде сабақ бір ғана оқулық
бойынша жүргізілді. Жазу ісінде барлық түркі тілдер үшін бірыңғай орфография қолданылды. Осыдан барып панисламистік
идея пайда болды.
Үшіншіден, ол кезде хан ордасында сұлтандардың тілмашы
немесе хатшысы болып қызмет істейтін татар, түрік, өзбектер көп
болды. Олардың кейбіреулері сол араб-парсы сөздерінің үстіне
түрік, татар, чағатай, қазақ жəне басқа да тілдерді араластырып
сөйлеп, сол тілдермен қазақ балаларын оқытты.
Сөйтіп, осының барлығын тұтас алғанда, бұл – кітаби тілді
уақытша тұрақтандыруға (стабилизациялау) жағдай жасады. Бірақ
кітаби тіл күшеюдің орнына, бірте-бірте əлсірей бастады. Оған
мына төмендегі жағдай əсер етті. XІX ғасырдың екінші жартысында «Дала уалаяты» газеті шығады1. Бұл газеттің тілі оқушы
көпшілікке жақын жəне түсінікті болды. Дегенмен соның өзінде
де кітаби əдеби тілдің кейбір элементтері болды. Көптен дəстүр
болған, оның үстіне əлі де кең қолданылып келе жатқан кітаби
тілді ығыстыру «Дала уалаяты» газетінің редакциясына қиынға
соқты. Бірнеше ғасырға созылған жазу дəстүрін бірден өзгерту
сияқты күрделі жұмыс өзі жас, білім көлемі əлсіз жаңа газетке
өте қиын еді. Өйткені кітаби тілдің əсерін толық жою үшін ең
алдымен алфавитті өзгерту керек болар еді, ол кезде бұл сияқты
өзгеріс жасау мүмкіншілігі болмады. Сонымен, бұл газеттің тілі
ерте кезеңдегі кітаби əдеби тілден гөрі халық тіліне жақын болды.
Кейінірек қазақтың жаңа əдеби тілін қалыптастыруда бұл газеттің
тілінің көп пайдасы тиді.
Қазақтың Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин сияқты
көрнекті адамдарының шығармаларының жарық көруі жаңа əдеби
тілді қалыптастыруда, оны дамытып, тұрақтандыруда ерекше
маңызды роль атқарды, яғни жаңа тілдің жасалуының бастамасы
болып саналды.
1

«Дала уалаяты», особое прибавление к «Акмолинским ведомостям». Омск, 1884.
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«Дала уалаяты» газетінің лексикалық ерекшелігі – оның бетінде
де араб-парсы сөздері қолданылды. Мысалы:
мəзкур – жоғарыда аталған;
таһсил – оқып бітіру;
һəм – жəне, тағы;
ғайры – басқа;
махкама – мекеме;
жəһəд – ынта;
мəдрəсə – медресе;
уафат – қайтыс болу;
Бұл сөздердің кейбіреуі қазіргі қазақ тіліне еніп, қалыптасып
кетті. Мысалы: махкама (мекеме), мəдрəсə (медресе), һəд (жат),
уафат (опат), т.б. Ал кейбіреуі сөздік құрамынан шығып қалды.
Сонымен, бұл кейбір сөздер ғана болмаса, негізінен бұл
газеттің тілінің қазіргі қазақ тілінен айырмашылығы жоқ деуге болады. Текстерде кездесетін орфографиялық ұқыпсыздықты
фонетикалық ерекшелік деуге болмайды; мысалы əууелгі деп жазылып, əуелгі болып оқылады, откан – оқылуы өткен, т.б.
Ол кезеңдегі шала сауатты мұсылмандардың жазуда кітаби
əдеби тілге еліктеушіліктері орфографияда кейбір спецификалық
ерекшеліктер тудырды. Тіпті орыс мектебінде тəрбиеленген
Шоқан Уəлихановтың өзі де жазуларында кейде осы дəстүрге
сүйенеді. Мысалы, оның архивінде де1 орфографиясы татар тіліне
тəн Бардышев деген біреудің қолжазбасы сақталған. Мысалы:
1) Яхшы менен юлдаш болсаң, йетерсің мұрадға,
Яман менен юлдаш болсаң, қаларсың ұятқа.
2) Тоты құш бойын көріп сырланады, аяғын көріп, қорланады.
3) Ғақыл – дария екен, көңіл дүлдүл екен.
4) Асықмаған арбабен қоянға жетеді.
5) Мұрын юқ болса, екі көз бірін-бірі шұқиды.
Бұл жазудан біз көптеген түркі тіліне тəн бірқатар элементтерді белгілеуімізге болады. Яхшы қазіргі қазақ тілінде жақсы,
яман – жаман, юқ – жоқ, т.б. й, ю, я-мен айтылатын дəстүр –
кейбір түркі тіліне тəн қасиет (ал қазақ тілінде ж-мен айтылады). Түркі тілдеріндегі бұл сияқты спирантизация қазақтың əдеби
1

Шоқан Уəлихановтың архивінен. «Үлкен Орданың мақал, мəтелдері». 1856. 23фонд. 1-опись. 2-іс, 17-б.
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тіліне тəн емес, сондықтан ол – орфографиясы тек й-мен айтылуды қолдайтын тілдерге ғана қолайлы.
XX ғасырдың бас кезінде-ақ кітаби тілдің лексикалық құрамы
жақсара түсті. Қазақ тілінде шыққан «Айқап»1 журналы, «Қазақ»
газеті тіл жағынан «Дала уалаятына» қарағанда, жалпы халықтық
тілге тағы бір басқыш жақындай түсті, мысалы: ХІХ ғасырда электрик (электричество) деген бір жат нəрсе білінді. Бұл электрик
күшімен қандай алыс жерден сөйлесуге болады. Сағатына 70–
80 шақырым жер жүретін от арбалар шықты. Аурупаның зор
қалаларының көшелерінде осы электр арбалар адамдарды алып
жүреді. Мұны трамвай дейді2. Тағы бір мысал:
Қара жерде от арба, от кемемен жиһанды кезді. Атсыз
жүретұғын арба һəм шана (автомобиль) шығарды. Дунияның
төрт бұрышыменен тездетіп телеграмма арқылы сөйлеседі.
Бұл журналдың тілі жоғарыда келтірілген басқа жазулармен
салыстырғанда, оларда кітаби лексиканың кейбір ерекшеліктері
сақталғанымен, қазақтың халық тіліне анағұрлым жақын.
Сөйтіп, қазақ тілі тарихында, соның ішінде лексика тарихында,
жаңа əдеби тілмен параллель кітаби тіл типті жазу тілі болғаны
даусыз. Өзіне жат элементтерден тазарған жаңа əдеби тіл стиль
жағынан Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин сияқты көркем
сөз шеберлерінің өңдеуінің нəтижесінде кітаби тілден, тілді
шұбарлайтын варваризмнен арылды.
Сөйтіп, аттары аталған газеттер мен журналдар тіл жөнінен
дұрыс бағыт алып, дамыды. Олардың тілі бірте-бірте, аяқ басқан
сайын жалпы халықтық тілге жақындай берді.
Жоғарыда келтірілген кейбір материалдар, архив ретінде
сақталған документтер хандар мен сұлтандардың іс қағаздары, сол
кезде араб əрпімен басылып шыққан кітаптар, брошюралар, бір
жағынан жалпы халықтық қазақ тіліне негізделсе, екінші жағынан
араб, парсы, түрік, татар, қазақ сөздерін араластырған діни кітаби
жаргонға негізделді.
Кітаби жаргон дін адамдарының арасында, діни кітаптарды
аударуда немесе өз сөзімен айтып беруде қолданылды; көркем
əдебиет, халық шығармаларының тілі бір сыдырғы таза еді.
1

«Айқап». 1912. №6.135–136-бб.

2

Сонда, 136-б.
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Қиссалардың тілін кітаби жаргон деуге ешқашан да болмайды.
Ал араб, парсы тілінде жазылған кейбір кітаптардың тілі негізінен
кітаби жаргонға сүйенілген. Мысалы, Мəлике, Бадуам, Бақырғани
қиссаларының тілін кітаби жаргон деуге болады.
Алайда кітаби лексиканың элементтері Октябрьден бұрын
шығарылған қазақ əдебиетінде де өте жиі кездесетін. Кітаби
лексиканың бұл əсері негізгі үш түрлі себепті елестетеді.
Біріншіден, араб жазуының əсерінен, екіншіден, ескіден келе
жатқан дəстүрдің болуынан, яғни ол кезде мұсылман мектептерінен
тəрбие алған, ислам мəдениетінің жолын тұтынушылардың
көптігінен; үшіншіден, XІX ғасырдың екінші жартысында араб,
парсы тілі элементтерін қолдануға тырысқан қожа-молдалардың
көбеюі əсерінен. Алфавиттің, орфографияның өзгеруімен жəне
араб жазуының жойылуымен байланысты оны пайдалану дəстүрі
де тоқырады. Қазақ тілінің жалпы халықтық лексикасы араб, парсы, түрік жəне татар сөздерінсіз-ақ қандай ұғымды болса да өз
сөзімен бере аларлықтай, толық мүмкіншілік алды. Ал Шығыс
тілдерінен енген сөздер жалпы халықтық тілге қалыптасып кетті.
Сондықтан қазіргі қазақ тілінде кітаби лексиканың элементтері
сақталды дерлік ешбір дəлел жоқ. Бірақ кейбір жазушылардың
немесе аудармашылардың шығармаларында бірен-саран сөздер,
грамматикалық элементтер, өте сирек болса да ұшырайды. Бұдан
біз кітаби лексикадан сөз пайдаланудың қандайына болса да
қарсымыз деген қорытынды шықпайды. Илтифат, барша, саф,
муафик, бағзы, тəфтиш, ғибрат тағы басқа сөздерді алайық. Илтифат деген сөз көңіл деген эквиваленті болуына қарамастан,
стильге эмоциялы түр беру үшін қолданылуы мүмкін; сол сияқты
сап (бұрынғы формасы саф) сөзінің мағынасын таза деген сөз бере
алмайды, сондықтан оны қолдануға əбден болады. Баз, барша,
тəптиш дегендер де қолданарлық сөздер. Бұл сөздер шеберлердің
қолында стильдік түр беру үшін кəдеге асады. Сондықтан, мəдени,
рухани, ресми, т.б. сөздер, тіпті олардың кітаби лексикаға жататынына қарамастан, жалпы халықтық лексикаға берік орныққаны
мəлім. Əрине, кітаби тіл дегенді тек қана араб, парсы сөздері деп
түсінбеу керек. Араб, парсы сөздері – кітаби, əдеби тілдің қосымша
бір белгісі ғана.
Қазіргі жағдайдағы қазақ тілінің кітаби лексикасы жөніндегі
мəселе, міне, осындай.

Қазіргі қазақ тілі лексикасы

323

§ 34. ЭКСПРЕССИВТІК-ЭМОЦИОНАЛДЫ ЛЕКСИКА
Қазіргі қазақ тілінде, басқа тілдердегі сияқты, сөйлеушінің бір
затқа немесе құбылысқа эмоционалдық көзқарасын білдіретін
бір топ сөздер бар. Бұл категориядағы сөздерді тіл ғылымында
эмоционалдық лексика немесе эмоционалдық мəні бар сөздер
дейді. Сөйлеуші орман, көл, үй, алыс, бес, ол, тағы басқа сөздерді
айтқанда, бұл заттардың атауында ешқандай эмоционалдық мəн
болмайды. Керек десе, стилистикалық жағынан əртүрлі термин
сөздер тобында да, сөйлеу тіліндегі сөздерде де, кітаби лексикада да эмоционалдық мəн байқалмайды. Ал кейде бір сөздерде,
құбылыстардың атауларында жақсы не жаман қатынасты, психологиялық күйді көрсететін оттеноктар болады. Мысалы: айналайын, оңбаған дегендер тек белгілі бір тиянақталған тұрақты
мағынадағы сөздер ғана емес, сонымен бірге сөйлеушінің ой-күйін
де білдіреді. Егер де бұл сөздер белгілі бір тіркестегі сөздермен
қолданылса, онда оның эмоционалдық мəні айқындала түседі.
Мысалы:
Қылып жүрген өнері
Қаракеті – əрекет.
Өзі оңбаған ант ұрған
Кімге ойлайды берекет? (Абай).
Немесе:
Кісімсіп, белгілі білгіш.
Біреуге сондай-ақ күлгіш.
Бұлықсып, бұлданып босқа,
Өзімшіл оңбаған шерміш! (бұл да сонан).
Бұл мысалдардағы қарайтылған сөздер ұнамсыз қылықтарды
жаратпай, шенегендікті білдіруде автордың көзқарасын жеке сөздің эмоционалдық мəні арқылы көрсетіп тұр. Бұдан біз ақынның
осы типтес адамдарға көңілінің қандай екенін сөздің эмоционалдық мəні арқылы түсінеміз.
Эмоционалдық лексика белгілі бір құбылысқа, затқа қауымның
беретін бағасын аңғартады. Эмоционалдық лексиканың бұл жақтарын кейбір лексикологтар сөздердің антонимдігі деп те белгілейді1. Мысалы: жақсылық, жамандық, сүю, жек көру, сыпайы,
дөрекі, сұлу, жексұрын, жақсы, жаман тағы басқалар.
1

Е.М. Галкин а-Федорук. «Современный русский язык». Лексика. М., 1954. С. 136.
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Жамандық көрсең, нəфрəтлі,
Суытып көңіл тыйсаңыз.
Жақсылық көрсең, ғибратлі,
Оны ойға жисаңыз (Абай).
Мен манағы, қабан кескіндес, жексұрын бұлтқа қарадым
(Ə. Сəр. «Тол. туғ». 118-бет). Ұлы майданның аумалы-төкпелі
ауыр күндерінде, аузын ашқан ажалға қарсы барып, жексұрын
жаудың талайын жермен жексен етті («Біздің Мəлік», 4-бет).
Жақсының жауы – жексұрын патша, хан, би, бегің де ол өмірдің
өртіндей (Жамбыл, Тол. жин. 190-бет). Тіртебайдың дөрекі жаралған ойқы-шойқы үлкен денесі толған күш екен (Ə. Ə. «Тер, там».
51-бет). Менің махаббатым дөрекілеу болар, бірақ сынуға жоқ
(Ғ. Мұст. «Шығ». 131-бет). Жігіт жатыр терең ойда, Сүйген
жары түсіп ойға (С. Дайрыб., «Қиял», 1950, 16-б.). Өзі сері, өзі
сұлу Байтасқа екеуі де: бірі кəрі, бірі жас бала қызғана да, тамашалай да қараған еді (М. Əуезов, «А» 1, 9-бет). Жақсылық
ағаш басында, жамандық аяқ астында (мақ.). Серғазы көп сөйлемейді, ерегес-жанжалды сүймейді, бірақ істеймін десе қолынан
жақсылық та, жамандық та келеді (С. Көб. «К. мал», 30-бет).
Бұл мысалдардан біздің көретініміз кейбір сөздер ұғымды
айқын білдіру үшін хабар ретінде қолданылса, енді біреулері сөздің эмоционалдық мəнін көрсету үшін қолданылған. Сөйтіп, біз
бір сөздің басында лексикалық мағынасымен бірге эмоционалдық
мəні тіркесе, қабаттаса жүргенін көреміз. Əрине, эмоционалдық
мəнді айқындауға контекст керек. Контексте эмоционалдық мəн
беретін сөзді алды-артынан қоршаған басқа сөздер көңіл күйін
білдіруге жағдай жасайды.
а) Эмоционалдық лексиканың классификациясы
Эмоционалдық лексиканың классификациясы жөнінен басқа
тіл мамандарының арасында қайшылықтар бар1. Бұл бір жағынан,
сөздердің эмоционалдық мəні жөнінен аз тексерілгендігін дə1
Е.М. Галкина-Федорук. «Современный русский язык». Лексика. М., 1954. 68-б.;
А.М. Финкель, Н. Баженов. «Современный русский лит.язык». Киев, 1954. 85-86бб.; В.В. Виноградовтың редакциясымен шыққан педучилищеге арналған орыс тілі
кітабы. М., 1954. 16-б., т. б.
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лелдесе, екінші жағынан, бұл категориядағы сөздер сөйлеушінің
жақсы немесе жаман көзқарасын анықтай отырып, сөздердің
семантикалық қолданылуына сүйенеді. Сондықтан бұларға қандай да болсын критерий қоюға мүмкіндік жоқ. Лексиканың бұл
əлсіздігін ескере келіп, кейбір тіл мамандары эмоционалдық лексика орнықтылық пен тиянақтылықты меңгере алмайды дегенді
айтады. Шындығына келгенде, сөздердің эмоционалдық мəні
сөздің лексикалық мағынасына сүйенеді, ал кейде лексиканың
эмоционалдығы сөздердің тіркесіне байланысты болады. Кейде
оның бұл эмоционалдығы сөз тудырғыш жұрнақтар арқылы да
жүзеге асады. Бұған заттардың аса артық-кемін я сапа дəрежесін
көрсететін жұрнақтар жатады.
Осы жағдайларды ескерсек, оларды ең алдымен екі топқа
бөлген жөн.
1) Эмоционалдық мəні бар сөздер.
2) Сөздердің эмоционалдық мəнін лексикалық жағынан емес,
морфологиялық жағынан көрсететін түрлі сөз тудырғыш аффикстердің қосылуы арқылы жасалған сөздер.
1. Эмоционалдық мəні бар сөздер. Бірінші топқа жататын сөздер ішкі мүмкіндігіне орай, төмендегідей бірнеше топқа бөлінеді.
а) Өздігінен, яғни жеке тұрып-ақ, эмоциялық мəнді білдіретін
сөздер. Мысалы, масқара, сұмдық, сұм, алақай, қорқыныш, жауыздық, айуандық, жыртқыштық, нəзіктік, адалдық, т.б. Бұл
топтағы сөздердің лексикалық мағынасымен бірге эмоционалдық
дəлділікті білдіретін қасиеті де бар. Қазіргі қазақ əдебиетінен мысалдар келтірейік.
Масқара ғой, сұмдық қой бұларың! – деді ол (Жастар эстрадасы, 1952, 57-бет). Біздің дəуірімізде он жасар баланың біріншіекінші класта отыруы масқара, ұят! (сонда, 56-бет.). Қатқан
тон шікірейіп киініп жүргеннің көбі мұндай сұм болады (Айтыс,
46-бет).
2. Кейбір қарапайым сөздер қоғамдық қарым-қатынаста калыптасқан эмоционалды-экспрессивтік мəнді білдіреді. Мысалы:
ұрлық, жауыз, залым, т.б. с.с. сөздер жек көру ұғымын білдіреді.
Байшылдық, ескішілдік, жатып ішер, рушылдық деген сөздер де
қазіргі кезде теріс мағынаға ие болып жүр. Мысалы: Жарамды
жақсыларың жасық болып, болыс қояр ақшалы надандарды (Ай-
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тыс, 143-бет). Бұл мысалда қолынан іс келетін, ақылды адамдардың қалың қалталы надандарға қарсы шыға алмай, жасықтық
көрсеткенін кінəлайды. Жасық, надан дегендер – эмоционалдық
мəндегі сөздер. Ақындардың айтысында кедей, өтірікші деген
сөздерді де жек көрінішті, экспрессивтік мəнде қолданады. Мысалы... Кедей деп көп кеміттің біздің елді (Айтыс, 146-б.). Жаһил
қыз, өтірікші сенен өтпес (сонда, Біржан-Сара, 117-бет). Нұрлан,
байқа, бірақ сездіріп алма, жау залым! (Ғ. Мұст. Жиырма бес,
25-бет). Ескі өмірді төңкеріп шығарды үстіне (Қ. Аманж. т. шығ.
6-бет).
Бұл мысалдар қазақ халқының өмірінің өзгеруіне байланысты,
кейбір қоғамдық құбылыстарға көзқарас өзгергендігін көрсетеді.
Мысалы, қазіргі кезде еңбекке деген көзқарас тіптен басқаша.
Кімде-кім қоғамдық пайдалы еңбекпен айналысса, соған құрмет те
мақтау. Сондықтан да еңбек деген сөз бұрынғы мағынасын сақтай
отырып, жаңа мағынада қолданылады.
Мысалды салыстырайық:
Қасиет тұтып, ойға ұмтыл,
Қан қайнап, қуат егілсін!
Онан көрі еңбек қыл,
Ұлы сусын төгілсін! (Абай, 144-бет.)
Октябрь революциясына дейін жер суару жəне диқаншылық
сияқты еңбектермен айналысу байлар мен феодалдар үшін масқара, ұят болып саналған. «Айқап» журналының бетінде (1911–
1915 жж. шыққан) отырықшылық пен егіншілік жұмысымен айналысу жөнінде кең түрде айтыстар ұйымдастырылды. Бай, феодалдар, кертартпалар отырықшылық пен диқаншылыққа ашықтанашық қарсы болды. Бұл сияқты көзқарастар халық поэзиясында да
байқалды. Мысалы: Бар байлығың кəсіп қып, егін салу, жасыңнан
жүрегіңді тескен кебек! (Айтыс, 124-бет) Бұл мысалда Біржан
ақын Найман руынан шыққан біреулерді диқаншы болдың деп айыптайды. Басқа бір мысалда: Жеріңнің беті шимай, аты – арық,
жүрмейсің тура тауып төте жолды (Соңда, 140-бет). Кегейін
шиқылдатып, жаздай айдап жүргізген көк торыға шығырыңды
(Сонда, 141-бет).
Бұл мысалдарда ақынның егіншілікпен айналысуды қорлық
деп санағандығын көреміз. Соған қарамай-ақ, өткен ғасырларда
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диқаншылықпен айналысқан қазақтар да болған. Бұл ақындардың
революцияға дейінгі уақыттағы еңбек адамын жамандап, еңбексіздерді мырза деп мақтағанын көреміз. Сөйтіп, сөздің экспрессивтік мəні қоғам өмірімен тікелей байланысты болатыны да
байқалады.
Тілді өз мақсаттарына құрал етіп қолдану үшін кейбір əлеуметтік топтар сөздерге эмоционалдық мəн енгізуге тырысты.
Жаман деген сөзді еркелету мағынасында антоним қатарында
қолданып, жаман жақсы көреді деу де – эмоционалдық мəннен
туған. Кейбір сөздер ішкі мағынасын толықтыруға жаңа мəн
қосады, бірақ мұндай реттерде, кейде қайшылықтар да кездеседі,
Мынаны салыстырыңыз: Жақсы-ақ сөзінің тура мағынасы –
бір нəрсенің сапасын асыра көрсетсе, ол сөздің кекесін ретінде
қолданылу мағынасы – өте жаман. Сөйтіп, бұл сөздер мағына
жағынан мүлде қайшы; бұлар қарсы мағынадағы екі сөз сияқты –
антонимдік мəнге ие болады.
3. Тілде эмоциялық мəн адамның айтылған сөзге өз көзқарасынан да болады. Бұл топтағы сөздердің ерекшелігі сөйлеушінің
белгілі бір сөзге мəн бере айтуына байланысты. Мысалы: əдемі,
жақсы, көңілді, тамаша, қатты, т.б. жеке тұрғанда ешбір ерекше
экспрессивтік мəні жоқ сөздер. Жақсы адам деген құр сөз емес
шығар, табылар (Абай, 141-бет). Ақ көңілді жақсыдан аянбай сал
ортаға (Сонда, 122-бет). Жақсы əйел жаман еркекті ер қылады,
Жаман еркек жақсы əйелді жер қылады (мақал.). Жақсы сезім,
сені құшқым бек келеді (X. Ерғ. «Сізд. өз». 21-бет.)
4. Көптеген сөздер қолданылғанда шартты түрде жұмсалады.
Мысалы, пысық деген сөз о баста тура мағынасында қолданылса,
XІX ғасырдың екінші жартысында ауыс мағынада, жексұрын
болып, эмоционалдық мəнде, сол кездегі алаяқ қуларды жек
көргендікті білдіретін болған. Мысалы:
Ел бүлігі Тобықты,
Көп пысыққа молықты.
Еңбегі жоқ, еркесіп
Бір шолақпен серкесіп,
«Пысық» деген ант шықты.
Пысық деген сөз бұл жерде нағыз жексұрын мағынасында, ол
өзінің лексикалық мағынасын да сақтайды. Мысалы: Кейбір бала
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мейлінше пысық, өткір, шапшаң болады (С. Көб. «Ор. арман»,
183-бет). Қазір абырой алған ағайынның пысығы да, беделдісі де
осы Шұбар (М. Əуезов, Абай, 278-бет). Пысықша деген түрімен
салыстыр. Кім мен кімнің араздығын, кімде қандай ас барын,
кімнің соғымы семізін біліп, бұл құзғындарды бастап жүретіндер – Досмағамбет сияқты пысықшалар (С.Мұқ. Менің мект.,
474-бет).
Эмоционалдық лексиканың бұл шарттылығы қазақ тіліндегі
сияқты, басқа тілдерде де жиі кездеседі.
Сонымен қатар жағымсыз мағынадағы кейбір сөздер жағымды
мағынада да кездесуі мүмкін. Бұл қарама-қарсылық сөздің эмоционалдық мəніне байланысты болады.
Бұл топтағы эмоционалдық мəндегі сөздерді қорыта келе мынаны айтуымыз керек: экспрессивтік мəн контекстегі сөздің айтылуында айтушының құбылысқа қалай қарауы жөніндегі көңілкүйін, жағымды, жағымсыз бағасын көрсетеді. Ондай психологиялық момент сөздің лексикалық мағынасының үстіне келіп
қабаттасады. Сондықтан оны ажырату бірде жеке сөзден, енді
бірде сөз тіркесінен келіп шығады.
ə) Грамматикалық форма арқылы
эмоционалдық лексика жасау
Бұл топқа енетін сөздер заттың немесе құбылыстың эмоционалдық бағасын кішірейту я еркелету, жек көруге байланысты
жұрнақтар арқылы белгіленді. Мысалы: үй деген түбір сөзге -шік
жұрнағын қосып, мынауың үй емес, үйшік қой! десек, үйшік деген
туынды түбір сөз сөйлеушінің үйді менсінбегендігін, кемітетінін
байқатады:
а) Кішірейту жұрнақтарымен жасалған сөздерде де эмоционалдық мəн болады. Кішірейту жұрнағы арқылы жасалған сөз
грамматика тұрғысынан қолданбай, эмоционалдық мақсатта
жұмсалып, экспрессивтік мəнде айтылады. Конкрет сөз арқылы
берілетін эмоционалдық бағаны күшейту үшін экспрессивтік
мəні жоқ синонимдердің болуы қажет. Олай болмаса, сөздердің
эмоционалдығы көрінбей қалуы мүмкін. Мысалы, таушық дегенді
тау деген сөзбен қатар айтсақ қана мағына оттеногы айқындала-
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ды. Яғни контексте эмоционалдық мəні жоқ басқа сөздер салыстырылса, онда оның сипаты басқалардан ерекшеленеді. Мысалы:
Бұл тау емес, таушық.
Қазіргі тілімізде -шық, -шік, -қан, -ша сияқты кішірейту, еркелету жұрнақтары арқылы да сөздің эмоциялы мəні айқындалады.
-Шық, -шік жəне -ша жұрнақтарымен жасалған сөздерге мысалдар келтірейік.
Кірсіз періштедей құлыншағым... баласы сен емес пе кемпіршалдың? (Ж. Саин, Құл. 21-бет.) Ол төбешіктің айналасы алты
қанат үйдің орнынан аз-ақ үлкен екен (Ж. Сызд., Біздің зам. ад.,
15-бет). Төбешік тең болып па асқар таумен! (Ғ. Орм., Хам
қаһар. 7-бет.). Құлыншақ болған жүзің мəлім маған, балалық
ерке табы арылмаған (Ғ. Орманов, Емен, 2-бет). Шаппайтұғын,
желмейтұғын жорға десем, семірген ақша майға көбең екен (Айтыс, 229-бет). Ер істеймін, көріңдер, ершікті де талай жасаған
мен (Қ. Бор. Дəу, 51-бет). Жарық орнатылған бір қақпаның алдында бес-алты келіншек сепараторға сүт ағызып шуласып жатыр
(С. Шаймер., Бол. жол, 101-бет). Жасы болсаң, келіншек, бола
көрме еріншек (Қ. Қуан. Г. Ш., 58-бет). Ойбай інішегім-ай, – деді
Қозақ – əлі шикі өкпе екенсің ғой! (С. Мұқ., Менің мек. 31-бет).
Қайта мені жасартшы, қолы шебер, інішек (Қырғыз жырлары,
70-бет).
-Шік, -шық, -шақ жəне -ша сияқты кішірейткіш жұрнақтары
арқылы жасалған бұл мысалдардағы сөздердің эмоционалдық
мəні айқын байқалмайды.
ə) -қан, -қай кішірейту, еркелету жұрнақтары да эмоционалдық мəнді айқындау үшін жұмсалады. Мысалы: Тойдың əнін салғандай, ботақандар жүр боздап (Жамбыл, тол. жин. 506-бет).
Саржаным, ботақаным, қайда кеттің, қайда кеттің жалғызым!
(Ə. Əб., пьеса, 26-бет). Айт мынауыңды, балақай! (М. Ақынж.,
Ыб. Алт., 68-бет.) Балақайға атасымен бару, əрине, көңілді-ау
(Б. Баж., Ор. ар., 77-бет.). Көзің неге сонша шарасынан шығып барады, балақан? – деді бейтаныс адам (М. Им., Т. қыз, 117-бет).
б) Сөздердің кішірейту, еркелету мəні сөздерге тай аффиксінің қосылуы арқылы да көрінеді: Самолетпен ағатайым келіп еді
(Ж. Сызд., Өлеңдер, 28-бет). Еске алып хат жазарсың ағатайым (Қ. Қуан. Т. шығ. 49-бет). Апатай, ая, Айғаныс апа! – деді
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(М. Ақынж., Ыб. Алт., 4-бет). Шырағым, Сара, саған не болды деп,
есіктен кіріп келді ағатайым (Айтыс, 111 бет).
в) Мейірімділік, сыпайылықты білдіретін -еке, -й, -ша, -ше
аффикстері арқылы жасалған сөздерде де эмоциялық мəн күшті
байқалады. Мысалы, аға деген сөзге -й жұрнағын қосып, аға-й,
немесе -еке-ні қосып, ағеке сөзін жасаймыз. Бұлардың қасына
жан деген аффикс қосылса, əке-жан, апа-жан, аға-жан деген
сөздерде де эмоциялы мəн күшті сезіледі. Мысалы: Кітабымызды үзбей оқып жүрміз, апай! (А. Қанг., Ал., 17-бет.) Мен сияқты
тентектермен талай майдандасқан апай қалай ұмытсың, – деді
ол (М. Им., Алғ. айлар, 29-бет.). Ағеке, қымыз қойдық алдыңызға
(Айтыс, 105-бет.). Жеңеше, солай сөйлеп, жөніңе көш (сонда).
Атеке, айтқаныңнан мойын бұрман (фольклордан).
Сөйтіп, бұл аффикстер зат атауларын атағанда қоғамдық бағасын бірге көрсететін эмоциялы мəні бар сөздерді жасайды. Бұл
топтағы сөздердің ерекшелігі көбінесе бұлар зат есімнің атау
септігінде жұмсалады, сондықтан сөйлем ішінде олар қаратпа сөз,
кейде бастауыш қызметінде, немесе, өте сирек, сөйлемнің басқа
мүшесі ретінде жұмсалады.
г) Сөздің соңына еріп, шылау мен жұрнақтың аралығында
жүретін көбінесе жек керу, кемсіту мағынасын беретін сымақ
демеулігі бар. Бұл сымақ қосылған сөздерді де эмоционалды
лексикаға жатқызамыз. Мысалы: тау сымақ.
Жөкей көлінің солтүстік жақ қабағында Аюлы дейтін кішкене
тау сымақ бар (С. Мұқ., Жұм. жал., 245-бет.) «Н» қаласы Бұқпа
деген бір кішкене тау сымақтың ығына салынған еді (Сонда).
Мұнда нағыз адамдар да бар, адам сымақтар да бар (А. Макаренко, Педагог. поэма, 334-бет).
Жоғарғыларды қорыта келе мынаны айту керек: сөздердің
эмоционалдық мəні, біріншіден, жеке сөздердің тұрақты мағынасынан, яғни сөздер қандай болмасын, заттар мен құбылыстарды көрсете отырып, əрқашан жағымды немесе жағымсыз бағасын білдіреді, екіншіден, сөздердің эмоционалдық мəні кішірейту-еркелету жəне кеміту мағынасын білдіретін қосымшалар
арқылы жасалған сөздерді пайдалану арқылы болуы мүмкін;
үшіншіден, сол заттар мен құбылыстарға эмоционалдық қатынасты көрсету үшін кейде форманттар да жалғанады.
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ЛЕКСИКОГРАФИЯ
§ 37. ЛЕКСИКОГРАФИЯ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК
Қазіргі қазақ тілі лексикасын меңгеру үшін қазақ тілінің
сөздік құрамындағы сөздерді зерттеп, олардың стильдік айырмашылықтарын білу керек. Ол үшін қазақ тілінің сөздіктерімен
пайдалана білу қажет. Сондықтан ең алдымен сөздік деген не
екенін, олардың қандай-қандай түрлері болатынын ашу керек.
Сөздік деген термин – басында бір-ақ мағыналы атау
болғанымен, қазір түрлі мəнді, кең мағыналы сөз. Бұл жалпы
мағынада сөздік қор деген ұғымды да түгел қамтиды. Мұны көне
түркі тілдерінде лұғат деп те атаған. Сөйтіп, сөздік дегеніміз –
белгілі бір тілдің сөздік құрамындағы жалпы я белгілі бір саладағы
жеке сөздердің алфавиттік тəртіппен тізіліп, жүйеге түскен түрі.
Сөздік кітап болып, басылып шығуы да, қолжазба ретінде
көшіріліп, тарауы да мүмкін. Мұндай сөздіктердің жинақты аты –
лексикография деп алынады.
Лексикография грекше – lехіkоn (лексикон) – сөздік, grapho
(графһо) – жазамын деген екі сөзден жасалған. Мұның мағынасы
бір тілдегі сөздерді жинап, құрастырып, жүйеге (системаға)
келтіріп, сөздік етіп шығару деген болады. Қазіргі күнде бұл термин бір тілдің түрлі сөздіктерінің жалпы жинағы деген ұғымда
қолданылады. Ерте кездегі əдебиетте мұны кейде глос-сари деп
атаған (тарихи-ғылыми əдебиеттерде кездеседі). Глоссари деген
сөздің мəні – қиын сөздердің комментарийлі тізімі деген мағынаны
білдіреді, сондықтан оны – көнеріп, сирек кездесетін сөздердің
түсіндірмесі деген дұрыс, өйткені оған жалпы халықтық сөздердің
көбі енбейді, көлемі шағын, сан жағынан аз, көбінесе көнеленген
текстерді түсіндіруге ғана арналған шолақ көмекші құрал болған.
Бертін келе толық сөздіктер шыға бастайды.
І. Түркі тілдерінің ең алғашқы сөздігі – Махмуд Хусаин ұлы
Қашғаридың 1068 жылы жазылып біткен «Диуани лұғат түркі1
тілдері сөздігі» деген шығармасы. Бұл сөздік өз заманында аса
1

Махмуд ибн-ұл Хусаин ибн Мұхаммед ұл Қашғари деген адам 1068 жылы
кітабының үшінші томын аяқтаған.
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жоғары баға алған. Ол заманда мұнан басқа онан бұрын жазылған
сөздіктер болғаны туралы Махмуд Қашғари еш нəрсе айтпаған.
Егер оған дейін сөздіктер болса, Махмуд Қашғари 1-кітаптың
кіріспесінде: Бұл еңбекте кездесетін мысалдарды түркі тіліндегі
өлеңдерден, халыққа кең тараған отты сөздерден, мақалдардан алдым дейді. Сол жерде ол болған кітаптың атын да атар еді. Ондайды атамауы – онан бұрын сөздік кітаптар болмағанын көрсетеді.
(Махмуд Қашғаридың туған жері – Ыстықкөлдің Қордай жақ
бетінде болған Баласағун шаһары еді. Ол қаланың осы күнде тек
қана орны бар, біздің жыл санауымыздың 654–664 жылдарда
орталық Қытайдың Үйсін мемлекетіне жасаған шабуылы тұсында
əлсіреп, XІІІ ғасырдың басында моңғол шабуылында күйреп, XІІІ
ғасырдың аяғында Орта Азия хандары сойқаншыларының тарапынан мүлде құрып біткен. Бұл қала өз заманында үлкен керуен жолының үстіндегі базарлы, мəдениеті жоғары қала болған.
Сондықтан осы бір шаһардың өзінен аттары əлемге əйгілі, кесек екі
тұлға – Махмуд Қашғари, Юсуф Баласағун – шыққан. Махмудтың
Қашғари болып аталуы – Қашғар қаласында тұрғандығынан емес
еді. Мұны Махмуд Қашғаридың еңбегінен хабарсыз кейбіреулер
Махмуд Қашғариды ұйғыр, түрікпен, т.б. еді дейді. Махмуд
Қашғаридың өзі «мен түрік руынанмын» («Диуани лұғати түркі»
І-кітаптың Стамбул баспасы, 1903 жыл, 3-бетін қара) дейді. Оның
айтып отырған түркі, біздің түсінігіміздегі түркі халықтары емес,
өйткені ол: «Мен түрік, түрікпен, оғыз, чығыл, яғма қырқыз
(қырғыз) елдерін көп жылдар бойы кезіп шықтым» дейді (МКӨ,
1-т., 44-бет, бұдан былай – Махмуд Қашғаридың «Диуани лұғати
түркі» кітабының өзбекше аудармасын МКӨ деп, Стамбул баспасын МКС деп, қысқартып береміз). Түрік тілі деп МҚ: қырғыз,
оғұз, қыпчақ, түхси, яғма, чығыл, ығрақ, жарық тілдерін санаған
(сонда, 66-бет). «Тілдің жеңілі – оғұзша, ең турасы, жақсысы яғма,
түхси тілдері (сонда). Түхси, яғма Іле өзенінің бойында болған
елдер (сонда, 118-бет). Іле – түрік шаһарларының жойқыны –
Амудариясы» (сонда) деген. Бұл Іле өзенінің бойы түгелдей ертедегі Үйсін (Усунь – қытайша) мемлекетіне қарасты болып, ертеректе ол мемлекеттің орталығы Ыстық-көлдің терістік шығыс
жағасындағы Чығу қаласында болып, бүкіл Шығыс Түркістан,
соның ішінде Қашғар қаласына дейін Үйсіндер қол астына қараған.
Кейде орталықты Қашғарға көшіріп, онда ордасын орналастырған
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кездері де жиі ұшырайды, Қашғар хандығы VІІІ ғасырдан Буграхан (Бурахан) тұсынан бастап күшейіп, бүкіл Маурен-нəһірді өзіне
қаратып, ирандықтардың Самонид династиясын құртқан.
Бұл айтылған өңірде ұйғырлар, оғұздар болмаған, бүкіл түркі
халықтары тілін Махмуд Қашғари екі ірі тілге: түркі тілі, оғұз
тілі деп бөліп қараған. Сөздікке енген сөздің қай тілден алынғаны
мəлімсіз болса, ол «екі тілдің бірінде–не түркі, не оғұз тілінде»
дейді (МКӨ, 1-т., 145-бетті қара).
Түхси, яғма, чығыл тілдерінің ерекшелігін айта келіп, бұл тілде
дз дыбысын қолданбайды, оның орнына и (й) дыбысы айтылады,
мысалы: қайың–басқаларда қадзың. Бұл аталған елдердің тілінде
д, дз, й дыбысына, д – дыбысы т болып, г – к болып айтылатынын да көрсеткен. Мысалы, ад – ат, ада – ата, одын – отын т.б.
айналады дейді (МК, сонда, 68-бет). Түркілер ауға барған (аңға
барған) – оғұздар ауға баран түрінде айтады деп, оғұз тілдерінде
есімшенің ғ жұрнағы түсіп қалып, -ан болатынын ескертеді (қойды қон дейді; мен бардым дегенді – бəн бардым дейді (87-бет).
Ендеше, Махмуд Қашғари оғұздар тобынан емес.
Сонымен қатар ол ұйғыр да емес, оған өзінің мына сөздері
дəлел.
1. Ұйғырдың тілі түркіше, бірақ өздері сөйлесетін тағы бір тілі
бар, бұлар Қытаймен шектес бес қаланың (Бешбалық, Жанбалық,
Яңибалық, Сұлми, Коча) бойында тұрады, дейді (МКС, І, 102-бет;
Өзб, І т., 136-бет.).
2. Махмуд Қашғари еке (үке) деген сөздің тарихын Александр Македонскиймен байланыстырады. Александр Шығыс
Түркістанға жақындағанда түркі ханы жас азаматтарды жауға
қарсы аттандыруға қам қылғанда бас уəзірі: Тақсыр хан, тəжірибесіз жастар, бүкіл əлемді ойрандап, беті қайтпай келе жатқан асқақ жауға төтеп бере алмайды. Ол жастарды «екелер бастасын»
депті. Ескендірдің əскерін талқандаған түркі əскері ертеңіне қанға боялған алтын тауып алыпты. Бұл жер сонан былай қарай Алтын қан атаныпты. Сонан: – Ұйғырлар жанындағы бұл тау атрауында көптеген сахрауи түркілер тұрады, дейді (МКС, 1913, І т.,
84-бет).
3. Махмуд Қашғари: «Ұйғыр Жақар – Түнке ханның баласы
Исрапыл Тұған-тегін аталары туралы маған мынаны айтты», – деп,
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ұйғыр деген сөздің этимологиясын айта келіп, «біздің бабаларымыз саманидтер династиясын құртқан кезде»..., деп, өз аталары
ұйғырдан аулақ екенін атап келеді (МКС 1-т., 1913, 102-бет.).
Мен – түркімін, олар – ұйғыр деп отырса, оның аталары беш
шаһардың бойында, біздің аталарымыз Мауреннəһірден Қытайға
дейін, Қытайдан Румға дейін деп отырса, оны ұйғыр деуге болмайтыны айқын. Бірақ Радловтан бастап, проф. Жузе, Маловтар
Махмуд Қашғаридың «Лұғатын» – ұйғыр ескерткіші деп атауына
не себеп болғанын айта кету керек. Ең алдымен, МҚ еңбегін аттары аталған ғалымдар жəне сол сияқтылар жете түсіне алған жоқ;
өйткені академик В.В. Радлов бұл «Лұғаттың» баспасын көре алмай өтті. Проф. Жузенің жете түсіне алмай, тілдік ерекшеліктерге
тісі батпай кетті, оны өзі де мойындаған. Марқұм С.Е.Маловқа
мен: – Сіз «Лұғатты» – ұйғыр ескерткіші дегенде – осындағы
фактілермен есептестіңіз бе? – дегенімде, ол «Қазақтар ат-тонын
ала қашқасын, ұйғырға аудара салдым», – деген болатын.
Өзбек тіліне, түрік тіліне аударылған Махмуд Қашғаридың
«Диуани лұғати түркі» сөздігі енді ешкімге де жұмбақ емес. Осы
ескерткіштегі сөз ерекшеліктері түсініктерін бақыласақ, МҚ кім
екенін өзі түсіндіреді. «Балық – ерте кезде түркі жəне ұйғыр тілінде
қала деген мағынадағы сөз еді» деп (1-т., 360-бетте) түсіндіргенде
ұйғырды түркіге қоспайды жəне өзі «мен – түркімін» дейді,
сондықтан мұны ұйғыр деуге болмайды.
Бұл сөздік туралы бұрынды-соңды айтылған пікірлер мен берілген бағаларды бір арнаға сарыққанда: сөздіктің құрылуы, системасы, сөздерді жүйелеу тəртібі қиын болғанымен, оларды салыстыра түсіндіру жағынан күні бүгінге дейін көне түркі тілдері
тарихы жөнінде аса құнды еңбек делініп бағаланады. Бұл сөздік
үш томдық еңбек болып XX ғасырдың басында ғана басылып тарады.
Сөздікте автор түркі тілдері сөздерін ғана беріп қоймайды,
ол тілдегі сөздердің кейде тарихын айтып, грамматикалық өзгешеліктерінен де мəлімет беріп отырады. Сонымен бірге өз маңындағы ру-тайпалардың, халықтардың топонимикасымен байланысты тарихи мəліметтерді, этногенезін де айта отырады.
Махмуд Қашғари сөздігі алфавиттік тəртіпті қатал қолданбаған. Ол сөздікте мына сияқты болып: 1) сөз басында əліп келген
есімдер бөлімі, мысалы: ат, ет, от; 2) төрт əріпті сөздер, мы-
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салы, уа, оқа (бұлар араб əрпімен жазылғанда төрт əріп болады.
Өйткені оның асты-үстіне қойылатын диакриттік белгілері қоса
саналады); 3) үш əріпті бөлім, мысалы: алп /алып). арт, уыт, уыш,
т.б., 4) ортада əр түрлі əріп қолданылатын сөздер, мысалы, ағыр
(ауыр), атыз, үгір (үйір), өгіз, атан, үгім, өлік, үзік, ирек, т.б.,
5) созыңқы аа бөлімі: мысалы, аат (есім), аач (аш), аау, аақ
(ақ), т.б. ұсақталып кете берсе, кейде есімдердің өзін бөлшектеп
əкетеді.
Сөйтіп, бұл сөздіктің алфавиттік тəртібі сақталмай, көне араб
глоссарилерінің сөз тəртібін қолданғандықтан қажетті сөзді бірден таба алмайсың.
Бұл сөздіктің ең бір қолайсыз жері – араб əліппесімен жазылғандықтан бір *** деген сөзді ақ, əқ, ық деп дегеннін оқ,
ұқ – деп, құбылып оқылуында.
Махмуд Қашғари сөздігіндегі лексика-грамматикалық материалдарға қарағанда, бұл сөздікті түркі тілдерінің біріне тəн,
басқаларына алыс деп айтуға болмайды. Өйткені мұнда көп рутайпалардың, халықтардың тілі жиналып салыстырылып берілген
жəне күні бүгіннің өзінде қазіргі түркі халықтарының тілдерінің
көпшілігіне тарихи дерек бола алады.
Мысалы, қазақ тіліне тəн уық (64-бет, І том), кереге (372),
ічік (65) – ішік, ічлік (396-бет) – іштік (ердің тоқымы астындағы
кішкене терлік), терлік, ічмек (94-бет) – ешпек (ішпек – ішік),
етлік – еттік (ет қоятын сарай – сонда), үстін (99-бет) – сырғауыл,
ечкі (115-бет) – ешкі, шыр (272-бет) – май, төрт (286), үйір –
айғыр үйірі, тұшақ (324) – тұсақ кезік (ауру аты), көрпе (348-бет),
күндіз (381 бет), аяқ (92-бет) – ас ішетін аяқ, көнек (374-бет) – бие
сауатын көн шелек, құрық (92-бет) – мал ұстайтын кұрық, өгіз (91бет), т.б.
Сонымен бірге бұл сөздікте түркі халықтарына ортақ көптеген
мақал-мəтелдер, өлең-жырлар да бар. Мысалы, сөздіктегі: қос
қылыш қынға сығмас; құры қашық ағыз йыртар; арыслан құдыққа
иығылса, құрбақа айғыр болур; мал аласы тыштан, адам аласы
іштен; інген еңресе, бота боздар сияқты мақалдар түркі тілдерінің
көпшілігінде бүгінге дейін қолданылады.
Бұл сөздіктегі өлеңнің түрлері – төрт жолды, соңғы жолдары
ақсақ ұйқас болып келеді. Буын саны əртүрлі, бірақ осы күндегі
поэзия нормасына жат емес. Мысалы:
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Құйды бұлт яғмұрын.
Керіп тұтар ақ торын.
Қырқа қазты ол қарын,
Ақын ақар еңрешүр.
Бұл сөздіктегі қылыш, қын, қос, құр, қасық, ауыз, арыстан
құдық, құрбақа, айғыр, мал, ала, іш, тыс, іңген, бота, бұлт, жаңбыр, тор, ақ, ағын, ағу, еңресу, қазу, тұту, құю, жығылу, жырту сыймау, боздау деген сөздер негізгі сөздік қор жағынан қазіргі тіліміздегі сөздік қорға жататынына күмəн жоқ. Олай болса,
бұл сөздікті түркі тілдеріне ортақ сөздік деп қарау керек.
Бұл сөздік тілі жағынан əсіресе қыпшақ тобы деп алатын бұтаққа жататын топқа (қазақ, қарақалпақ, татар, башқұрт, ноғай)
өте жақын.
МҚ сөздігі бүкіл түркі тілдерін қамту мақсатымен түбір
сөздерге көбірек бой ұрып, туынды түбірлерді тым аз береді. Оны
толықтыру мақсатын автордың өзі де қоя алмаған. Өйткені бір
адамның Қытайдан Румға дейін, Жапоннан Иранға дейінгі жерде
бытырай жатқан көп түркілерді қамти алуы мүмкін де емес еді.
Сөйтсе де, МҚ өзім жүріп, Румнан Қытайға шейін байтақ жерді
мекендеген елдерді араладым, олардың əдет-ғұрпымен танысып,
тілін зерттедім деуі тегін айтылмаса керек. Сөздікте көптеген
түркі елдерінің негізгі сөздері бар екені анық.
Бірақ сөздікке енген сөздердің басым көпшілігі Іле өзенінің
екі бетін мекеңдеген яғма, түхси атанған түркі руларының,
Жетісудың, бұрынғы Үйсін жерін мекендеген халықтардың тілі
екенін аңғаруға болады. Сонымен қатар өзін қашғарлық деп атауы
Бағдатта кітап жазып отырып, өзінің хан ордасын атауынан ба?
Əлде Қашғарда тұрды ма? Ол арасы белгісіз1.
Бұл сөздіктің ең басты ерекшелігі – түркі сөздерінің түсінігін
арабтың көне əдеби тілімен жазуында. Сондықтан бұл сөздік
жалпыға түсініксіз болып, көптеген оқушының тісі бата алмайды. Сөйтіп, ғылым дүниесіне ене алмай, қағас қалып келеді. Олай
болмағанда орта ғасырдағы көне түркі тілінің ең көлемді, ең
құнды ескерткішінің бірі – осы МҚ сөздігі.
1

С. Ахаллы. «Махмуд Қашғаридың сөзлуги ве түркмен дили». Ашхабат, 1958.
7–8-беттерін қара. Онда автор МҚ-ды Бағдатта тұрып, кітапты сонда жазды деген
пікір айтады.
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Бұл сөздікте тарихи материалдар, этнографиялық мəліметтер,
филологиялық көзқарастар да молынан кездеседі. Оларды реттеп,
ғылыми ізге келтіріп, қолданылуға келердей етіп, жаңа алфавит
тəртібіне түсірсе, тарихи бір кезеңнің энциклопедиясы екеніне
дау болмас еді. Бұл – келешектің ісі.
ІІ. Түркі халықтарына ортақ сөздіктің бірі – Codex Comanіkus
(«Құман-қыпшақ тілі сөздігі», 1303 жылы жазылған). Бұл – XІV
ғасырдың ескерткіші болып табылады, оның көлемі шағын; бұл
салыстырмалы сөздік емес, шығарма сөздік деп аталады, тіпті
сөздіктен гөрі глоссариға жақын, өйткені текстік жақтары көп. Бұл
сөздіктің тілі қыпшақ тілі деп аталғанымен, қыпшақ тобындағы
халықтардың бірінің тілін ғана алып, оны да толық қамтымайды.
Дегенмен, осы ескерткішті қыпшақ тобындағы халықтардың
тілдерін зерттегенде салыстыра қарау үшін қолданарлық тарихи материал ретінде пайдалануға əбден жарайды. Осы сөздіктегі
ет, етік, табан, табақ, тамақ, табын, тамқа (таңба), тамшы, тек, еш, айыр, айран, айыл, айлы, айнала, айны, т.б. сөздер
бүкіл түркі тілдерінің көпшілігіне ортақ сөздер болып саналады. Бірақ барлық сөзді қазақ тілінің қазіргі күндегі фонетикалық
қалпына сай келеді екен деуге болмайды. Мысалы, ешік (есік),
айғақламақ – (айғақтамақ), тамар (тамыр), тамқа (таңба), т.б.
сияқты ерекшеліктер кездеседі.
Əрине, бір тілдің өз ішіндегі дыбыс ерекшелігі де елеулі болады. Жеке дыбыс сөзден сөзді айырып тануға белгі етілетіні
сөзсіз (мысалы, қағу – қабу, ешкі – ескі, таға – тақа, қасық –
қазық, т.б.). Бұл сияқты айырмашылық төркіні бір, туыс (семьялас) тілдерде сөзді белгілеу үшін, бір сөзді екінші сөзден айыру
үшін дəнекер болу үшін емес, сол тілдердің əрқайсысына тəн
дыбыс ерекшелігінен туатыны күмəнсіз1. Сондықтан төркіндес
тіл арасындағы дыбыстық өзгешелік жаңа сапа туғызбайды2. Бір
тілдің өз ішіндегі дыбыстық өзгешелік лексикада кейде жаңа сапа
1
2

В.В. Виноградов. «Русский язык». М., 1948. С. 11.

Қазақ тілінде түбір мен қосымшалар арасындағы дыбыс алмасулар, мысалы:
жабу, жапты, жауып қойды дегендегі б–п–у дыбыстарының алмасуы лексикаграмматикалық құрылыс емес, фонетикалық өзгеріс, ал қабу–қабып (көрпені қыздар
қабып бітті), қабу – қауып (ит қауып алады) дегенде лексика-грамматикалық момент
сезіледі. Ол туралы осы кітаптың «фонетика» бөлімін қараңыз.
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туғызатыны рас, бірақ бір тілдің өзінде бір сөз түрлі вариантта
кездесетін фактілер бар екені мəлім; мысалы, қазір – кəзір – əзір;
жүз – дүз; разы – риза – ырза, т.б.
Қайсыбір дыбыстық ерекшеліктері бола тұрса да, XІV ғасырдың басында жазылған бұл ескерткіш қыпшақ тобына жататын
тілдердің біразына тарихи мұра бола алады. Бірақ кітаптың түсінігі неміс тілінде жазылғандықтан, əрі кітаптың саны аз болғандықтан қолға түсуі қиын. Бұл глоссари – лексикаға ғана емес, бүкіл тіл
тарихына құнды материал.
ІІІ. Үшінші сөздік – атақты тюрколог проф. П.М. Мелиоранский «Араб филолог о турецком языке» деген атпен 1900 жылы
Петербургте бастырып шығарған сөздік (XІІІ ғасырда жазылған).
Бұл глоссариды автор: «Тəржіман фарси уə түрки, уə мағули»
деп атаған.
Бұл кітаптың авторы өзінің кітапқа жазған кіріспесінде өзінен ілгеріде болған Мұхаммед бен Қайса дегеннің Хорезм шахы
Жалалидденге (ол 1321 жылы өлген) арнаған үлкен кітабына1
сілтейді2. Сондықтан арабтың бір сөзін аталған 3 тілге аударып
отырған. Ал П. Мелиоранский араб пен түркі сөздерін ғана алған.
Сөздікте сөз табы да, семантикалық таптастыру да араласып
отырады. Алфавиттік тəртіп аз да болса араб сөздерінде сақталған.
Бірақ ол да қатал тəртіп емес. Мысалы:

ﺍﻟﻔﻠﻮ
ﻁﺎﻯ

ﺍﻟﻤﻤﺪﻯ
ﻗﻠﻮﻥ

ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ
ﻗﺴﺮﺍﻕ

ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ
ﺁﻳﻌﺮ

ﺍﻟﻔﺮﺱ
ﺍﻁ

тай

құлын

қысырақ

ат

айғыр

Сөйтіп, үстіңгі жолға арабтың 5 сөзі жазылып, оның астына
түркіше аудармасы берілген. Кейде белгілі бір топ сөздің аудармасы біткесін, автордың ұзақ түсінігі араб тілінде жазылады да,
одан кейін тағы сөздік беріледі. Мұның бəрі бұл кітап түркі тілін
үйренуші арабтарға икемделіп жазылғандықтан туса керек.
П. Мелиоранский бұл кітаптың дəрежесі Абу Хаянның «Китабуль-Едрəк Лисан-уль-түркісінен» анағұрлым төмен3 екенін айтады.
1

Аты аталған еңбектің арабша тексінің 16-бетін қара.

2

Сонда, VІІІ–ІX беттерді қара.

3

П. Мелиоранский. «Араб филолог о турецком языке». СПБ., 1900. 8-б.
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Абу Хаянның «Китаб-уль Едрəк» деген еңбегі 1313 жылы Каирда жазылып, Стамбулда басылса, оның бұдан басқа үш еңбегі
(кітабы) болуға тиіс, оның соңғысы «Түркі тілдері сөздігі еді», –
дейді П. Мелиоранский1.
Абу Хаяннан бұрын да кітаптар болған. Өйткені ол Білік
įȈǴȈƥ деген кітапқа көбірек сілтеп, сол кітапты қадір тұтады екен.
Сөйтіп, Абу Хаянның сөздігі бізге жеткен жоқ, ал П.М. Мелиоранскийдің «Араб филолог о турецком языке» деген шағын
глоссариының түркі тілдері тарихын зерттеуге пайдалы екенін
айтуға тиіспіз. Тіліміздегі құйысқан (ердің құйысқаны), кебенек
(кебін киген келмес, кебенек киген келер) дегендерді глоссарисіз
ажырата алмаған болар едік. Өйткені осы шағын сөздікте құйышқан
деп те, құй + қошқан деп те жазыпты. Олай болғанда құйрық деген
сөздің түбірі – құй қошқан (қосқан) екенін, етістіктің есімшемен
біріккенін аңғарамыз.
Сол сияқты, кебенек дегеннің киім екенін түсінсек те, оның
жабағыға тысталған сырт киім екенін2 біле алмас едік.
Болмаса тас-талқан дегеннің соңғысының мағынасын білсек
те, алғашқысының (тас дегеннің) бұл тіркестегі мəнін біле алмас
едік. Ал осы шағын дөрекі глоссари арқылы осы сөздің мағынасын
анықтай аламыз. Ол сөздікте тас деген қирау, күйреп қалу деп3
түсіндіреді.
Сондай-ақ баян деген сөзді күні бүгінге дейін моңғол сөзі
деушілерге сеніп келсек, бұл глоссариде бай деген сөзден жасалған
дейді.
Шығыр дегенді кейбіреулер тек қана XІX ғасырда пайда болды десе, бұл сөздікте суды жоғары шығаратын құрал4 деп ХІІІ
ғасырдың бірінші жартысында-ақ айтқан.
Бұл сөздік негізінен қыпшақ тілдеріне жақын бола тұра, оғыз
тобына жататын тілдердің де фонетикалық ерекшеліктерін көрсете
отырған.
Қорытып айтқанда, бұл сөздік – əрі шағын, əрі дөрекілеу жасалған глоссари болса да, бүкіл түркі тілдері сөздігін түгел
1

Сонда, 10-б.

2

Сонда, СПБ., 1900. 0108-0109-бб.

3

Сонда, 0100-б.

4

Сонда, 055-б.
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қамтымағанның өзінде, көптеген көне сөздердің сырын ашуға
пайдасы тиетін құнды ескерткіш.
Сөйтіп, тарихи сөздіктердің осы сияқты түрлері болса, соңғы
кезеңде сөздіктердің түрлері көбейе бастады. Осы күнде салыстырмалы, түсіндірме, академиялық, шет тілдік, екі тілдік, көп тілдік, т.б. жəне фразеологиялық, терминологиялық, диалектологиялық, этимологиялық, энциклопедиялық, синонимдік сөздіктер
деп бөлеміз. Бұлардың өзін тілдік материалына қарай тағы да
бірнешеге бөлеміз.
Осылардың əрқайсысын талдап көрейік.
1. Салыстырмалы сөздік. Бір реестрдің түрі ұқсас я бірбіріне жақын, туыс бірнеше халықтың сөздік құрамын қамтитын
сөздікті салыстырмалы сөздік дейміз. Салыстырмалы сөздік туыс
тілдерді қамтуы жағынан көп тілдік сөздікке жақындайды. Бірақ
бұл екеуінің мақсаты, алдына қойған міндеті мүлде басқаша. Көп
тілді сөздік, үш тілдік, бес тілдік, жүз тілдік сөздіктер басында
белгіленген тілдерден ауа жайылмай, солардың бəрін біркелкі
қамтуды мақсат етеді. Салыстырма сөздік туыс тілдердің сөздерін
не түріне, не мағынасына қарап талғап, үйлесетін жерлерін алады.
Мысалы:
1. сай (жазылуы – сақ) [алт., леб.] – скорлупа кедровых орехов;
2. сай [куз;]
3. сай: [кир] 1) готовый; 2) мелкий;
4. сай [осм.] – чистый, тонкий;
5. сай [чаг.] – счет;
6. сай [алт. тел. леб. шор, саг, койб.]1 – т.б. қандай мағынада
қолданылатыны көрсетілген. Бұл, əрине, салыстырмалы сөздік.
Көп тілді сөздік орыс тілінде кездеседі. Ол тілдің сөздіктерінің
ішінде жүз тілдік сөздік те бар. Түркі тілдері жағдайында ондай
сөздік əлі жасалған жоқ.
Салыстырмалы сөздіктер түркі тілдерінде XІX ғасырдың
екінші жартысында жасала бастады. Орыс ғалымдары түркі тілдері лексикасын жинауға сол кезде-ақ көп еңбек сіңірді. Бұлардың
ішінен ерекше көңіл аударарлық лексикографиялық еңбек қал1

В.В. Радлов. «Опыт словаря тюркских наречий». СПБ., 1905. Т. 4. Выпуск І. 218–
219-бб. Бұл сөздікте латын алфавитімен берілсе де, біз басу оңайлығын ескеріп,
қазіргі қазақ алфавитін қолдандық.
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дырған академик В.В. Радлов пен Л. Будагов болды. Бұл екі ғалымның еңбектері күні бүгінге дейін тарихи мəні зор еңбек болып
саналады.
Бүкілроссиялық ғылым академиясының толық мүшесі В.В. Радлов өткен ғасырдың 80-жылдарының ақырында «Опыт словаря тюркских наречий» деген атпен бүкіл түркі тілдерінің
салыстырма сөздігін жасап, жылма-жыл шығара отырып, оны
1911 жылы аяқтады.
Академик В.В. Радлов бұл сөздікте ең алдымен түркі тілдері
сөздерін, одан кейін орысша аудармасын, оның артынша немісше
аудармасын беріп отырды, керек болған жерде көне түркі тілдерінен
тарихи анықтама, дəлелдер келтіріп отырды. Егер бір сөз кейбір
түркі тілдерінде басқаша мағынада болса, оны да көрсетіп кетеді.
Бұл сөздік басында «Түркі наречиелері сөздігін жасау
тəжірибесі» деп аталғанымен, жасала келе негізінен бүкіл түркі
тілдерін тегіс қамтыған, ол тілдердің көп сөздеріне түсінік берген салыстырмалы сөздік болды. Сөздікке енген сөздердің негізгі
көпшілігі – алтай тілдері мен қыпшақ аталатын тілдердікі. Ал
оғұз, ұйғыр топтарына жататын тілдердің сөздері де сөздікте
көбірек қамтылған. Осман түріктері тілдерінен енген сөздер басқа
тілдермен салыстырғанда мəз емес, яғни салыстыру материалы көлемінде ғана алынған. Якут тілі сияқты оқшаулау елдердің
тілінен материал ретіндегі фактілер тіпті аз.
Сөйтіп, академик В.В. Радловтың сөздігін негізінен алғанда
алтай жəне қыпшақ топтарына жататын тілдердің салыстырмалы сөздігі деуге болады. Бұл сөздік түркі тілдерінің сол кездегі
салыстырмалы сөздігінің нұсқасы болғанымен, осы кезде қазіргі
тілдердің сөздігінен гөрі, тарихи сөздікке жақын болып қалды.
Бұл сөздік көп тілдердің лексикасын қамтығандығынан ол
тілдердің көп сөздері сөздікке енбей қалған; сөздік көп тілдердің
салыстырмалы сөздігіне бейімделгендіктен, ондағы материалдарда азды-көпті дəлсіздіктер де, кейбір қате түсініктер де кездеседі.
Сөздіктің алфавиттік тəртібі латын алфавитімен берілген де,
сонымен қатар орыс алфавиті, ремаркаға неміс алфавиті де
алынғандықтан (əртүрлі алфавитті қолдану нəтижесінде), сөздік
лингвистен басқаларға түсініксіз болып шыққан.
Бұл сөздіктің тағы бір кемшілігі мынада: академик В.В.Радлов
бүкіл түркі халықтары тілдерін, бəрі бір тіл, ол халықтардың
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қолданып жүрген тілдері – сол бір тілдің диалектісі, бұлардың
бəрі бір халық деп теріс түсінген. Шынында, түркі халықтарының
бір тұтас халық емес екені, əрі олардың бəріне ортақ бір тұтас тіл
болмағаны XІX ғасырдан көп бұрын-ақ белгілі еді. Академик В.В.
Радлов осыны ескермеген. Соның нəтижесінде, бұл сөздік түркі
халықтары тілдерінің əрқайсысының өзіне тəн қасиеттерін толық
таныта алмайды.
Осы сияқты елеулі кемшіліктері бола тұрса да, бұл сөздік ХІХ
ғасырда түркі тілдері жөнінде жазылған зерттеулердің, еңбектердің
ішіндегі ең құндысы болып есептеледі, ол бүгінге дейін бағалы
еңбек болып саналады, өйткені мұндай сөздік əлі жасалған жоқ.
Осындай салыстырмалы сөздіктің бірі – Лазарь Будаговтың
«Сравнительный словарь турецко-татарских наречий» деген (1872
жылы, Санкт-Петербургта шыққан1) сөздігі. Бұл сөздік академик В.В. Радловтың сөздігінен бұрынырақ шыққан. Бұл да түркі
тілдерінің салыстырмалы сөздігі, сондықтан да құрылысы жағынан
В.В.Радловтың сөздігіне ұқсас. Бірақ екеуінің сөздік мақаласын
беру тəртібінде айырмашылық бар. Л. Будагов сөздігінде ең алдымен ремарка қояды. Мысалы, «кир. балық – рыба; балық қабыршығы – чешуя рыбы». Ремаркадан соң араб əрпімен жазылған
реестр сөз, оның орысша транскрипциясы, оған таяу орысша аудармасы, онан кейін қажеттігіне қарай, салыстыру жəне мысалдар
беріледі. Осы ерекшелігіне қарай, бұл сөздікті екі тілді салыстырмалы түркі тілдері сөздігі дейміз. Сөздіктің көлемі В.В. Радловтың
4 томдық кітабының біреуіндей-ақ.
Бұл (Л. Будагов, В. Радлов) сөздіктер алғашқы тəжірибе екенін,
сондықтан толық немесе түсіндірме сөздік деуге келмейтінін
авторлардың өздері де мойындайды. В. Радлов сияқты, Л. Будагов
та көп тілді қамтимын деп, бір тілдің сөздігін толық бере алмайды.
Сонымен қатар, Радлов сияқты, түркі тілдері тұтас бір тіл дейтін
теріс ұғым Л. Будаговта да кездеседі.
Дегенмен, қазақ тілі үшін арнаулы сөздік болмаса да, бұл сөздікті жалпы түркі тілдерінің лексикасы туралы біраз тарихи материал беретін құнды еңбек деп санаймыз.
Сөйтіп, бұл айтылғандардың барлығы түркі тілдерінің көпшілігіне ортақ, жалпы салыстырмалы, тарихи материал ретіндегі
сөздіктер болады.
1

Бұл сөздік 1962 жылы қайта басылды.
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Сонымен, XІX ғасырдың екінші жартысында-ақ орыс ориенталистерінің қазақ тілін зерттеуге бет алған кезінде, орысшақазақша, қазақша-орысша сөздіктер (екі тілдік) жасала бастады. Олардың бəрі де, əрине, бүгінгі талапқа сай болмауы заңды.
Бұлардың басы Н.И. Ильминскийдің 1860–1861 жылы шыққан
қазақша-орысша (киргизско-русский) сөздігінің ізімен жасала бастады. Олардың бəрі де бүгінгіге сай болуы былай тұрсын,
сол күндегі талапты атқара алмайтын, шалағай, жалаң, кішкентай
сөздіктер еді.
Айталық, Н.Н. Ильминский сөздігі1 небəрі 2700-дей реестр
сөзді ғана қамтыған. Əрбір реестр сөзді бір ұя жүйесімен беруге тырысқан, бірақ онысы біркелкі болып шықпаған. Мысалы, аш
деген сөздің ұясында: ашаршылық, аштық, ашқарақ, ашықтыру,
ашық (ашығу) дегендерді берсе, ас деген асшы, асбасы (аспаз),
асбасшы дегендерді бөліп берген. Соның өзінде емле қатесімен
шыққан (асабасы, асабасшы делінген, 20-бет). Бұл сияқты кемшілік жиі кездеседі, қ. ащы, тұщы деудің орнына асшы, тұсшы
болып басылған.
Фонетикаға тəн қазақ тілі ерекшелігін ескермей, араб
əліппесінің əсерімен, қ мен ғ-ны, к мен г-ні бөлмей, араластырып
берген. Мысалы: қора – көрпе (121-бет), қортық – күртік (127бет), тоқ – төк (203-бет), ғой – гөр (53-бет).
Омоним сөздер де бірде бөлек, бірде бір ұяда аралас берілген.
Сөздің мағынасы сараланбай, кез келген жерде беріліп, кейде ортадан тыныс белгісімен бөлінген. Мысалы, тар, тарылт, тарық
дегендерді бір ұяда беріп, тарлау дегенді бөліп береді. Сол сияқты,
түн деген түбірден өрбіген: түнеу, түндік дегендер бөлек реестр
болған (210-бет).
Сөздікке бірен-саран топонимика да, ономастика да (кісі аттары) енген; мысалы: Айакөз (Аягөз), Теке (Орал); Ажар, Қарабай,
т.б. Бұл сөздіктің басқа да көптеген кемшіліктері бола тұрса да,
ол кейін қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздіктің жазылуына жетекші болды. Кейінгі сөздіктердің бəрі де Ильминскийдің
сөздігінен пайдаланды.
Сөйтіп, бұл сөздік көптеген кемшілігі бола тұрса да, қазақ тілі
лексикографиясында белгілі орын алады. Өйткені ол көптеген
1

«Киргизско-русский словарь». Оренбург, 1861.
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көне сөздердің осыдан 100 жылдан астам уақыт бұрын қалай
қолданылғандығына айғақ болады. Мысалы, ұяң адам, бос адам
дегендер (2-бет) қазіргі тіл нормасына қайшы болса, сол кезеңде
қолданылған тіркес деп қараймыз.
Қазақ тілі лексикографиясының тарихына азды-көпті қатынасы
бар ілгері-соңды жасалған жалпы түркі тілдеріне ортақ салыстырмалы сөздіктер (қазақ тілі лексикасына тəн сөздіктер) осылар.
2. Түсіндірме сөздік (толковый словарь). Бұл сөздік туралы
жоғарыда тарихи сөздіктермен байланыстырыла аздап айтылған
болатын, соған қосымша төмендегі бір жайды ғана ескерткіміз
келеді.
Бұл сөздік əдетте архаизмдерді де, неологизмдерді де, фразеологияны да, мақал-мəтелдерді де қамтып, кейде жеке сөздің этимологиясынан да мəлімет береді. Сонымен қатар ол сөздікте қазіргі
тілдегі негізгі сөздермен бірге, туынды сөздер де қамтылады. Дегенмен күні бүгінге дейін ешбір сөздік белгілі бір тілдің сөздік
құрамын түгел қамтыған емес. Түгел қамту əзірге мүмкін де емес.
Түсіндірме сөздік екі түрлі болып жасалады. Бірінде тілдегі
сөздер алфавит тəртібімен реестр етіліп беріледі; екіншісінде
сөздік ұя системасымен жасалады. Мысалы, орыс тілінің академик В.И. Даль жасаған түсіндірме сөздігі ұя жүйесімен берілген.
Мұндай сөздіктің пайдалы жағы – кітаптың көлемін ықшамдайды,
берілетін сөз саны азаяды, төркіндес сөздер топталады, сөз төркіні
көрінеді. В.И.Дальдің сөздігінде 200 мыңнан астам сөз болса,
Д.Н. Ушаковтың сөздігінде 85000 сөз бар, бірақ екеуі көлем
жағынан қарайлас. Ал ұялы сөздіктен іздеген сөзді табу қиын.
Сондықтан ұя жүйесімен жасау осы күнгі сөздіктерде сирек
кездеседі, тіпті кездеспейді деуге де болады. Түсіндірме сөздік бір
тілдің негізгі сөз байлығын қамти отырып, сол тілдің əдеби тілінің
нормасын қалыптастырады. Сондықтан оны норматив сөздік деп
те атайды.
Қазіргі қазақ тілінің түсіндірме сөздігі екі том болып, проф.
І. Кеңесбаевтың редакциясымен жарыққа шықты. Оның І томында
9 мыңдай, ІІ томында 12 мыңға жуық реестр сөз берілген. Сөйтіп,
реестрдегі сөз санының шағындығына қарамай-ақ, осы түсіндірме
сөздіктің шығуы – қазақ халқының мəдени өсуінің көрсеткіші
ретінде елеулі уақиға болды. Өйткені бұл сияқты сөздікке енген
реестрлер негізінен түбір сөздер, ол – бір. Екіншіден, сөздікке ен-
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ген сөздер – документацияға сүйене отырып, түбегейлі шешілуге
тиіс сөздер. Үшіншіден, бұл сөздік қазіргі қазақ əдеби тілінің
нормасын көрсететін анықтама болуды мақсат етеді. Сондықтан
проф. І. Кеңесбаев осы сөздікке жазған алғы сөзінде: «Осы күнгі
əдеби тілімізден орын тепкен, өмірде жиі кездесетін сөздердің
лексикалық, семантикалық нормаларын көрсету – сөздіктің алдына қойылған негізгі мақсаты болды»1, – дейді.
Мұндай сөздіктер лексика-семантикалық норманы көрсетумен
ғана шектелмейді, олар орфографиялық, орфоэпиялық нормаларды да қамтиды. Сөйлеу тілі мен қиын əдеби тіл нормаларын анықтайды да, оларды ажыратарлық көрсеткіш критерийін
береді. Сөйтіп, сөздіктің жауапты редакторы: «халықтың кəрі
тарихымен құрдас тілінен сол халықтың өмір тіршілігі, əдетғұрпы, шаруашылық жағдайы, өзге елдермен қарым-қатысы, саяси, мəдени дəрежесі аңғарылатыны жұртқа мəлім», – деп дұрыс
көрсеткен. Осы ерекшеліктердің ізі түсіндірме сөздіктен көрінуге
тиіс. Сөйтіп, түсіндірме сөздікке қойылатын талаптар осылар болса, оған төтеп берерлік сөздік те қолымызда бар.
3. Академиялық сөздік. Сөзді қамтуы жағынан түсіндірме
сөздікке жақын болса да, бұл сөздіктің өзіне тəн ерекшелігі болады. Мұндай сөздікте берілген əр сөздің статьясындағы мағыналары
документацияланып, цитаттармен дəлелденіп отырады. Ол цитаттар əдеби тілмен жазылған ең көрнекті, таңдаулы шығармалардан
алынады. Сөздің мағынасын анықтайтын цитат болмаса, яғни
сөздің сол мағынасы əдебиетте кездеспесе, жұртқа түсінікті сөз
бола тұрса да, ол сөз, əдетте, бұл сөздікке енбейді.
Сонымен бірге, сөздіктің бұл түрінде бір тілдегі лексиканың
көпшілігі қамтылуға тиіс. Бұған жаргондар, тар көлемдегі техникалық сөздер, дөрекі сөздер, жергілікті ерекшеліктер алынбайды. Тілдің сөз байлығын мол қамтуы нəтижесінде əрі əдеби тілді
сұрыптап алуына байланысты, бұл да нормативтік сөздік деп аталады.
Қазіргі қазақ əдеби тілінің академиялық сөздігін жасау ісі осыдан жиырма жылдан астам бұрын қолға алынса да, күні бүгінге
дейін бұл сөздің картотекалық қоры жасала қойған жоқ.
1

«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» жауапты ред. проф. І.Кеңесбаев. Алматы, 1959.
ІІ. Т. 4-б.
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Бұл жұмыс алдағы жылдарда жіті қолға алынып, он бесжиырма жылдарда аяқталуға тиіс деген шамалар бар.
4. Энциклопедиялық сөздік. Бір тілдің лексикасындағы кесек мағыналы сөздер, ғылыми-техникалық терминдер, басқа
түрлі сөздіктерге енбейтін жер, ел, кісі аттары берілетін жəне əр
сөздің этимологиясы, тарихы түгел қамтылатын, кейде суреттері
де берілетін ең үлкен сөздік энциклопедия делінеді. Бұл сөздікке,
əдетте, ұсақ-түйек затты білдіретін қарапайым сөздер, жергілікті,
облыстық профессионалдық сөздер берілмейді. Айталық, астрономия деген сөздің этимологиясы айтылып, ол қандай ғылым
екендігі, оның қай кезден басталғаны алғашқы зерттеушілері кім
екені, онан кейінгі уəкілдері кім екені, олардың астрономияны
қалай дамытқаны, жетістігі мен кемшілігі, қазіргі күйі түгел айтылады. Сол сияқты, қазақ деген сөзді айтқанда қазақ халқының
азаматтық тарихын, саяси тарихын, шаруашылығын, территориясын, т.б. түгел қамтитын сөздік-статья беріледі. Сондықтан бұл
сөздік – ғылыми сөздіктердің ішіндегі ең толығы болып саналады,
ал көлемі жағынан ең үлкені, ондаған том болып, ұзақ жылдар жасалады.
Қазіргі қазақ тілінің энциклопедиялық сөздігін жасау ісі əлі
қолға алынған жоқ. Өйткені ондай сөздіктің алдын ала толып
жатқан практикалық ұсақ сөздіктер жасалып, олар қалыптасып,
екшелуі керек жəне энциклопедиялық сөздікті жасауға көп күш
керек.
5. Этимологиялық сөздік. Бір тілдегі сөздердің шығу төркінін, этимологиясын талдап түсіндіретін сөздікті этимологиялық
сөздік деп атаймыз. Мұндай сөздікке сөздік құрамдағы сөздердің
бəрі бірден кіре бермейді, тек түбір сөздің біразы ғана енеді. Түбірі
айқын туынды сөздер, мысалы: тау –таулы; қыр – қырлы; бала –
балаша; шаруа – шаруашыл дегендердің жұрнақ арқылы жасалған
туынды түбірлері мұндай сөздікте берілмей, түбірдің қалай туғаны
я жасалғаны сияқты қиын (түсініксіз) сөздер ғана беріледі.
Сөйтіп, этимологиялық сөздік дегеніміз – бір тілдің сөздік
құрамындағы қандай түбірден қандай сөздер жасалғанын көрсететін сөздік.
Этимологиялық сөздік – бір тілдің лексикасындағы жеке
сөздердің шығу, жасалу тарихын, түпкі төркінін білу үшін өте керек құрал. Бірақ бұл сөздікті жасау үшін сөздікке берілетін əрбір
сөз зерттеледі. Егер олай болмағанда, сөздің этимологиясын ашу
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қиынға соғады. Мысалы, күре деген етістік сөздің арғы шыққан
(заттық) түбірі белгісіз. Міне осылар этимологиялық сөздіктің
объектісі болады. Бұл сияқты сөздік те қазіргі қазақ тілінде
жасалуға тиіс, бірақ əлі жасалған жоқ.
6. Терминологиялық сөздік, Бір тілдің сөздік құрамындағы
ғылыми-техника саласындағы арнаулы атаулардың сөздігін терминология сөздігі дейміз.
Бұл сөздікке тек қана термин сөздер енеді.
Ол бір ғана сөздік (кітап) болмай, бірнеше жеке сөздік болуы
да мүмкін, өйткені ғылымның əр саласындағы лексикасы өз алдына сөздік болып шығуы да, я бəрі топтанып бір сөздік болуы
да, немесе ғылымның күрделі саласы арқылы топталып шығуы да
мүмкін. Сондықтан сөздіктің бұл түрі көп болады. Ал терминдер
халықаралық сөздерден де, орыс тілінен ауысқан сөздерден де,
қазақтың байырғы өз сөздерінен де болуы мүмкін.
Мұндай сөздіктер қазақ тілінде шыға бастады. «Терминология
сөздігі» деген атпен екі кітапша (І–ІІ кітап) шыққан болса, кейін
азды-көпті кемшіліктері бола тұрса да, ғылымның көптеген саласында қолданылатын сөзге арналған сөздіктер жасалды жəне жасалуда. Бұл жөнінде Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл білімі
институты елеулі еңбек етіп келеді. Олар жалаң терминдік сөздерді
жүргізу процесін ілгерілете отырып терминдердің түсіндірме
сөздіктерін жасау ісіне кірісе бастады.
7. Синонимдік сөздік. Тілдегі сөздер (əрине бір тілдің) кейде біріне бірі синоним болады дегенбіз. Синонимдердің негізгі,
тұрақты, ауыспа жəне контекстегі орнына қарай, қайсысы қай кезде синоним болып, бірінің орнына бірінің қолданылып, ауысуына
болатынын, бірде, бірінің орнына бірі синоним болмай қалғанда,
ол сөзге басқа бір сөздің синоним болатынын қамтитын сөздікті –
синонимдік сөздік дейміз.
Бұл сөздік қазақ тілінде 1962 жылы жарыққа шықты1.
8. Фразеологиялық сөздік. Фразеологиялық сөздік дегеніміз – тілдегі тұрақты сөз тізбектері мен идиомдардың беретін мағыналарына қарай жіктеліп жасалатын сөздік. Бұл сөздік, мысалы, қазіргі қазақ тіліндегі тұрақты сөз тізбектерін, идиомдарын
жəне мақал-мəтелдерін түгел қамтиды.
1

Ə. Болғанбаев. «Синонимдік сөздік». Алматы, 1962.
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Бұл сөздік жақында жарыққа шықпақ.
9. Екі тілді сөздік яки аударма сөздік. Тіл-тілде жасалатын
сөздіктердің бір түрі – екі тілді сөздіктер. Біздің елімізде бұл
сөздікке орыс тілі қазық болады. Бұл сөздіктер күнделікті өмір
қажетіне керекті лексиканы қамтиды.
1946 жылы басылған орысша-қазақша екі томдық сөздік бар.
Бұл сөздікте 40 мыңдай орыс сөзі қамтылған.
Онан кейін қазақша-орысша үлкен сөздік жасалып, жарыққа
шықты1.
Сондай-ақ «Қазақша-орысша шағын сөздік» баспадан 1954 жылы шықты2. «Орысша-қазақша мектеп сөздігі» де жасалды3.
10. Арнаулы сөздік. Ғылымның саласы да, түрлері де көп.
Сондықтан солардың ішінен арнаулы бір проблемаға, яки бір
еңбекке, немесе бір ақын-жазушының, қайраткердің шығармасының тілін жеке сөздік етсе, осыны арнаулы сөздік дейміз. Мысалы, орыстың данышпан ақыны А.С. Пушкиннің шығармаларының сөздігі шықты. Соған сəйкес, қазақтың данышпан ақыны
Абайдың шығармаларының сөздігін шығару ісін Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл білімі институты қолға алды, жуық арада
жасалып шықпақ.
Арнаулы сөздіктің бір түріне Арзымбетов жасаған сөздік пен
Т. Мұсақұловтың «Биология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі» үлгі бола алады. Бұл сөздіктер де азды-көпті кемшіліктері
болғанымен, қазақ интеллигенциясынан тиісті бағасын алған,
қажетті құралға айналды.
Сөйтіп, тілдің сөздік құрамын зерттеу, тексеру жұмысы бір
бетке бағытталып, жаңа міндеттерді атқаруға республикамыздағы тіл мамандары жұмысқа жұмыла кірісті. Алдымыздағы аз
жыл ішінде қазіргі қазақ тілінің лексикографиясының да келелі
мəселелері шешіліп қалмақ.
Міне, қазақ тілі лексикографиясының жайы осындай.

1

«Русско-казахский словарь» негізгі авторлары: X.X. Махмудов, А. Искаков,
Г. Мусабаев.М., 1954. 161-б.

2

Х.Х. Махмудов, Г. Мусабаев. «Қазақша-орысша шағын сөздік». Алматы, 1954.

3

X.X. Махмудов, Ғ. Мұсабаев, Т. Қордабаев. «Орысша-қазақша мектеп сөздігі».

Алматы, 1961.

ІІІ
ҚАЗАҚ ТІЛІ
ТАРИХЫНАН

І бөлім
ТІЛ ТАРИХЫНА ҚАТЫСТЫ МƏЛІМЕТТЕР
Көне заманнан қалған сілемдер (кіріспе орнына)
Орал-алтай тілдері
Маньчжур-тұңғыс тілдері
Түркі-моңғол тілдері
Түркі-моңғол тілдеріне ортақ фонетикалық заңдылықтар
Д – тіл, й – тіл жəне ж – тілдер тарихынан
Хун (Хунну, қунну, күн) тілінен дерек
Хундардан қалған жалғыз сөйлем
Үйсін туралы пікірлер
Қаңлы-қыпшақтар жайлы мəлімет
Қаңлының тілі
Түркі қағанаты дəуірі
Қараханидтер дəуірі
ІІ бөлім
ТАРИХИ ГРАММАТИКА ХАҚЫНДА
Тарихи грамматикаға түсінік
Көне тілдік материалдар
Тарихи фонетика туралы
Көне ұйғыр алфавиті
Араб алфавиті
Й дыбысы тарихы
Ж, ч дыбыстары тарихынан
Б–п тарихынан
Дз, дж аффрикаты
Үндестік заңы тарихы
С дыбысы мен ш дыбысының алмасуы
Дыбыс алмасуы
Дыбыстың түсуі
Қорытынды
Тарихи морфология туралы
Зат есімдер
Сын есімдер
Сан есімдер
Есімдіктер
Етістік
Əдебиеттер
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І БӨЛІМ
ТІЛ ТАРИХЫНА ҚАТЫСТЫ МƏЛІМЕТТЕР
КӨНЕ ЗАМАННАН ҚАЛҒАН СІЛЕМДЕР
(КІРІСПЕ ОРНЫНА)
Тілдің тарихын зерттеу əдісі жөнінде лингвистика ғылымында
күні бүгінге дейін диахрония, анахрония, синхрония, ахрония,
панхрония, т.б. сияқты бірнеше көзқарас қатар өмір сүріп келеді.
Əрине, арғы тегі лингвистика теориясындағы абстракциялардан
туған талас-тартыc болатын. Ол – тілді тарихи категория деп тани
отырып, оның тарихын теориялық абстракциямен шешуге талпыну еді. Бұл əдістердің ешқайсысы да маркстік тілтану методологиясына қабыспайды. Сондықтан тілдің тарихын сол тілдің иесі,
жасаушысы болған қоғам тарихынан бөліп қарауға болмайтынын
ескеріп, өз зерттеуімізді тарихи дəуірлерден сақталған азды-көпті
ескерткіш материалдарға құруды ең дұрыс жол, қолайлы əдіс
деп таптық. Өйткені бұл əдіс – халық тіліндегі барды айта отырып, тым көне кезеңге, алғашқы мəдениетке дейін алып баратын
əдіс. Мысалы Хун (күн) деп Қытаймен көрші отырған түркі тілдес
халықтарды айтады. Қытай жылнамасы біздің жыл санауымыздан
2357 жыл бұрын болған (Тхан) ханданы (династиясы) тұсында өз
алдына іргелі ел, жеке мемлекет еді, ханы бар еді, ханданы болған
еді1 – деп бастайды. Оған міне 2357+1987=4344 жыл. Мұны көне
Мысырдың (Египеттің) фараон ханданымен (династиясымен),
Хеопс (Хуфу) кезеңімен салыстыруға болады. Қазақ халқының
ұғымында перғауын (фараон) жынның бір түрі есептеліп, ұнамсыз
мағынада қолданылуы ислам дінінің əсерінен туған. Ол көне
Мысыр арабтарында патша, хан, ең жоғарғы əкім – құдай болып
1

Қытай Шиңəи жылнамасының 110 тарауы, Н.Я. Бичуриннің «Собрание сведений
о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена», М.–Л., 1950, І-т, 3-бет.
Мұнан былай қысқартып «Бичурин Н. Я. Собрание сведений» дейміз.
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саналған. Сол сияқты осы күнгі Ішкі Моңғолия жеріндегі Сяньби
тауы, əлемге əйгілі Алтай тауы, көне заманда Ухуань тауы атанған
жерлерді мекендеген түркі халықтарының ерте кезде ел болып,
хандық құрып, елді басқаруы заманына сай мəдениетті болғанына
айғақ бола алады. Адам баласының тарихында көрнекті істер,
мəдени мұралар ұмытылмайды. Егер жазу ескерткіші болмаса,
Күлтегін (Могилян), Тонықұқ (Туньюкук)1 елеусіз қалып, оған
кейінгі ұрпақ көңіл аудармаған болар еді. Бұлардың атын əлемге
əйгілеген – оларға қойылған жазу ескерткіші.
Сондықтан өз заманында жердегі құдірет – мен де, көктегіні
қолыммен аламын, төмендегі – аяғымның астында, əлем ашсам –
алақанымда, жұмсам – жұдырығымда, – деген талай хан, батыр,
бектер ел есінде сақталмай, із-түзсіз құрып кеткен. Олардың
көпшілігі не өзінің заманына, не кейінгі ұрпағына себі тиерлік пайдалы іс істей алмаған. Мəдени мұра да қалдыра алмаған. Ондайлар
«көзден таса, көңілден шет» болғасын, аттары да аталмайды. Сол
өткендерден біздің атайтындарымыз – зерттеп отырған тіл тарихына азды-көпті себі тиетін, мəдени мұраға қатысы болғандары
ғана.
Қазақ халқының қара шаңырағын Қаратау (Қараспан тауы), немесе аспанмен тілдескен Алатау деген жанға жайлы жағымды сөзді
талай қарияның аузынан естігеніміз бар-ды. Сонда бұл таулардың
бірі таныс, екіншісі бейтаныс сияқтанып, қай өңірде, қай үйекте
асқақтап тұр екен деп қалатын едік. Сарыла оқып, зерікпей мұқият
зерттей берсе, халық тарихының қоймасы қойынындағы сан түрлі
асылдар мен сан қилы құпия жұмбағын ашуға шақырғандай болады. Шіркін, туған өлке-ай, шегің жоқ – шексіз, кенерең жоқ –
байтақсың-ау! Бір алабың асусыз асқар болып, ел аузында аңыз
болған Қойқаптай2 көмкеріліп жатса, екінші жағың – алуан түрлі
гүл-бəйшешекті бағы мен бақшасы мол сая екенсің-ау – дегізеді
ғой!
Сонау ескі Еділ мен кəрі Каспийден бастап, бір күндерде
бүкіл түркі халықтарының алтын бесігі атанған Алтайға дейін немесе заманның ұзақ сонары тоздырғандай аласара шөккен Орал
1

Түн – көне түрікше бірінші алғашқы қақ – əкім. Сондықтан бұл адамның есімі
емес, лақап аты. Осыны түсінбеушілік бар.
2

Қойқап – Кавказ, түркі сөзі.
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тауының түстігінен бастап, атағы өзіне сай Хан-тəңіріні (6995 м) –
бүкіл əлемде белгілі биік, аспан ханына теңеген жерлерді иемденген ата-бабаларымыз болашағы бар ұрпағына өз заманынан
ескерткіш етіп, атаусыз қалдырмауға тырысқан екен.
Осынша ұлан-асыр өлкеде көре білген адамға көз сүрінгендей
көне заманның мұрасы қалыпты. Олар ас ішіп, аяқ босатар
тоғышар да болмапты. Көне заманның күңгірт тарихынан ерте оянып, малшылық кəсіпті өзгелерден бұрынырақ бастапты. Малдың
етін қорек орнына жұмсап, жүн-жабағысынан қымбат киімдік
бұйымдарды иіріп, терісін илеп те күнделік қажетіне жарата
білген. Бұған қажетті құралдарды өз тəжірибелерімен ойлап, жасай алатын болыпты, ұңғысы мен жоңғысы жəне бар.
Малшылар қауымы тағылық дəуірден шыққан кезде, бас құрап
елдік қалыпқа келген. Бұл кезді С.П. Толстов 4500 жылдар деп
шамалайды, тегі онан əлдеқайда ерте болғанға ұқсайды.
Орал-Алтай тілдері
Бұл тілдер – тарихи тұрғыдан əрі сан қилы, əрі алыс сонарға
соғатын шытырман. Соның өзінде түркі-моңғол тілдері мен угрофин тілдерін салыстырсақ, тікелей қайталамаса да, алыстан аңғарын көрсетіп қалатын жайттары бар. Олай болатыны, ол тілдер
бірінен-бірі ажырап, əрқайсысы өз алдына бөлек тіл болып
кеткеніне кем дегенде, бес-алты мың жылдар болған шығар. Көне
заман туралы үздік-создық, болмашы мəліметтер бұл тілдердің
жай-күйі, мəн-мағынасы туралы ешбір дерек бере алмайды.
Бізге жеткен деректер де, аңыз əңгімелер де атам заманғы көне
халықтардың қарым-қатынасын дəлдеп айта алмаған. Үйсін,
Күн, Қаңлы мемлекеттерінің көне дəуірінде угро-фин халықтары
Шығыс Европа алқабында, Солтүстік Сібірде болғанға ұқсайды.
Қар теңізі (Карское море) атауын солар берсе керек.
Шығыс Түркістан мен көне түркі мекендерінде ол халықтар
болды делінген дерек те кездеспейді. Бұлар туралы мəліметтің
болмауы – ол халықтарды сол кездегі түркі-моңғол халықтары
ұмытқандығынан да болар. Біздің білетініміз – бар болғаны, кейбір
түркі-татар авторларында1 кездесетін жол-жөнекей айтылатын
ескертпелер ғана.
1

Ахмеров Валим. Түркі-татар тарихы. Қазан, 1912; Ғ. Баттал. Татар тарихы. Қазан, 1913.
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Бұлардың кейбіреулері, Хазар бұлғарлармен туыс, біріне-бірі
жақын ел еді, бұлғар деген жойылып, XІІІ ғасырда татар аталып кетті. Бұлардың бұрынғы көршілері биарма (Перм)1, буртас
(мордва)2, (угро-фин)3 тағы басқа халықтар болғанын айта келіп,
кейбір авторлар бұл халықтардың біздің заманнан екі жүз жылдар
бұрын Кама, Волганың орта шенін, Север (түн жақ), Орал тауларын мекендегенін айтады4.
Кейбіреулер бұлг-ар, су-ар5, хаз-ар, ау-ар (авар), маж-ар (мадиар – осы күнгі венгерлер), тат-ар, хунг-ар (венгер) атауларының
соңындағы -ар деген қосымшасын, жер, ел атауларына қосылған,
ар, ер деген лақап деп те қарайды. Рас, көне түркі тілінде ар,
қошқар, арлан дегендердің соңғысы, басқы буынында айтылатын
ар сөзі ер деген мағынаны білдіретінін профессор Құдайберген
Қуанұлы Жұбанов6 1935 жылы айтқан болатын.
Бірақ – ар (-ер) түркі тілдерінде ғана емес, моңғол, корей,
маньчжур, жапон, фин7 тілдерінде де ер, ерлік сипатты сөздерге
қосылып айтылады. Олай болса, бұл сөз, мейлі жұрнақ, мейлі түбір
болсын, мысалы, бұлғар, татар атаулары, бір түбірден екеніне
дəлел бола алмақ емес. Бұлардың туыстық тілдер субстраты екенін
түбір сөздерден іздеген мақұл.
Мəселен, бұлғар мен хазар тілі бір дей отырып, X ғасырда
Бұлғар жеріне келіп, біраз тұрып, Бағдатқа барып, кітабын жазған
Ахмад бин Фазланның мəліметінде бұлғар сөзі финдерге көп ауысты, тіл жақындығы сонан деуі көңілге қонбайды. Дұрысы –
бұлғар мен финдердің тіл жақындығы – алыс түбірлестігі, ОралАлтай тіл субстраты болғандығы деп түсіну керек. Ал хазар есте
жоқ ескі кездегі қас+ер ғой. Ол туралы бұл арада ескертумен
шектелдік.
1

Баттал Ғ. Татар тарихы. Қазан, 1913. 6-б.

2

Ахмеров Ғ. Бұлғар тарихы. Қазан, 1912. 54-б.

3

Бұл да сонда, 11-б.

4

Бұл да сонда, 38-б.

5

Бұлғар, Суар атты қатар (арасы 40 шақырым) екі қала болған, олар осы күнде
қираған, сонда, 42-б.

6
7

Жұбанов Қ. Сөйлем мүшесі орны. Алматы, 1935.

Бұл сөздер Венгерско-русский словарь. Рудаша В.В. М. ,(1946 сөздігінен жəне жеке
кітаптардан алынды.
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Осы тілдердің кейбір фактілерін азын-аулақ салыстырып қарасақ, субстрат – көне заманның ісі екенін аңғаруға болар еді.
Мысалы, венгер тілі қазіргі тілімізден аулақтап кеткен. Ол тілді
біз түсінбейміз. Сөйте тұра, сол тілдің түбірінен өзімізге түсінікті
сөздерді табамыз. Мысалы: ал – мнимый, ложный, ал + дау етістігінің түбірі Махмуд Қашқарида – ал.
бічаг – перочинный нож – пышақ.
боғ – узел – бау.
борц – барсук – борсық.
дас – 1. камень 2. упрямый – тас.
чик – полоса, грань–шек, шекараны салыстыр.
дара – крупа – тары, оғыз түркі тілдерінде дары.
Мүмкін алма, ароқ (арық) дегендер ауысып енген сөздер болар, бірақ негізгі көпшілігі ауысқан сөздер емес, ертедегі бір тіл
болғандығынан деп шамалау қажет. Оған дəлел грамматикалық
құрылысында сақталған көне жалғау-жұрнақтар. Егер ол (венгер)
тіл түркі тілімен туыс болмаса, көне түркі тілінің барыс жалғауы
ол тілде болмас еді. Сондай-ақ кейбір көне сөздердің түбірі түркі
тілдерінде көне мағынасы ұмыт болса, венгер тілінде мағынасы
өзгермеген.
Мысалы, қар – бұл жігіттің қарымы кім? – деп біреу сұраса,
көбіміз түсінбей қалар едік. Венгер тілінде қар – сословие, поколение делінген. Ал қазақтың «қарына тартпағанның қары сынсын»
деуі ру дегенге келеді. Сонымен, қар (қол) мағынасымен қатар,
кез – ескі ұзындық өлшеуіш мəні де сақталған.
Көптеген зерттеушілердің венгерлер түркі тілдес халықтардан
тараған болар деуі əрине тегін емес-ті. Өзінің ата-бабасының
шыққан төркінін зерттеуге бар өмірін сарп еткен атақты ғалым
Арменийдің (Герман Вамбери) венгер халқының арғы тегі түркі
екеніне көзі жеткен. Мың жылдан астам Европаның қақ ортасында отырып, герман тілдерімен араласқан венгер тілі өзінің
грамматикалық құрылысын өзгертпей, басқа көп жайттарда туыс
түркі тілдерінен алшақ кеткен.
Тап осы жағдай фин тілдерінде де бар. Мысалы:
суо – болото, батпақ, су жер.
сəрқу – боль, болезнь – сырқау.
улия – солидный – ұлы.
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олло – ловить – аулау.
қақ – два – қақ (тең екі бөлік).
сары – безлюдная степь, остров – сар (дала).
қойн – подмышка – қойын (қолтық).
қаря – скот – қара (5 қара, 2 қара).
қалла – стена – қала (қаласы бұзылмапты, аққала соқты).
соқса – слепой – соқыр.
су, султа – военный – су (көне түркі тілінде əскер, қол).
Сөз жоқ, көптеген сөздер – дыбыстық деформацияға ұшырап,
дараланған, алыстаған. Қарым-қатынасы жөнінен де қиыр жатқан
ел ертедегі жақындықтан ада болса да, мəдени құралдың ең
тұрақты саласы тілде біраз бұрынғы түбірлер сақталған. Оның
өзінде де мағыналық ерекшеленуімен қатар сыртқы тұлғасын танытпастай дəрежеге жеткен.
Сонда да тіл талай заманның айғағын арқалап, ерекшелігін
сақтап, атадан балаға, баладан ұрпаққа жеткізіп, көненің көнесін
де жаңамен қатар жұмсай береді. Ең болмағанда тілдік қоры
мен грамматикалық құрылысын сақтайды. Соның бірі – фин
тілдеріндегі есімдік категориясы.
фин тілінде
минə
синə
се (сілтеу есімдігі)

қазақ тілінде
мен
сен
сол

Қырғыз тілінде шол, татар тілінде шул, шу дегендермен салыстыр. Есімдіктің көне тұлғасы мен, сен түбірі біріншілікті алса,
ма, са түбірі екінші құрылыстың еншісіне тиген. Қазақ тіліндегі
есімдіктерде маған, саған екінші басқыш түбірден, басқалары
үшінші басқыш түбірден (ме, се-ден) өрбиді. Сондағы се – фин
тілінде де ұшырауы кездейсоқ нəрсе емес, ертедегі қалыптасқан
туыстас тілдердің қалпын аңғартады. Сол күндердің өзінде (мейлі
10 мың жыл өтсе де) малды қолға үйретіп, қала (қорған, дуал)
сала бастаған түркілер қасқырды бөрі деп, қойды үркітіп, үрейін
ұшыратын қылығымен атаса (бөріктіру, бөрігу етістігін салыстыр), фин зузу деп, жүйріктігіне қарай атауы – алтай тілдерінен
угро-фин тілдерінің алғашқы ажырай бастағанын көрсетеді.
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Қой екі тілге бірдей болса, төбет итті финдер қой күзетіне
жарайтынын ескеріп, қой-ра (қой+ра) деп атаған, көне барыс
жалғауына (-ра қосымшасын) жұрнақ етіп алған.
Əр тіл өзінше дамып, сөзге өзінше мəн беруі – табиғи іс болмақ.
Фин тілінде су – «вода, суо – «болото», сулаа – «таять», «расплавляться» болуы түркі тілдерінен алыстығы емес, тілдің құрылыс
бірлігін көрсетеді. Өйткені осы үш сөз үш ұғымға сай болғанымен,
түбір сөзден өрбіген сөздер ойдың берілу мазмұнына орай айтылып тұр.
Перм (Биармə – делінетін бұрын) тілдері деп көрнекті ғалым,
сол тілдердің маманы Б.А. Серебренников, коми, зрянь, удмурт
тілдерін айтады. Сол тілдің морфологиясы тарихын зерттегенде, көптеген көне морфемалар болғанын, тілдің даму барысында өзгеріске ұшырағанын, кейде мүлде жоғалып кеткенін дəлелдейді1.
Көне түркі тілінде кездесетін көне жалғау-жұрнақтардың
көбі мордва, коми-зрянь, мани, перм тілдерінде сирек болса да
бар екенін көреміз. Мысалға тəуелдік, көптік категорияларын
алсақ, алғашқысы Орал-Алтай тілдерінде ғана ерекшелігі күшті.
Мысалы:

жекеше

Мордавша
(угро-фин тілінде)

І жақ бала – м
ІІ жақ бала – ң
ІІІ жақ бала – сы

цера – м
цера – т
цера – ң – сы

Көпше

Қазақша
(түркі тілдерінде)

І жақ бала – м – ыз
ІІ жақ бала – ың – ыз
ІІІ жақ бала – лары

цера – н – ым
цера – ит
цера – н – зо

Əрине, барлық жағдайда қазіргі тілдердің қалпы бірдей болсын
деген талап айту тарихи дамуды түсінбегендік болар еді. Уақыттың
өткеніне, жағдайларының құбылғанына қарамай-ақ тəуелдік категория Орал-Алтай тілдерінде сақталу фактісінің өзі тамаша.
Сонымен қатар негізінен алғанда, І жақ тəуелдік жалғауында м
1

Серебренников Б.А. Историческая морфология пермских языков. М., 1963.
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элементінің сақталуы, ІІІ жақтағы сы угро-фин тілдері мен түркімоңғол тілдерінің туыстық субстратының қалдықтары екенін
көрсетеді.
Көпше түрі де түркі тілдері фактісінен аулақтамаған. Тəуелдіктің І жақ көпшесінде түркі тілдерінде жекешенің форманты үстіне көне көптік жалғау сыз (біз) қосылса, мордва тілінде
ең алдымен көпше -н морфемасын қабылдайды да, оның үстіне
ІІІ жақ көрсеткіші сы қосылады, з/с дыбыстары алмаса беретін
дыбыстар болғандықтан, негізгі форма сы деп атап отырмыз.
Маньчжур-тұңғыс тілдері
Бұл тілдердің қазіргі түркі тілдерінен мүлде алыстап кеткені
белгілі. Ол тілмен сөйлеушілерді түсіну тұрсын, жүзден бірін
де аңғара алмайсың. Бұл тілдерге алыстан орағытатын аздаған
түбір сөздер бар. Онда да лингвистикалық салыстырма əдіс
қана түсіндіреді. Сөздің дыбысталуы, омонимі бір болғанымен,
мағынасына қарай ажырату үшін қолданылған иероглиф таңбасы
азды-көпті бір айырмашылық қосады. Ол айырма – сөздікте
тұрған орны. Мысалы, қамтта (қамытта) деген төрт түрлі сөздің
иероглифі бірдей екен. Оларды цифр белгілейді, соның өзі – бұл
сөздердің мағынасын ажырату құралында жүреді. Осы сөздің
иероглифінде төрт түрлі мағына бар.
І қамтта – қара.
ІІ қамтта – жұму (көзді жұму).
ІІІ қамтта – құйыну, шомылу.
ІV қамтта – 1. орау (жіпті), 2. киіну (киімді).
Бұлардың таңбасы (иероглифі) біреу-ақ, тек қана цифр бойынша тұрған орны мағынаны ажыратады.
Корей тіліндегі біздің тілімізге ұқсас, кейбір сөздерді салыстырып қарастырайық.
Корейше
қарын
тагон
там
күде

Қазақша
сараң
тоған
там
күйе

Ескерту
Салыстыр: қарынбай (дүниедегі ең сараң)
корей тілінде көпір мағынасында
корейше – земляной вал, қорған
құрым
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қадан
чең
кадо
содоң
хана

кеден
шоң
кəде
содыр
қана (ғана)

он
ұғақ

өн (өне)
уық
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кедергі
шоң – (би)
əдет-ғұрып
содыр адам
ғана дегеннің мағынасы корей тілінде жалғыз,
бір.
өн бойы, өне бойы
корейше сиырдың шаңырақ мүйізі

Мұндай сөздер біраз кездеседі. Əсіресе, біздің тілімізде мағынасын жоғалтқан көне сөздер корей-маньчжур тілдерінде
аздаған фонетикалық өзгерісімен ұшырасады. Ондай ұқсастықты
тікелей біздің тілімізге немесе жалпы түркі тілдеріне, болмаса жеке
бір түркі тіліне телуге де болады. Өйткені бірі арқылы бəріне таралуы, біреуі арқылы бəріне ортақ характерлі ерекшелік сақталуы
да мүмкін.
Алтай тілі
Алтай тілі дегенді ауыз толтырып, шын мəнінде ұлыс, ұлт
деудің өзі де шартты түрде ғана. Бұл өлке – бүкіл түркі халқы болмаса да, көпшілігін аясына сыйғызып, паналатқан жер.
Алтайдың батысы – қарлұқтар мен дулаттарға мекен болса,
шығысы найманға, оңтүстігі арғындарға (Сяньби – қытайша),
солтүстігі түргештерге, тағы басқаларға мекен болған. Ішкі Моңғолиядағы көптеген елдердің тегеурінді дұшпанынан ығысқанда
да Алтайды айналып өтіп, аз күн аялдап, тыным алып, жан
шақыратын жері де – осы ара болған.
Көптеген туыстас (түркі) елдер Алтай, Саян тауларын ата мекен еткен. Найман мен керейлер де, дулат пен алшын да, ұйғыр
мен түргештер де бұған соқпай қойған емес. Бірақ мұның бəрі
кезінде жазылып, тарих бетінен орын алып отырған жоқ-ты.
Əйткенмен даусыз мəселе – шығыс түркі халықтарының қара
шаңырағы Алтайда болған. Бұл турасында егжей-тегжейлі болмаса да, түркілердің көне мекені Алтай деп, түркологтар ғана емес,
бүкіл шығыстану ғылымымен шұғылданған ғалымдардың бəрі де
мойындаған. Бұл – шындық еді.
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Ал осы күнгі алтай халықтары – бұрынғы кезде əр дəуірде
Алтайды мекен еткен көп халықтардың əрқайсысынан қалған
қалдықтар. Айталық, өздері алтай кіші1 деген жалпы атаумен атаса, мекеніне қарай (өзен, су атауымен): чу – кіші, телес кіші деседі2.
Ру, ұлтына қарай: найман, мерқит, қыпшақ, қан, керей, мұндыс,
сақал (керей тайпасынан), қырғыз, моңғол, арғын, тағы басқа осы
сияқты атаулар бар. Бұл рулар саны жағынан мүлде аз, жалпы
саны 1959 жылғы санақ бойынша 44654 адам. Бұлардың көпшілігі
бір ауыл, жарым ауылдан аспайды. Таулы Алтай округы осы күнде
бар болғаны 30 мың адам болса, жоғарыда аталған рулар саны
жиырмаға жуық.
Сол сияқты төлеуіт аталатын Алтай халқы Бий, Кузнецк аймақтарында 5500 адамдай болып, олар В.В. Радлов, Г.Н. Потанин, Н.А. Аристов еңбектерінде 17 тайпаға бөлінсе, Н.А. Баскаков 30 рудың, А.П. Потапов 73 рудың атын айтқан3. Осыларды тең
бөлсек, 73 адам бір ру болған, əрі жеке диалектісі бар.
Олардың ішінде қыпшақ, найман, бурят, қырғыз, кергил (керей) сияқтылар алтай кішіде де, тобаларда да бар. Егер осыны 45
мыңға тең бөлсе, Н.А. Баскаковша – 45, А.П. Потаповша – 60тан аспас еді, оның, үстіне олардың біразы қосынды болған соң
тағы азаяды. Яғни, қыпшақ, найман, керей сияқтылар отырған
жер ыңғайына қарай о баста 3 топқа қосылып, басқалармен үш
диалектімен сөйлейтін болған.
Бұдан шығатын қорытынды екеу: 1) жергілікті бір халықтың
саны аз болып, мекені бытыраңқы болса, аралас отырған көршісімен туыс тілдер тоғысады. Бұлар – соның айғағы.
2) Осының нəтижесінде көне халықтардың қалдықтары шабан
дамиды. Көне түркі тілінің ескі қалпы – д – тіл осыларда сақталған.
Мысалы: жер, жылқы сөздері дьер, дьылқы болып айтылады.
Оғыз тілінде бұл сөздер йер, йылқы түрінде қолданылады.
1

Бұл сөз «кіжі» боп айтылады.

2

Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и
сведения об их письменности. СПБ., 1897. С. 65. Бұдан былай «Аристов Н. А. заметки...» болып беріледі.

3

По Омским архивным сведениям, в дополнениях к русскому переводу Азия
Риттера, Т. 4. СПБ., 1877. 3–8-бб. Бұл мəліметтер өткен ғасырдың 60-жылдар санағы
бойынша алынып отыр. Біз сол дəуірді сөз етіп отырмыз.
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Бұл үш түрдің ең көнесі – д, одан кейінгі – й, жаңасы ж екені
туралы кейбіреулер күмəнданғысы келетін сияқты. Біз ондай
пікірдің дəлелін көре алмадық.
Алтайлықтардың құрамында көшке ере алмай, елінен адасып,
жұртынан бөлініп қалғандар əр тілдің, əр халықтың өкіліндей,
əрқайсысы өз тілдерінен лексикалық ерекшеліктерді жалпы ортақ
тілдер қорына қосқан. Мысалы, ол тілден қырғыздың тайғанын
(тазы – иттің тегі), татардың – сібіргі (қазақша сыпырғы), шақшы
(злодей), қазақтың – қайран (дорогой), шоқ (шоқ-шоқ саған, сол
керек), торпақ тағы басқаларын ұшыратуға болады.
Сондықтан бұл тіл – іздесе таптырмайтын сирек құбылыс.
Мұндай өзгешелік басқа түркі тілдерінің ешқайсысынан кездеспейді: Айталық көне түркі тілінде есімнен етістік жасайтын бір
жұрнақ -ғар. Қазіргі тіліміздегі сар +ғай сөзінің көне тұлғасын алтай тілінен табамыз: ол алтай тілінде сар+ғар1 болып айтылады.
Сол сияқты жабағы десек, осының түбірі – жар+баға, болмаса
сар+баға екенін Алтайдан табатынымыздың себебі, Алтайда біздің тіліміздің бірнеше өкіл рулары болғандығынан деп шамалау керек. Бұлар сонау көне заманнан қалған ұрпақтардың бөгделенгендері.
Алтай өлкесі талай заманның рудиментін сақтаған түркі тілдерінің қоймасы сияқты. Көне түркі тіліндегі сар+ғару тұлғасы
тек қана Алтайдан табылады. Өйткені көненің көбі осында, мұнда
ондаған тайпаның өкілдері бар жəне олардың тілі шабан дамыған.
Сөйтіп, тіл дамуының екі жағын айта келіп, түгелдей қорытсақ,
туыс тілдер даму барысында бірінен-бірі алшақтай береді екен.
Мысалы, қазақ тіліне ең жақын қарақалпақ, қырғыз тілдері революциядан кейінгі кезеңде алшақтап барады. Əрқайсысы өз
ішіндегі мүмкіншілігін пайдалану арқылы тілдің лексикасы байыды да, оның грамматикалық құрылысы жаңарып, түр-тұлғасына
фонетикалық жаңалықтар енді2. Оған айғақ мол, сол үшін қазіргі
башқұрт тілін алсақ та жеткілікті. Революцияға дейінгі дəуірде бұл
тіл татар тілімен бір немесе соның бір диалектісі деп қаралса, бүгін
1
2

Ойротско-русский словарь. М., 1947. С. 127.

Бұл айтылғандар жүйесі басқа тілдерге, ең алдымен орыс тілі мен қазіргі қазақ
тілінің арасындағы ауыс сөздерге қатысы жоқ. Ол жағдай – өзінше басқа мəселе.
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ол өз алдына отау тігіп, қалыпты ұлт тілі дəрежесіне жеткенін
көру қиын емес.
Тілдердің дамуы, тоқырауы тарихи жағдаймен, мəдени орталық болуымен тікелей байланысты. Мысалы, Өзбекстан территориясындағы халықтар қазіргі күнде өзбек халқы деген атпен
біртұтас өзбек тілін құрап отыр. Күні кеше совет өкіметі құрылғанға
дейін, Хорезм тілі, Андижан тілі, Бұхар тілі, Самарқанд, Ташкент,
тағы басқалар тілі деп, бөлшектенетін болған. Бұл үшін мəдени
орталықтың болуы қажет екен. Егер мəдени орталық болмаса, онда шығатын оқулық, оқу құралдары, газет-журналдар, т.б.
ағарту шаралары болмаса, əрқайсысы өз бетінше бытырап кетер
еді де, ұлттық тұтас тіл болмас еді. Біздің жағдайымызда мəдени
орталық ерекше мəнге ие.
Алтай халықтарының тіл көнелігін сақтауындағы тарихи
шындық – əртүрлі этнонимдерден құралғандығында деп қорыту
керек сияқты. Олар сан қилы тайпалардан құралғандықтан бір
мың жылдан астам уақыт өтсе де, тайпалық тіл ерекшеліктерін
(диалектісін) жоюға қажетті жағдай болмаған. Жазу ісі əлсіз, қарым-қатынастары нашар болып, əр ру əр жерді мекен етіп, əр сайсаланы қуалап, аралас-құралас отыру сияқты факторлар сирек
болған.
Олардың тілдері қулық (қу өзені – лебединцы), чулық (Чу өзені – чуцы) тағы басқалар болып, Октябрь революциясына дейін
өз алдына жеке тіл ретінде каралған. Енді ғана қарым-қатынастың
жиілеуі, бір орталықтан басқарылуы, орталық əдеби тілде газетжурнал, оқулық тағы басқа əдебиеттің көбеюі мəдени негізде əсер
етеді. Тез арада тілдік ерекшеліктің жойылуын тездетеді.
Тілдің даму процесі нақты жағдайды қажет етеді. Сол жағдай
жасалғанның өзінде, жымдасып кету үшін белгілі уақыт керек.
Онсыз тілдегі тайпалық ерекшеліктің өзі де жойыла қоймайды.
Тіл дамуының бір заңдылығы – осы. Шығыс түркі тілдері осыны
дəлелдейді.
Түркі-моңғол тілдері
Түркі тіліне ең жақын деген моңғол тілінің түбір субстратының
түркі тілінен ажырай бастауы қай кез екенін айту қиын. Бірақ
бұлардың əрқайсысы өз алдына жеке тілге айнала бастағанына
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бес мың жылдар өтті деген С.Е. Маловтың пікірін қуаттауға тура
келеді.
Алтай тіл бірлігі деп аталатын угро-фин мен түркі-моңғол
тілдері жақындығы кезеңін одан да ұзақ, осыдан 7–8 мың жыл
бұрын деп шамалау керек. Өйткені бұл тілдердің өкілдері – фин,
карел, вят, мордва, т.б. тілдері түркі тілдерімен түбірлестігі
болғанымен, моңғол тілінің жақындығына қарағанда анағұрлым
алыс тұрады.
Ең алдымен, түркі тілдері мен моңғол тілдері – ерте заманда
бір тілден өрбіген туыс тіл. Нақты тарихи жағдайға, қоныстың
шалғайлығына байланысты əрқайсысы өзіне лайық даму жолын
тауып, алшақтана келе жекеленіп, екі басқа тіл болып қалыптасқан
деген1 пікірдің дұрыс екені шүбəсіз.
Сондықтан түркі тілдеріндегі босқын мен моңғол тілдеріндегі
босқуул2-дың түбірі бос (босу) – екеуіне де ортақ. Бұл сөздің жұрнағы екі тілдің екеуінде де бар екені айқын. Айырма əр тілдің
өзіндік заңына қарай, қай сөзге қалай жалғануында. Айталық қара – деген етістіктің түбірі екі тілге де ортақ, мағыналық айырмасы жоқ. Осы түбірден жұрнақ арқылы жаңа сөз жасауда əр тіл
өзіне қолайлысын алған.
Қазақша қарау (присмотр), моңғолша қаралға (бұл да сол мағынада), қаз. қарауыл, моңғ. харул, қарғалчы, болмаса, қаз. сақшы
(охранник), моңғ. сақуучы. Бұл сөздің де түбірі бір, ал жұрнақтары
ауысып қолданылып тұр.
Сын есімнің күшейткіш буыны (интенсив) қап-қараңғы – тьма,
совершенно темно дегендегі қап моңғол тілінде қабқаранкүй болатыны да бар. Жалғауларының өзіндік ерекшелігі бола тұрғанның
өзінде, қазақ тілінде (жалпы түркі тілдерінде) кездесетін септік
жалғауларымен ұқсас. Мысалы: ақа (қаз. аға, ақа – диал.).
моң. ақа (старший брат) ақа-да
қаз. ағада
моң. далай (море) далай-да
телегей-де
1
2

Санжеев Г. Д. Грамматика калмыцкого языка. М.–Л., 1940.

Моңғол тілінде əдеби тіл мен сөйлеу тілінде біраз айырмашылық бар, сондықтан
сөйлеу тілінде – қар, əдеби тілде хара, хар болатынын ескеріп, сөйлеу тілінен
мысалдар көбірек берілді.
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моң. ем (лекарство) ем де
емде
моң. ғар (рука) ғар-да
қарыла1
моң. булағ (источник) булағ-та
бұлақта
Сонымен бірге моңғол тілінде зат есімнің көптік жалғауы
-нар түрінде сақталған. Бұл форма татар-башқұрт тілдерінде күні
бүгінге дейін жиі ұшырайтыны, мүмкін, олардың (татардың) көне
замандарда көрші отырғандығының салдары болар.
Көптік жалғауына мысал: ақ (брат), ахнар (братья).
Сөйтіп, моңғол мен түркі тілдеріндегі (қазақ тіліндегі)
грамматикалық құрылыс пен негізгі сөздік қордың бір туыс тіл
тұрғысынан дамығандығына агглютинативті тіл екендігі былай
тұрсын, көптеген ұсақ детальдар айғақ бола алады. Айталық,
қазіргі қазақ тілінің ішкі заңы бойынша, біріншіден, сан есімнен
анықтауышы бар зат есім көптік жалғауды қабылдамайды: 5 өгіз
делінеді, бес өгіздер деп айтылмайды. Екіншіден, бар, жоқ сөздері қатар тұрғанда да көптік белгісі қажет емес. Үшіншіден,
лексикалық мағынасында көптік (қос, жұп) ұғымы бар көз, құлақ,
қол, т.б. сөздер көпшеленбейді. Дəл осындай ерекшелік моңғол
тілінде де сақталған.
Қорыта айтсақ, ұқсастық морфология мен лексикада күшті
екен, құрылысы да соңдай. Оны жекелеп, өз алдына бөлек тіл
етіп тұрған фонетикалық ерекшелік пен грамматика-лексикалық
құрылымдар өзгешелігі. Оның ішінде басымырағы – фонетика.
Түркі-моңғол тілдеріне ортақ фонетикалық заңдылықтар
Моңғол тіліндегі туыстық атаулар көбінесе қазақ тіліндегі
атаулармен ұқсас келеді. Мысалы: нағашы (дед по матери), құда
(сват), құдагуй (сватья), қадан қазақ тілінде қайын, қадан-ақа –
қазақша қайын аға.
Қадан сөзіндегі д – көне заманғы норма, д тіл қалдығы деп
қараған жөн. Бір кездерде яғни осыдан 3 мың жылдардың ар
1

А.В. Бурдуков. Русско-монгольский словарь. Л., 1935. С. 15.
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жағында біздің алыс ата-бабаларымыз қайын деген сөзді қадын,
онан арғы дəуірде қадан деуі мүмкін. Өйткені моңғолдың қадан
сөзі осыны дəлелдейді. Ең алдымен ашық дауысты а қысаң ы-ға
айналу үшін талай уақыт керек болған.
Онан кейін д дыбысы жарты дауысты й-ға бірден ауыса
қоймайтын сияқты, бұл екеуі алмасып айтыла келе, о бастағы
алғашқы басқыш аффрикат дз, болмаса зд болып, одан кейін д
дыбысына айналады. Сөйтіп, й дыбысына алмасу үшін интервокал д болуы міндетті емес. Əуелде аффрикат дз, болмаса зд болуы
қажет. Айталық екі а дыбысының арасында (интервокал) тұрған
д дыбысы барлық жағдайда й дыбысына айналады десек, жаңсақ
болар еді.
Өйткені, ада, адарғы, адас, адасу дегендердегі д сөздің
алғашқы буынында екі а дыбысының арасында тұрып-ақ ешбір
өзгерісті қажет етпейді. Ендеше д дыбысы й-ға айналуы үшін бір
фактор əсер еткен болар деп, оны аудара қарап, ақтара тексерсек,
й-ге айналатын дыбыс о баста аффрикат дз немесе дж болуы қажет
екен. Ондай дыбыс болмаса дара д дыбысы й дыбысына айналмайды. Негізгі заңдылық – осы.
Атақты ғалым Махмуд Қашқари: «Бұзағу башы болғанша,
өткір адзақы болған иг» мысалындағы адзақ сөзін (бұзаудың басы
болғанша, өгіздің аяғы болған игі) дз аффрикаты арқылы жазған.
Бұл сөздің өзі тілімізде құбылып, талай сөздермен мағыналастығы
бар екені аңғарылады.
Сөйтіп, мысалдағы баш та, адзақ та түсінікті керек етеді. Сол
үшін бұзағу сөзін қоя тұрып, адзақ деп, дз аффрикатымен жазған
болса, содан бері қарай бір мың жылға жуық уақыт ішінде аффрикат д жəне з кейде ж қосындылары əлі күнге дейін ажырап болды
дей алмасақ керек. Керек десеңіз, қазақ тілінің өзінде айақ (аяқ)
деудің орнына адақ, адағында (аяғында), адақталды (аяқталды)
делінетіні бар.
Осы салыстыруда ескерте кететін бір жағдай – бұл аяқ сөзінің
түбірі адақ емес, ада екен дейтіндер бар. Мұны жете түсіну қажет.
Қайбіреулер айақ (аяқ) адамның аяғы емес деп теріс түсінетін
тəрізді. Əрине, ол – қате.
Қазақ тіліндегі адақ, адағында, адақтау дегендердің ада
(ада-гүде, ада-жүда) деген сөзбен тікелей байланысы жоқ.
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Айырмашылық мағынасында, ада деген сөз – мүлде, мүтте
сөздерімен синонимдік қатарға енетін, арғы тегі арабтан тараған
сөз.
Жеке сөздің этимологиясын айтқалы отырғанымыз жоқ, біздің
айтатынымыз – моңғол, түркі тілдерінің дыбыс жүйесіндегі кейбір
үйлестік пен алшақтық мəселесі. Солай болғасын, аффрикат дз
жалаңданған уақытта əрқайсысы өз еншісін алып, біреуі (моңғол)
адақ деп, қарақалпақ, татар, башқұрт айақ, десе, ойрат тілі моңғол
тіліндегі адақ тұлғасын алған. Əр тілдің өз ерекшелігіне қарай,
өзіне қолайлысы бар, ол соны талап етіп, ерекшелігіне сай дыбысты қабылдайды. Қазақ тілі тұрғысы й дыбысына жақын болғасын,
д дыбысына жоламай, алғашқысы й-ді қабылдаған болса, д көне
түрдің архаизмдік бір фактісі (адақ, адақта) тағы да сақталып
қалғанын көреміз.
Бұл сөздердің барлығы бір түбірге ад (аз, ай) сөзіне саяды.
Əңгіме əр тілде əр түрлі дыбысталуында.
Ойрот1, қырғыз2, қазақ тілдерінде адақ болып сақталуы,
алғашқы тілде жиірек, соңғы екі тілде айтылуы сирек болса да,
əзірбайжан, түрікмен, осман (Түркиядағы түріктер)3 тілдерінде
сақталмауы – дз аффрикаты түрік халықтарының шығысында
болғанына дəлел болса керек.
Өзбек тілінде адақ деген түрі бар бұл сөзді XV ғасырда өзбек
деген атпен барған Шейбани қол астындағы қыпшақтар апарған
болу керек. Ең төтесі Ертіс–Алтайды мекен еткен қарлұқтар VІІ
ғасырда Орта Азияға барғанда, шығыс елдердің тіл ерекшелігін
ала барған болар. Сондықтан көп қолданыс таба алмаған сөз,
қасындағы көршісі түрікмендерге де ауыспаған.
Бұл дз аффрикатын қосағынан ағытып, бір тілдер д – дыбысын
алып, адақ деп кетсе (ойрат, қырғыз, қазақ), енді біреулер з дыбысын алып, азақ (ұйғыр) деп алған. Шынында аффрикат дыбыс екі
бөлініп, дара дыбысқа айналғаны анық.
Оның аффрикат түрі башқыр тілінде адзақ, болып, Махмұт
Қашқари диуанындағы қалыптан ауытқымаған.
1

Ойротско-русский словарь. Под ред. Н. А. Баскакова, М., 1947. С. 12.

2

Юдахин К. К. Киргизско-русский словарь. М., 1965, адақ, сөзін қараңыз.

3

Аттары аталған елдердің сөздік, оқулықтарында бұл сөз кездеспейді, бұл аффрикат
көрсетілмейді.
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Аффрикат дз дыбысының тарихын зерттеуден төмендегідей
бірнеше қорытынды шығады.
1. Бұл дыбыс Алтай, Жетісу, көне Моңғолияны мекендеген
түркі-моңғол халықтарының қарым-қатысы күшейген кезде, яғни
біздің заманнан бұрынғы ғасырларда болған.
2. Оғыз тайпалары Моңғолиядан
ауытқып, батысқа қарай
көшкен кезде, бұл аффрикат дыбыс ол тілдердің фонетикасында
болмаған. Сондықтан ол тілдердің азербайжан, түрікмен, осман
түріктерінің ешқайсысында сақталмаған.
3. Аффрикат дз болмаса дж дыбысының сан түрге құбылуына
тілдің туыстығы себепкер болған. Мысалы, моңғол мен түркі
тілдері екеуінде де д дыбысы адақ деген сөзде сақталған.
4. Бір тілдің, өзі əрбір тайпалық диалекті болып, жүре келе
алшақтап, жеке тіл болып кеткен кезде, түбір сөздегі аффрикат дз
дыбысы өз тілдерінің фонетикасында қолданылған. Соның өзінде
5 түрлі жай-жапсары анықталады:
1) дз аффрикатын өзгертпей сақтайды (башқұрт – адзақ).
2) тек қана д-ні алады (ойрат – адақ).
3) тек қана з-ні алады (ұйғыр – азақ).
4) д жəне й дыбыстарын қатар қолданады (қырғыз адақ, айғақ).
5) жалаң й дыбысын ғана сақтаған тілдер (татар, əзірбайжан – айақ).
Д – тіл, Й – тіл жəне Ж – тілдер тарихынан
Осы үш дыбыстың үшеуі де түркі тілдерінде өз алдына фонетика екендігіне ешбір күдік келтіруге болмайды. Мысалы, ада,
айа, ажа, дегендер жеке-жеке сөз болып тұр. Бірақ бұл факті – бір
тілдің өз ішінде ғана болатын құбылыс.
Бұл қағида туыс тілдердің арақатынасына қолдануға жарамайды. Өйткені жеке өз алдына тіл болғасын, қазақ тілі туралы айтылғандарды туыс тілдермен салыстырғанда басқаша болуы табиғи іс. Мысалы, арқа деген сөздің əзірбайжанша – арга,
чағатайша (көне өзбекше) – арха болуы қандай заңды болса,
басқалары да сондай. Тіліміздің тарихына көз жіберсек, сонау ерте
заманнан бері қарай фонетикалық құбылыста й орнына (мейлі ол
жалаң, мейлі аффрикат болсын, бəрі бір) ж дыбысы қолданылған.
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Бұл дыбыстан басталатын сөздің ұшы-қиыры жоқ. Сөздік жасауда
ең жиі кездесетін үлкен əріп те – осы. Ол ж дыбысынан басталатын сөздерді алфавитке түсірсек, л əрпінен басталатын сөздерден
үш есеге жуық көп болып шығады. Əрине, д дыбысының қатаң т
дыбысымен артикуляциялық жақындығы бар, сондықтан көптеген
сөздердің басқы дыбысы қатаңдап, т дыбысына ауысып кеткен.
Бұл т дыбысынан басталатын сөздердің көп болуы – тіліміздің
ұяңнан гөрі, қатаңдықты жақсы көретінінен болса керек.
Оғыз тілдерінде т дыбысы орнына д дыбысын, қ орнына ғ дыбысын қолданса, ұйғыр тілінде қыпшақ тобындағы тілдерге ұқсас
қатаң т, қ айтылады. Мысалы, тэмүр (темір) тағ, тар, күк (көк).
Сөйте тұра түбірдегі р дыбысының түсіп қалуы жөнінен түрікмен
тілімен үйлес шығады. Мысалы, дагатмақ (разгонять, разбросать)
түбіріндегі р (даргатмақ-қаз. тарқатпақ) түсіріліп айтылып тұр.
Тегінде түрікмен тіліндегі р дыбысының түсіп қалу себебін ғ, г
дыбыстары əсерінен деп қарауға болады. Аталған дыбыстардың
алдында тұрса да түсірілетін көрінеді. Бұл турасында айтарымыз р дыбысы көптеген тілдерде түскіш. Қазіргі қазақ тілінде
ж, к дыбысының алдынан келген р дыбысының түбірден түсіп
қалатыны сияқты болса керек. Мысалы, берік, беркітті – бек,
бекітті болуы. Сөйтіп, мұның себебін осы дыбыстың айтылу
қиындығынан, дірілдек қалпынан іздеу керек сияқты.
Хун (хунну, қунну, күн) тілінен дерек
Ең алдымен, əлемге əйгілі Модэ (оғыз) хан бала күндегі арнаулы аты ма? Əлде лақап аты ма? Ол жөнінде айту қиын. Аңыз
əңгімеде біреулері лауазым үшін, екіншілері дін үшін, осы Модэ
өз əкесі Түменді (шығыс əдебиетінде Қара ханды) өлтіріп, өзі хан
болды деседі1.
Осындағы екі атаудың (Модэ, Түмен) екеуі де түркіше. Оларды талдап қарайық.
Мо-дэ – екі буын, екі иероглиф. Алғашқысын шығыс зерттеушісі Ф. Хирт тағы басқалар бұл атаудың көне заманда Мақ-тук
болмаса Бақ-тук2 деп оқылғанын айтады. Одан басқа авторлар да
1

Бичурин Н.Я. Собрание сведений... том І. С. 47.

2

Грум-Гржимайло Г. Е. Зап. Монголия,.ІІ, 1926. С. 90–91.
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өз жорамалдарын айтқан. Əрине, буындап оқылатын иероглифтің
бірінші буыны мақ-тың алғашқы дыбысы м, б дыбысымен алмасады, мысалы, мұны – бұны, мүк – бүк (асықтың жатысы), қазақша
бұрынғы, қырғызша – муруңқы, қазақша балқу, қырғызша малқу.
М дыбысының б дыбысына алмасуы заңды, мақ,-бақ бола алады. Мұндағы қ дыбысы – сөздің соңында түсіп қалған. Ол дыбыс
буын соңында түскіш – сол үшін бақ буыны ба болып қысқарады:
бақ>бағ>ба.
Екінші буындағы дук (түк) тү болып қысқаруы мүмкін. Бірақ
р дыбысы қ дыбысына алмаспайтыны – тағы да түркі тілі заңы.
Бұл буынның соңында қ дыбысы өзі сияқты тіл арты ғ – дыбысына
алмасады да, ғ – не түсіп (усечение) немесе дифтонгоид у дыбысымен ұласып кетеді, я й дыбысына ауысады.
Демек, қалай болғанда да, р дыбысы бұл сөзге қосылмайды.
Сондықтан Паркердің – Мехдер, Гроттың – Мартур, Маркварттың
Вактот1 Бек – түн деп шамалаулары да түркі тілі құрылысына жат,
фонетика заңына жуымайтын болжамдар.
Мүмкін, кейбіреулер біздің жыл санауымыздан ІІІ ғасыр бұрын
аталған атау өзгеріп, дамуы мүмкін деп ойлар. Рас, тіл дамиды, фонетика тым баяу болса да жаттығып жетіледі. Соның өзінде бейберекет, қалай болса, солай өзгере салмайды. Белгілі бір жүйелі
заңдылыққа сүйене дамиды. Бұлар бірінің орнына бірі қалай болса
солай ауыса бермейді. Бұл жорамалдар лингвистикалық тұрғыдан
алғанда қанағаттандыра алмайды.
Біздің байқауымызша, егер осы екі буын, дəл сол айтылғандай
мақ (бақ) – дүк (түк) болса, оны басқаша қарауға, лингвистикалық
тұрғыдан жорамал айтуға болады. Жапон, корей иероглифтері де
екі буынды екі басқа таңбалайды. Біз таңбасын емес, оқылуын айтып отырмыз2. Өйткені бұл атаудың бір буыны – жуан дауысты
дыбыс, екіншісі – жіңішке.
Олай болса, мұнда 2 түрлі жағдай бар: а) бұл екі буын екі сөздің
қалдығы, элементі, морфемасы, б) немесе ол кезде үндестік заңы
(сингармонизм) болмаған деуге болады. Көне ескерткіштерде
сингармонизмнің күшті болғаны белгілі.
1

Бұл да сонда, 91-б.

2

Русско-корейский словарь. М., 1971. С. 216.
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Көне түркі жазулары вокализмге емес, консонантизмге құрылған. Қазіргі тілімізде қ–к, ғ–г дыбыстары солардың көне
фонетикалық сарқыншағы. Бұл жөнінде шығыс зерттеушісі
Маркварттың бақтұр1 деуі дыбыс жағынан жақындағанымен,
сөздің шығу тегін түркі тілінен алыстатады. Ол да ойға жататын
дəлел емес екенін ескерте кеттік.
Қорыта айтқанда, бұл сөзді екі вариантта оқуға болады:
1) бақтұғ – бақ деген етістік түбірі, тұғ – ту деген сөз мағынасы –
ту бағатын қолбасы, əлде көреген – қырағы, яғни көреген хан.
2) Мақ-тұғ – мақ-тау етістігінің түбірі. Мақ ол кезде лексикалық
мағынасы бар дербес қолданылатын сөз болған, бізге ол мағына
келіп жеткен жоқ. Сөйтіп, бұл атау көне кездегі бақ-тұғ – қырағы,
көреген деген сөз.
Мұны шығыс авторлары оғыз дейтіні этнонимді ономастикамен шатастыруларынан болса керек. Біріншіден, оқуз (оғыз) –
терең сай, үлкен су – мағынасында түсінбеушілік бар. Ол үшін,
3 оғыз, 7 оғыз, 9 оғыз дегендерді топонимнен бөліп алып, 3 өзен,
7 өзен, 9 өзен деп, мекен атауы екенін түсіну қажет. Көне түркі
тілі ескерткішінде VІІІ ғасырда өкіз (интервокал жағдайда өгіз),
салыстыр: өкір (өгіз) өзен, үлкен су мағынасында, топоним ретінде қолданылған. Сондықтан огыз – өзен деген сөзді алғашқы рет
аты шыққан адамға таңған.
Ол туралы сан қилы аңыз да тараған. Көпшілігі кейінгі кезде
ертедегі ескіні жаңартып, ертегі стилімен сан саққа жүгірткен. Осы
аңыз-əңгімелер талайды аңыртып, адастырған. Солай болғасын
көне тарихта біріне-бірі қайшы, бірінікін бірі теріске шығаратын
көзқарастар жиі кездеседі. Бір мысал айталық: Бичурин юе-чжы
деп Мавреннаһрды (Амудария мен Сырдарияның арасын) айтқан. Осы жердегі халықтар кім еді деген сұраққа батыс, шығыс
Европа ғалымдары бірнеше жорамал жасаған. Олар мыналар:
1) Тибеттен көшіп келген халықтар (Сант-Мартии, т.б.).
2) Шығыстан келген моңғолдар (Висдели).
3) Ақ нəсілдер, европалықтардың қалдығы (Маркварт, т.б.).
4) Иран халықтарынан шыққандар, бұл арада тəжік халқы туралы емес, Орта Азия тұрғындары туралы айтылып отыр (Бернштам, т.б.).
1

Грум-Гржимайло Г.Е. Зап. Монголия..., Л., 1926. С. 91.
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5) Ақ нəсілмен араласқан будандар (Грум-Гржимайло).
6) Түркі халықтары1 (Бичурин, Бартольд, т.б.).
Бұл мəселе жүз елу жылдан астам уақыт айтыспен келе жатыр еді, соңғы кезде бұл жердегі көшпелі түркі автохтондар түркі
халқы болғанын мойындауға бет алды. Шынында, біздің жыл санауымыздан талай ғасырлар бұрын бұл жер түркі жері, тұрғындары
түркі саналғаны туралы айтқан авторлар бар еді, əсіресе Махмуд
Қашқари Иран мен Туран (түркі) шекарасы Амудария екенін айтса
да басқаларды сендіре алмады.
Хундардан қалған жалғыз сөйлем
328 жылдар шамасында түстік хундардың бірі2: «Жауға аттанғалы тұрмын, бал ашып бер», – депті будда діні монахына
(оларды əулие деп санаған).
Монах: қоңырау дыңылынан хунның мына сөзін естідім:
В.П. Васильевше – сюзжу тилэйгянь, пугу тогоудан – депті. Абель
Ремюзеше – sіvіtеһі tіlі – konoj рогі – kоп khіn –fhо-tоnоj.
Васильевше3 – войск выйдет, пугу (имя или название противника) будет взят.
Аристовша – суси сулеген (или сулейген) Пугу тутдан (или
тұтқудан4).
Осы үш варианттың үшеуі де бірінін-бірі алшақтап, қайшы
келетінін көреміз. В.П. Васильев пен А. Ремюзенің мысалдары
біріне-бірі жақын, əсіресе алғашқы сөзде айырма жоқ. Н.А. Аристовтікі бұл екеуінен басқаша: сусы сулейген – көне түркі тілі жазу
ескерткіштеріндегі су, сұ (қол, əскер) түбірінен суле етістік жасап, оны есімшенің – ген жұрнағымен жалғастырған (сулеген –
вступает). Логика жағынан бұлай деуге де болады. Бірақ иероглифтен оқыған алғашқы екеуіне (В.П. Васильев пен Ремюзеге)
қайшы.
1

Грум-Гржимайло Г.Е. Зап. Монголия. Т. ІІ. С. 93–94.

2

Васильев В.П. Ши-лэ деп атапты, ЖМНП. 1872, сентябрь. 115–116-беттер.– Бірақ
бұл кез Муюнь Хой тұсына тура келеді. Қараңыз: Бичурин Н. Я. Собрание сочинений...
3

Васильев В.П. ЖМНП. 1872, сентябрь. С. 116.

4

Аристов Н.А. Заметки… СПб, 1897. С. 18.
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Демек, бірінші тіркес: су-шы – қолбасшы, тілей екен – тілейді
екен.
Екінші тіркес – пугу тогоудан. Осы тіркесте екі сөз бе, əлде
үшеу ме? Қалай оқу керек, бұл – жұмбақ.
В.П. Васильев пугу тогоудан дейді. А. Ремюзе: пу-ку қин – то –
таң.
Осыны В.П. Васильев аудармасына сүйеніп:
1. су-шы тілей (ді) екен бұғы тоғ ауда аң.
2. сушы тілей қан, бұғы күте даң деп айтуға болады.
Хун тілінен қалған бұл жалғыз жолда талай сыр жатқанын талайлар аңғарған. Н.А. Аристов мұны пугу (бұғы) руымен байланыстыра қарап, бұғы үйсін жеріндегі қырғыздың бір тайпасы еді,
жорық соған арналған болар деген пікірді қолдайды. Біздіңше,
олай емес, өйткені пугу (бұғы) ол кезде Алатауды көрген жоқ, Енисей бойында жəне осы кезде бүкіл империяны басқарып отырған
сəнбилердің алыстағы Енисей емес, түстіктерін қалай қосып алуды
ойлаған1. Сондықтан мұндағы «бұғы» образды айтылған. Сөйтіп,
осы екі варианттан шығатын бір қорытынды:
Сушы тілейді қан,
Бұғы тағы ау даң.
Бұл – ұзын сарыннан қалған қалдық.
Біріншіден, аударма тексінен ауа жайылмадық. Өйткені аттары аталған екі ғалымның екеуі де иероглифті оқудың атақты мамандары. Бұл текст ІV ғасырдың бас кезі болғандықтан, кейінгі
кездегі жазулар бұған сай бола бермейді.
Екіншіден, аударманың бірі қытай тілінің солтүстік диалектісіне (В.П. Васильев), мандарин тіліне сүйенген. Сондықтан бұлардың аудармасы негізінен дұрыс.
Үшіншіден, осыны анықтау үшін қажет болған текстегі сөздің
құрамы мен құрылысын анықтадық. Айталық, алғашқы жолдағы
қаң – слава, қазақ тіліндегі қаң-ғу түбірі қаң – жорық, бірақ
қаң – қаңқ, одағайы емес, келе-келе басқа мағынаны, мысалы,
қаңғы, қаңғыру сияқты ұнамсыз мағынаға ауысқан.
Сушы тілей (ді) қаң – қол – (əскер) жорық тілейді болады.
Екінші жолдағы бұғы тағы ау даң дегендегілер тағы бұғыны
аулап аласың, о да даңқ, атақ деп тұр. Өйткені даң, дан осы күнде де
1

Бичурин Н.Я. Собрание сведений… М.–Л., 1950. С. 162–169.

Қазақ тілі тарихынан

373

татар, башқұр тілдерінде дан – делінеді. Қазақ, қырғыз қарақалпақ
тілдерінде – даңқ.
Сушы тілей – (ді) қаң.
Бұгы тагы ау даң! – деген құрмалас сөйлем болып шықты.
Көне құн дəуірінен бастап, азды-көпті түркі тілдеріне тəн тіл
материалдарын этнолингвистикамен ұштастыра қарадық. Бірақ,
бұлардьң барлығы Қазақстанның шығысында болған тайпа, одақтары, ұлыстармен байланыста болғандықтан, ертедегі үйсін одағы, қаңлы (қаңғой) тұсындағы тайпалар туралы X–XІ ғасырлардағы мəдени өсудің бір кезеңі – қараханидтер дəуірі өз алдына
сөз болмақ.
Үйсін туралы пікірлер
Түркі тілдес халықтардың ішінде əсіресе үйсіннің (усунь, үйсін
тайпалар одағы) қазақ екені түсінікті, даусыз мəселе. Бірақ тарих
дүниесіндегі ұлы дау, қиян-кескі тартыс осы үйсін жөнінде болып келеді. Өйткені көне заманнан хандығы үзілмей келе жатқан
мəдениетті ел болып, түркі халықтарының орталығындағы тірегі
сияқты екен. Оның үстіне өңі сары, көзі көк деп, сары үйсінмен шатастырып, бұлар түркі халықтары бола қоймас деген шалағай пікір
бір рет ірге алғасын бірден-бірге өрши бергені байқалады. Мұны
көзі көк, өңі сары болғанына қарап, финдер бұл біздің ата-бабаларымыз деп өрекпіді. Ол – ол ма? Орхон өзені бойынан табылған
Күлтегін ескерткішін де біздікі деп алас ұрып, 1890 жылы арнайы
экспедиция жіберген де осы финдер болатын1. Ескерткіш түркі
тілінде жазылып, түркі халқының тарихта белгілі адамдарына
қойылған сыры ашылғасын, жым болған.
Үйсін (усунь) жөніндегі тартысқа белсене кірісіп, «пан-гер-ман»
теориясын қоздырған қытай мəдениетін зерттеуші атақты ғалым
Шмидт Г.Ю. Клапрот 1828 жылы неміс газетіне арнайы мақала жазып, Тянь-Шань (Алатау) герман халқының көне мекені, үйсіндер
сонда қалған арист халқының бабалары деп даурықтырған2. Бұл
сияқты теріс пікірге, көрінеу жалаға көзі жеткен орыс ғалымы
Н.Я. Бичурин (Иакинф) кезінде қатты соққы берген3.
1

Сонда, 33-б.

2

Бұл да сонда, 10-11-бб.

3

Бұл да сонда, алғы сөз (Бернштамдікі) 21–22-бб.
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Мұнымен де бұл тынған жоқ, орыс ғалымы профессор
Н.В. Кюнер күні кеше 1961 жылы шыққан еңбегінде қытай тарихшыларының қате болжамына сүйеніп, Үйсін (усунь) мен орысты (алосы) шатастырып, орыс халқының ата-бабалары үйсін еді
дегенін көреміз1.
Н. В. Кюнер айтып отырған пікір Н.Я. Бичуринге де, Г.Е. ГрумГржимайлоға2 да мəлім болатын. Бірақ олар қытай жазуы табан
тірерлік сенімге ие бола алмайтынын шамалаған. Сондықтан бұл
сияқты лақапқа бой ұрмаған. Өйткені қытай жылнамасы иероглифы халықтың аттарын əбден шатастырып, орыс деген сөзді алосы,
валосы, лоша3, тəрізді сан түрлі құбылтып, үйсінді усунь түрінде
жазуға түсірген. Мұны кейінгі қытай тарихшылары бір атау (усун
олос) деп теріс жорамалдаған.
Осы шалалықты аңғарған ойшыл Н.Я. Бичурин бұл сияқты
аңызға мəн бермеген. Қытай тарихшылары, V ғасырдан былай
қарай усунь деген ат жоғалды деп, исин, хəйсиндердің үйсін екенін
аңғармаған. Усунь (үйсін) ешқайда кеткен де емес, жоғалған
да жоқ, баяғы ата мекенінде тауын жайлап, сайын қыстап, өмір
өткізген.
Қытайдың бір тарихшысы Цю-тао: «Ляодан (Ляо тарихынан)
кейін Усун атауы аталмайды. Тарихшылар жазбаларында Алосы,
Волосы дегендер жазылады, бұрынғы атаулар əлдеқашан өзгеріп
кеткен. Одан соң Усундар бар дегенді білетін ешкім бола қойған
жоқ»4, – дейді. «Алосы, Волосы» деген атауларды қытайдың
жылнамасында орыс деген сөз екенін Н.Я. Бичурин түсіндірген
болатын да үйсін (усунь) өзінше басқа түркі тұқымдас халық
екенін айтқан. Ал Н.В. Кюнердің бұлардың бəрі (Алосы, Волосы, Лоша, Лош, Леша – усун) бір атау, яғни бір халық, «үйсін –
орыстың атасы» деуі негізсіз болжам, сəуегейлік пікірге құрылған
көрінеді. Ол усунь (үйсін) күні бүгінге дейін ата мекенінде,
Алатауда өмір сүретін көп жұрт екенінен хабардар болмағанын
аңғартады5, – деді.
1
Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и
Дальнего Востока, М., 1961. С. 99.
2

Грум-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия.... Т. ІІ. С. 5.

3

Кюнер Н.В. Китайские известия... М., 1961. С. 95–96

4

Бұл да сонда, 98-б.

5

Кюнер Н.В. Китайские известия... М., 1961. С. 98
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Өткен ғасырдың соңында аяқтаған аты шулы еңбегінде орыстың атақты ғалымы Н.А. Аристов: «Үйсін, қате болжам, сəуегейлік пікірді сенің маңдайыңа жазып қойды-ау! Қате пікірден
арыла алмадың-ау!»1, – деп, қынжылған екен.
Мұндай пікірді көреген ғалым, тарих шытырманынан үйсін
ұлысының сорабын арши отырып, бұл неміс те емес, фин де емес,
орыс та емес, кəдімгі көне түркі екеніне күмəнсыз көзі жеткеннен
айтқан еді.
Н.А. Аристовтың «Заметки об этническом составе тюркских
племен...» деген еңбегіне қатал сын жазған академик В. Бартольд
та Н.А. Аристовтың бұл пікірінің дұрыстығына ден қойған болатын2. Оның (В.В. Бартольдтың) дауы – хундар түркі ме? Əлде
моңғол ма? – деген мəселеде болатын. Ол да бертін келе хундардың түркі екенін мойындаған.
Хун түркі болса, хунның туысы, ағайыны үйсінді басқа бір
халық еді – сэ (сақ), иран тұқымдас3 деуге орын қалмайды, кəрі тарих, ескі ескертпелер не айтады, нені аңыз етеді, енді соны шолып
көрелік.
Үйсін кім? Үйсін біздің жыл санауымыздан 3–4 ғасыр бұрын
Алатаудағы сақтарға қосылған. Ол сақтар өзінің туысы, тілі бір,
əдет-ғұрыпта айырмашылығы болмаған. Егер ондай айырмашылық
болса, азды-көпті сақталар еді. Үйсін тілі – таза түркі тілі.
Үйсін деген атау үй жəне сін (шең) деген екі сөз.
Көне заманда ол сөздердің əрқайсысында жеке мағына болып,
бертін келе қосылып, бірі – түбір, екіншісі – жұрнақ болып жеткен. Ескі түрікмен тілінде үйшен (Көроглы жырында) бір нəрсенің
үйілген, тапталған жері деген мағынасы осы күнге дейін сақталған.
Сондықтан үйсін сөзі ру, тайпалардың жиналған жері, мемлекеті
деп ұғуға болады. Өйткені мұндағы үй сөзінің мағынасы да қазіргі
түсініктен басқашарақ.
Үй деген біздің заманымызда жеке семья мағынасында қолданылады. Көне заманда үй – семья (бір адамның əйелі, балалары
ғана емес, бір атадан тараған кіші ру) Ф. Энгельстің фратерийріне
1

Аристов Н.А. Заметки.., 1896. С. 26.

2

Бартольд В.В. Вост. отд. имп. Арх. об-ва, т. XІ, 346-беттегі мақаласын қараңыз.

3

Бичурин Н.Я. Собрание сведений… ІІ т., 53-бетті қараңыз.
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сай келетін сияқты элементтен құралған. Алғашқысы (үй) осы
күнгі тұрақ-жай мағынасын беріп, оған қосалқы мағына семья
ұғымы үстелген. Мысалға көне ескерткіштерді алсақ, үйсін 120000
үй, 630000 адам еді делінген1. Бұл мəліметтің қате екені туралы
мына төмендегіні ескерту керек.
Біріншіден, бар болғаны 630 мың-ақ адам болса, алыста жатқан
Орталық Қытай императоры дүниесін беріп, қыздарын сыйға тартып (бұлар үш қыз болатын), жегжат болайық деп жалынып, сонау
ерте заманда (біздің жыл санауымыздан ІІІ–ІІ ғасыр бұрын) неге
үйсінге құмар болған? Бұл бір.
Екіншіден, – үйсін мен хун қатар өмір сүрген, біріне-бірі тең
екі ұлы ел, – десе, – Хун мен хань (қытай) тең ел2 дейді. Хан
(қытай ханданы – біздің жыл санауымыздан 162 жыл бұрын) анау
аспанмен тілдескен таулы үйсін патшалығындағы миллиондаған
халық тыныш өмір сүруде ғой, біз де тату тұрып, ұрпағымызды
бейбітшілік өмірде өсірейік3 деп, хунға хат жазған. Осында
айтылған «миллиондаған үйсінді деген сөз 630 мың жаны бар
халық дегенді бекерге шығарады.
Үшіншіден, Орталық Қытай императоры да, хунның Шаньюйы (қағаны) да Үйсінді ірі мемлекет деп, онымен санасып
отырған. Қытай императоры Хунға: Үйсінмен жекелеп соғысуға
біздің əліміз келмей жатыр, екеулесек, жеңеміз, сендер батыстан,
біз шығыстан тиісейік деп, арнайы елші жіберген4.
Төртіншіден, біздің жыл санауымыздан бұрынғы 209 жылынан бастап, біздің заманымыздың 57 жылына дейін бүкіл Орталық
Қытайды (Среднее государство) бағындырып, дань (алым-салық)
алып отырған хундар үйсін мемлекетімен тиіп-қашты соғыспаса,
шындап соғысуға кіріспеген.
Біздің заманымыздан 105 жыл бұрын үйсін мемлекетін өзіне
одақ етіп, хун империясының желкесінде тұрған ұлы күшті айбар етуге Қытай императоры үйсін патшасына ханша (бір қыз)
жібергенін естіп, хунның қағаны да үйсін «күн биіне» қарындасын
ханымдыққа жіберген. Үйсін Күнбиі Хун қызын сол жағына қон1

Сонда, 190-б.

2

Сонда, 190-б.

3

Собрание сведений... І т. 60-б.

4

Собрание сведений... ІІ т. 191-б.
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дырып, бəйбіше еткен де, қытай қызын оң жағына қондырып,
тоқал еткен.
Үйсіннің осынша қадірлі болуы – мұның 120 мың үй емес,
үй деген сөз біздің түсінігіміздегі үй саны емес, семья деген
ұғым басқаша, оның жан саны көп болған. Ол заманда дүниенің
қиын-қыстау түйінін шешкен данадан, шайтанның шырпысынан
шырақ жаққан зиректен де қара күштің иесі – қарулы білек үстем
болып, дау-шар, жанжалдың, саясаттың түйінін найзаның ұшы,
қылыштың жүзі шешкен кез ғой. Көп қорқытып, терең батырып,
Үйсіннің халық саны хунмен тең түскен болса керек.
Егер үйсін көп болмаса, күшті болар ма еді? Күшті болмаса,
Хунға төтеп беріп, өзіндей ірі мемлекет қаңлы (қанғой) ұлысын
əлсін-əлсін қыспаққа ала алар ма еді1. Ендеше олардың саны көп
болған.
Оған тағы бір дəлел – қытай мен үйсін 654–664 жылға дейін
үздіксіз 10 жыл соғысқан екен. Осы 10 жылдың ішінде Қытайдың
көп армиясы қырылған. Яғни Орталық Қытайдың 36 миллион адамы кеміген2.
Бұрынғы үйсін мемлекеті ертеде 2-ге, кейін 10 оққа бөлінген.
Бірақ олар ата мекенінен кетпеген. Солардың бірінің Чумигянь
(шөмекей деп те түсінеді) қаласының түрғындарын түгел қырып,
өлген адамнан 30 000 құлақ кесілді3 – деп мəлімдеген. «Бастан
құлақ садақа» деген сондайдан шыққан.
Үйсінмен тең Орталық Қытайдың жан саны туралы мəліметте
орта ғасырда (654 жылы) 52 миллион болғанын айтады. Бұл да
үйсіндердің де, хунның да сан жағынан көп, жауынгерлік ісіне шебер болғандығына айғақ болса керек.
Көне заманда Орталық Қытай өкілі Қаңлы мемлекетіне барып
қайтқанын жазған баяндамасында хун, қаңлы, үйсін мемлекеттері – біріне-бірі тең елдер. Жекпе-жекте бірін-бірі жеңе алмады.
Өздері туыс елдер, Қытайды сыйлағысы келмейді. Қытай елшісін
төмен отырғызып, үйсіндікін төрге шығарып, табақты соған тартады, бұл қорлау, менсінбей төмен тұту ғой! – деп жазған4.
1

Бичурин Н. Я. Собрание сведений... І том. С. 92.

2

Бұл да сонда, 319-б.

3

Сонда, 231-б.

4

Бұл да сонда, ІІ том. 185-б.
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Жоғарыда айтылған соғыста үйсін жеңіліп, көптеген қаласы
күйреп, бала-шаға, кəрі-құртаңына дейін қырылып, кейбір қалалары жоқ болып кеткенін аңғаруға болады.
Мысалы, үй дегенді Қытай иероглифін оқығандар (Г.Ю. Клапрот, Хирт, В.П. Васильев, Н.Я. Бичурин, Н.В. Кюнер, т.б.) юй деп
жазады. Чун-Юе хун ордасы (Н.Я. Бичурин), Юй – орда, үй (дом)
деп аударған Н.Я. Бичурин1.
Оның үй екенін дəлелдейтін факт – түркі тілдерінің фонетикалық заңдылығы. Көне түркі тілдерінде й орнына ғ келетіні белгілі – уй<уғ болады. Қытайдың бір ескерткішінде уги болып
жазылған. Бұл да үй, орда, хандан (династия) деген мағынада.
Кейде бұл сөз Қытай тілінде хэу түрінде жазылып, көне
түркілерде в (еу) формасына да келетіні бар. Қытайдың əсіресе көне
иероглифі түркі сөздерін əбден бүлдіріп, адам танымастай күйге
жеткізген. Мысалы, ұлығ дегеннің алдыңғы қысаңын түсіреді де,
сонындағы ғ-ны айтпайды. Жазуда лу2 болып созылып айтылады.
Əуелгі ұлығ – ұлық дегеннен мүлдем басқа болып шығады. Керек десең, Қытай тілінің жүйесінде көптеген атаулардың алдыңғы
буынын, кейде соған тіркес дыбыстарды қысқартып, тек соңғы бір
буынын ғана қалдырады. Əсіресе бұл толық дауысты н дыбысына біткен сөздерде жиі ұшырайды. Мысалы. Қоқан деген атаудағы
соңғы аң ғана қалады да, қоқ буыны түсіріледі. Сөйтіп Қоқан, болмаса Қоқант – ан – ань3 болып аталады да жазылады.
Куньмо – үйсін патшасының лақап аты екен де, күн көне түркі
тілінде4 халық, қоғам5 деген, сонан өзгерген. Мо–ми деген би, бег
болады дейтін пікір көптен бар. Өйткені, қытай жылнамасында Гуньми (күн, би) болып жазылған. Сөйтіп, үйсін патшасының
лақап аты – халық бегі, қоғам бегі (биі) деген екі сөз екен. Бұл
жөнінде ескеретін бір жағдай бег (бек), бий (би) деген екі сөздің
бір түбірден өрбіп, біріне-бірі синоним болғанын ескеру қажет.
Қыпшақ тобына жататын біраз тілдерде ғана емес, оғыздарда да
1

Бичурин Н. Я. Собрание сведений... І т. 289–96-бб.

2

Бұл да сонда, І т., 171, 377-бб.; ІІ т., 76-78-бб.

3

Зуев Ю. А. К вопросу о языке древних уйсунов //Вестник АН Қаз. ССР. 1957. №5. С. 62.

4

Сонда.

5

Бұл да сонда, 63-б.

Қазақ тілі тарихынан

379

бей түрінде ұшырайтыны й/г дыбыстарының алмасу дəстүріне
байланысты болған. Бег (бек) – ең жақсы деген ұғымда болған.
Көне түркі тілінде кездесетін -лығ, -ліг жұрнағының қазіргі
қазақ, қырғыз, қарақалпақ, т.б. тілдерде сөз аяғындағы г түсіп
қалуы, немесе қатаң қ, к-ге айналуы, немесе, ы-ғ, і-г дыбыстары
дифтонгқа айналып ы+у>у жазылуы у дыбысына айналуы – заңды
құбылыс болып, əр тілдің ішкі заңы болған. Мысалға көне түркінің
ескерткіші Орхон жазуында: сарығ – сары, ұлуғ – ұлы, кішіг – кіші,
тіріг – тірі, арығ – ару (сұлу), йадағ – жаяу, тонлығ – тондық,
қүллығ – құлдық тағы басқалары тіл дамуын көрсетеді.
Бег/бей – екеуі бір сөз. Олардың, əрине, көнесі к арқылы
айтылған бек – формасы. Қазіргі тілімізде г кездеспейді, ал біраз
тілдерде сөз аяғында г-нің қатаңдауынан бек болып айтылады.
Дау туғызбайтын сөздер: сай, бұлақ, қара, темір, арғымақ,
чаян, жау, яргак (құлын терісінен істелген сырт киім) дегендер
біздің заманнан бұрынғы ІІІ–ІІ ғасырларда қолданылған сөздер.
Осылар сияқты сөздер кейде жер атауларын атағанда, сөз
тіркестерінде кездеседі. Мысалы, Темір тау нор. Мұның алғашқы
екі сөзі үйсінше болса, соңғысы түркі-моңғол субстраты, яғни
екеуіне де ортақ, ата тілдің қалдығы болуы ықтимал.
Темір тау нор деп Ыстықкөлді атайды деседі. Солай болуы
да мүмкін, сонымен бірге Темірлік өзенін атауы да ойға сиярлық
факті. Кеген селосынан 30–40 км жерден ағашты, орманды таудан шығатын Шарынға кұятын (Шарын Ілеге құяды) бір өзеннің
аты. Басы Кеген, əрірек барғасын ортасы – Көртоғай, одан əрі
Шарын аталатын бұл өзен, көз сүрінерлік құздарды қуалап, талай
тауларды жарып өтеді. Мұның жүретін жолы терең құзды, кең
алқапты болып келеді, ағысы – асау. Оның бойында талай елді
мекендер бар, өсімдіктің неше түрі кездеседі, екпе теректер, кəрі
ағаштар, жеміс өсімдіктері де мол. Оның атақты асулары, өткелді
кешулері ғана болмаса, жалпы «асусыз асқар, кешусіз кесір» деген
аңыз бүгінге дейін сақталған. Мұндай жер жаугершілік заманда
ескерусіз қалмасқа тиіс. Бірақ бұл өлкеде ұзыны 12 км канал сорабын да кездестіреміз. Басында Кеген өзен аты болса да, Махмуд
Қашқари заманында Кейген (əлде күйген), тоған (канал) атауын
алуы əбден мүмкін. Қалай да бұл сөз үйсін атауы. Сонау заманнан
айтылып келе жатқан ескі сөз дыбыстық өзгеріске ұшыраса да Кеген деген жер аты күні бүгінге дейін сақталғаны анық.
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Іле өзенінен кешіп өткен Қытай қолы Кеген арқылы Ыстықкөлге түскенде, Темірлік өзенін басып өткен. Сондықтан Темір
тау нор деп, осы өзенді атауының орны бар, бұл да үйсін ұлысы
одағының сөзі. Темірліктің бойында темір қорытқан шахталар
болған. Соның бірі Тұйықтағы көне шахта екенін білеміз. Н.В. Кюнер үйсін жерінде қытайша Сүййе Чуань1 деген өзен барын айтады.
Бұл өзен Іленің батысында, ол Ыстықкөлге құяды. Бұл суды: Чаечаэрханах элайбулахэ дер еді (бұны кейінірек анықтаймыз). Сонымен қатар Сүййе Чуань-Чуйхə-ні (өзен) меңзейді, сол болу керек
деген болжам айтқан. Яғни таудан аққан үлкен өзен екі айрылып,
бір саласы Ыстықкөлге құяды да, екінші саласы Ыстықкөлден
солтүстік батысқа қарай ағып Шу өзені аталады дейді. Сонда бұл
атау Суан өзені, Суан суы болып шығады. Айырма Су – суан деген
тіркесте, Сүййе – Чу Суанның анықтауышы болуында. Осы маңда
Шу алқабында Сүййе чуаны деген қала бар еді деген аңыз да бар2.
Үйсіндер көшпелі ел бола тұрса да, олардың қалалары болған3.
Жаз жайылым қуалап, үдере көшіп жүрсе де, қыс қыстауға
қонып, малды қысқы сүргіннен сақтайтын қора-қопсысы, аздаған
егін жайы болғанын Қазақ ССР Ғылым академиясының археологтары дəлелдеп келеді. Алматы қаласының маңын өрісті өлке,
əсіресе «Қазан қоймасы» деп атау да бос айтылған сөз емес.
Сөйтіп, үйсін, дулат, жалайырлармен қатар албан, суандар да
ертеден келе жатқан көне ру, тайпалар. Сүйінбай ақын қырғыз
Қатаған ақынмен айтысқанда:
Былай барсам, Суаным,
О да менің – жуаным, –
дейтін суандар – Іленің арғы бетінде мекендеген елдер (осы
күнгі Жаркент өлкесі). Олардың басқа жерлерде де бытырап
жүргендері мол. Бұл суандардың сонау ерте кездегі мекені
Ыстықкөлдің алабы болғанға ұқсайды. Мүмкін үйсін Күн биі
(Гуньмиі) осылардан шығуы да ғажап емес. Ел аузындағы түрлі
аңыздарда үйсінге қатысты жерде хан деген терминнің орнына би
(Төле би, Майқы би, т.б.) қолданылады.
1

Кюнер Н.В. Китайские известия... 95-беті. Бичурин Н.Я. Собрание сведений... ІІ т.,
314-б.

2

Бичурин Н.Я. Собрание сведений... ІІІ т., 48, 61-б.

3

Кюнер Н.В. Китайские известия... 87-б.
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Сондықтан үйсін жалпы ұлыс атауы болып, Суан сол ұлыстың ішіндегі белгілі біреуі, үстем тайпа болса керек.
Өйткені, үйсін 3-ке бөлінген кезде, бір бөлігі кіші хандыққа
қосылып, ол Вэи гүй–ми (Ел–күн–би) өлгенде, оның орнына хан
көтеріп, немересі Цэньцезді (Ябгу) қойғанда, Қуанби (қытайша
ван) деп лақап ат беріпті. Бұл ван деген сөзді қытай зерттеушілері
жынды, есалаң деген мағынада деп түсіндіргенін айтады
Н.В. Кюнер1. Хан көтерген адамына «жынды», «есалаң» деген
лақап ат қоймаса керек. Бұл да суан сөзінің бір көрінісі, қытай
транскрипциясының шатағы болуға тиіс. Қытайдың Ван лауазымы кейінде пайда болған.
Өйткені Суан – цюань, хуан болады. Хунну дегенді Чунну деп
оқитынын салыстырсақ, қытайша жазудың оқу еркіншілігі талайға
қиындық келтірген. Хунну дегендегі екінші н-ның жазылуы дауыссыз н-ді күшейту үшін қолданылады – дейді Н.В. Кюнер2, ал
соңғы – у алдыңғы дыбысты созып айту үшін керек екен. Транскрипция – біреу, оқылуы басқа түрлі. Соның салдарынан Н.Я. Бичурин хунну деп, Н.В. Кюнер сунну деп, қазіргілер – пунну – деп
оқыған əрі жазған.
Бұл атау қытай сөзі емес, өйткені қытай императоры мұны
күн би жасағысы келген жоқ, оларға керегі қытай қызынан туған
жиені Юань-Гуйми еді. Юань-Гуймидің қытайдағы қалыңдығы
ұзатылып, Пекиннен 60 шақырым Шаплин қаласында үйсін тілін
үйреніп жатқанда, мұның бабасы ұлы Күн би өліп, оның орнына бұл би бола алмай, Хун қызынан (бəйбішеден) туған əкесінің
інісі Куан би – күн би (патша) болған. Қуанды «күн би» жасатпау əрекетімен бұрынғы Күн бидің əйеліне (қытай əйеліне) оны
өлтіруді тапсырған. Ескі əмеңгерлік əдет бойынша, кім би болса,
сол бұрынғы əкімнің бəйбішесіне үйленеді, тек қана туған ана болмасын, тоқал шешесіне де үйлене берген. Ол үшін əйелден ризалық
сұралмайды. Үйсіндегі қытай елшісімен бірігіп, бұл қытай ханым Қуанды өлтіртпекші екен. Арнайы той жасап, Куанға шарап
ішкізіп, қытай чиновнигі Қуанды өлтіру үшін қылыш сілтегенде,
қылыштың жүзімен емес, қырымен шауыпты да, жаралы Куан
1

Сонда, 87-б.

2

Бұл да сонда, 94-б.
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қашып құтылыпты. Қытай императоры өлтіре алмағандарды да,
емдеуге жіберген дəрігерін де қатал жазалап, бастарын алған. Бұл
оқиға біздің заманнан 64–83 жыл бұрын болған екен. Сөйтіп, өзінің
қас жауына қытай, əрине, атақ бермеген, қуан сөзі үйсін жеріндегі
суан деген тайпа атауы.
Сонымен қатар Ху-ку (аққу) деген сөз кездеседі. Оның үстіне
кіші күн би болған тағы біреуі Бихуаньчжи1 деп аталған. Осындағы
Би (бек) мағынасы анық көрінсе, хуан, суан деген тайпа аты болады да, жи-ши суан тайпасына жататынын көрсетеді. Сондықтан
кішкентай рулар – бұғы, ысык, атаулары болғанда, қуан атауы да
өзгеріссіз қолданылуы мүмкін. Қайткенде де бұлар үйсін (түркі)
атаулары екені даусыз.
Ульми – ұлы – би2 дегендер де бар.
Соғуан – ханшаның аты, оның этимологиясы – суған (пияз) дегенге саяды. Осының өзі де суанмен байланысты сияқты көрінеді.
Үйсін атаулары ең күрделі көп сөзден құралған: чаечаэрханах
элейбулахэ3. Бұл атаудан Н.В. Кюнер бір ғана бұлақ деген сөзді
моңғолша депті де өзгесіне соқпай өтіпті.
Сөйтіп, ол соңғы сөз анық болғандықтан, бұлақ сөзінен
бастасақ, екінші сөз лай-лай бұлақ болады. Тау суы арындап, тасты бұзып, лайлана ағатыны көп. Бұл Ыстықкөлге құятын Суан
өзенінің бір тармағы дегенбіз.
Сөйтіп, лай-лай бұлақ, деген екі сөз анықталды делік. Көне
тілде, л-ден сөз басталмаған, сондықтан оның алдындағы дауысты о, у болса, сақталады да, егер қысаң ұ, ы болса, түсіп қалады,
Бұл арада бұл заңдылықтан гөрі, қытай фонетикасының əсері
басымырақ екені анық. Алайда бұл екі сөз (лай, бұлақ) анық.
Чаечаэрханахэ дегеннің алдыңғысы – чаечаэр (шашар) сөзін
алсақ, эр болып таңбалануы, қытайша р жоқ, оның оқылуы əр,
бұдан гөрі де басқашарақ екенін қытай иероглифі мамандары айтады. Бұл сөзді шашы деген етістік түбіріне – ар жұрнағы қосылған
туынды сөз, етістіктің есімшесі деп қараймыз4.
1

Кюнер Н.В. Китайские известия... 94-б.

2

Бұл да сонда, 93-б.

3

Бұл да сонда, 96-б.

4

Қытайда бастауыш орта мектепті (гимназияны) қытайша бітіріп, ұлттар институтын қытай тілінде оқыған марқұм Бафин эрр сияқты айтылатынын да көрсеткен.
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Ханахэ сөзінің мағынасы белгісіз, бірақ осының алды-артын
ораған контекст бізге бірдеме айтпас па екен деп зер салсақ, түрлі
ойларға əкеледі. Бұл сөздің соңында тұрған э қытай транскрипциясында таңбаланады да, мұндай құрылымда оқылмайды. Ол тек
қана алдыңғы х дыбысын қатаңдату үшін қойылған белгі1. Қазақ
дегенді хасакэ деп жазатыны да к-ны қатаңдату үшін. Сөйтіп
сөз аяғындағы х – қатаң қ болады да, алдыңғы буында жуан дауысты болғанын ескеріп, бұл таңбалар бір ғана сөз деп тануға
мүмкіндік береді. Сонда қанақ деген сөз екен, бірақ мұндай сөз
түркі тілдерінде кездеспейді. Дегенмен бұл сөздің түбірі қан екені
анық. Хан сөзінің бұған байланысы жоқ. Өйткені үйсін мемлекеті
бастықтары хан деп аталмай би, бек атанған. Сондықтан да
Н.Я. Бичурин уангуйми2 десе, Ю.А. Зуев Ун-гар-бий3 дейді.
Үйсіндерде хан сөзі болмағанмен, маңайындағы елдерде, өздерімен туыс елдерде, жалпы түркілерде хан (қан) сөзі болғанын
ескерсек, үйсін тілінде хан сөзі де жоқ дей алмаймыз.
Үйсін жерінде, кейінгі кезде бұрынғы тұтас үйсін кіші аймақтарға, хандықтарға бытыраған кезде хан деген сөз жиірек
қолданыла бастаған. Бірақ Алматы облысы Кеген ауданындағы
Қарқара өзенінің солтүстік-шығысында (3 км) жəрмеңке болған
жерден табылған мүсін тастың сол жақ бүйіріндегі біздің заманнан
5 ғасыр бұрын жазылған тас жазуда «Қаған алты түрік Алаша
өрті»* – деп жазылған.
Сөйтіп қаған, деген сөз бар екені айқындалады. Бірақ жоғарыда
айтылған топонимдегі қанақ бұл хан сөзімен тікелей байланысты емес сияқты. Бұл тіркес етістіктен басталған инверсиялы
(поэтикалық) құрылымға ұқсайды. Шашар қанық (қанығ) болып
қанығ – көне табыс септікте тұрған сөз**.
Сөйтіп «Шашар қанық* лай бұлақ» (қанын шашар лай бұлақ)
деп долы өзеннің арынды асау өркешті ағыс, есалаң күшіне образды айтылған атау деп қарау керек. Өйткені жер-су аттары
көбінесе бір белгіге қарай аталады. Жетісуда ағатын бір өзеннің
аты – Тентек. Суы аз болса да, ағысы қатты, талайдың мойнын үзіп
жалмаған қанды суды ел осылай атап кеткен.
1

Зуев О. А. К вопросу о языке древних уйсунов//Вестник АН Қаз ССР. 1957. С. 68.

2

Бичурин Н.Я. Собрание сведений.... ІІ т. С. 194.

3

Зуев Ю.А. К вопросу древних уйсунов... С. 68.
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Осы айтылғандарға ай (месяц), аймақ, қыстақ, тарпаң (түз
жылқысы), кулан, ясақ (жасақ), аулу (ауыл), бұдун (ел), барымта, сагуы, сағын (сауын – аймақ), ұлы (аға, ақа), тархан (дарқан),
жошы (жосын), зайсан (жайсаң), қарауыл, қал (қалың беру, қалың
мал), аран – аңды қамап ұстайтын қора – арандау етістігі осы
араннан жасалған, чи (ши билет), сой (сойыс күйі, құрбан шалып,
мал соятын күн аты), сый (сый беру), ақ, тағ (тау), қапығ (үлкен
қақпа, дарбаза), Күнгес (өзен аты – үйсін жерінде), Нарын гол, Долосы (Талас), Ақсай, Ақтирик, Чэ-янь (Шаян), үлей (үлес – владение), хара манлай (қара маңдай), хур-қара-усу (қара-қара су) тағы
басқалары кездеседі.
Хур-хара-усу (қара-қара су) Кеген өзеніне құятын Қарқара
өзені. Бұл жерде революциядан бұрын жаз бойы жəрмеңке (4–5 ай)
болған. Осы күнде үлкен жайлау. Ол жерді біздің жыл санауымыздан ІІІ ғасыр бұрын, біздің заманымыздың X ғасырына дейін үйсін
елі мекендеген еді деп түсіндіреді қытай жылнамасы. Бұл жерде
кейде хан хора (хан қора) деген қала бар екені айтылған.
Қорытып айтқанда, жоғарыда келтірген мəліметтер бойынша
сыртқы құрылымы да, грамматикалық құрылысы да, лексикалық
мағынасы да, дыбыстық қалпы да үйсін атауы түркі тілінің нұсқасы
екеніне күдік келтірмейді.
Бұдан шығатын екінші қорытынды – үйсін ұлысы – түркі тілді
халық. Осында келтірілген мысалдағы сөздердің барлығы да біздің
заманымыздан бұрынғы ІІІ–І ғасырлар арасында жазылып қалған
көне ескерткіш.
Үйсін елі – ішкі-сыртқы жауларымен арпалыса жүріп, бірде
жеңіп, бірде жеңіліп, баяғы көптігін жоғалтып, тобын азайтса да,
негізгі қаңқасын сақтап қалған түркі тілді халық1, біздің көне атабабаларымыз. Оны Иран тілдес халық еді деушілер үйсін тілінің
фактілеріне жете көңіл аудармаған, олардың пікірі теріс екені
бізге аян.
Хун дəстүрі үйсіндердің əдет-ғұрпымен бірдей2 делінеді. Хун
да түркі тілді халық. Бұлардың тілі Сянбиге жақын3. Бұл – Ішкі
1

О.А. Зуевтің 1952 жылы февральда Алматыда болған тіл жөніндегі айтысқа арнап
жариялаған «Становление и развитие казахского литературного языка и его диалектов» деген еңбегінде (Алматы, 1952).

2

Кюнер Н. В. Китайские известия..., 105-б.; Бичурин Н. Я. Собрание сведений..., Т.
ІІ. С. 190.
3

Бичурин Н.Я. Собрание сведений, Т. І., С. 149.
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Моңғолиядағы таулы өлкенің аты. Осы маңда мекендеген хундарды Сяньби деген, кейіннен бүкіл хундар осы атпен аталған. Оның
ішінде арғын, керей барын жоғарыда айттық. Сяньби – ухуань
тіліне, ухуань – тоба тіліне жақын1. Хунның Орталық Қазақстанға
қарасты жерін қытай жылнамасы Юебань деп атайды, оның тілі
геогюйге (қарлұққа) жақын екенін айтады2. Сонымен қатар сяньби,
ухуань, хундар татар хан тұқымынан тарағандар дейді. Сяньбидің
бір бұтағы қарлұқтар еді дегенді де көреміз.
Тегінде қытай жылнамаларын жазушылар, қытай тарихын
зерттеушілер түркі тілдерін бірінен-бірін айыруға шорқақ болса
да, осылардың бəрі ерте заманда-ақ бір тілдің диалектісі екенін
аңғарған. Тағы басқа түркі тілдері туралы осындай сілтемелерді
көп ұшыратуымыз да тегін емес. Түркі халықтарының тілі о баста
бірыңғай болып, бертін келе əрқайсысы өз алдына жеке тіл болып
қалыптасқанына осылар айғақ бола алады3.
Есте жоқ ескі заманның жұмбақты соқпағы осыларды бізге
жеткізген. Сондағы анығы үйсін-түркі тайпаларының ең ірісінің
бірі.
Баласағун (кіші сағун – аймақ), Атасағун (ұлы сағун – ұлы
аймақ) қалаларымен қатар, Тараз, Суян шаһарлары бірыңғай болса, Қытай жылнамасында кездесетін үйсін мемлекетінің астанасы
болып, біздің заманнан 44–36 жылдар бұрын қираған Ханқора
Шығу (Чигу – Чень), осы күнде, қираған орны бар, Кеген селосынан (Алматы облысы, Кеген ауданынан) 10 км жердегі Құмтөкей.
Бұл ескі қала мейлінше ірі болған. Қалың құм басып кетсе де,
бір орталық екенін еске салады. Қытай жылнамасында біздің
жыл санауымыздың ІІІ ғасырынан бастап, үйсіндер мекен еткен
Хурь – хара – усу (Қарқара су) осы Кеген ауданындағы Қарқара
совхозының отырған жері, атақты Қарқара жайлауы осы үлкен
қаланың атынан алынды ма екен деген де ой түседі. Өйткені
Құмтөкей деген ат ол қаланы құм басқаннан кейін аталғанға
ұқсайды.
1

Бұл да сонда, 151-б.

2

Аханов К. Қазақ тіліндегі омонимдер. Алматы, 1958. 259-б.

3

Мұсабаев Ғ. «Становление и развитие казахского литературного языка и его диалектов» (Алма-Ата, 1952) деген еңбегінде қазіргі қазақ тілінің негізгі үйсін ұлысы
тілінен үзілмей келе жатқан тіл деген.
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Ханқора Шығу (Чигу – Чень) Ыстықкөлдің солтүстік шығысында дегенді Қытай жылнамасы бірнеше рет қайталайды. Біріншіден, егер ол қала Ыстықкөлдің аңғарында болса, Ыстықкөлдің
қасында, жағасында демес пе еді? Екіншіден, Ыстықкөл мен Іле
өзенінің арасында деуі де біздің пікірімізді дəлелдейді. Өйткені
бұл қаланың орны Ыстықкөл мен Іленің тең ортасында (Ыстықкөл
103 км болса, Іле 110–115 км). Үшіншіден, Іле мен Ыстықкөлді
бөліп тастаған асқар таудан асып, Ыстықкөл жағасындағы қалада
Іленің не жұмысы бар? Онда Іле ауызға алынбауға тиіс еді, бірақ
олай болмауы – қаланың екі жаққа тең екенінен деп түсіну керек.
Төртіншіден, көне заманда қираған бұл сияқты алып шаһар
атаусыз қалуы мүмкін емес. Осы қаланың өте үлкен екенін
Баласағұнның орнымен салыстырсақ, Ханқора Шығу – Құмтөкей
ұзыны 2200 метр, ені 1000 метр, Баласағұн – ұзыны – 630 метр,
ені – 400 метр. Сөйтіп, Ханқора Шығу – Құмтөкей Баласағұннан
3 есе үлкен, қаланың тұрған орны да жаугершілік заманға сай, тегіс
жазықтың дөңестеу жеріне салынған. Қаланың төңірегінде жау
жасырынып келетін сай-сала, адыр-бұдыр жоқ: бұл қалаға суды
12 км жерден үлкен тоған (канал) арқылы əкелген. Тоған кеңдігі
3 метрдей, əрине, екі жағынан опырылғанын ескертсек, ені 2 метрдей болған. Оның үстіне су құбыры да болған ғой.
Осы шаһар күні бүгінге дейін қазылмай жатыр. Оның зерттелмеуі де қаланы қазу жұмысының қиындығынан, алып қалаға
археологтардың жеткілікті қаражат таба алмауынан болып отыр.
Бұл қала – үйсін патшалығының астанасы – Ханқора екеніне
күмəн келтірмейді. Əрине, алып қала да аршылар. Жер астында
жатқан құпия сыр да ашылар, уақыт да табылар деген үміттеміз.
Сол сияқты зерттеуді керек ететін жайттар көп, мысалы,
Туқойдың (түркілердің алғашқы ханы Туман (Томон, Туман) 550
жылы өзіне Іле хан, ханымына «қатын» деп лақап ат берген. Оның
бір баласының (2 баласы болған) аты Кигин (Кеген) екен1. Кеген
қаласы (ескі қорған), Кеген өзені соның аты болуы да ықтимал.
Балаларына отау ретінде ел бөліп, жер белгілеу – өрекпіген əр
қағанның ісі болған. Бұл айтылып отырған ескі қала – біздің археологтар (Ақышев) отряды қазған Кеген өзені бойындағы, қазіргі
1

Бичурин Н. Я. Собрание сведений... І т. С. 228.
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Кеген селосының шығыс бетінде 3 км жердегі кішкене кент – керуен сарай. Бұл да қирап, түйе басқан тегештей быт-шыт болған.
Үйсіннің ғана емес, ерте дəуірде кездесетін көптеген хандардың
астанасы Іле бойында, Ыстықкөл маңында болған. Бұлар сияқты
жер шүйгінін ескі заманнан бері ел иесіз тастамаған ғой. Үйсін, Дулат хандықтарындағы ұлыстарды он оққа бөлген Қылыш хан (634)
да ордасын – жаз Мыңбұлаққа, қыс Емел тауының (Алтын Емел)
Іле бетіне салғызған екен. Оның да үні өшіп, елі көшіп, гүлденген
қаласы жермен-жексен болған. Қылыш хан Бақанаста өлген, моласы да белгісіз (оны Ферғана маңында деушілердікі жаңсақ болар).
Қаңлы-қыпшақтар жайлы мəлімет
Біздің жыл санауымыздан бұрын, 140-жылы қытай елшісі
князь Чжан Цянь (оны Чжан Кянь деп те жазады) үйсін елін көктей
өтіп, Ферғанаға келген. Орта Азия арқылы қаңлыға (қаңгюйге) барып, 127 жылы (біздің заманнан бұрын) Пекинге қайта оралған.
Осы он үш жылдың көпшілігін хун мен қаңлы (кангюй) елдерінде
өткізген, көрген-білгенін жазып отырған.
Қазіргі Қазақстан жерінде сол кезде болған үш ірі мемлекетті
(хун (кун), үйсін, қаңлыны) бірімен-бірін салыстыра келе, бұл
үшеуі біріне-бірі тең елдер жəне өздері туыс, əдет-ғұрыптары
(тілдері) бірдей. Біріне-бірі серік, өте сыйлас елдер екен. Біздің
қытайды кем тұтады, сыйламайды, біздің алыс жатқанымыздан
болар, именбейді1 дейді. Қаңлы жазуы бар дегенін жоғарыда келтіргенбіз.
Қаңлының Сырдария бойында Арал теңізі жағасында болғанын
баяндай келіп, оның қарамағында тағы да кіші-гірім бес аймақ бар
екенін де айтады2. Олар қытай жылнамасында: 1. Су-се, 2. Фуму,
3. Юечи, 4. Ги, 5. Юегянь.
Бұларды осы күйінде түсіну қиын болғандықтан, бұл жұмбақты
шешуге тырысқан ғалымдардың пікірін айта кетелік.
1. Бұл бесеуін С.П. Толстов Қашқа-Дариядағы Кеш қаласы,
Заревшандағы Куман, осы күнгі Ташкент (көне Шаш), сондайақ бұған Бұхара, Хорезм (Үргеніш) түгел кірген3 дейді.
1

Бичурин Н.Я. Собрание сведений... Т. ІІ. С. 184–185.

2

Бұл да сонда, 186-б.

3

Толстов С.П. По следам древнехорезмской цивилизации. 1948. С. 144.
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2. А.Н. Бернштам: 1) Сусе – Сырдарияның Орта шені мен Арыс
өзені, Солтүстік Қаратау; 2) Юечи – Ташкент алабы; 3) Фума –
Жаңақорған мен Қазалы арасы; 4) Ги – Сырдың сағасы; 5) Юегянь – Хорезм еді1 дейді.
Бұл екі көзқарас та көңілді дауалатпайды, өйткені, мұның
біріншісі қаңлы империясын Иранға қарай бейімдеп, өзінің «согд
теориясына» басқыш етуге тырысады; ол туралы сын айтқандар
да бар2. Қытай елшілері (басында жүз адам) ішінде Тань-и-фу
(Тан əлде Тана) деген біреуін хун (қон болмаса күн) еді дейді.
Бұл да 13 жыл жүріп, Қытайға қайта барған3. Бұлардың айтуына
қарағанда, жоғарыда айтылған екі түсінік те сай емес. Ең алдымен
бұл елшілер Қоқанға (Давань – дəу ан, яғни дəу қан) барып, содан Хиваға (Юечжыге) барған. Бұл жер қаңлыға бағынышты емес,
керісінше қаңлы тəуелді екен дейді. Кушань ол кезде осы Хиваға
қараған.
«Хивадан батысқа қарай Аньси атты көп халықтардың тіл
айырмашылығы бола тұра, бірін-бірі жақсы түсінеді», – деп жазған
Чжан Кянь (Цянь), «Бұл түркі тілі» еді, – дейді жылнама4.
Осы айтылған пікірлердің нақты екеніне күмəн келтіргеннің
өзінде даусыз анықталған нəрсе – қаңлы мемлекеті Арыс өзені,
Шудың аяғынан бастап, Арал-Каспий арасын билеген ірі мемлекет болып, сонау ерте заманнан, біздің жыл санауымыздан көп
бұрын (С.П. Толстовтың айтуынша, ІІ мыңыншы жылдардан) біздің заманның XІІІ ғасырына дейін қаңлы (қаңғит) атын жоғалтпағандығы.
Қаңлы (қангюй) басынан кешірген оқиғалардың бастыларын
ескерсек, Орта Азиядан Сыр, Хорезм, Каспий теңізіне дейінгі
көп жерге ие болған массагеттер, яғни, бас сақтар еді. Олар
мыңдаған жылдар елдігін жоғалтпай, бұл жерге ауыз салған азулы жаулардың талайының мұрнын қанатып, қанатын қайырған.
Персия империясының бетін қайырған, əлемнің апшысын қуырған
1

Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Памиро-Алтая// Материалы и
исследования по археологии СССР. 1952. №26. С. 26.

2

Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники... М., 1961. С. 175.

2

Бичурин Н.К. Собрание сведений... ІІ т. С. 140.

4

Бичурин Н.Я. Собрание сведений... ІІ т. С. 161.
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Александр Македонскийді алға бастырмай айдап шыққан да осы
қаңлылар еді. Шығыстан шыққан қара өрттей қаптаған Шыңғыстың ауыр қолына алғашқы соққы бергендер де осылар еді. Орта
Азияны Шығыс Европадағы туыстары – печенег-бұлғарлармен
байланыстырып отырған орталық та қаңлы еді. Бұл айтылғандар
туралы жазылған əдебиет жеткілікті, бəрін айтуға орын тар,
сондықтан осымен шектелеміз де, даулы мəселенің жөнін түсіндіреміз.
Көне дүниенің көмескі жағы көп қой. Кейбір зерттеушілер
заттың өзін емес, көлеңкесін қуалап, қарасын көрмей кететіндері де
кездеседі. Қаңлы (қаңгюй) «В обыкновениях сходствуют с юежы
(Хива) хунами»1 деп қытай жылнамасы бірнеше рет қайталап отырады. Бұлардың əдет-ғұрып дегеніне тілі де жататыны айтылған2.
«Юечжы в обыкновениях сходствуют с хуннами» дейді.
Яғни қаңлы тілі, əдет-ғұрып жөнінен хиуалықтарға ұқсас болса,
хиуалықтар хунға ұқсас екен. Бұларды туысқан халық деп атау
əбден орынды. Бірақ кейбіреулер, мысалы, С.П. Толстов жергілікті
халықтың сөйлеу тілін əдеби тілмен (жазу тілі) шатастырады
да, бұл тұрғын халықтың тілі екен, сол жазудың иесі екен, – деп
меншіктей қояды.
Біздің байқауымызша, лингвистика тұрғысынан қарағанда,
кейбір авторлар Хорезмнің бірен-саран парсы тіліндегі қазбаларына
қарап, көне қаңлы жерінде иран тілінде сөйлейтін халықтар мекендеген деген жаңсақ пікірін күні бүгінге дейін дəріптеп келеді»3.
Қаңлы (қаңғой) атауы Фердауси шығармасында айтылатын Қан
деген жер атымен, немесе авести көне діни канха атауымен шатастырып, қаңлыны Иранға телу де орынсыз еді. Авеста – біздің
заманнан екі мың жылдар бұрын шығыс Иран жерінде болды
десетін зароастризм дінінің каноны. Осының бір сүресінде канчха
деген атау болған. Оны қаңлы атауы деп түсіндіргенде С.П. Толстов Марквардқа сүйенген. Мұны И.В. Абаев 1958 жылы зароа1

Бичурин Н. Я. Собрание сведений..., ІІ т. С. 184.

2

Қыпшақ, коңырат, алшын, жаппас сияқты ұлыс, тайпаларды жекелеп айтпағанымыз
олардың көпшілігі жоғарыда айтылған тайпалар одағында болғандығы еді. Сөйтіп
тайпалар одағын жасаған 3 мемлекеттің қорытындысын тілі жөнінен айту қажет.
3

Толстов С. П. Болылой Хорезм. Л., 1958.
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стра дінінің Кавказда хангар деген атауы болды дегенді дəлелдегісі келгенде, қаңлы атауымен байланыстырмақ болған. Бұл айтылған ханг, хангха, хангар – кездейсоқ атаулар. Қаңлы түбірін талдаса, бұл айтылғандармен үш қайнаса, сорпасы қосылмайды. Қан –
көне түркі тілінде сулы өзен. Мысалы, осы күнгі Абақан: – аба
үлкен ата, қан өзен. Мұның қан (кен, кейде қам) кем варианттары
да бар. Енисей – ене сай – ерте заманда Қан, кейін Кем, одан
беріде Енисей атанған. Бұл сөздегі – лы түркі тілдерінде жұрнақ
(-лығ, -лық) екені даусыз.
Көне заманда парсы (иран) тілінде жазбалар болған. Парсы
тілі бірсыпыра түркі халықтарына əдеби тіл ретінде қызмет еткен.
Сондықтан Хорезм қаласы қазбасында кездесетін қазбалар халық
тілі үлгісі емес, Иран тілі – əдеби тіл екеніне көңіл аударуға тиіспіз.
Əдеби тіл – туған тіл (ана тіл) болуы да, болмаса атасы басқа бөтен
тіл болуы да заңды. Айталық, осы күнгі Полыла территориясын
зерттеген біреу қазбадан жазу тапса, ол поляк тілінен алыс, Юнан
(грек) тілінде жазылған болса, бұл жерді гректер мекендеген екен
деп қорытынды айтса, дұрыс болар ма? Əрине, теріс. Өйткені орта
ғасырдан бастап, поляк жерінде əдеби тіл латынша болған. Кейбір
археологтардың соғыс «теориясы» да осыған ұқсас.
Сонымен қатар көне дəуірдің авторларында кездесетін екіұшты пікірлерді бұрмалап, өздерінің ойына сай етуге тырысатыны байқалады. Сөйтіп, қазіргі Қазақстан мен Орта Азия территориясында иран тілді халықтар мекендеген болып шығады.
Осындай көзқарасты өрістетуге себепкер болған В.В. Бартольд,
А.Н. Бернштам1, С.П. Толстов2 иран тілді халықтар немесе хорезмдіктерді көне гет деп, Европаның көне грек авторларының,
Аристей (VІ ғасыр), Птоломей (ІІ ғасыр) кейбір фактілерін өзінше
түсінгендіктерінен болса керек.
Бірер мысал келтірейік. Геродот – V ғасырда (біздің жыл санауымыздан бұрын) болған грек тарихшысы: «Персияның солтүстігі – Каспий теңізі жəне Аракс өзені. Бұл өзен шығысқа қарай
ағады, Индияға дейінгі жерлерде халықтар тұрады, онан ары – кең
сахара, ол жерлер бізге белгісіз, біз білмейміз», – деген3.
1

Бернштам А. Н. Социально-экономический строй орхоно-енесейских тюрок VІ–
VІІІ веков. М.–Л., 1946. С. 9.

2

Толстов С. П. Болылой Хорезм. Л., 1958. С. 125.

3

Геродот. История в девяти книгах. М., 1883. Т. ІІ. 43. С. 321.
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Сөйтіп, Амударияны шығысқа қарай ағады деп, теріс түсінген. Ол өзен батысқа қарай ағып, Каспийге құйған. Одан арғы
жерді білмейміз деп, шынын айтқан адамның Мавреннаһрде
согдылар, Тянь-Шаньда сақтар тұратын болар деген жорамалына сенуге болмайды ғой. Егер бұған сенетін болсақ, онда
жалғыз көзділер Орал тауынан ары тұрады дегеніне сеніп, біздің
зерттеушілер оны неге іздемейді. Əрине, ол айтқан жалғыз көздер
(Аримаспу: арим – жалғыз, спу – көз1) тарихта болған халық емес,
алыстағы, солтүстіктегі бір халықты құбыжық еткен.
1. Геродот айтқан Орал тауын мекен еткен көшпелі, киіз
үйлі малшы тайпалар2 кім еді, оны неге анықтамайды. Бұл тайпаны (халықты) Геродот таздар (плешевые) дейді ғой. Кіші жүз
қазақтарының құрамындағы таздар тайпасына қатысы жоқ па
екен? Əлде башқұрт халқы құрамындағы таздар осылардың қалдығы емес пе? Əлде таздар (плешевые) моңғолдар ма екен? Анықтау қажет.
Каспий деп, қазіргі əзірбайжандарды көрсетсе, Каспий теңізінің батысынан хабардар болғаны, ал Тянь-Шаньдағы сақтар деген кім? – Тянь-Шань қайда, қай жер деп түсінді екен? Бұлар əлі де
талай зерттеуді керек етеді.
2. Массогеттерді иран тілді халықтар деп санауды теріске
шығаратын бір факті бар. Ол – бекос3 (бек ас) латынша фригляне,
орысша – хлеб, қазақша – нан, татарша – кумяч, əзірбайжанша –
чуряк, ең жақсы ас. Көне тілдегі бек – ең жақсы деген сөз, барабара титулға айналып, бек (би) болса, осының соңғы к дыбысы
сөздің я қосымшасының дауысты болуы əсерінен, яғни екі дауысты арасында (интервал жағдайында) ғ болып айтылады. Қыпшақ
тобындағы тілдердің көпшілігінде сөз аяғында ғ айтылмайды.
Сондықтан ол не қатаңдалады, немесе көбінесе түсіріліп айтылады. Осыған қосымша оның екінші заңдылығы –й дыбысына айналуы. Бек~>бег~>~бей>би.
Сөйтіп, массогет деген сөздің бас сақ деген сөзден, соңғы
гет дегені қал (қай) тайпа атауы этнонимі дегенді көптеген
1

Бұл да сонда, 315-б.

2

Бұл да сонда, 313–314-бб.

3

Геродот. История в девяти книгах, М., 1883. С. 116.
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зерттеушілер мойындайды. Массогеттер түркі тілдес болып,
Каспийдің шығысына, Балқашқа, Сібір ойпатынан Орал тауларына
тараған Скиф жазығына (Дон жазығына) дейінгі өңір бос жатқан
жер емес, иссидон аталатын түркі халықтары мекендеген еді деуге əбден болады. Бұл жөнінде үйсін мəдениеті ескерткіштерін
зерттеушілердің бірі археолог К. Ақышев жолдастың (Г.А. Кушаевпен бірге) «Жетісуда болған сақтар түркі тілдес, жоғарыда
айтылған кең өлкені мекендеген халықтардан ертедегі андрондық
тайпалар «біздің жыл санауымыздан бұрын 2 мыңыншы жылдары өмір сүрген əулеті еді»1, – дегені əбден дұрыс. Бұлардың
қазба материалдары да, зерттеу бағыттары да шындыққа бет
бұрған. Сөйтіп, археологиялық заттар, үйсіннің тұрған орындары,
қыстаулары, халық мəдениеті қалдықтары: мыс қазандар, темір
ауыздық, пышақ, қылыш, найзаның жебесі, тағы да басқалары,
əдет-ғұрыптарымен қоса, антропологиясы да үйсіндердің түркі
тілдес екеніне айғақ.
3. Сондай-ақ парсының атақты патшасы Дарийге тасқа ойып
жазылған ескерткіште сақтардың əскерімен бірге бардым деп
дəлел етуі де орынды. Өйткені Персияның атақты патшасы, иран
емес, бөтен халықты, яғни түркі тілдес халықты сақтар деп, бөліп
айтып отыр.
4. Тиграхауды сақтары Шаштан (Ташкент) Ыстықкөлге дейінгі
өңірде, өздері түркі тілдес болуы ықтимал да, ал Тарьдария сақтары иран тілді болса, ғажап емес. Бұлардың сырын ашатын
құрал – тіл.
Өйткені мейлі тайпа, мейлі ұлыс, мейлі халық болсын, оның ең
басты белгісі – тіл, тіл бірлігі, тіл туыстығы. Тіл туыстығы болмаған
жерде ұлыс одағы болуы да мүмкін емес, бірақ мемлекеттік
одақ болуы мүмкін. Кейбіреулер тілде сирек ұшырайтын тоғысу
құбылысын жеңіл-желпіге сайып, бір тайпадан екінші тайпаға, бір
халықтан басқа халыққа ауысып кетті дей салады. Бұл пікір мүлде
қате, тым ұшқары. Оған мысал:
а) Сонау Бессарабиядағы гагауыздар өз тілдерін сақтаумен
қатар көне заманнан бері христиан дінінде бола тұрып, күні бүгін1

Акишев К., Кушаев А. Древняя культура саков и уйсуней долины реки Или. АлмаАта, 1963. С. 16.
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ге дейін жалпы түрктерге ортақ көптеген дəстүрді сақтаған. Мысалы, құрбан шалу, қалың мал төлеу, келін түсіруге байланысты
ырымдар сақталған.
ə) Маньчжур, қытай, қырғыз, күн шабуылынан ығысып қашқан
көптеген солтүстік халықтары табиғаттың мейірімсіз кəріне
кездесіп, əулетін азайтып, тұқымын құртуға айналғанда, Совет
өкіметі тұсында қайтадан өмір сүре бастады. Сөйтіп бұрынғы көп
халықтың болмашы жұрнағы қалды, мүлде құруға жақындады.
Бірақ тілін жоғалтқан жоқ. Мысалы: бар болғаны, бала-шағасымен
30-ақ адамы бар бір халық Солтүстікте тұрады. Өзінің ата-баба тілі
сақталған, маңайындағы көршілерден мүлде басқа. Солтүстіктегі
палеоазиат тілдердің біріне бұл тіл жақындамай, халық санына қарамай, көрші тілдермен қатар өмір сүруде. Нивха тілінде
сөйлейтін барлық халқы – толық бір колхоздай-ақ, үш мыңдай
адам. Ал эскимос бір мыңдай ғана. Кавказда көптеген кішкене
халықтар да тілін сақтап келеді. Бір ғана ауыл, бірақ өз алдына
халық болып, өз алдына тілі болуы қандай заңды болса, ол – тілдің
сақталуы да сондай заңды.
б) Осы тіл заңдылығына сүйене отырып, тіпті туыс тілдердің
өзі де жеңіл-желпі ауыса қоймайтынын ескеру қажет.
Европаның қақ ортасында отырған Венгер мың жарым жылдан
астам уақыт өтсе де (олар ІV ғасырда Баламірмен, V ғасырда Аттиламен барғандар), тілдерін сақтап келеді. Сондай-ақ Англияның
батысында отырған Уэльс, Велли, Кипр тілдері саны жағынан
аздығына (бəрі жиналып бір миллионға жетпейді) қарамай-ақ,
дүние жүзіне кең тарап, 200 миллион адам сөйлейтін ағылшын
тіліне əлі қосылған жоқ.
Мұның себебі тілдің беріктігінде. Елді басып алуға, жеңуге
болады, бірақ тілді жеңу қиын. Əр халықтың мəдениетіне сай,
тарихи-экономикалық жағдайына лайық өсу жолдары бар. Орта
Азияның көне халқына, Мавреннаһрге арғы жерде түркі тілімен
сөйлетпеуге парсылар, Орта Азия халықтарына өз тілін өзіне билетпеуге арабтар айла-шарғы қолданды.
Арабтың атақты қандыбалақ қолбасшысы Құтəйбə-ибн-Мүсілім (704) Бұхараны басып алған күнінен бастап: «Хан сарайында, əкімшілік орындарда, мешіт, мектепте түркіше сөйленбесін,
сөйлеген кісінің басы алынсын», – деп жарлық еткен. Жергілікті
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түркілер оны тыңдамаған соң қатты жаза, аяусыз айуандық етуді
ұйғарып түркіше сөйлеген адамның басы алынсын деген. Талай
бас тəнінен жұрдай болып, талай дене жазықсыз жанын берген,
бірақ ана тілі сақталып қала берген. Бұл жазаның тілді жүгіндіруге
əлі келмегесін, өштескен жауыз, шектен асқан қысастық жасап,
жер-жердегі кітапхананы қиратып, түркі кітаптарын өртеткен.
Осындай тағылық қылықты ол ислам дінінің шариғатын бүркене
отырып істеген болатын. Түркі халықтарының ежелгі мəдени
орталығы Бұхара мен Самарқанд, т.б. қалаларда нендей ғана
əдеби мұра, қымбат қазына кетпеді десеңізші? Талай қымбатынан
айрылған ел ана тілін ардақтап қалды.
Үлкен шаһарларда үй басы бір сарбазын тыңшы етіп, түркіше
кітапты жинатып, өртетіп, қанын судай ағызып қыран жапқандай
етсе де, түркілерді ана тілінен айыра алмады. Ана сүтімен кіріп,
қанымен қайнасқан тілді жойып, араб тіліне көшіру үшін ең соңғы
шара түркілерді алтынмен алдап, сатып алуды ойлаған Құтəибə:
Кімде-кім мешітке намаз оқуға келсе, бір алтын (7 сом) алады, –
деп жар салғызған. Бірақ алтын ана тілінен арзан соқты, мешітке
жергілікті халық бармай қойды. Көне түркі тілі сақталып қалды.
Қазіргі өзбек тілі – сол түркілер тілінің (ана тілінің) тікелей
дамыған жалғасы.
XV ғасырда Шейбани ханмен барған қыпшақтар болса, ертедегі
тұрғындардың туысы, негізі бір тіл болатын. Аздаған айырмашылык, заманның тұрмысына, мəдени тұтастығына сай, уақытқа орай
жымдасса да, диалектілік дəрежеден аса алған жоқ. Соның өзінде
алты ғасырдай уақыт өткеніне қарамастан, тайпалық диалектілік
айырмашылықтар қалды.
Ана тілінің беріктігі міне осындай! Ендеше найман, арғын
тағы басқаларды – моңғол еді, түрік болып кетті, көне үйсін иран
тілді сақ еді, түрік болды деулер тіл тұрғысынан алғанда, ойға
орнықсыз, ақылға қонымсыз əңгіме.
5. Сондықтан Геродот айтқан Алатауда сақтар болды десек,
олар кейін үйсін аталды дейік. Соның өзінде бұл екеуі де бір тілмен
сөйлейтін туыс халықтар. Егер бұлар бірі түркі, екіншісі иран тілді
халық болып, олар бірігіп кеткеннің өзінде бұлардың тілінен атасы
басқа екі тілдің де көптеген элементтері табылар еді. Үйсін тілінде
иран тілі элементі жоқ. Ал арғын, найман тілінде моңғол, қалмақ
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тілінің қалдығы жоқ, таза тіл. Сөйтіп, қаңлы тілінде соғды тілінің
қалдығы жоқ, таза түркі тілі болып қалыптасқан. Бұл тілдерде тайпа тілінің сезінерлік элементі де жоқ. Олардың тіл ерекшелігін осы
күнгі түркі халықтарының диалектісімен салыстырып қарау керек.
Жеке бөліп алып, сөйлеу тілінде кездесетін дара ерекшеліктерді
дəлелдеп біртұтас ұлттық тілді бұтарлау қажеттен туған ғылыми
əрекет емес.
Сондықтан бір тілден екінші тілге, бір халықтан екінші халыққа аудара салу ұлт, халық, ұлыс, тайпалардың даму процесін
ескермегендіктен шығады.
Ұлыс, тайпа аттары кездейсоқ, маңындағы көрші ұлыс пен
тайпалардың немесе басқа халықтардың атауына байланысты
екені жұртқа мəлім. Мысалы немістерге Герман деген атты кельттер берген. Германдықтарды немец деп орыстар атап кетті. Поляк,
чехтар неміс демейді, герман дейді.
Сөйтіп, тіл бірлігі, туыстық жақындық бірімен бірі тығыз байланысты болады. Ал ұлыс, тайпа аттары ауысып, бірде олай, бірде
бұлай өзгеріп отырады. Тайпа, ұлыс атауларының өзгеруі олардың
мазмұнын өзгерте алмайды. Сондай-ақ, антропологиялық өзгеріс
те тілді өзгерте алмайды. Тіл – тұрақты құбылыс. Сондықтан
моңғол қазақ болмайды. Моңғолияда отырған қазақтардың моңғол
болуы қиын, өзбек арасында отырған қазақтардың өзбек болуы
моңғолдағы қазақтармен салыстырғанда анағұрлым оңай. Өйткені
туыстық, тілдік бірлестігі бар.
Қаңлының тілі
Жалпы қазақ тілінен ерекшеленген қаңлы тілі дейтін жеке
тіл жоқ. Біз жоғарыда хун (күн) тілі, үйсін тілі деп, көрсеткеннің
өзінде, оларды қазақ тілінен басқа еді дей алмаймыз. Бар болғаны – көне заманның кезінде аталған одақтары жеке мемлекет болып, өзінің туысқан бауырларынан жырақ қоныс етсе де, тілдері
бір екеніне тарихи дəлел еткенбіз. «Хорезм əдеби тілі» дейтін
термин жазу тіліне хас болғасын, оған соқпадық.
Айталық: ақ, қара, сары (ғ), ат, арғымақ, тон (киім), үй, су,
бұлақ, жер, көк, аспан тағы басқалары – үйсін, хун, қаңлы түгіл
қазіргі барлық қазақ атанған халыққа ортақ сөздер. Мұндай сөздерді
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еңбектеген жас та, еңкейген кəрі де өз сөзім деп таниды. Ол тұрсын,
мұндай сөздердің аздаған фонетикалық ерекшелігін айтпағанның
өзінде бүкіл түркі тілді туыстарға танымал. Сондықтан қаңлы тілі
дегенді өз алдына басқа бір тіл екен деген мағына шықпауы керек.
Тек қана дəлел үшін айтып отырмыз, бұл бір.
Екіншіден, қаңлы аталған тайпалар одағы үйсіндер мемлекеті
тұсынан XІІІ ғасырға дейін қаңлы аталып келді. Рим монахы Рубрухвис XІІІ ғасырда қаңлыны (қаңғитті – жазылуы) көне
мекенінде кездестірген.
Үшіншіден, қаңлы, қыпшақ тайпаларының атаулары ерте заманнан бері қатар айтылып келген. Бұлар бірде көрші, бірде
аралас-құралас отырған одақтас тайпалар. Сондықтан болар
орта ғасырдың өзінде Махмут Қашқари бұл екеуінің тіл жағынан
бірлігін айтқан. Сөйтіп, ол тіпті өзінің диуанының ІІІ томында
«қаңлы, қыпшақтарды бір ру басы»1, – деп көрсеткен екен. Мұның
қаншалықты анықтығын тарих көрсете жатар.
Қаңлы мемлекеті тұсында орданың қазынасында сақталған
жазба жарғы бізге жеткен жоқ. Екі мың жылдан астам бұрын
жазылған ондай жарғы Отырардың үйіндісі астында сарғая күтіп
жатыр ма, əлде күл болып үгіліп, өшіп кетті ме екен, кім білсін,
əйтеуір көзге шалынбай бара жатыр.
Осыдан екі мың жыл бұрын қышқа (кірпішке) жазылған Сырдария бойындағы Артук-ата қаласы үйіндісінен табылған жазу
нұсқасын алсақ, мұнда да қаңлы тілінің қазіргі қазақ тілінен
алшақтығы байқалмайды... Ескерте кету керек, кірпішке таңба
салынғанына 2 мың жылдан астам уақыт өтті, сондықтан қазіргі
тіл үлгісімен пішуге болмайды. «Ойланып, ойға кеттім жүз жылғы
өткен» деп Абай айтқанындай, оқушы, екі мың жылғы өткенді ойлашы!
Қаңлы-қыпшақ тайпалар одағы көне заманнан өз мекендерін
өзгертпей келе жатқан халықтар дегенде, олардың ішінен ауытқып, өзбек-башқұрт тағы басқалардың компоненті болмады деген ұғым шықпауы керек. Бұрынғы көп халықтың негізінен өз
орынында сақталып қалғанын айтып отырмыз. Оның абориген
екендігіне тағы бір дəлел: бұрынғы қаңлы мекенінің (Арыс-Қас
1

Қашқари М. Диуани луғат -ит-түрк. Стамбул. ІІІ т. 280-б.
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аралығы) Сырдария мен Хорезм бойындағы қираған қалалардың
көне заманғы атаулары аздаған дыбыс өзгерісі болмаса, түгелдей
сақталғанына Хорезм өлкесін зерттеген С.П. Толстов таң қалған
еді1. Өйткені, көне Хорезмдегі қалалардың, қамал, қорғандардың
атауы қарақалпақ, түрікмендер отырған жерде ұмытылып, қираған
түріне лайық жаңадан аталған. Мысалы: Тесік қала (қираған дуал),
Топырақ қала, Қызыл қала немесе Қой қырылған қала, Қозы
қырылған қала сияқты өзгеріліп, жаңа атау алған. Бұдан шығатын
қорытынды: бұл жерде отырған қарақалпақ, түрікмеңдер келімсек,
басқа жақтан келіп, кейіннен қоныс тепкен. Бұрынғы атау оларға
таныс емес, сондықтан бəрі өздерінше жаңадан аталған. Ал ол
жерді мекендеген қаңлы, мейлі қыпшақ, қоңырат, жеті ру, т.б. болсын, атадан балаға мұра болатын көне атауларды сақтаумен келе
жатыр. Қара, Жанкент, Отырар, Тақта көпір, Сұғанақ, Атаныс
тағы да көптеген атаулар олардың бəріне үнемі мəлім болып отырады.
Түркі қағанаты дəуірі
Көне тарихты шолғанымызда, қазақ халқының құрамына енген ұлыс, тайпа одақтарының басты-бастыларының тілі жөнінде
бəрі бір туыс екенін айтқанбыз. Сол бірлік қазақ халқының орта
ғасырларда қазақ деп аталмаса да, туыстық қалыптан ажырап
кетпеуіне себепкер болған. Айталық, арғы жердегі хун (қон, күн),
усунь (үйсін), қанғой (қаңлы) тайпалар одақтарының əрқайсысы
əрқилы жолмен орта ғасырларға жеткен.
Түркі қағанаттары туралы қысқа мəліметпен шектелуге тура
келеді. Жоғары оқу орындарына арналған программада бұл дəуір
жазу тарихының белді мəселесі делінген. Сондықтан азға қанағат
ету керек.
Хун (қон) мемлекеті əлсіреп, біздің заманымыздың І–ІV ғасырларында бытырап, олардың орнына тукой (түркі) деген атпен
тағы да бір күш бас қосқан. Ол кейін екіге бөлініп, батыс түркілер,
шығыс түркілер деген атпен бірі күшейіп, бірі əлсірей отырып,
талай хандықтар тарих дүниесіне келген Жетісу түркілері еді. Іле
1

Толстов С. П. По следам древнехорезмской цивилизации. М., 1948.
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бойынан тарап кетіп, қайта Ілеге келгенін айтамыз. Солар үзілмей
қараханидтер дəуіріне жеткені тарихи мəліметтерден белгілі. Оны
өз алдына қалдыра тұрып, осы дəуірлерден қандай-қандай жазба
ескерткіштер қалғандығына тоқталайық.
Бізге жеткен жазба деректерге, қытай жылнамасына қарағанда,
шығыс түркілер (бұған оғыздарды қоспау керек) ертеде белгілі
адамдарының қабірі басына құлпытас қойып, оған ол адамның
тірісінде істеген ерлігін, игілікті ісін жаздыратын болған. Түркі
қағанатының əдет-ғұрпын айта келіп, Н.Я. Бичурин өлген адамның
моласын сағана-сарай етіп, оның ішінде марқұмның суретін салып, істеген ісін жазып қоятынын баяндайды1.
О баста Таластан (Жамбыл облысы) тараған көне түркі
алфавиті азды-көпті өзгеріс бола тұрса да, сонау Қытай қорғаны
жанындағы Сəнби тауынан бастап2 Саян, Алтай, Орал тауларын
өктей өтіп, Европаның қақ орталығындағы Мадиярларға дейін
барған. Бұлар V–VІ ғасырлар болатын. Талас ескерткіштері де
осылармен алуандас еді. Осылардан аз бұрын (ІV ғасырда) үйсін
тілінде «Оғыз нама» (Оғыз хан поэмасы) дастан болып жазылғаны
туралы мəлімет айтылған.
Қорыта айтқанда, түркі қағанаты дəуірі ІX ғасырдың аяғына
дейін созылып, қараханидтер кезеңіне жалғастырады.
Күлтегін ескерткіштерінде айтылатын Бумин, Естеми қағандар
тарихта болған адамдар еді. Бумин 548–555 жылдар арасында
Іле – Ыстықкөлде, Алатауда, Үйсін жерінде, яғни көне Жетісу
түркілеріне хандық құрған. Оған дейін бұл түркілермен («түркі»
деген терминді көне үйсін жеріндегі, Жетісу тұрғындарынан
басқа түркілерден бөлу үшін қолдандық) бір бөлегі Алтайдың
солтүстігінде болып, хундар əлсіреп, жужандар күшейгенде темір
қорытып, жужандарға данды (салық) темірмен төлеп тұрған.
Іледе ағайынды екеуі (Бумин, Естеми) Батыс түркі қағанатын
құрып, ағасы Бумин Іле қаған атағын алған, інісі – Ертеми (Естеби) қолбасшы болып, дулат тайпасына кіші хан болған. Сол дулат əскерімен Арқаның кең сахрасы арқылы Орал тауына, Еділ,
Дон арасындағы жазықты, Қырымды алып Византияға дейін ауыр
1

Бичурин Н. Я. Собрание сведений..., Т. І. С. 230.

2

Сонда, 262-293-бб.
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қолмен барған. Оны «қара жұрын түрк», біреулер Дазабул деп
атаған, 576 жылы Кавказда отырып, фракея императорына түркі
тілінде хат жазған.
Қазақстан жерінде Жоңғар тауларында (Талдықорған облысы)
Шұбартау, Ақшатау, Қоңыр үңгірі қасындағы молаларда дулат
таңбалары кездеседі. Онда «қара жұрын түрктің» жорығы тұсында
өлген əскердің моласына қойған тастарға дулаттар таңбасына
ұқсайтын белгі бар. Одан ары қарай Баянауыл, Ерейментау, Қожас – Қойтас тауларында да дулат таңбасы ұшырасады. Бұлар да –
сол жорықтың ізі. Бүкіл түркі халықтарға «түркі» атауын таратқан
да осы Естеми – Қара жұрын түркі болуы ықтимал1.
Солтүстік Кавказдағы Арғун өзені, қышлағы да, əзірбайжан
жеріндегі қазақ ауданы да осы жорықпен байланысты деп санауға
болады.
Батыс түркі империясында жасаған Естеми – қырық жылдан
астам өмірін осы жорықта өткізген ұлы қолбасшы, Буминның
інісі. Бірақ, жаугершілікте түскен олжа қыздан туғандығынан
қаған (ұлы хан) бола алмай, ұлы хан болып сайланған ағасының
балаларына, немерелеріне бағынып өткен кіші хан еді. Түркінің
1-ші империясын жасаған осы – дулат қолбасы еді. Оны «би аға»
деп те атаған.
Қараханидтер дəуірі
Қараханидтердің кім екендігі, қай тайпадан шыққаны туралы дау əлі аяқталған жоқ. Оны анықтауға талайлар тырысса да, анығына жете алмаған. Бар болғаны жақын болжам – бұл
хандықтың алғашқы əкімінің лақап аты Қарахан екен. Осыған қарап,
шығыстанушылар қараханидтер деп атап кетті. Бұлардың арғы
тегі белгісіз болса да, алғашқы əкімі – сатық Богра хан Қарахан2.
X ғасырда қоғамдық майданға шығып, сол шақта көне Жетісу
1

Үйсіннің ескі жерін түгел билеген Қара Жұрын түрк ханға да істеген істерін жазған
ескерткіш қойғызған. Бірақ бұлар əлі табылған жоқ. Венгриядан табылған «Аттила
қазынасындағы» құманға да осы Талас жазуымен жазылған. Малов С. Е. Памятники
древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.–Л., 1959. С. 65.

2

Грум-Гржимайло Г. Е. История Монголии и Урянхайский край. Т. ІІ. Л., 1928. С.
388.
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өлкесін (Ташкент), Қашқар, Мавреннаһрдің (Амур мен Сырдария
арасындағы өлке) қалаларына əмірін жүргізіп тұрған қарлұқтарды
əлсіретіп, Баласағұн мен Қашқар уəлаяттарында хандық құрған.
Мұны зерттеушілер 956 жылдан бұрын болған1 деп шамалайды.
Өйткені X ғасырдың бірінші жартысында Баласағұнды біреу басып алған. Тегінде сол басып алған қараханидтіктер болар, олар
яғма еді2, – дейді В. Бартольд.
Бұл кезде қарлұқ үстемдігі əлсіресе де, қараханидтіктер солардың бір бұтағы, яғни қарлұқтан шыққан болар дейді
В.В. Григорьев.
В.В. Радлов жəне кейбір ұйғыршыл батыстықтар қараханидтіктерді ұйғырға сайған. Бұлардың осы сияқты дəлелсіз болжам, қате пікірін Г.Е. Грум-Гржимайло қатал сынаған3. Кейде ұлы тайпа атаулары да хандарға лақап ат болған. Сондықтан
Яғмадан тараған бір тайпаның атауы болуы мүмкін дедік. Өйткені
шығыстың бір авторы (Абу-Дулеф) Боғра (Бураш) деген тайпаны қараханидтіктермен байланыстыратынын айтқан4. В.В. Бартольдтың қараханидтер яғма болғанда түркілердің бірі болар деген жорамалын негізінен қостай отырып, Г.Е. Грум-Гржимайло
Қашқардың ханы һарун Буғра ханға арналып жазылған «Құдатғу
біліктің» тілі Орхон-Енисей ескерткішінен басқашарақ екенін
дұрыс көрсеткен.
Бірақ хандық құрған қараханидтіктер мен кітаптың авторы
Юсуф Баласағунидің бір болуы міндетті емес екенін ескермеген
сияқты. Сонымен қатар кітапты 1069 жылы һарун Боғра ханға арнап еді десе, ол кездегі Қашқар ханы (1059–1075 жылдар) Тұғрыл
Қарахан Юсуф екенін қалайша ұмытқан? Хас-Хаджиб Юсуф
Баласағуни өз заманындағы Тұғрылға арнамай, кітап жазылып
біткен кезден 6 жыл кейін хан болған Һарунға арнамаса керек.
Өйткені Һарун 1075–1103 жылдар арасында хандық құрған.
Мұны 992 жылы Боғраны алып, саманидтердің ең соңғы əкімін
Мавреннаһрден айдап шыққан Боғра хан Һарун (Арын) бин Му1

Бұл да сонда.

2

Бартольд В. В. Очерки истории Семиречья. Фрунзе, 1943. С. 40.

3

Грум-Гржимайло Г. Е. История Монголии..., 389–391-бб.

4

Сонда, 390-б.
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самен шатастырмау керек. Ол – Тұғрылдың бабасы, һарунның
(Арынның) төртінші атасы. Сөйтіп, бұл арада аздаған жаңсақтық
жіберсе де, Г.Е. Грум-Гржимайлоның бура деген рудан болар
деуі – əбден орынды.
Сол кезеңде Алтайдың айналасында жүрген наймандардың
шығыстан шыққан Қара хан шабуылына қосыла, Алатаудың айналасына келіп, мұндағы жергілікті үйсін, дулат, жалайырды
күшейтіп, Баласағун, Барсығанды екі хандыққа бөлген. Оған себеп
1025 жылы Қадірхан Баласағунды тартып алып, Қашқарға қосып,
ұлы хан болады да, өзгелерін кіші бастық етеді. Бір баласына
Баласағунды, екіншісіне Талас пен Сайрам өлкесін береді. 1032
жылы ол өлгесін екі баласы қырылысып, бірі майданда, екіншісі
ұзамай-ақ Баласағунда өлтіріледі. Оның орнына əкім болған
немересі Барсыған əкімімен соғыста қаза тапқан соң, Қадірханның
үшінші ұлы Тұғрыл Баласағун, Қашқар, Талас, Барсығанды түгел
билейді. Өлкенің атын Қашқар мемлекеті (Қашқария) деп 1059
жылдан бастап жариялайды.
Осы хандықтың тұсында өмір сүрген Махмуд бин Хосаин
шет жерде жүріп жазған кітабына Махмуд Қашқари – Қашқар
мемлекетінен деп, ірі хандықты атағаны есімізде. Өйткені, кішкене
хандық болса да, өз алдына өмір сүрген Барсыған да, Баласағун да
Қашқарға бағынышты болды да бұрынғы атақ, беделінен айрылды.
Орта Азиядағы Мавреннаһрді де Богра хандықтар (Қараханидтер)
басып алғасын Қашқария күшейе түскен.
Бұл айтылғандар хандық туралы болса, елі қайда? Ол кезде
бұл қалаларды, бұл өлкелерді кімдер мекендеді десек, тухси1
түргештің бір тайпасы ягмалар мекен еткен. Тухсидің Махмуд Қашқари Тараз маңындағы үш Қияс: Үрін Қияс, Қара Қияс,
Жоғарғы Қияс өлкесін мекендейтінін көрсеткен2. Түргеш – он
оқтың – бес оғы (аймағы) болатын дулаттың бір оғы. Дулат – үйсін
ұлысының белді бір тайпасы.
Қараханидтіктер келгенге дейін бұл жерлерді шығыстан келген қарлуқтар басып өтіп, Сыр, Арыс бойларында онан əрі Орта
1

Бартольд В.В. Очерки истории Семиречья. Фрунзе, 1843. Осы мəліметті
Г. Е. Грум-Гржимайло да растайды, аталған еңбектің 363-бетінде.
2

Махмұд Қашқари. Диуани... ІІ т., 129-б.

402

Қазақ тілі тарихынан

Азияға барып, бір бөлігі Тəжікстанның таулы өлкесінде қалып,
екінші бір тобы Қашқардағы жалайырға барып қосылған. Яғни
Жетісуда аздаған қарлуқтар Тараз (Талас) өлкесінде қалған.
Сондықтан Хас-Хаджиб Юсуф Баласағунидің «Құдатғу білік»
атты кітабының тілі ұйғыр тілінен алшақ болуын қарлуқ тілінің
əсерінен деушілерді тарихи тұрғыдан түсінбеушілік деуге тура
келеді.
Бұған бірнеше дəлелдер бар. Біріншіден, қарлуқтар VІІ ғасырда
Қара Ертісте болып1, VІІІ ғасырдың екінші жартысында (766 ж.)
Орта Азияға асқан.
Екіншіден, қарлуқтар ұйғырлармен қоныстас отырса да, бұл
екеуін қытай жылнамасы екі басқа халық деп санаған.
Үшіншіден, Махмуд Қашқари диуанында қарлуқтарды ру,
тайпа одақтарына қоспайды, бар болғаны бір-ақ рет қарлуқ –
түрікмендер2, депті, оны көшпенді түркмен деп түсінуге болады. Қарлуқтың үш-ақ сөзін көрсетеді: ұлычым, ұл деген сөзден
еркелетіп айтқаны, ол құрт сығырды – ол құрт сықты (яғни
құрттың сары суын сықты), іт кəрді – ит үрді дегені. Диуан тілі
түркіше делініп, оғыз тілін бөліп тастап отырған Махмуд Қашқари қарлуқты да бөліп, оның атауын түркіге қоспай отырғанын
көреміз.
Осы дəуірде өмір сүріп, өз заманының үлгісі поэзиясынан
нұсқа қалдырған Хас-Хаджиб Юсуб Баласағунидің тілін ұйғыр
қарлуқ тілі дейтіндер де болған-ды, əлі де бар3. Бұл еңбектер жазылған кезде Жетісуда, үйсін жерінде ұйғыр мен қарлуқтар тіпті
де болмаған.
Осындай шалағайлықтарды сезген Д.И. Тихонов өзінің докторлық диссертациялық еңбегінде4 ұйғыр мемлекетінің X–
ХІV ғасырлардағы хал-ахуалын тексере келе, өзінен бұрынғы
авторлардың зерттеулеріне қарама-қарсы пікір айтқан. Қашқар
1

Кюнер Н. В. Китайские известия о народах южной Сибири, Центральной Азии и
Дальнего Востока. М., 1961.

2

Махмұд Қашқари. «Диуани лұғат-ит-түрк». І т. 439-б.

3

Наджип Э. Н. Кипчако-огузский литературный язык мамлюкского Египта XІV
века: атореферат док. диссертации. М., 1965. С. 6–7.
4

Тихонов Д. И. Хозяйственный и общественный строй уйгурского государства (X–
XІV вв.). М.–Л., 1966. С. 48.
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мен Турфан ойпатындағы елдердің əрқайсысы өз алдына жеке
мемлекет болып өмір сүргеніне, əрқайсысының ұлттық құрамы
басқа екеніне, олардың шекарасын анықтауға оның қолындағы
материалдар себеп болған. Қашқар қараханидтіктер орталығы да,
Куча (Коча) ұйғырлар орталығы болып, екі мемлекет бір дəуірде
(X–XІV ғғ. ұйғырлар), (X–ХІІІ ғғ.– қараханидтер) өмір сүргенін
дұрыс көрсеткен ең соңғы жаңа көзқарас осы еді.
Бірақ осынша көп материалды саралай отырып, қарлуқтарды
анықтай алмаған. Оны арнайы зерттемеген соң жолшыбай
айтылған басқа автордың пікірі бөгет жасаған сияқты.
Бір кезде тарих бетіне Қарлұқ деген атпен шықса да, ұлыс,
тайпа атауы болмағандықтан, тез бытырап кеткен қарлұқтар тіл
бірлігін жасай алмаған.
Демек, ұйғыр-қарлұқ тілі немесе қараханид-қарлұқ тілі деген
терминдерде ешбір негіз жоқ деп қарауға тиіспіз.
XІІІ ғасырдың басында өмір сүрген Найман Күшлік хан
91-дегі Горханды Баласағунда тұтқындауы, Қашқарда хандық
құруы, Баласағунды меншіктеуі – Найманнан шыққан Бура
(руы) қараханидтердің тікелей жалғасы сияқты. Бұл Күшлік хан
Шыңғысхан қолынан жеңіліп, 1218 жылы қаза тапқан.
Қараханидтіктер тұсының ерекшелігі көшпенділерден шыққан
бура хандар əр қаланы өздеріне басқартып, əкімшіліктің ішкі
жұмысына көп араласа қоймаған. Бұл – бір.
Екіншіден, араб, парсылар сияқты іс қағаздары, оқу, оқыту жұмысы, қоғамдық орындардағы ресми жазуға салмай, түркішеге ерік берген. Өздерінің, яғни түркілердің ана тілінде жазу
мүмкіншілігін туғызған. Жазу мəдениетінің аз да болса, өркендеуіне жол ашқан. Хас-Хаджиб Юсуп Баласағұн «Құдатғу білікті»
көне түркі алфавитімен жазған.
Шығыстан шыққан Шыңғыстың қара өрті XІІІ ғасырдың басында (1218 ж.) ерікті ел, еркін жерлі Жетісуға келіп жеткенше, түркі
тілді халықтар өз тізгінін өзі алып, мəдениет майданына бірнеше
адамдарын шығарған, Баласағұн, барсырғандық екі алып – Махмуд Қашқари, Хас-Хаджиб Юсуп Баласағуни, сырдариялық АбуНасыр əл Фараби, Хорезмдік Абу – Райхан Бируни, түркістандық
Хожа Ахмед Яссауилер солардың ішінен шығып, шығармалары
бізге жеткен авторлар еді.
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ІІ БӨЛІМ
ТАРИХИ ГРАММАТИКА ХАҚЫНДА
Тарихи грамматикаға түсінік
Қазақ тілінің тарихы мен тарихи грамматикасының хал-жайын
айтқанда, Махмуд Қашқаридің еңбегінсіз қия баса алмайтынымыз
белгілі. Бүкіл түркі халықтары грамматикасының атасы саналатын Махмуд Қашқари еңбегін біз де қазақ тілінің тарихи грамматикасына арқау етеміз. Мұнан былайғы жерде негізгі ойымыздың
желісі М. Қашқаридің грамматикалық көзқарасын талдай отырып,
жазба ескерткіштердің ерекшеліктерін ескеру төңірегінде болмақ.
Өйткені көне түркі жазбаларына да, онан кейінгі кезде де, Махмуд Қашқари замандастарында да түркі тілдерінің грамматикасын
арнайы сөз еткен адам əзірге бізге мəлімсіз. П.М. Мелиоранскийдің
«Араб филолог о турецком языке» атты докторлық диссертациясы
Абу-Хаянның «Китаб ал-Идрак ли-Лисан-ал атрак» атты еңбегін
талдай келіп, бұл да түркі тілі грамматикасы емес екенін айтқан.
Сол алуандас араб-иран филологтары да, Орта Азия мен Қазақстан
жерінен шыққан көне ғұламалардың ешқайсысы түркі тілдерінің
грамматикасын жасай алмаған.
Сондықтан да Махмуд Қашқари орта ғасырлардағы ғылымның алыбы, əрі жетік лексиколог, асқан грамматист, тарихшы,
əдебиетші, қысқасы – жоғары мəдениетті ғалым дəрежесінде танылады. Осы жағдайларды ескерсек, өткен ата-бабалардың ең
бір көрнектісінің өскен ортасы, өмір жолы қандай екенін айтуға
міндеткерміз.
Махмуд Қашқардың 3 томдық сөздігі «Китабу Диуани-лұғатит-түрк» деп аталады. Автордың толық аты Махмуд бин ал-Хусаин
бин Махмуд ал-Қашқари. Автордың өмірбаяны туралы нақты
деректер – жоқтың қасы. Мүмкін ол өзінің бұрынырақ жазған
грамматикасында айтқан болар, бірақ ол еңбегі бізге жеткен жоқ.
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Əлемге əйгілі ғалым, өз заманының озаты, қажырлы зерттеуші,
жиһанкез ғұлама өзі туралы айтуды артық деп санаған болса керек.
Сөздіктің кіріспесінде бүкіл түркі халықтарын 20 ұлысқа бөліп, ол
ұлыстарды өзі жасаған картаның ішінде көрсеткен. Əрине, оның
түсінігінше жер дөңгелек стол сияқты болып шыққан да, картаны оңтүстікке қарата жасаған. Кейбір су, көлдердің ауыс түсуі
меридиансыз жобамен жасалуынан болған, осыны ескерген жөн.
Мысалы, Ертіс Балқашқа құяды делінсе, Сырдарияның орны ауыс
түскен. Бұл қате – Махмуд Қашқаридың өзінен бе, əлде көшіруші,
жариялаушылардан ба, əйтеуір шалалық болғаны анық.
Махмуд Қашқаридың туған жері Барсыған – Бар1 Сағын (бірақ
«Барс хан» емес), өскен жері де осы ара. Көп жүрген-тұрған жері
Іле суының бойы екенін оның «Диуанынан» анық көруге болады. Ол Іле бойы туралы айтқанда ерекше егіле сөйлеп, елжірей
айтуы туған-өскен жердің ыстықтығынан болса керек. Сондықтан
көптеген аңыз-əңгімелерді Ілемен байланыстырып, Іле бойында
болып еді деп отырады. Жəне бұл судың бойында болған қалақыстақтарды, жер аттарын өте жиі еске алады, олардың атаулары
Махмуд Қашқаридың тіліне орала береді.
Махмуд Қашқари өзінің туған қаласы Барсыған туралы түрлі
аңызға жиі оралып, оның маңындағы жерлердің қосар аттарын
да атап отырады. Мысалы, Баласағунды Кіші орда деп, кейде
Күз орда дейтінін де, Таразды-Кемі Талас, Ұлығ Талас дейтінін
де ұмытпайды. Кіндік кесіп, кір жуған жер естен шығар ма? Сонау арабтың аңызақ шөлінде немесе тас сарайлы қаласында жүрсе
де, жүрегінің терең түкпірінде жатқан туған өлкенің атауларын
оқтын-оқтын айтып отырады.
Махмуд Қашқариды өз ұлтына меншіктеуге əрекет еткен
адамдар көп. Оған ұйғырлар да жармасты, оны түрікмендер де
меншіктегісі келді, өзбектер де өзіне икемдеді, сонау қиырда
1

Бар – өлкенің аты. Сағын, сағун> сауын >сак, аймақ, өлке деген əкімшілік термині
болған. Үйсіннің ескі жерін 10 оққа (10 аймаққа) бөлген, 10 сағұн деп қарлуқтар
атаған. Сондықтан Барсыған аталған. Бұл қаланың орнауы жайында Махмуд Қашқари
заманында түрлі аңыз-əңгімелер болғанын ол кітабының əр жерінде айтып отырады
(І томның, 411-беті, ІІІ томның 424-беті.) Сағұн сөзі қазақ тілінде сауын делінеді.
Мысалы, ұлы той я ас берілетін болса, елге жар салуды – сауын айту дейді, Сауыншы
жіберді, сауын айтты дегендегі сауын осы – сағун, түбірі – сақ ұсақ бөлшек, бөлім
арғы тегі – көне, сақ – ұлыс атауының мағыналық дамуының көрінісі.
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жатқан анатолы түріктері де иемденгісі келді. Оның да бірнеше
себептері бар еді.
Ең алдымен Махмуд Қашқаридың «Диуани лұғат-ит түрк»
атты сөздігінің қолжазбасы алғашқы рет 1913–15 жылдары Стамбулда басылып шықты. Бұған дейін бұл сирек əрі түсінігі көне араб
тілінде берілген еңбек көптеген ғалымның қолына түсе қойған
жоқ-ты. Қолына түсірсе, түсіне қою да оңай емес-ті. Махмуд өзін
Қашқарлық дегесін кейбір атақты ғалымдар да сырт жорамалмен
бұл адам ұйғыр болар деп қалды. Осындай бір ұшқары пікір байсалды, кемеңгер академик В.В. Радловта да болды. Оның тұсында
бұл сөздік басылған жоқ еді. Екіншіден, сөздіктің кіріспесінде
түркі халықтарының алфавитін айтқанда, Махмуд Қашқари араб
əріптерін, көне түрік алфавиті деп кейінгі кезде көне ұйғыр аталатын алфавитпен салыстырғаны себеп болса керек.
Махмуд Қашқари бұл алфавитті де көне түркі дейді. Ол
алфавитті түркологтар неге көне, ұйғырдікі деп атады? – деген
сұрауға академик Дм. Позднеев: – «Шыңғыс жорығы тұсында
(XІІІ–XІV ғғ.) батыстың саяхатшылары мен миссионерлері шығысты кезіп жүріп, Қарақорымда ең алдымен ұйғырға кездесті
де, сонан былай қарай басқа халықтарды ұйғыр, басқалардың
мəдениеті ұйғырдікі деп, Европаны даурықтырды да кетті», – деп
орынды пікір айтқан болатын1.
Ұйғырлар бұл кезде Тянь-дэ мен Гань-чжоу арасында, Селенгі
өзені бойында болатын. Онан əрі шығысқа қарай созыла ойысып,
XІ ғасырда Қытайға көрші Куча, Турфан ойпатында отырған,
сондықтан В.В. Радловтың пікірін Дм. Позднеев, жаңсақ пікір
деп, қатты сынға алған2. Сөйтіп, XV ғасырға дейін ұйғырлар ТяньШаньға келмегенін дəлелдей келіп, Шмидт, Банзаров, Радловтар
пікірі қате екенін батыл да əділ шенеген-ді.
Айта кету керек, академик В.В. Радлов түркологияға беретінін
аяған жоқ. Ол бар өмірін сарп етіп, жанын сала еңбек еткен, бар
күш-жігерін жұмсаған, сан түрлі көне мəдениетімізді жинап қана
қоймай оны (түркологияны) дамытуда теңдессіз үлес қосқан
ғалым. Қажырлы қайраткер В.В. Радлов – асусыз асқар белдей,
1

Позднеев Дм. Исторический очерк об уйгурах. СПб., 1890. С. 11.

2

Бұл да сонда, 1-б.
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түркологияның алыбы, шығыстану майданында шыныққан шым
болат. Оның бізге қалдырған мұрасы да мол. Оны қадір тұтамыз.
Əрине, көптің ішінде не болмайды, орынды айтылатын озат та
соны пікірлермен ілесе, кейбір қателер де, кемшіліктер де кездеспек. Сондықтан В.В. Радловтың қатесін оның айыбы емес,
дəуірінің қайшылығы деп түсінген жөн.
Бұл қате Плано-Карпини (1259 ж.), Рубруквись (1272 ж.) тағы
басқаларда да болды. Олар да Орта Азияда алғаш ұйғыр деген
халықты жазып алды да, Батыс Европаға таратты. Бұдан былай
қарай аласұрып іздеген батыстықтар басқа халықтардың бəрін
ұйғырға теліді1. Ол кезде ұйғырлар Шығыс Түркістанда болатын
(XІІІ–XІV ғғ.) Махмуд Қашқари заманында олар Ханьгайда (Гобида) тұрған. 1074 жылдан былай қарай ұйғырлар: Гао-чандық,
Арсландық, Ган-чжоулық болып бытыраған.
1123 жылы Қачэн, Гас-чен, Энь-чен деген ұйғырдың үш қаласы
Орталық Қытайға күшпен қосылған.
Сөйтіп, «Диуани лұғат ит-түрік» (1074) жазылған кезде үйсін
жерінде, бұл өлкеде ұйғыр болған жоқ-ты. Олар Турфан ойпатында өз алдына жеке мемлекет болатын. Осы тарихи шындыққа бой
ұрмай, кейбіреулер В.В. Радловтың қате пікірінің түп етегінен
ұстап, айырылғысы келмейді.
«Ұйғырлардың тілі түркіше, өзара, бірімен-бірі сөйлесетін тағы
бір тілдері бар»2 – дейді Махмуд Қашқари, ұйғырды түркілерге
қоспайтын жерлері де бар. Мысалы, «Ұйғырларға жақын жерде көптеген сахрауи түріктер бар еді3, мүмкін Бишбалықтың
маңындағы қазақ, қырғыз, өзбектер болар? Қазақтың найман руы
тайпасынан қызай, тағы басқалар ертеден сол жерлердің тұрғыны
еді. Махмуд Қашқари соларды айтып отырған болар.
«Келді мəнге тат» немесе «башсыз бөрік болмас, татсыз
түрік болмас» дегендегі тат «жау» əлде «ұйғыр» деп түсіндіреді.
Жау мен ұйғыр біріне-бірі синоним ретінде қолданылған. Егер өзі
ұйғыр болса, ол халықты неге сонша жек көреді, неге оларды жау
санайды? Əрине, ол ұйғыр емес.
1

Бұл да сонда, 123-б.

2

Махмуд Қашқари. Диуани лұғат-ит түрік, өзбекше аудармасы, 1-т. 44-б. (Бұдан
былай «Диуани...» деп қысқартылып беріледі).
3

Бұл да сонда, 135-б.
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Махмуд Қашқари мен ұйғыр емеспін, түркімен, түркі тілдерінің
таза сөйлейтіндерінің бірінен шықтым деп отырады. Махмуд айтып отырған түркі кім десек, оның айтуынша, түркілер – Арыс
жерінен бастап, Талас, Шу алқаптары, Ыстықкөл маңы, Іле, Ертіс,
Тянь-Шань, Алтай өлкелері тұрғындары. Осыған Қашқарды қосады. Орта Азия, ішкі Түркістан (ұйғырлар) оғыз деп аталады.
Қашқар маңайына келген қарлуқтарды оғызға қосады.
Таза тіл деп ол ауыл, көшпелі сахрауиларды айтады. Қала
тілдері таза емес, араб-иран сөздерімен шұбарланған дейді. Ендеше ол Барсығанның өзінде емес, оның айналасында, яғни сол
аймақта туған болуы ықтимал.
Таза тіл деп тухси, яғма тілдерін (бұлар – Іленің екі жағын мекен еткен екі ұлыс) атайды1. Əрине, Махмуд Қашқари өзінің ана
тілін ардақтап, оны өзге тілдерге өнегелі үлгі еткен болар. Осында
аты аталған екі тілдің иесін іздестірсек, яғма (қимақ деп аталған)
Іледен бастап, Ертістің екі жағын алып жатқан, сонау Алтайға
дейінгі кең өлкені мекен еткен халықтар (олар туралы кейін де
айтылады). Осыдан бөлінген бір тобы қыпшақ атанған. Негізгі
көпшілігі арғын, керей, найман, т.б. ұлыстар болса керек. Өйткені,
арғынды басмал (басым ел) деген атпен Балқаш, Алакөл маңында
деп, башқұрт, татарлармен көршілес етіп көрсеткен. Бұл кезде
Орта жүздің ірі рулары сонау хун дəуірінен бастап, Қытай императорынан опық жеп, бері қарай жылжи-жылжи Қарақорымнан
қағылып, Алтайдан айрылып, Тарбағатай өңіріне, Алакөлдің айналасына тоқыраса да, көп халық сыйыспай Балқаштан ары қарай
ауа жайыла бастаған кезі еді. Арғынның бір бөлегі Арыстың айналасында болып, одан ары Сыр бойына дейін тарап, 1722 жылғы
«Ақтабан шұбырынды Алқа көл сұлама» жұтында Арқаға ауған.
Бұл өлкеде кытай жылнамасында көрсетілген Гело-ду2 деп аталған
халық – қарлуқтар болатын. Олардың аздаған адамдары Тараз,
Қияс қалалары маңында қалған, оны Махмуд Қашқари чығыл деп
1

Махмуд Қашқари. Диуани луғат-ит-түрк. Стамбул, 1913. І т. 85-б. Махмуд
Қашқаридың бұл сөздігін біреулер 1068 жылы, екіншілер 1072 жылы, енді біреулер
1074 жылы жазып бітті деп түрліше дата атады, дұрысы – автор үшінші томның
ақырына 464 жыл (һижрия) айының 27 бастап, 464 жылдың... айының 12-сінде
бітірдім деген. Бұл біздің жыл санауымызша 1074 жыл.
2

Бичурин Н.Я. Собрание сведений. С. 1.
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те айтады. Чығыл мен ырғақ тілі бір еді дегеніне көңіл аударсақ,
осы күнгі өзбек тілі мен ұйғыр араласына таңырқауға болмайды.
Өйткені, қарлуқтар мен ұйғырлар көршілес ел болған, ұзақ уақыт
олар əріптес болған1, қарлуқтар тілінің қазақ тіліне жақындығы
Дулаттың 5 оғының бірі болуынан еді.
Чығылдың хундар құрамында болғаны да рас, онан жырылып, Мавреннаһрге (Амудария мен Сырдың арасы) баруы да
ақиқат. Чығыл деген атау өзбек халқының ардақты ұлы Əлішер
Навоидің шығармасында да аталуы тегін емес-ті. Бірақ өзбек
ғалымы, Махмуд Қашқари шығармасын өзбек тіліне аударушысы
Салих Муталлибовтің: «Құдатғу білік» чығыл тілінде жазылды,
сондықтан Махмуд Қашқари шығармасын осы тілде, яғни өзбектің
бір тайпасы диалектісінде кездесетін тілмен жазды – деуі2 орнын
таппай айтылған артық сөз.
Чығыл халқы туралы аңызды айта келіп, олардың таралған
жерлерін де Махмуд Қашқари көрсетіп отырады. Шығыл (чікіл) үш
жерде бар: 1) Барсыған аңғарында бір Құяс атты кішкене қоныста
тұратын көшпенділер, 2) Талас маңайындағы көшпенділер, 3) Қашқар маңайындағы біраз қыстақтарда тұрушылар да шығыл атанады.
Оғыздар шығылша киінгендерді, тіпті Жай-құннан (Сырдарияның)
Қытайға дейін мекендегендерді де шығыл (шикіл) деп атайтыны бар. Ол, əрине, қате дейді Махмуд Қашқари. Шығылдардың
қимыч деген ешкі жүнінен істелінетін ақ қалпағы бар дейді. Бұған
қарағанда ақ қалпақты қырғыздарға ұқсаған кім екен? Қырғызды –
қырғыз чинға (қытайға) жақын тұрады деген.
Міне, осында айтылған шығыл (шикіл) туралы түсінікке
өзбекше аударған С. Муталлибов қарама-қарсы пікір айтып, Махмуд Қашқари түсінігін бұрмалаған. «Диуанда» өзбек тілі деген
сөз айтылмайды. Өйткені ол кезде ол атау жоқ еді (XV–XVІ ғасырларда ғана қалыптасты). Сондықтан Махмуд Қашқари еңбегін
өзбек халқына қарай жақындатуды ойлағандағы дəлелі – шығыл
(шикіл) атауы болған. «Диуанның» І томының соңында берген
түсінікте шығыл атты тарауында жоғарыда айтылған оғыздар
түсінігін Махмуд Қашқари теріс, қате десе, С. Муталлибов ешбір
1

Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927. С. 70.

2

Муталлибов С. Махмуд Қашқари сөздігінің 1-томына жазған алғы сөзі. 17-б.
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дəлелсіз дұрыс дейді. Кімге сену керек? Əрине, біз өз көзімен
көріп, шығылдардың мекендерін, тілінің, киімінің, құрал-сайман
атауларының ерекшеліктеріне дейін жете біліп, дəлелдеген
Махмудқа сенеміз. Өзбек тілі қайда? десе, «Диуанда» айтылған
оғыз Орта Азия, яғни Мавреннаһрге қосылып кеткен. М. Қашқари
заманында солай болған.
Шығыл тілі қашқар, яғни, тұхси тілдеріне ұқсас болып, оғыз
тілінен айырмашылығы болған, яғни көне өзбек тілінен айырмашылығы бар екен. Сол шындықты М. Қашқари айтса, оны бұрмалауға ешкімнің қақысы жоқ. Ақиқаты – осы.
Осыдан 900 жылдай бұрын кітабын жазса да, терең ойлы
М. Қашқари кейінгі ұрпақты жете түсініп, жаза баспасын ескерген сияқты. Оны жете түсінбей немесе көпе-көрінеу қиянатқа бой
ұруға болмайды, шындық шегінен шықпаған жөн.
Тұхси кім десек, оны академик В.В. Бартольд – түргештер
1
еді дейді. Түргеш кім? Ол – Дулудың (дулаттың) бір тайпасы
екенін ориенталистер дəлелдеген2. Дулаттар үйсін ұлысы одағына
енген көне рулар, бертін келе үйсін мемлекеті ыдырағанда, ІІІ–
ІV ғасырдан бастап өз алдына хандық құрып, Іледен Ертіске
дейінгі өлкені мекендеген. Кейде Жонғарияны түгелдей иемденсе,
заманның əуенімен басқа халықтардың, күшті жаудың тегеурінімен
ығыса-ығыса Іленің бер жағына, үйсін жеріне орналасқан. Бұлар
Махмуд Қашқари өмір сүрген кезде Іленің ар жағында болса да
тілі тұхсимен бір болған. Тухси тілі деп отырғаны үйсін, дулат,
жалайыр атанатын рулардың одағы, үйсін ұлысы тілі екені шүбə
келтірмеске тиіс. Қытай жылнамасы Дулу (дулат) Батыс туқойдың
бес тайпасы одағы екенін айтқан3.
Ол кезде Тухсидің орталығы – Шу бойындағы Суяб қаласында
екені туралы да мəліметтер бар. Ендеше, үйсін жерінде туып-өсіп,
тухси, яғма екеуін əкімшілік бұтарлануына қарамай-ақ бір тіл деп
есептеу керек. Олардың тілі ананың ақ сүтімен бірге əлди бөпесі
құлағына сіңген Махмудты ұйғыр, өзбек, түрікпен, тағы басқа
біреу деу, тарихи тұрғыдан қарағанда қиянат.
1

Бартольд В. В. Очерки истории Семиречья. Фрунзе, 1943. С. 191.

2

Бичурин (Иакинф) Н. Я. Собрание сведений... М.–Л., Т. І. 1950. С. 286.

3

Бұл да сонда.
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Академик В.В. Бартольд: «Шығылдар Ыстықкөлдің солтүстік
шығысын мекендеген ел еді1, – дейді. Олай болғанда, ертеректе
үйсін мемлекетінің астанасы болған Чығу қаласының маңында мекендеген болады. Оның батыс көршісі – тухси (түргеш түрк кіші)
болса, Барсыған аймағы олардың мекені екені анықталады.
Əрине, бұл кезеңде, XІ ғасырда мұсылман дінін үгіттеген
араб басқыншылары орнына келген ирандық-саманид хандығын
əлсіретіп қана қоймай, мүлде құртқан қараханидтер еді. Олар
түркіше, яғни ана тілінде кітап жазуға ерік берген. Осы кезден бастап, XV ғасырға дейінгі кезеңде кітаби тіл қалыптасқан.
Соның өзінде де бірден орныға қоймай, біресе олай, біресе бұлай
ауытқығанын айта келіп, проф. А.К. Боровков: осы кез (XІ–XV) тіл
жөнінен ең күрделі, аса қиын кезең еді2, – дейді.
Марқұм С.Е. Малов та бұл кездің қиындығын айта келіп, ендігі
жерде даурықпа сөзді қойып, фактіге сүйенген келелі іске көшетін
уақыт жетті. Көне тіл – зерттелмеген соны дүние, онда шешуді күтіп
тұрған тың мəселелер жатыр, дей келіп соған жұмылу керектігін
айтқан3. Соңғы күрделі мəселенің бірі М.Қашқари еңбегімен тығыз
байланысты еді. Ең алдымен бұл шығарманың тілі кімдікі екенін
анықтау. Құр бекер дəлелі жоқ, əйтеуір түркілердің бəріне ортақ
тіл дегенге С.Е. Малов қарсы шығып, «сонау Пекиннен Турцияға –
дейін бір ғана кітаби тіл» деген кімді ұйыта алады деп қынжылған
еді.
Махмуд өзін Қашқари деуі – ол кезде қараханидтіктердің орталық қаласы болған Қашқардың атымен байланысты. Бұл көне
заманғы қас өлкесі, Жалайыр астанасы, кейіннен Дулаттар ескі
қаланы қиратып, өзеннің бергі бетіне жаңа Қашқар қаласын
салған еді. Мұнда ол кезде ұйғыр халқы жоқ болатын. Сонау Арабияда жүрген Махмуд белгісіз Барсығанды емес, хандық астана
Қашқарды айтқан.
Барсығанның аты ғылымға мəлімсіз болғасын, М. Қашқаридың
еңбегіне үңілсем, Урің қия, Қара қия, Сапылығ қия атты үш қиядан аққан 3 өзеннің бойында 3 қыстақ бар. Сол үшеуіне тең төрт
1

Бартольд В.В. История культурной жизни Туркменистана. Л., 1927. С. 71.

2

Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира XІІ–XІІІ вв. М., 1963. С. 3.

3

Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. М., 1952. С. 6.
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фарсақ жерде Барсыған шəрі бар депті. Ақ тау, Қара тау қайда
жоқ? Таулы жердің бəрінде бар. Сапылығ қияны іздедім. Сөйтсем,
осы үшеуі де Кеген ауданында болып шықты. Қыстақ орындары
да табылды. Барсығанның қираған орнын да көрдім. Сапылығ қия
өзенінің бойында Түргештің сапы деген бір тайпасы осы күнге
дейін мекендейді екен.
Ендеше, Махмуд бин ал-Хусайын – түргеш – Дулат, туған
қаласы Барсыған Қазақстанның Алматы облысында екен деген
қорытындыға келеміз.
Махмуд Қашқаримен замандас Əбілқасым Бируни, оның шығармалары да бізге түтел жетпеген. Оның себебі Махмуд тұсында
Орта Азиядан саманид ханданын қуып шыққан қараханидтіктер
əлсіреп, сельжуктердің үстемдік етуіне байланысты еді.
Одан кейінгі кезеңдегі Орта Азия мəдениетін көп зерттеген
көреген ғалым – Армени (Герман) Вамбери. Ол сельжуктердің
əкімдері иран тілінің, əдебиетінің жаршысы болды. Өздерінің
ана тілін екінші сатыда ұстады. Қоғамдық орындарда түркі тілі
сөйленбейтін, жазуда қолданылмайтын болды1, – дей келіп, өзінің ана тілін, ата мəдениетін қорлаған əкімдерді қатты да əділ
шенейді.
Қараханидтктер дəуірінде өрбіген жазбалар бірден-бірге дами
берді. Атап айтқанда, «Хибат-ул-Хақайық» (Атибат-ул-Хақайық
деп те аталады) Самарханд жанындағы Юғнақ па? Əлде Шымкент
жанындағы Жүйнек пе, ол да даулы. Əйтеуір соқыр Ахмед Əдиб,
Ахмед Юғнаки аталған. Бірақ мұның қай мезгілде жазылғаны
жөнінде тиянақты пікір жоқ. Біреулер XІІ–XІІІ ғасырлар десе,
С.Е. Малов X ғасырда, «Құдатғу біліктен» бұрын жазылған болар
дейді.
Əдиб – жыршы, əдебиетпен шұғылданушы деген ұғымда.
Сондықтан ол өз атын осылай атаған. Шын аты басқаша болу керек.
Бір үзіндіде автор: – Атасының аты – Махмуд Югнаки десе, Əдиб
Ахмед оғлы юқ ол һич шегі – деп анықтайды. Оның əкесінің атын
өзіне телушілер текске көңіл бөлмеген немесе мүлде түсінбегенге
ұқсайды. Бұл айтылғандар осы еңбектің барлық көшірмелерінде
тап осындай.
1

Вамбери Г. История Бухары или Трансаксании. М., 1875. С. 71.
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Кітап авторы екі жерде Қашқар тілімен жаздым, ол тілді
білген кісі менің айтқаныма түсіне алады дейді. Қашқар тілі кітап
жазылған кезде, тіпті XІV ғасырдың аяғына дейін жалайыр тілі
болған. Ұйғыр тілі əсері онан кейінгі кезден басталады. Бұл да
Қашқар əдеби тілі, бұғра хандықтар тілімен байланысты. Сондайақ оғыз тіліне де жақындайды.
Түркістандық Хожа Ахмед Ясауидің (1166 жылы қайтыс
бол-ған деп шамаланады, нақты жылы белгісіз) «Хикмет» атты
3 кітабы өлеңмен жазылған. Кітаптардың мазмұны діншілдік
үгіт болып, діни суфизмді дəріптеуіне қарай Хожа Ахмет суфизмнің басы делінеді.
Кітаптың тілі жатық, қыпшақ тілімен жазылған. Бұл нұсқалардың құндылығы тілінің біздің заманымызға жақындығында.
Лексикалық айырмашылық: араб-иран тілдерімен қолданған
сөздерінде.
Грамматикалық ерекшелігі: біріншіден, етістіктің келер шағы
көне түркі -дүр тұлғасында қолданылған. Бұл форма тек қана
XІІ ғасырда өмір сүрген Хожа Ахметте емес, Абай Құнанбаевтың:
Ақыл мен хауас барлығы
Білмейдүр жүрек, сезедүр,
Мүтəкəллимин, мантикин
Бекер босқа езедүр –
деп жазған өлеңінде де кездеседі. Осындағы -дүр етістіктің келер шағын білдіретін жұрнақ болса, оның арғы тегі – тұр деген
толық мағыналы сөз, етістіктің түбірі. Мұның о бастағы мағынасы алыстап, формасы өзгере келе, -ды, (-ді, ты), -ті етістіктің
өткен шақтық көрсеткіші болған. Тілдегі тұлғалардың қалыптасуының ұзақ процесс екеніне бұл да бір айғақ.
Жоғарғы мысалдағы табыс септік жалғауы көне дəстүрлік ізбен бөркіні болып айтылған. Ол қазіргі тілде бөркін болып айтылады. Ештің дегенде есті етістігінің көне тұлғасы сақталған.
Мұның ізі Қазақстанның батысында, яғни адай тайпасы тілінде
ұшырайды. Бұл – өзбек тілінде қазіргі кезде өте жиі қолданылатын форма.
Көптік жалғауы сол кездегі əдеби тіл үлгісіне сай, бүкіл түркі
халықтары тіліне ортақ -лар/-лер түрінде кездеседі. Мұнда татар,
башқұрт, ноғай, құмық, тілдеріндегі -нар тұлғасы орнына да -лар

Қазақ тілі тарихынан

414

түрі қолданылған. Аталған тілдерде көптік жалғау сөз соңында ң,
н дыбыстарынан кейін (-нəр) қолданылады, мұнда йеткен -нəр
болып тұр. Қазақ, қырғыз, қарақалпақ тілдерінде сонордан кейін
ұяңдап, (-дар, -дер) йеткендер болар еді. Бұған жақындамай, əдеби
тіл үлгісімен ертедегі көне -лар, -лер жазылғанын көреміз. Сөз
басында айтылатын ж орнына й қолданылғаны көрініп тұр.
Юсуф Баласағуни мен Махмуд Қашқаридан басталған («Оғызнаманы» айтпағанда) кітап жазу ісі XІІ–XІІІ ғасырларда біраз
өрістейді де, моңғолдар шабуылы кезінде (XІІІ ғасырдың басынан, 1210 жылдардан) жазу түгіл, бас қайғыға түсіп, əсіресе Орта
Азияда тоқырай бастайды.
Қыпшақтың кең даласында жəне бұрыннан мəдениетті ел
қаңлы жерінде (Хорезм) болған дəстүр, енді Алтын Ордаға ауысады. Өйткені моңғол болып келіп, түркі мəдениетін қабылдаған
Алтын Орда хандары Шығыстың іс-қағаздарын түркі тілінде
жүргізуге тырысқан. Көптеген жыраулар, ақын-жазушылар қыпшақтың кең даласынан Ордаға ағылған. Алғашқы қанды соғыс,
қара өрт саябырлаған кезде мəдени орталық Ордаға ауыса бастаған. Əсіресе, XІІІ ғасырдың аяқ шенінен бастап XVІ ғасырға
дейінгі кезеңде онда талай жырау, асқан ақындар болған.
1227 жылы Жошының өлгенін Шыңғысқа естірткен ұлы жыраудың сөзі десетін бір жыр бар. Шыңғыс – «кімде-кім Жошының жаманат хабарын естіртсе, аузына қорғасын ерітіп құям»
дегесін, жұрт қорқып айта алмай жүргенде, ұлы жырау келіп
қобызбен естіртіпті-міс.
Теңіз баштын булғанды,
Кім тундурур, ей ханым?
Терек туптін йығылды,
Кім турғузур, ей ханым?
Шыңғыс:
Теңіз баштан булғанса,
Тундурур ұғлым Жошы дүр
Терек туптін йығылса,
Турғузур ұғлым Жошы дүр.
Көзүң йашын йугуртур
Көңлің толды болғай ма?
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Жырың көңул үрқутур
Жошы өлді болғай ма?
Ұлы жырау:
Сөйлемекке еркім йоқ,
Сен сөйледің, ей ханым!
Өз йарлығың өзіңе жуап
Ой ойладың, ей ханым!
Шыңғыс:
Қулун алған құландай
Қулунумдын айрылдым.
Айырылышқан аққудай,
Ер ұғлумдын айрылдым1, –
деген. Айтқан серт орындалу үшін қобызға қорғасын құйдырыпты. Аңыз-əңгіме ғой. Жошы өлгенде, Шыңғыс Қарақорымда, бұл –
бір. Екінші, Шыңғыс түркіше сөйлемеген. Бір қыпшақ Жошыға
келіп: сенің əкең Шыңғыс маған былай деп айтқан еді, – дегенде:
саған қай тілде айтты? – деп сұрапты. Маған түркі тілінде айтып
еді, – депті. Онда мынаның басын алыңдар! Өтірікші, жалақор,
Шыңғыс моңғол тілінен басқаны білмейтін, – депті.
Бірақ оның Алтын Ордадағы балалары мемлекет тілі етіп
қыпшақ тілін алған2. Бұл қыпшақ мемлекеті кезінде татарлар
мұнда (1237 жылдан кейін) жоқ еді. Олар бұрынғы бұлғарларды
басып алып, Қазан айналасына орныққан3. Ноғай қолбасшысы
Таврия губерниясын басқарып тұрғанда, 1299 жылы өлтірілген.
Осы тұста башқұрттар, өз алдына ел бола бастап еді4. Оғыздар
негізінен Алтын Ордаға қатыспай өз алдына өмір сүрді. Орта
Азияның отырықшылары орындарынан қозғалмай отыра берген.
Олай болса, Қыпшақ мемлекеті деген түгелдей қазақтың үлесінде қалады.
1

Хальфин Ибрагим бин Исхақ. Чанғыз хан уə Ақсақ Тимур тарихы. Қазан, 1808,
31-б.

2

Баттал Ғ. Татар тарихы. Қазан, 1917. 22-б.

3

Бұл да сонда, 15-б.

4

Бұл да сонда.
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Шыңғыстың Жошы тұқымынан шыққан жетінші буыны Тұғырылша баласы Өзбек (1312–1341 жылдар) хан болған. Оның
қол астына кіргендерді өзбектер деп атады. Бұлар да, əрине,
қыпшақтар еді. Оны кейін келе өзбек халқының осы күнгі атауымен шатастырған.
Өзбек 12 жасында хан болып, жас бала ешкіммен жуықпай өз
жайымен бола берген, 29 жыл ұдайы хандық құрғанда, бағынған
елдері тыныш өмір сүрген. Ал оның орнына хан болған Жəнібек
12 жылдан кейін дүние салған. Одан кейін берекелері кетіп, 1357–
1380 жылға дейін 15 хан ауысып отырған. Бірақ баяғы Өзбек
ханның қол астындағылар өзбек атауын сақтап қалған. 1502 жылы
Алтын Орда қираған соң бəрі де бытырап кеткен.
Жəнібектен кейін хан болған Əбілқайыр Өзбек ханның тұқымы еді, сол үшін оны да өзбек деді. Əбілхайырды өзбек ханы деу
қате екенін ескермейтін авторлар осы күнгі өзбек халқы мен анау
өзбектің қатысы жоқ екенін біле бермейді. Əрине, бұл арадағы
теріс пікірдің анығына жеткендер де аз емес. Сөйтіп, сол қыпшақтардың негізінде оңтүстік бауырларын қоса отырып, Жəнібек
тұсынан басталған процесс қазақ халқының құралуымен аяқталды.
Қорыта айтқанда, біздің заманның 92–93 жылдары оңтүстік,
солтүстік күн болып екіге бөлінген хундардың солтүстікке ауғандары қыпшақ даласына келіп, бұрынғы қыпшақтарды күшейтіп, ертеден келе жатқан тұрғын қаңлы, үйсіндермен бас құрап, өз
алдына қазақ атты халық болып құралды.
Қазақ тілі тарихына тікелей қатысы бар қарахинидтер, моңғол
шапқыншылығы, Алтын Орда дəуірлерінде жазылған ескерткіштерді дұрыс түсіну қажет. Өйткені түркологияда, шығыстануда түркі тілі, қыпшақ-оғыз тілі дейтін көптеген атаулар тілді
шатастырғаны болмаса, тіл тарихын түсінуге көмегі тимей келеді.
Осыларды айыра білу керек!
Қазіргі қазақ тілінің тарихын анықтау оны көне замандағы
түркі тілдес халықтар арасынан жіктеп алуда екенін ескеріп, көне
заманда қазақ жерін мекендеген ірі ұлыстарды сөз етеміз.
Ең алдымен қазақ тілі түркі семьясынның бір тарауы болғандықтан, жалпы түркі халықтарына ортақ көне кездегі тіл заңдылығы – біздің бұдан былайғы зерттеуімізге нысана осы болмақ.
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Бірінші заңдылық – түркі тілдеріндегі сөздердің ертедегі түбірі
бір буынды сөз болған. Мысалы, ат, ас, бас, бар, қарт, шарт. Көп
буынды сөздер – екі сөздің бірігуінен пайда болған даму нəтижесі.
Жалғау-жұрнақ атаудың – түбір сөздің əуелі шылауға, онан əрі
қосымшаға айналуындағы деформация нəтижесі. Сөйтіп, түбір
сөздің бəрі де бір буынды болған.
Екінші заңдылық – түркі тілдеріндегі бір буынды түбір сөздің
барлығы тұйық буынды болған, ат, ас, тас, қақ1.
Көне Шумер атауының өзі шум+ер деген екі сөз – осы заңға
сай: қытай жылнамасындағы ең ертедегі шоң+би (бег) де соны
дəлелдейді.
Үндіевропа жəне басқа тілдер түбірі ашық буын, мысалы: на,
па С+Г болған.
Қазіргі қазақ тілінде кездесетін ашық буынды түбірлердін
соңғы, дауыссызы даму процесінде түсірілген. О баста олар да
тұйық буын болған. Сөз тарихы, яғни тіл тарихы осы тұрғыдан
зерттеледі.
Көне тілдік материалдар
Біздің жыл санауымыздан бұрынғы кезде кездесетін атаулар
негізінде 3 топқа бөлінеді.
1. Адамға байланысты атаулар: а) адамға қойылатын ат,
ə) адамның лақап аты, б) лауазым атаулары, в) ұлыс, тайпа атаулары. Біз бұл ономастика, этонимдерді кең мағынада айтып отырмыз.
2. Жер-су аттары, топонимдер.
3. Қарапайым сөздер.
Бұлардың əрқайсысын кейін жеке қарастырамыз.
1

Үлгіні орыс алфавитімен беру қолайлы болды. Автор түркі тілдеріндегі алғашқы
(ілкі) түбірлерді бітеу буынды (Г+С, С+Г+С) болған деп санайды. Бұл мəселе жөнінде
түркологтар арасында екі түрлі тұжырым бар. Бір топ ғалым ең əуелгі, ілкі түбірлер
екі дыбысты (дауыссыз+дауысты дыбысты), ашық буынды СГ формасында (де, же
сияқты) айтылған деп санайды. Бұл пікірді ұсынушылар В. Котвич, А. Зайончковский,
т.б. Екінші бір топ ғалымдар алғашқы түбірлерді үш дыбыстан (дауыс-сыз+дауысты
+дауыссыз+дауыстыдан) құрылған, бітеу буынды СГС формасында (бас, тас, шаш
сияқты) айтылған деп санайды. Бұл пікірді алғаш ұсынған Н. А. Баскаков (арн. ред.
А. И.).

418

Қазақ тілі тарихынан

Тарихи фонетика туралы
Алфавит тарихына жататын «Жазу тарихы» өз алдына оқулық болатындығын ескеріп, оның егжей-тегжейін соған қалдырсақ та, қысқаша мəлімет бере кетуді орынды санадық.
Бұл оқулықпен танысатын, жалпы қазақ тілі тарихынан хабардар адамға қазақ тілінің, яғни түркі тілдерінің тарихы тым көне
заманға жетелейтіні бірден байқалады. Қолда бар, тасқа жазылып
қалған ескерткіштердің көнесі – пиктография заманының қалдығы екені алғашқы бөлімде айтылған. Одан бергі жерді шолсақ,
былай болмақ:
а) Кегендегі Алаша қаған* (хандардың ханы) ескерткіші.
ə) Сырдариядағы Сатуқ ескерткіші. І ғасыр біздің заманға
дейін, І ғасыр біздің заман (Талас алфавиті).
б) Талас ескерткіштері. ІV–VІ ғасырлар (Талас алфавиті).
в) Орхон ескерткіштері. VІІІ–ІX ғасырлар (Талас алфавиті).
г) Құдатғу білік. XІ ғ. (көне ұйғыр алфавиті деп аталады). Махмуд Қашқари сөздігі. XІ ғ. (Араб əліппесі).
ғ) Диуани Хикмет (Хожа Ахмед). XІІ ғасыр (араб əліппесі).
д) Қыпшақ сөздігі (Кодекс Куманикус) XІІІ ғ. (латын-араб
əліппесі).
е) Қыпшақ жазулары (Алтын Орда тұсы) XІІІ–XІV (араб əліппесі).
ж) Рабғузи Қиссас-уль – энбия», XІV ғасыр (араб əліппесі)1.
Бұл жазбалардың əрқайсысының өз ерекшелігі бар. О баста
пиктографиялық сурет-таңбадан туған «Талас алфавиті» көне
Үйсін жерінде Талас өзені бойындағы мəдениетті Талас (Тараз) өлкесінде жасалып, академик С.В. Киселев айтқандай, ішкі
Түркістанға, одан ары қарай көне түркі қағанаты жеріне (Орхон
өзені, Саян тауларына), Сібір өлкесіне тараған.
Орхон жазуы Талас өлкесінен тарағаны рас. Ол В.С. Киселев
айтқан ішкі Түркістанға, сол арқылы Алтайдың оңтүстігін орап,
осы күнгі Моңғолия жеріндегі түріктерге барды ма екен? Өйткені
«Күлтегіннің» үлкен ескерткішінде:
1

Бұл соңғы алфавит жамалып-жасқалып, 1928 жылға дейін келді. 1929 жылдан 1940-жылға дейін латын əліппесі, одан бері орыс əрпіне негізделген алфавит
қолданылуда.
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«...Түргеш қаған түркіміз (бұдұнымыз) еді... йаңылдуқы үшін
қағаны өлді, бұйрық бектері жəне өлді. Он оқ халқы азап көрді.
Ата-баба (өчеміз-апамыз) тұтқан жер иесіз қалмасын деп,
аз елін көп еттік...1 деген жолдар бар. Олай болғанда он оқ туысы болса, ата-бабасының туып-өскен жері болса, өздерінің алфавитін, жазу дəстүрін басқалар арқылы басқыштап алды деуге
болмайтын сияқты. Бұл жазу Моңғолия жерінде хандық құрған
түнғюйлерге (түріктерге) Жетісудан тікелей барған болады.
Талас алфавиті шығысқа (қытай қорғанына), батысқа (Венгрияға), солтүстікке (Сібірге), оңтүстікке (бүкіл Орта Азияға)
дейінгі түркілерге тарап, мың жарым жылдай өмір сүрген.
Бұл алфавит V–VІ ғасырларда басталып, монихей алфавитінің
өзгерген түрі еді делініп, ІX–X ғасырда қолданудан қалды дейтін
тұжырымдарды кейінгі кезде табылып жатқан жаңа фактілер бекерге шығарып келеді.
Мысалы: а таңбасы Талас жазуында сөз арасын бөлу таңбасы
болса, Орхонда а/е дыбысы таңбасы орнына жұмсаған.
Тұрақсыз ш/ч дыбыстарын əр елде, əр жерде өздерінің тіліне,
айтуына лайықтап өзгерткен түрлі таңбаны көреміз. Бұл екеуінің
жақындығы əсерінен, жазудағы қиыншылық – «төл сөздерде ч
əрпі жазылмайды» деген ережеден əрең құтылдық. Шындығында,
біздің тілімізде ч дыбысы аз да болса кездеседі. Дулат ұлысының
албан тайпасында, найман, үйсінде ч дыбысы бар. Күні бүгінге
дейін чал, чақ, ача, очақ дейді. Бұл шығыс əсерінен болса керек.
Ш таңбасының көп болу себебі тайпа тілдері біріне-бірі
туыс, жақын бола тұрғанның өзінде тілдік айырмашылығы болған. Сонау Қытайдың ұлы қорғанынан бастап Европаның қақ
ортасындағы мадиярларға дейін тараған алфавит барлық жерде бірдей болмағанына қынжылудың реті жоқ. Тіпті өз заманымызда орыс графикасына негізделген алфавит барлық түркілерде
бірізге түскен емес. Унификация жасауға тіл-тілдің өз ерекшелігі
көнбей келеді. Сондықтан да көне түркі алфавитінде з, к, қ
дыбыстарының əрқайсысы алты-алтыдан таңбаланған. Əсіресе,
бұлардың көпшілігі Енисей жазуында ұшырайды. Ол өлкеде
1

«Кұлтегіннің» үлкен ескерткішінің 18-19 шумақтарын қараңыз. Көне сөздері
жаңартылып берілді, мағынасы өзгертілген жоқ.
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көптеген халықтар болған. Енисей жазуына қарағанда Талас, Орхон жазулары əлдеқайда ықшамды.
Қорыта айтсақ, бұл ерекшелік алфавиттен емес, əр тілдің өз
ерекшелігінен туған, яғни – тіл ерекшелігінің көріністері. Бір жарым мың жылдай өмір сүрген алфавит жүре келе жетіле түскен.
Кейбір таңбалар о бастағы суретті өзгертіп, шартты дыбыс
таңбасына ауысқан.
Көне алфавит талай замандарды басынан кешірген. Əр заманның өз жазу өнері бар. Жазу ісі асқан өнер болып, ең жоғарғы
мифпен ұштастырылып, керемет қасиет саналған. Ауырған адамға
ішіркі (ішірткі) деп, жазған сия жазуды суға езіп ішкізген. Оны
емнің ең жақсысынан санаған. Жазуды «жазымпаздар» жазу
құралының түріне қарай ағаш, кірпіш, қыш, тас, тері, қабық тағы
басқаларға жазған, ойған, қашаған, сызған (жырған), бояған, т.б.
етіп іске асырған.
Ирек тасқа қашап жазу қиын, бірақ осыны керек етсе, амалсыз қашайды. Жұрттың көбі, яғни жазатындардың бəрі таңбаның
көптеген түрін біле де бермейді. Соншама ұзақ уақыт бойына тіл
дамымай, баяғы күйін сақтап тұра бермейді1. Өмірге қажет тұрмыс
күйі өзгереді. Шала киімді тайпалар киім кие бастайды, киім атаулары, оны дайындау процесінің атауларын жазу қажет болады.
Бұрынғы дəстүрлік жазу аясы тарлық етті. Қалыптасқан шеңберге
сыймай, асып төгіле бастады. Баяу эволюция жолымен сандық
өзгеріс сапаны да өзгертті. Сондықтан көне алфавиттегі дыбыс
таңбаларының түрінің көп болуы – əр кезеңнің қосқан үлесі. Бұл –
бір кезде барлығы қатар қолданылған емес, əр кезде болған
өзгерістердің жиынтығы. Бір дыбыстың, яғни к-ның 6 түрінің
əрқайсысы қашан қолданылғанын анықтаса, олардың арасы жүз
жыл, əлде онан көп пе? Бұл – келешектің ісі.
Қысқасы, бір таңбаның бірнеше түрі бір мезгілде болған емес.
Бір тексте мұның бəрі емес, біреуі-ақ кездеседі, кейде екеуі кездесуі мүмкін, онда ол тексті бұл таңбаның біреуі ескіріп, жаңасы
қолданыла бастаған ауыспалы кезеңдікі деп санау керек.
Талас алфавитінің ерекшелігі таңба түрлерінің болуында
емес, алфавитте дауысты дыбыстар таңбасының кем болмауымен
1

Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951. С. 463.
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бірге, жазуда қолданылуына шек қоюында. Дауыстылар таңбасы
негізінен а/е, о/у, ө/ү, ы/і – осы 4 таңбамен бүкіл дауысты дыбыстарды қамтыған. Оны жазуда қолдануына консонантизмнің
күштілігі əсер еткен. Мысалы: қғн – деп таңбаласа, қаған деп дауысты дыбысты ойдан қосады. Қаған бертім деген екі сөзде дауысты дыбыстың бірде-бір таңбасы жазылмаған. Оның қғн дегендегі
үшеуі де жуан дауысты қажет етеді. Соған қоса тек қана а таңбасы
жазылмайды. Егер о, у, ы дыбыстары қажет болса, жазылады.
Дауыссыз б, д, й, л, р, с, т дыбыстарының əрқайсысын жуанжіңішкесіне қарай екі таңбадан алған. қ/ғ, ғ/г өзінен-өзі жуан,
жіңішке. з, м, ң, п, ч, ш дыбыстары жуан, жіңішке болып бөлінбей, сөз ыңғайына қарай оқылатындықтан, əрқайсысына бір ғана
таңба алған, қосарлы лт, нч, нт дыбыстары бір-бір таңбаға сай
жуан-жіңішкеге бөлінбеген.
Осылай болғанның өзінде үндестік заңының принципі бір
сөздің бірыңғай не жуан, не жіңішке болып жазылуын қатал
сақтаған, мұның өзі дауысты дыбыстарды үнемі керек етпеуге себепкер болған.
Үндестік заңының қаталдығы бола тұра, кейде ауытқушылық
та кездеседі. Мысалы, с, н дыбыстарының таңбалары ауыс түсетін
əдеттері бар. Мұның неліктен бұлай болу себебі əлі анық ашылған
емес. Бұл ауытқушылық тіл ерекшелігі ме? Əлде жазушыдан ба?
Ол арасы белгісіз.
Мысалы, болмас, сығытшы (жоқтаушы, сықтаушы) түрінде
жіңішке с жазылған. Оның кездесетін орнын байқаған С.Е. Малов
ы дыбысының алды-артында таяу тұрған с таңбасының жіңішкесі
жазылатынын айтады да, себебін айтпайды. Осындай ерекшелік н
таңбасының жіңішкесі жуан ы-дан кейін жазыла беретіні бар.
Қалыптасқан дəстүрдің де көне жазу емлесіне үлкен əсері
болған. Соның нəтижесінде лт, нч, нт қосарларын бір-бір таңбамен белгілеген. Бұлар – аффрикат дыбыстар емес, əрқайсысы
жалаң дыбыс. Бұл ескі дəстүр бойынша алды емес, алты, анда
емес анта деу үшін керек болған.
Дегенмен, бұл дəстүр сол заманда-ақ жоғала бастаған. Енисей
жазуларында нт қосарлы таңбасын нд (анда) деп те айтылатынына
И. А. Батманов1 көңіл бөлген.
1

Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951.
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Көне ұйғыр алфавиті
Бұл алфавит қазақ халқының құрамына енген тайпа, ұлыс
одақтарында қолданылғаны жөніндегі ескерткіштер санаулы. Демек, Қазақстан территориясына кең тарамаған. Кейбір ұйғыр тілі
ғалымдары көп қолданылған десе де, əлі күнге дейін Қазақстан
топырағынан бірен-сарандап болмаса, ешнəрсе табыла қойған
жоқ. Ең ақыры ұйғыр əліппесімен жазылды дейтін «Құдадғу
біліктің» өзін о баста арабша, артынан көне ұйғыр əліппесімен
көшіргенге ұқсайды.
Сондай-ақ «Хан жарлықтарын» – Тоқтамыш, Құтлығ жарлықтарын көне ұйғыр əрпімен жазды десе, олар да арабшамен1
жазылған сияқты. Солай жазылған күнде де XІ–XІІІ ғасырлар
арасы көне дүниенің ұзақ сонарында қазақ тілі тарихына қосқан
белгілі үлесі əлі күнге күңгірт. Сондықтан бұған тоқталғаннан
гөрі, ұзақ уақыт қолданылып келе жатқан көне жазуды қарастыралық.
Араб алфабиті
XІ ғасырдан XX ғасырдың бірінші жартысына дейін қолданылды да 1928 жылы ресми тоқталды. Алфавиттің ерекшелігі –
мұнда белгілі принцип жоқ, не консонантизм, не вокализм емес.
Неге сүйенуді оқытушы да, оқушы да біле алмайды.
Сөз түбірі өзгермейді, оның дыбыстары алмасады, не артып
кетеді, не түсіп қалады.
Егер түбір өзгерсе басқа сөзге айналып кетеді. Түркі тілдері
түбірі – бір буынды сөздер. Екі я онан да көп буындардың түбірі – алғашқы буыннан ғана, ол мейлі өлі, мейлі тірі болсын, бір
буыннан артылмайды. Осыны еске ала келіп, т ү б і р , н е г і з
деп екі түрлі атаймыз. Осыларды анықтау үшін фонетика қажет.
Осы қажеттілік фонетиканы грамматикаға əкеліп жанастырады.
Яғни сөз, сөздің түбірі, негізі, түрлері, түрлендіргіш элементтері –

1

Тоқтамыс пен Темір – Кутлұғтың жарлықтары XVІ ғасырда жазылған. Олар əрі
көне ұйғыр, əрі араб алфавитімен жазылған.
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жеке дыбыстардың бас құрауынан ұйымдасқаны белгілі. Біз бұл
жерде сөз жасауға қажетті фонетикалық дыбыстарды айтып отырмыз.
Й дыбысы тарихы
Дыбыстық ерекшеліктер – тайпа, ұлыс тілдерінің туыстық
түбірін сақтай отырып, дыбыстық алшақтауы – заңды құбылыс. Қазіргі дамыған тілдерде айқын көрінетін дыбыстық ерекшеліктердің тарихын аңғарсақ, олардың алғашқы бастамасына
мың жылдан астам уақыт өткен. Айталық, қыпшақ тілдері бірінебірі жақын, сөйте тұра дыбысталу ерекшеліктері бар.
Мысалы:
иəлкін – түркіше (ескі тукюй), яғма түхси тілдерінде.
жэлқын – қыпшақша,
элкін – оғыздарша, мағынасы – желпін (татар, башқұрттарда –
елкін),
йэнжзу – түркіше (асыл тас),
жəнжу – қыпшақтарша,
қой – түркіше (кəдімгі қой – яғма, тухси, дулат, үйсіндер),
кон – оғыздарша (көне ескерткіш тілінде).
чығай – түркіше (Шығайбай дегендегі),
чыған – оғыздарша.
Бұл мысалдардағы й ертеде жалаң дыбыс болып, бертін келе
созылып айту қасиеті арқылы қосынды дыбысқа, дифтонгойдке
айналғанға ұқсайды. Сондықтан М. Қашқари й таңбасын негізгі
дыбыстар қатарында, басқа дыбыстармен оның қарым-қатынасын
жазу тəжірибесінен ғана көрсетеді.
М. Қашқари фонетикалық транскрипция бермей, тек қана тəжірибелік транскрипциямен қанағаттанған да, араб тіліндегі харекені (əріптің асты-үстіне қойылатын диекритикалық таңбаларды)
пайдаланған, фонация, артикуляция, акустика жағына көңіл аудармай, практикалық қолданысын жақсы көрсеткен. Бұл й дыбысын схемамен көрсетсек, мынадай болар еді.
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Негізгі дыбыс

Й

Қосынды дыбыс

Фонетикалық
транскипция

+а
+ə
і+
ы+
+у
+ə
+о

йа
йə
ій
ый
йу
йə
йо

Практикалық
транскрипция
я
я
и
и
ю
е
е1

1

Сөйтіп, й дыбысы 7 түрлі дыбыспен комбинацияға (мəмлеге)
келеді екен де, 8 түрлі дыбыс жасайды. Бұлар тəжірибеде 6 түрлі
фонема жасайды (й, е, ə, и, я, ю).
Бұл шолақ й дыбысы алдында немесе артында дауысты дыбыс айтылмаса, өздігінен оны атау, айту мүмкін емес. Сондықтан
ай, үй, йа дегендердегі й жарты дауысты деп, яғни жарты дыбыс
делінсе, соның өзінде де шартты түрде айтамыз. Шындығында,
ол дауыссыздардың тобына қосылады. Өйткені дауыссыздардың
бəрі де айтылуында, тілдің дыбыстау аппаратының актив (қызу)
қатысуын қажет етпейді. Олардың ішінде үнді дыбыстар айтылғанда, дауыс шымылдығы (голосовые связки) дыбыс шығару қалпында болады да, дыбыс жолы мүшелердің бірінің тосқауылына
кездеседі. Сондықтан шолақ й-ді айтқанда, дауысты дыбыс алдында болса, мысалы, ай десек, а-ны айтқанда, ауыз кең ашылып,
іштен əлсіз ауа ауыз ішінде резонаторлық жаңғырық жасайды,
ауаға тосқауыл болмайды, а дыбысынан кейінгі й-ді айтқанда
иек көтеріліп, тіл алды тосқауылына ұшырап, дауыссыздарды
айтқандағыдай ауа күшейіп шығады. Сондықтан бұл дыбыс тіл
алды, ауыз жолды, жуысыңқы, үнді дауыссызы қатарына жатады2.
Ғылыми əдебиеттерде аффрикат деп дауыссыздар қосындысы,
дифтонг деп дауыстылар қосындысы айтылады. Мынау й таза дауыссыз да емес, оны айтқанда тікелей тосқауыл (смычка) болмайды. Таза дауысты да емес, дауыстардың музыкалық тоны, тембр
мұнда жоқ. Бар болғаны тіл алды дыбыс шығаратын екі мүше
біріне-бірі жақындап келеді. Сол үшін мұны (й-ді) дауыссыздар
1

Фонетикалық транскрипцияға жеңілдік үшін қазіргі алфавитті алдық.

2

Қазақ тілі. Алматы, 1954. Фонетика бөліміндегі 136-беттегі таблицаны қараңыз.
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қатарына қосудың өзі шартты. Оған қосылатындар дауысты дыбыс болғандықтан, дифтонгоид деп атадық жəне осылай аталуы
керек.
Дифтонгінің буын құрау, екі буынға бөлінуі – бұл айтылғандарға ій, ый, (и), йе (е), йа (я), йо( е), йу (ю), йу (жіңішкеру) фонетикаға қатысы бар да, қазіргі тілімізде практикалық қолданысы
жоқ. Өйткені қазіргі алфавитімізде е, и, ю, я болып, дара таңбалар белгіленгендіктен, оларды екі буынға бөлмейміз. Қалай да
бір буын болып кетеді. Мысалы, кіийім – естілуі, киім – жазылуы,
ки-ім болады да, алғашқы буындағы ій (и) бір буын жасайды, ал
йім деген екінші буынның басындағы й түсіп қалады. Бұл арада
олардың фонемалық қасиеттері аңғарылмайды. Ая (алақанның
аясы) дегенде, а – бір буын, я – екінші буын.
Бірақ бұл сияқты бірізділікті білдіретін қалып е-нің практикалық қолданысында ұшырайды. Байырғы сөздердің басында
орыс тілінен ауысқан сөздерде көбінесе йə болып айтылып, я
болып жазылатынына қарамастан, тиек, иек дегендермен қатар
сү – йек, ү – йек болып жазылып жүр. Дəстүр (традиция) бойынша осылай жазылады, бірақ оның орфоэпиясына (айтылуына)
ешқандай кері əсері жоқ. Ақиқаты е дифтонгоид екенінде.
Бұл й қосылуы арқылы жасалған дифтонгоидтар көбінесе
анлаут позицияда (сөздің бас композициясында) көбірек ұшырайтынын І. Кеңесбаев дұрыс көрсеткен1.
Тарихи тұрғыдан қарағанда, орта ғасырдың өзінде й мен ж дыбыстары қатар өмір сүре бастаған. Ол туралы төменде айтылады.
Көне хун, үйсін хандықтары тұсында, біздің жыл санауымыздан көп бұрын й, қосарлы и (дифтонг) қолданылған көрінеді. Біздің
заманнан ІІІ ғ. бұрын болып өткен үйсін тайпалар одағының əкімі
бек, бег емес, би аталған. Бұл транслитерацияны транскрипцияға
аударсақ, бій болар еді. Көне тілде сөз аяғы қысаң дауысты ашық
болмай, қ (ғ) жуан буында, к/г (жіңішке буында) дыбыстарының
бірімен жазылады. Мысалы: улуғ базар (Хикмет, Хожа Ахмед Яссауи), көңлүм қатығ, тілім ачағ, атлығ, тиғлық, сарығ, торығ,
өліг юндлығ (өлі жүнді) (М. Қашқари) тағы басқа сөздерде келеді.
Мысалы, тарығ (тары), тұрғығ (тұрғы) тағы басқалар кебінесе
р/л дыбыстарынан кейін тұйықталатын көрінеді.
1

Қазақ тілі. Алматы, 1954. 112-б.
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Бірақ М. Қашқари көптеген тілдің сөздігін бергендіктен,
əрі сол кезеңде бұл қағида босаңси бастағандықтан, толы (толық,), толу (толық), түлку (түлкі) тағы басқалар кездеседі. Көне
түркі ескерткіштерінде: атлығ (атты), кісіг (кісі), ерікліг (ерікті),
сарығ (сары), қарағұғ (қарағы, қарауыл) Тонықұқ (Тұнқақ) ескерткіштерінде болса, – Күлтегінде де осындай.
Түркі тілдерінің көпшілігінде й -ден басталатын сөздер көп:
Мысалы татар, башқұрт тілдерінде й-ден көптеген сөздер басталып айтылады. Оларда й болса, біздің тілімізде ж дыбысы айтылады. Мына таблицаны қараңыз:
Қазақша Татарша

Башқұртша

Өзбекше

Қырғызша

Қарақалпақша

жұмсақ
жүк
жас
жіп
жайлау

йомшақ
йек
йəш
еп
йөйлеү

юмшоқ
юх
еш
ип
яйлоу

жұмсақ
жүк
жаш
жип
жайлоо

жұмсақ
жүк
жас
жип
жайлау

йомшақ
йок
йəш
еп
жəйлəу

Ойратша
дыымжақ
дьүк
дьаш
дьип
дьайлау

Басқа тілдерде й-ден басталса, біздің тілімізде ж дыбысынан
басталатынын көреміз. Бұл – тұрақты құбылыс, бірақ й ғана емес,
і+й–и болады, й+э>е, й+о>ə тағы басқалары да əртүрлі болады.
И қосындысынан басталатын сөздер де тілімізде баршылық. Ондай сөздер жүздеп саналады. Ал ж – дыбысынан басталатын
сөздердің саны қ, т дыбыстарынан басталатын сөздер санымен
қарайлас, мыңдап саналады.
Біздің байқауымызша д, й, ж дыбыстарының тарихы арыдан басталатын көрінеді. Тілімізде ж болып қалыптасу кезеңін
қараханидтер тұсынан көп бұрын деп шамалаймыз. Баласағұнға
950 жылдары келген бұғралар – найман (шығыстан келіп еді
демекпіз) д, й дыбыстарының ж-ға айналу процесін тездетуге себепкер болған. М. Қашқари диуанындағы т таңбасын ч : й деп
оқудан гөрі ж деп оқыған дұрыс болар еді. Мұның аудармашылары оғыз тіліне жақындатып й етіп оқиды. Оны зерттеп, тарихи
шындықты ашу – бəріміздің борышымыз.
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Ж, Ч дыбыстары тарихы
ж/ч дыбыстары көне түркі Талас алфавитінде бір ғана таңба
болған. Сөз ыңғайына қарай ч таңбасы чыған болмаса – жыған
болып оқылған.
Орхон, Енисей ескерткіштерінде ч дыбысының таңбасы бар
да, ж дыбысының таңбасы жоқ. Басқалары сияқты мұның да дыбысы болуы тиіс екеніне мына сөздер дəлел бола алады. Күлтегін
ескерткіштерінде Дчім апам Бумын қаған дегендегі дчім емес
джім. Себебі ажа сөзі түркі тілдерінің көбінде бар. Қазақ тіліндегі:
Ай дейтін ажа жоқ, қой дейтін қожа жоқ дегендегі ажа – сол.
Осы дчім, бір кездерде лауазым атауы да болған, көп жерге тараған
сөз. Қазіргі тілде үлкен ананы əже дейтін де бар. Сол сияқты екі
ұшты сөздер көне Талас алфавитінде ж болуға тиіс деп ойлаймыз.
Айталық, Сырдарияның бір аты Жойқын, йойқын емес. Юлық
Тегіннің өзі иінчу яғни жəнжу десе, инжу1 деп оғыздар айтады
дейді М. Қашқари.
Иə, бұл М. Қашқари тұсы. Одан ертеректе ж болған. Сондықтан
ж əрпін қолданбайтын бірен-саран Алтай халықтары ғана. Ең жиі
қолданатындар – қазақ, қырғыз, қарақалпақ, аз болса да татар,
башқұрттарда, ноғайларда да ж əрпі бар. Соншама халықта болған
дыбыс жазуға түспеуі мүмкін емес. Бұл дыбыс ч дыбысымен шатасып жүргенге ұқсайды. Ж дыбысы и дыбысынан əлдеқайда
көне, біздің заманнан бұрын бар еді деген пікірлер бар.
Жалаң ж дыбысы М. Қашқаридың өз тілінде (түркі тукюйлер) тілінде бар екенін де көрсететін фактілер жеткілікті берілген.
Мысалы, жығай, кеже2 (қауынның бір түрі), жəғыр (жауыр
жігі3 тағы басқалар. Атақты ғалым əл-Фараби бір сөзінде «Бір
Жауһаридин оқыдым, бір Жауһариді оқыттым»4, дейді. Көне
Отырар қаласының жанында бір қыстақтың аты «Жауһар» екен.
Осы қыстақтан шыққан Жауһари дүние жүзіне əйгілі математик,
ІX ғ. аяғында өлген. Екінші Жауһари соның немересі атақты əлФарабидан оқыған. Осылар да ж дыбысынан бастаған.
1

Малов С. Е. 28-б.

2

Қашқари М. Диуани..., І т. 67-б.

3

Қашқари М. Диуани..., ІІІ т. 249-б.

4

Мұсабаев Ғ. Отырарда туған ұлы ғалым//Жұлдыз. 1969. №5.
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Б–П тарихынан
Айтушысы əлдеқашан дүние салған дыбыстар тарихын бар
болғаны көне жазулардағы таңбасына қарап болжау айтамыз.
Орта ғасырлардан бастап қолданылған араб əліппесінде бұл
екеуіне ортақ бір ғана таңба болған. Арабтың өзінде п мен б-ні
ажыратпаған. «Көн құрысса қалпына барады» дегендегі көнді
«күн» деп оқығаным бар. Сауатсыз қарт: балам, күн құрыспайды,
көн – деп түзетіп оқы – деген-ді. Октябрь революциясынан кейінгі
жерде б болса – бір ноқат, п таңбасына – үш ноқат қойып белгілеген.
Сөздің басында, екі дауыстының аралығында, көбінесе б айтылады. Осының керісінше сөздің соңында қазіргі қазақ тілінде
тек қана п дыбысы айтылады. Əрине, ол анлаутта, интервокал
жағдайда да кездеседі. Қазақ тілінің бір ерекшелігі ешбір сөзді
б мен аяқтамауында.
Кейбір келімсек сөздерді жазғанда, б дыбысына (араб, клуб)
аяқтау – сөйлеу нормасы емес, жазу дəстүрі. Шындығында дұрыс
сөйлейтін кісі сөз аяғында б дыбысын айтпайды: клуб-қа, (айтып
қара).
Осы екі əріптің жазылуы бұрын бір таңба болғандығынан бүкіл түркі халықтарының əрқайсысы өзінше оқыған. Араб-иран
əсері тимеген алтай халықтарында п дыбысынан басталатын сөз
жоқ, мысалы, ойрот тілі. Сөйте тұрса да, сөз ортасында, соңында
п дыбысы айтылады. Мысалы: Бу киим мас дарап дат (бұл
киім маған жарап жатыр) дарап – жарап, көсемше болса, есім
сөздер: қап, кеп, чеп, чепте дегендер де бар. Араб-парсыға жуықтамайтындарда п дыбысы сөз басында қолданылмайды, қолданса,
бірен-саран ғана деп қорытуға болады.
Татар, башқұрт, қырғыз, қазақ, қарақалпақ, ноғай, алтай тілдері
бір ізде көрінеді. Өзбек, түрікмен, азербайжан тілдерінде п дыбысы актив көрінеді. Яғни, бұл тілдерде парсы тілдері əсері күшті,
қатаң п дыбысы жіңішкеріп, көп айтылады. Мыс: пуш (бос), пəс
(бəсең), парчын (баршын) пəрчи (бəрбі – өсімдік), пақир (бақыр –
шелек), пешменті (бешмент), пустəк (бөстек) тағы басқалар.
Сөйтіп, ұяң б мен қатаң п дыбыстары туралы көне заманның
өзінде Күлтегін ескерткішінің үлкені-кішісі екеуінде бес-ақ сөз,
бар болғаны – 12 рет етістіктің -ып (-іп) көсемшесінде ұшырайды.
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Əрине, бұл қолдану тым сирек. Талас алфавитінде п дыбысына
арнайы таңба бар. Оны басқа дауыссыз сияқты жуан-жіңішкеге
бөлмеген.
ДЗ, ДЖ аффрикаты
Көне түркі жазуында, М. Қашқари диуанында жиі ұшырайды.
Бұл екі дыбыс қазіргі əдеби тілімізде жоқ. Бірақ түркі тілдерінен
қыпшақ тобына жататын башқұрт тілдеріндегі дз М. Қашқари заманынан бері қарай сақталған қалдық, ал түрікпен тіліндегі дз
олармен көршілес отырған иран тілдерінің əсері.
Біздің кейбір диалектальды аффрикат дж осы дз аффрикатының бір көрінісі сияқты. Өйткені бұлардың жасалу жолдары,
дыбысталу орындары өте жақын. Аффрикат дз-нің бір сыңары –
жабысыңқы (д), екіншісі (з) жуысыңқы, екеуі де үнді дыбыс, əрі
тіл дауыссыздары1. Д дыбысын айтқанда тіл үстіңгі күрек тіс пен
қызыл иекке жабысады да, з-ні айтқанда, тіл жабыспай, жуысады.
Бұл екеуінің негізгі айырмасы – бірі (д) фонемаларға қосылады, ал
екіншісі (з) ызың дыбыстар тобына жатады.
М. Қашқари диуанындағы – дз аффрикатының негізгі басымы з дыбысы, соған қосымша əлсіз д дыбысы бұрын айтылатын
көрінеді. Мұны з деп таңбалаған дұрыс. Мысалы, азақ (адақ, айақ),
зуқ, ер (ұйқышыл ер), езұқ (азып – азған, жүдеген) тағы басқалар.
Бұл əріптен гөрі жалаң з дыбысы жиі қолданылған. Мысалы,
Азақ оғыз бектерінің бірінің лауазым аты. Бұл еліне келген жауды алдап, шөлге апарып қырған Адақ болар. Дз аффрикаты д
жəне з бола береді. М.Қашқарида д аффрикаты оғыз тайпаларына
тəн. Адуқ оғызша. Азық қыпшақша: сартының азықы арығ болса, юл оза йер2. Сарттың азығы, ару (жақсы) болса, жалғыз өзі
жер (мақал) делінген. Солар сияқты озық, үзді, ұзатты дегендер
жалаң з күйінде қолданылады.
Сөйтіп, дз аффрикатының қолданылу аясы тар, аздаған сөздерде ғана кездеседі. Ал жалаң дыбысы өте кең қолданылады.
1

Бұл атаулар С. Кеңесбаевтікі, бұларды басқаша атаса да болатың еді, қалыптасқан атауды қолайлы санадық.

2

Қашқари М. Диуани... І т. 68-б.
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Қазіргі қазақ тіліндегі ж дыбысын біраз ғалымдар аффрикат
деп те атайды. Академик В. В. Радлов қазақ тілінде ж дыбысы аффрикат дж-ға жақын екенін ескерткен1, соның əсері болса керек, ж
дыбысынан басталатын кісі аттары, фамилиялар күні бүгінге дейін
орысша бірде жалаң ж (Жусупов), бірде аффрикат, дж (Джусупов)
болып жазылып жүр.
Көптеген түркологтардың пікірінше, аффрикат дж қыпшақ тіліне тəн ерекшелік деп саналады. Қыпшақтың тікелей мұрагерлері қазақ тіліндегі ж дыбысын аффрикат деп қарауы – традициялық қалыптан аса алмауы деу керек. Қазақ тіліндегі ж
аффрикаттық қалыптан əлдеқашан алыстап кеткен. Ертеде яғни
XІІІ –XІV ғасырларда аффрикат дəрежеде болуы мүмкін. Өйткені,
сол кездегі Жетісу мен Сырдың ортасын кешіп өткен қарлуқтар
VІІІ ғасырға дейін шығыста болып, дж аффрикатымен сөйлегені
байқалады.
М. Қашқари түркілер дз аффрикатымен сөйлегенін келтіріп,
қыпшақ, бұлғар, суарлар жалаң з дыбысын айтады2, – дейді.
Бұған қарағанда, Жетісудағы дулаттың албан тайпасындағы
ч(тш)-мен қатар дж дыбысы болған. Оның қалдығы үйсін, наймандарда аз да болса сақталған тəрізді.
Өзбекстан жерінде болған қарлуқтар қалдығында дж болғанын, оның XІІІ ғасырда белгілі болғаны туралы пікірді А.Н. Бернштам да айтқан. Осы пікірдің дұрыстығына өзбек тілі диалектісін
көп зерттеген В.В. Решетов күмəнданбайтын көрінеді. Көне Шаш
(Ташкент) аймағында Джабғу деген кішкене қала болған. Осы
күндегі Джабу деген қала атын В.В. Решетов көне Джабғумен байланыстырады3.
Сөйтіп, қазақ тілінде бір кезде болып, кейіннен ажырай бастаған аффрикат дж-нің мəн-жайы осылай.
Түркі тілдерінің ерекшелігін Орта ғасырларда айтқан М. Қашқари – араб тілінде қолданылатын, айтылатын з (зый), с (сад),
з (зат) бұлар жуан айтылатын дыбыстар таңбасы, көмей дыбыстары ғ (айын) жіңішке, х (хи), һ (һа) дыбыстары таңбасы түркі
1

Радлов В.В. Образцы. ІІІ т. С. XXV.

2

Қашқари М. Диуани... І т. 68-б.

3

Решетов В.В. Узбекский язык. Ташкент, 1959. С. 60.
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тілінде қолданылмайды. Бар болғаны кенжек тілінде һ айтылатын
сөздер бар, бірақ бұл – норма емес деп одағай сөздерде шаһ, таһ
(салыстыр – аһ, уһ, кəһ–кəһ) кездесетінін айтқан.
Қазіргі дауыссыздардың жуан не жіңішке болуы (қ-к, ғ-г
дыбыстарынан басқасы) біздің тілімізде фонемалық қасиетінің
жоқтығына байланысты. Өйткені алфавитімізде жуан-жіңішкелікті көрсетпеуіміз вокализмге сүйенуден еді.
Дауыссыздардың жуан-жіңішкелігі орта ғасырда ажыратылған, созыңқылығына да көңіл аударылған, зат (кісінің аты), ат
(ат мінді), аар (арлан), ар – ұждан, аач (аш адам дегендегі), ач (ас)
түрінде жазылған. М. Қашқари диуанында Күлтегін ескерткішінде қосарлы дауысты дыбыс болған-болмағаны бізге мəлімсіз. Оны
қосар етіп таңбаламаған. Онда ач (аш жəне ас мағынасында).
Қазіргі тілімізде дыбыстың созылыңқылығының фонемалық
мəні жоқ. Созылыңқылық кейбір тілдерде фонемалық қасиетін
əлі жоя қойған жоқ. Мысалы: қырғыз, алтай тілдерінде сақталған.
Ол тілдерде созылып айтылатын дауысты дыбыстарды қосарлап
жазу тəжірибесі бар.
Созылыңқы дифтонг болуы да ықтимал. Бірақ XІ ғасырда
қалай айтылғаны жөнінде нақты деректер жоқ болғандықтан, екі
дауысты əріп таңбасын сөздің анлаут позициясында қосарлап
жазғандығына ғана сүйеніп айтып отырмыз. Созылыңқының бəрі
дифтонг бола бермейді. Дифтонг болу үшін ол дауыссыз бір дауыстан басталып, екінші бір дауысты дыбыспен аяқталуы керек.
Буынға бөлуге келмейтін, күрделі бір бүтін болуы қажет. Кейбір
түркі тілдерінде созылыңқы айтылатын қос таңбалыларды көреміз. Мысалы: аа, ээ, оо, өə, ұұ, т.б.
Бұл қалып қырғыз, алтай тілдерінде емле ережелерінде болуы – екі дауысты дыбыстың арасындағы дауыссыз дыбыс түсіп
қалып, қатар айтылып, бір бүтін болып қосылу фактісінің шыққандығынан деп түсіну керек.
Бұл фактіні Н.А. Баскаков көне тіл құбылысының қалдығы
əсерінен, диффуз дыбыстардың нашар даралануынан деген пікірге
саяды да, қосарлы дыбыстарды созылыңқы деп қана шектеледі1.
1

Баскаков Н.А. Грамматический очерк. Ойротско-русский словарь. М., 1947. С. 229;
Кононов А.Н. Гр. совр. узб. лит. языка. М.–Л., 1969. 22-бетте өзбек тіліндегі
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Шынында, М. Қашқари диуанында кездесетін созылыңқы
аа – дыбыс шымылдығынан алғашқы а басталады, ауыз қуысы актив тұрде резонаторлық роль атқарып, дауыс жаңғырығы күшейіп,
екінші а-ның бастамасы қатыспаса да, жаңғырығы қайталап, тембр
күшейе түседі. Сөйтіп, бұл да түркі тілдерінің бір ерекшелігі болып, дифтонг болу үшін екі түрлі дауыстының элементі қажет
деген қағидаға сыймайды, бір дауыстының қайталануының
өзі де дифтонг жасай ала ма деген күдіктен аса алмай, шешімді
түйінге келе алмай, күрделі мəселеге соқпай айналып өтіп жүрген
түркологтар аз емес.
Өзбек тілінің тарихына арнап «Көне өзбек тілі грамматикасы» деп айдарлы ат қойған А.М. Щербак та созылыңқы дауыстылар туралы еш нəрсе айта алмаған. Бар болғаны – араб-иран тілінің өлең өлшеуінің əсері болды деген шалағай пікір, ол да дəлелсіз қалған1. Бұл да жоғарғылардан аса алған жоқ.
Қосар дыбыстылар (аа, оо, əə, ээ, т.б.) сөз ішінде дауыссыз
дыбыс түсіп (элизия), одан кейінгі дауысты дыбыс алдыңғы
буынның қатарына келіп, көмекші болатынын талай адам айтқан.
Тау деген сөздің көне тұлғасы – тағ, оғуздарша – дағ. Сөз
аяғындағы ғ біздің тілімізде не элизия құбылысына ұшырайды
(түсіп қалады), немесе жарты й, у дыбыстарымен алмасады. Сөйтіп, осы екі түрлі кұбылыстың біріне соқпай қоймайды. Мұның
алғашқысын ауслаут десек, соңғысын дыбыс алмасу (чередование) дейміз. Сондықтан сарығ деген сөздің аяғындағы ғ түсіп
қалып, сары болып айтылып жүр. Біз, сарығ ат демейміз, сары
ат дейміз, айтылуда сары тағ дегендегі ғ жарты дауысты у-мен
алмасып та – у делінеді. Анлауытта (сөз ортасында) ғ дыбысы шолақ й-ге де ауысады: бағламақ – байламақ болады.
Осы дыбыс алмасу кейбір тілдерде (қырғыз, алтай, т.б.) түбірдегі дауысты дыбыс үндестігіне қарай дауыстының қайталауын
талап ететін көрінеді. Қырғыз тілінде тағ дегенді тоо деп жазады, бірақ соңғы о-ның айтылуы алдыңғысынан басқашарақ
екені аңғарылады. Ойрот тілінде туу (тау), қазақша – үйрен, көне
түркіше үгрен, ойротша – үүрен, қазақша – су, көне түркіше – суф,
дифтонгілерді айта келіп, аз созылыңқы деп, таңырқайды.
1

Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка. М.–Л., 1962. С. 72.

Қазақ тілі тарихынан

433

сув, ойратша – суу, өзбекше – сув. Соның өзінде бұл созылыңқы екі
буын жасай алмайтынын көреміз.
Алтай, қырғыз, өзбек тілдерінде арабтың жіңішке көмей дыбысы (һа, айын) түркі тілдерінің көпшілігінде, əсіресе оғыз тілдерінде
айтылмағандықтан, баһа деудің орнына баа, қыпшақ тобында
баға делінеді. Бұл сөзді баа, өзбек тіліндегі таам (тағам), қырғыз
тілінде саат, қыпшақша – сағат, аңлаут ғ түсірілгендіктен екі аа
қатар келген, болмаса екі түбірден қосылған сөздің тоғысуында
алдыңғы сөз а-ға бітіп, соңғы компонент а-дан басталса, мысалы,
ала ат, ала ауыз деген сөздердің сөз тоғысуындағы а дыбыстары
түсірілмей айтылуы сақталса, олар қосылып жазылса, сөзсіз қосар
аа деп айтқан болар едік. Бұл сөздер əрі бөлек, əрі айтылуда (орфоэпияда) алдыңғы сөздің соңғы дауыстысы түсіп қалады: келе алмады дегенді салыстыр. Сонымен қатар кейбір түркі тілдерінде – иран
тілдерінен ауысқан сөз алды қосымшасы ба дауысты дыбыстан басталатын сөздердің алдынан қосылғанда, екі аа қатар келетіні де
бар. Мысалы, өзбек тіліндегі баадап (ба – приставка, адаб – эдеп)
болмаса – баайни (дəлме-дəл, нақ өзі) дегендердегі баа–ны жалған
дифтонг дейміз: өйткені буынға ыдырап, екі буынға ба– а болып
бөлінеді. Сол сияқты алтайша буур – бағыр дегендегі ғ түсіріліп
буур жасалғанда, ғ түсіп қалғанын айтқан Н. А. Баскаков та, алтай
тілінің грамматикасында да, бұл сияқты созылыңқы қосар дауыстылар екінші жасалыс (второобразованные) екенін көрсеткен де,
сырын ашпаған.
М. Қашқари диуанындағы аа жоғарыда айтылған қосар дауыстылар жасалу жолдарының бірде-біреуіне ұқсамай, оқшау тұрады.
Мысалы: аат – есім, ат – көлік, аач, «аач не йемес, тоқ не демес»
(мақал), аар – арлан, ааз – аз нəрсе, аау – ол ауға чықты, аак – аақ
сақал ер, аақ сай, аақ терек, аал (ай-ла) – аалын арыслан тұтар,
күчін уйық тұтас (айламен арыстан ұстар, күшпенен қоңыз да
ұстамас (мақал), аай 1) толүн аай – толған ай, 2) 30 күн дегендегі
аай созылыңқы айтылатындығын көрсету үшін қолданылған. Олай
болмағанда, «аал тілім емес, шын тілім» дегендегі ал, ағал деген
сияқты сөзден ортасындағы ғ түсу арқылы жасалған болар деуге
келеді. Бірақ ондай факті бізге таныс емес. Сол сияқты аа-ак, аайай тағы басқалары екі буынды сөзден болу мүмкіндігі бар. Ендеше
бұлар дифтонг емес, М. Қашқаридың созылыңқы дауысты екенін
көрсету үшін қолданған əдісі сияқты.
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ҮНДЕСТІК ЗАҢЫ ТАРИХЫ
Түркі тілдерінің үндестік заңы көне жазбаларда қатаң сақталынып, дұрыс қолданылып отырған. Түркі сөздері бірыңғай
жуан я жіңішке болатынын көне авторлар мұқият ескерген. Бұған
айғақ – Талас алфавитімен жазылған ескерткіштер. Бірен-саран
кездесетін ауытқулар алфавитті түсіну, оқуда, не жазушыдан
болған кемшілікке саяды. Мысалы, -міс жұрнағы жуан түбірге де
қосылған.
Орта ғасырда көптеген тайпа одақтары мен ұлыстар, халықтар
тілін топтау М.Қашқариға оңайға түспеген. Сондықтан қатаң, ұяң,
сонор дыбыстардың жалғау, жұрнақ жалғанғандағы үндестігінде
қайшылық бар сияқты. Сондай-ақ дауыстылардың ықпалы да
М. Қашқари диуанында қатал сақталмаған.
Мысалы, Тұзақ-қа ілінді, ер аяғы-қа (зауға) ілінді1, бек ханқа ала болды2. Тағығ ұқрұқын егемес, теңізні қайғықын бүкмес
(мақал)3 – (Тауды құрықпен имес, теңізді қайықпен бүркемес).
Яғы (жау) отын өшірген,
Тойдан оны күшірген.
Үшлер озып көшірген
Тігді (тида) оқы өлдүрер4.
Бұларда сөздің жуан-жіңішкелігі жөнінен ауа жайылушылық
жоқ. Дауыссыздар үндестігінде қазіргіден өзгешелігі бар, барыс
септік дауысты, сонордан кейін қатаңдап жалғанып тұрғанын
көреміз.
Мұнда ескеруді керек ететін бір нəрсе – М. Қашқари диуаны
емлесін тексергенде ол жазудың қалай оқылатыны, яғни орфоэпиясы туралы деректің жоқтығы. Мүмкін яғы–қа (жауға) деп жазылса да, яғы-ға болып оқылатын шығар, оны да естен шығармау
керек.
Көне түркі ескерткіштерде де (Күлтегін, Таньюқұқ), т.б. барыс
жалғау қатаң -қа түрінде жазылғанын көреміз. Мысалы, Ілгері
Шантұң йазыка тегі сүледім, талуйка кічіг тегмедім. Біргеру
1

Қашқари М. Диуани... ІІ т., 213-б.

2

Бұл да сонда. І т. 110-б.

3

Қашқари М. Диуани... ІІ т., 126-б.

4

Бұл да сонда. І т. 476-б.
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Тоқуз ерсенке тегі сүледім. Төпөтке кічік тегмедім, құрығару
янжу ук (уз) кече, Темір қапықа тегі сүледім1.
Осыны – ілгері Шантұң йазыка (жазыққа) дейін сүледім (əскер
жүргіздім), теңізге (талуй – телегей-теңіз) кішкене тимедім. Бергі
тоғыз ерсеңге дейін сүледім, Тибетке кішкене тимедім. Құрығару
(қырға қарай – батысқа) йанжу өзенін (Сырдариядан) кешіп Темір
қақпаға дейін сүледім2 – дер едік.
Осы кішкене текстің тіл ерекшелігі түсініксіз сөздерде екенін
байқаймыз. Ендеше – сөздік құрамның мəні зор екен. Бұл тексте мүлде түсініксіз сөз – сүледім. Бұл сөз қазіргі қазақ тілінде
қолданылмайды. Оның түбірі су, суг – əскер болған. Соның ізі –
сүңгі. Осыдан жасалған етістік сү – леді–м өткен шақ, бірінші
жақ. Біргеру, құрығару дегендерде аздаған тұлғалық өзгешелік
қана бар, бері – түбір, ке – барыс септік, ру – көне барыс септік.
Осы күндегі – тыс+қа+ры, іл+ге+рі дегендегі бір кездегі жалғау,
қазірде жұрнақ болып қалыптасқан: айырма -ру, -ры болуында
ғана.
Сөйтіп, бұл тексте де сөздің бастан-аяқ не жуан, не жіңішке
болуында, дауыссыздар үндестігін сақтамайды. Бұл жөнінде
М. Қашқари диуаны емлесімен бірдей шығады. Язы+қа, тануй+қа,
қапығ+қа, ересен+ке дегенде барыс жалғауы қатаңдап жазылған.
Ы–дан, й-ден, у-дан, н-нан кейін -ға/ге болуы керек еді, олай емес,
басқаша жалғанған.
Сөйтіп, жалғау-жұрнақтар ерте кезде қатаң дыбыстарға
құрылып, олардың ұяңдауы кейінгі дамудың əсері болғанға
ұқсайды. Жазу тілі əлсіз болса, сөйлеу тілі күшейеді де, дыбыс варианттары молаяды. Дыбыс варианты көбеюі жалғау-жұрнақтың
санын көбейтеді. Сөздік мағынадан ажырап, абстракцияланған
жалғау-жұрнақтар өздері қосылатын сөздердің əуеніне ергіш,
үндесуге бейім келеді. Жазу жалпы алғанда консерваторлық
қалыпты болып, сөйлеу тіліне төтеп бере алмай, шабандап дамиды. Сөйлеу тілі шапшаңдап, сөйлеушілердің дыбыс шығару аппаратына да əсер етеді.
1

Күлтегінге арналған үлкен жазудың 3-шумағы 2-4 жолдары, Малов С. Е. Памятники
древнетюркской письменности. М.–Л., 1951. С. 21, транскрипцию. С. 27 (Бұл жазу
ескерткіші 734-жылы тасқа ойылған).
2

Транскрипция орнына баспаға қолайлы болуын ескеріп, қазіргі алфавитімізді
қолдандық – Ғ. М.
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С дыбысы мен Ш дыбысының алмасуы
М. Қашқари заманына дейінгі жазба ескерткіштер тым көне
екенін аңғарамыз. Бірақ тілдің құрылымы (структурасы) біріненбірі алшақ жатқан дүние емес, бірсыдырғы жақын екенін көреміз.
Бұлар біріне-бірі шендеспейтін алыс тілдер деп ұқпау керек. Олар
туыс тілдер екендегі жөнінде Күлтегіннің үлкен ескерткішінде:
Түргес (Тургеш) қаған түркіміз ерті1 деген. Орхон-Енисей түркілері түргеш, он оқ аталатын үйсін тайпаларымен туыс екенін
айтқан.
Бұл екі ескерткіш – бір тілдің диалектісі сияқты. Өйткені
құрылымы бір бола тұрып, фонетикасы жөнінен М. Қашқари диуаны ш тілді (ш – окаюший). Орхон-Енисей ескерткіші тілі с тілі
(с – окающий) екені байқалады. Мысалы, йетміс (жетпіс), ерміс
(еді), болмыс, кісі ерміш (кіші емес), есідіп (ешітіп емес), бесінчі
(бешінчі емес) тағы басқалар с арқылы жазылған.
Күлтегінге арналған екі ескерткіштің тілінде де айырма бар.
Кіші ескерткіште ерміс – ерміш болып екі түрлі жазылған да, үлкен
ескерткіште бірыңғай с таңбасы орын алған. Осы екі ескерткішті
бір кісі жазса да, кішісін жазғанда жіберген орфографиялық
қайшылықты екіншісінде түзеген. Оларды тасқа оюшы текске
қарап отырып өзгертпей қондырған. Немесе, тексті жазған екі кісі
ме екен? Əлде екі тайпаның тіл ерекшелігі əсерінен бірде с, бірде
ш таңбасын алма кезек жазды ма екен? деп топшылауға болады,
бірақ бұл текстерді, Юллығ тегін өзі жазған. Кіші ескерткішті
бұрын, үлкенін одан кейін жазған болар.
М. Қашқари еңбегінде негізінен алғанда ш тілді (ш – окающий) болып келеді. Мысалы: йетміш (жетпіс), ерміш, еміш, болмыш, кіші (кісі), ешіт (есіт), бешінші (бесінші), іш (іс), ешек (есек)
ашлық (астық) тағы басқаларда ш көбірек ұшырайды2. Сөйте тұра с
қолданылатын сөздер де аз емес, мысалы: ол ет астырды3. Сөйтіп,
көп тілді диуанда ш тілді, с тілді фактілер жарыса қолданған, оның
басым көпшілігі ш арқылы жазылған.
1

Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.–Л., 1951. С. 23.

2

Қашқари М. Диуани... І том. 318-б.

3

Бұл да сонда, 226-б.
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Қорытып айтсақ, үндестік заңының дауыстылар үндестігі қатал
сақталады екен. Дауыссыздар үндестігі сақталуынан да керісінше
ауа жайылуы басым. Оның түрлі себептері болғанын айттық.
Соның ішіндегі ең елеулісі – М. Қашқари диуанының көп тілділігі.
Бір тілдің заңын екіншісі бұзып отырады. Айталық, кейбір түркі
тілдерінде (əзірбайжан, осман) есімнің көптік жалғауы бір ғана
тұлғада қолданылса, енді бір тілдерде (қазақ, қырғыз, ойрат, алтай) онға дейін өзгереді. Бұлардың бəрін бірізге салу сол кездегі
тайпа тілдері ерекшелігін беруге кедергі болар еді. Қазіргі түркі
тілдеріндегі үндестік заңы бəрінде бірдей емес. Біздің тілімізде
қатал десек, қырғыз, хакас тілдерінде онан гөрі де қатал, үндестік
заңын басқа тілден ауысқан сөздер бұзады. Бұған өзбек, əзірбайжан
тілдері дəлел бола алады.
Дыбыс алмасуы
Дауыссыз дыбыстар алмасуы. Дыбыс алмасуын айтқанда, қазіргі тілімізде болып отыратын құбылыстарды түсіну үшін көне
тілдердің жайын айту керек. Көне түркі тілінде көптеген дыбыстар
алмасқан.
М. Қашқари диуанындағы сөздер көптеген тілдерден топталған. Сондықтан дыбыс өзгерісі бір тілдің ішінде көбінесе жаңа сөз
жасауға құрал болады. Мысалы: ас, аш, оқ, уық, ел, ер, кел, кіл, көр,
кем, кен, кең, т.б.
Ал дыбыс өзгерісі əрқилы тайпа, халықтар тілдері тұрғысынан
жаңа сөз жасау ролін атқару емес, əр тілдің фонетикалық құрылымына сай келеді. Мысалы: қазақ тілінде ас (тағам) татар тілінде
аш, қазақ тілінде кел, татар, башқұрт тілдерінде қил, түрікпенше
гел, əзірбайжанша гəл болуы əр тілдің фонетикалық ерекшелігін
көрсетеді. Бұл сөздің мағынасы барлық тілдерде біреу-ақ болса,
тұлғалары əр қилы екенін көреміз.
М. Қашқари диуанына енген сөздер ерекшелігіне қарай, қай
тілден алынғанын көрсетіп отырады. Мысалы, еңбек осы күнде
түркілердің қай тілінде болмасын, жағымды мағына алған.
М. Қашқари тұсында е ң б е к азап, əуре деген мəнде қолданылған.
Бердім сəңа қалың,
Емді мұны алың.
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Емгек менің білің,
Ұрар тəңір барлығы1.
Осы мысалдағы емді қазіргі қазақ тілінде енді, м дыбысы н-ге
ауысқан, М.Қашқари ж/й алмасуын табиғи деп түсінеді. Жалаң
айақ, жалаң баш, йалаң қылыш2 сияқты бола беретінін көрсетеді.
Мұны диалектілік өзгеріс демей, дыбыстың заңды алмасулары деп
түсінеді. Сондықтан қал, ал, біл деген етістіктердің бұйрық райлары сыпайылық үшін -ың/-ің, -ең болатынын да табиғи, əрі дұрыс
деп санаған.
Н/ң дыбыстары алмасып: терең3, теңіз дегендердегі дыбыс
алмасуларды дұрыс дейді. Мұның ішінде ұқсас т–д, қ-ғ, с–з тағы
басқалар алмасуын жақсы түсінген. Дегенмен дз аффрикатын
дұрыс деп санап, й- мен алмасуын заңды деуі – заман табы болса
керек. Кизер мен киерді салыстырыңыз
Қылану болса қызыл кизер (киер),
Иарану болса, ашыл кизер (киер)4.
Қазіргіше:
Қыланғысы келсе, қызыл киер,
Жараңғысы келсе, жасыл киер.
Дыбыс алмасуында М. Қашқари ұстанған жол – үнді дыбыстардың кəдімгі нормасы деп санамай, нысаналы қатаң дыбыстарға
құру болып табылады. Мұны шартты түрде М. Қашқари атаған
түркі (түкой) тілдері тұрғысынан, оғыз тілдерімен салыстыра айтып отырмыз.
М. Қашқари диуанында: теңіз – деңіз емес, тігірмен – дігірмен
емес, түз – дүз емес (степь) тəуе – дəуе (түйе) емес, теміш – деміш
емес деп, қатаңнан басталған вариантты қолдауы – ана тілдің рухын түсінгендігінен еді.
Əйтпесе, деңіз, дігірмен, дүз, дəуə (түйе) деп, оғыз тілдес –
əзірбайжан, түрікпен, ұйғыр, өзбек (соңғысы екі топқа да жақын),
осман түрік тілдерінің нормасын теріске шығармаған болар еді.
ғ дыбысына жеке таңба бермейді – сөз басында айтылмайды,
сөз ортасында, аяғында алды-артындағы дыбыс əуенін анықтайды
деген дұрыс топшылаудан болған. Ол ғ дыбысы көне норманы
1

Қашқари М. Диуани... ІІІ т. 382-б.

2

Бұл да сонда, 382–383-б.

3

Бұл да сонда, 381-б.

4

Қашқари М. Диуани... І т. 395-б.
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сақтап – үг – үй, əліг – əлі, тіріг – тірі, т.б. г жазылып, к – болып
оқылған.
Дыбыс алмасуын дауыссыздардың қатаң, ұяңдарында -д-й, -йдз, д-т, ш-ч, т-д-л тағы басқаларында көрсеткен. От дегенді (уыт)
оғыздар -уд – деп, д-мен айтатынына, ш-мен с-тің алмасуына да
мысалдар бар.
Дауысты дыбыстар алмасу соншалық жиі болатын құбылыс
болатындықтан, бұған тоқталуды қажет деп таппадық. Қазіргі
тіліміздің өзінде талай сөздерді жуан ба, жіңішке ме?– деп талай
рет ойланамыз. Абай Құнанбаев шығармасында:
Ажымды жүзі тершіген
Кəрі жартас таң қапты.
Бəрі осы-ау деп із деген
Томсарып құз жылапты, –
дегенде ажымды-ны жуандатып айтқан да жазған.
Бұл сөзде дау туғызып тұрған – ж дыбысы. Ол ж фрикатив (ызың) дыбысын айтқанда тіл алды таңдайға жуықтайды да,
тілдің ұшы астыңғы тіске тиеді. Соның өзінде алдыңғы таңдайға
тілдің екі жері жақындайтындықтан, оны екі фокусты дейді. Бұл
дыбыс көбінесе жіңішке айтылады. Сондықтан ажым деп жуан
айтылғанда, тіл артқарақ кетеді де, иек артқа қарай көтеріңкі болып, күрек тіске көрші шеткі азу тістер біріне-бірі тиіп, іштен
шыққан күшті ауа тіс арасынан дірілдеп шығады.
Көбінесе бұл ашық естілмей, дауыстылардың жуан-жіңішкесін
аңғартпайды. Сондықтан жай, жый, ажым жіңішке сияқтанады,
алғашқылары жуандатылып, соңғысы (ажым) жіңішкертіліп
(əжім) жазылып жүр. Дұрысында ажа, ажар, ажырақ, тəрізді айтылады. Бірақ мұның жуан-жіңішкесінің бұл сөз үшін фонемалық
мəні жоқ а, ə арқылы айтсақ та, баяғы бір мағына ұғылады.
Бұл сияқты екі ұштылықты ұнатпайтын сөздерге, мысалы,
«Ажарың ақ тұйғынның ажарындай» дегендегі ажарын сөзін
əжерің десек, тыңдаушы түсінбес еді, мұны жіңішкертіп айтуға
болмайды.
Дауысты дыбыстар алмасуына М. Қашқари көңіл бөлмегені
былай тұрсын, олардың таңбасын да көрсетпегенін айтқамыз. Дегенмен ол өзінің диуанында ара-тұра айтып та қояды. Ара балы
дегенді чығылдар ары яғы (ара майы) дейтінін келтірген1. Біздің
тілімізде ара, ары емес.
1

Қашқари М. Диуани... 1 т. 115-б.
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Дыбыстың түсуі
Бұл бөлімде элизия жəне редукция екеуі бірге қаралады.
Олар бір-біріне жақын құбылыстар. Айталық: берік, беркіт,
беркітті дегендерді əдеби тілде р дыбысын түсіріп, бек, бекіт,
бекітті дейміз. Бұл құбылыс лингвистикада элизия деп аталады.
Сол сияқты аталығ – атаулы, біліклік – білікті, күшліг – күшті
дегендердің соңындағы ғ, қ, к дыбыстарының түсірілуі редукция
делінеді. Шындығында, бұл құбылыстар бірімен-бірі тығыз байланысты. Бұлардағы ең басты белгі – дыбыстың түсіріліп айтылуы.
Дыбыстың түсіріліп айтылуына бірнеше себептер бар:
Біріншіден, кейбір дыбыстар өзінің жаратылысында түсіп
қалуға бейім тұрады. Мысалы, р дыбысы ұйғыр тілінде түсірілетінін М. Қашқари айтқан болатын. Сонан бері талай ғасыр өтсе де,
ұйғыр тілінің бұл ерекшелігі өзгерген жоқ. Қазіргі ұйғыр тілінде
бару етістігі р дыбысын түсіріп ба+ды (барды), бамады (бармады)
болып айтылады əрі жазылады.
р дыбысы басқа түркі тілдерінде де көп ретте сақталмайтынын
М. Қашқари диуанынан көреміз. Мысалы. Сундулаш іші ермес
үрткін тепмек1 – шыбшық ісі ермес, қырман баспақ (теппек)
сөйлеміндегі түркі тілдерде р түсіріліп, емес болып айтылады.
Өзбек тілінде р дыбысының түсіп қалуы туралы А.Н. Кононов
дер тұлғасы ди болып, еза+дир – езади, қуртулмақ – кутолмоқ
(құтылмақ), бир йилтур – булур (былтыр) болатынын айтады2. Бұл
жайында көптеген түркологтар азды-көпті пікір айтқан болатын,
р-дыбысының сөз ортасында, аяғында түсіп қалуға бейімділігі
дау туғызбайды. Сондықтан М. Қашқари диуанында бірде ермес,
ерміш, кейде емес, еміш болып кездеседі.
Бұл р дыбысы қазіргі қазақ тілінде зерттелген жоқ. Оның
көптеген ерекшелігі бар. Тарихи тұрғыдан карасақ, бұл дыбыс өте
жиі қолданған да, бертін келе түсіп қалғыш болған. XІ ғасырда
түсіп қалғыш қасиеті көрінген. Сондықтан берік болады да р ды1

Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.–Л.,
1960. С. 46.

2

Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка, М, –Л.,
1960.
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бысы түсіріліп бек1 делініп: бек, бекем, беку етістігі жасалады. Ертеде берік дегеннен беркіту етістігі жасала бастап, тоқырап қалған.
Дауысты
жуан

жіңішке

-лар, -лы
бала – лар
шоқы – лар
бала – лы

-лер, -лі
келе – лер
кісі – лер
келең – лі

-дар, -ды
қаз – дар
көл – дер
қаз – ды
қан – ды

-тар, -ты
кеп – тер
ет – тер
көп – ті
шөп – ті

Абайдың: – қайраттан, беркін – дейтіні осыдан.
Сонымен қатар бұл дыбыстың жолы болмай, дауыстылар
қатарынан ығысқан. Оның дауыстылар қатарына қосылатыны
көптік жалғауын жалғаса, немесе қатыстық сын есім жұрнақтарын
қосса, ашық көрінеді.
Осы келтірілген фактілер р дыбысы тарихын жеке зерттеу
қажеттігінен туса керек. Бұл дыбыстың түсіп қалғыштығы артикуляцияда дірілдің қарқындылығынан болған.
л дыбысында да тұрақсыздық орны бар екенін М. Қашқари
сезген де, айтқан болатын. Бұл дыбыс сөздің ортасында, соңында екі жағдайда түсіріледі.
Біріншіден, есімдіктердің соңындағы л сөйлеу тілінде кемдекем айтылады. Сондықтан М. Қашқари у кіші – о кісі (ол кісі), бу
кіші – бұ кісі (бұл кісі), у+лар (олар) деп көрсеткен. Бұл құбылыс
қазіргі қазақ тілінде де осылай2.
Екіншіден қосарланып лл келген жерде біреуі түсіріледі.
Мысалы: оғұл+лақ>оғұлақ, аллығ>алық саллығ>салығ тағы басқаларда түбір мен жұрнақтың тоғысқан жерінде екі лл-дің бірі
түсіп қалады.
1

Севортян Э. В. Фонетика турецкого литературного языка. М., 1955; Баскаков А.Н.
Каракалпакский язык. Фрунзе, 1958; Заляй Л. Татар телефонетика тарихи материалдары. Қазан, 1954.

2

Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 1954. 120-б.
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Үшіншіден, шет тілдерден орыс тілі арқылы ауысқан сөздердің
соңындағы екі лл-дің бірі түсіріледі. Мысалы, металл – металға;
балл – балдың болуы қазіргі қазақ тілінде заңды болып кетті.
Өйткені, сөздің аяғында дауыссыз дыбыстың қосарлануы түркі
тілдерінің сыңайына сыймайды, рухына сай келмейді.
Дауысты дыбыстардан түсіп қалуға бейімдері – қысаң дауыстылар екені айқын. Бұлардың түсіп қалуы болмашы сылтау табылса болғаны, қарасын көрсетпей кетеді. Сол үшін түркі тілдерінің
бір қатарына ы/і дыбыстары фонемалық қасиеттерін жоғалтып,
бұрынғы функциясынан ажырап бара жатқанын көреміз.
Қыпшақ тобына жататын түркі тілдерінің көпшілігінде, оның
ішінде казақ тілінде жеке сөздердің айтылуында қысаң дауыстылар ең алдымен буын тоғысуында түсіріліп айтылады. Мысалы:
ауыз–аузым, ауыл–аулың, ойын–ойна, қайыр–қайра, қырық–қырқы, көрік–көр-кі, құры–құр, ерін–ерні, емеуірін–емеуріні тағы
басқаларында ы/і дыбыстары түсіріліп айтылады.
Осы қысаң ы, і дыбыстары өлең шығару ісінде таптырмайтын құрал. Өлең жолында бір буыны кем болса, дыбыстың бірін
қосып, буын санын түгендеп, ырғақты бұзбайтын етеді. Егер буын
мөлшерден артық болса, ол дыбысты түсіріп тастаса, мағынамен,
өлең өлшемі, ырғақ толқыны қалыпқа құйғандай жымдаса кетеді.
Мұны атақты Абай атаның өлеңін оқығанда байқауға болады.
Қабыл көрсең, көңлім жай (7 буын)
Қайғың болар жермен тең (7 буын)
Қара көңлім жермен тең (7 буын).
Осы шығарманы дайындаушылардың емле салақтығынан сол
өлеңнің өзінде:
Көңілім сенен айырылмас – деген жолы 8 буын болып, өлең
жолын бүлдіріп тұр (Абай Құнанбаев, Шығармаларының толық
жинағы, Алматы, 1945, 83-б).
Шеш көңлімнің жұмбағын (7 буын)
Əлде бəрі алданыс (7 буын).
Бұл арада (көңлімнің дегенде) і қажет емес.
Сонымен қатар бір қыдыру сөздерде ж, ш, з, р, й, у дыбыстарынан кейін, сөздің анлаут, ауслаут позицияларында, қысаң
ы/і көмескі ғана емес, мүлде естілмейді. Мысалы: қазна, базна,
тəжрибе – тəжірибе тағы басқалар.
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М. Қашқари ы/і дауыстыларын 3 түрлі тəсілмен береді, бірақ
бұл дыбыстарға арнаулы таңба алып, оларды алфавитке қоспаған1.
а) ы/і дыбыстары орнына й таңбасын қолданған. Ара майы (араның
балы) ары яғы деп жазса, абый (татарша – аби, əби, қазақша – əже
мағынасында), əжі (қаз. əже) – Барсығандықтар ұлы шеше, қарт
əйелді əже дейді екен.
ə) ы/і дыбыстары у арқылы жазылатынын да көрсетеді. Мысалы: үзүм йегл, қағун йегл, осындағы у/ы-ның орнына қолданылған.
Оны осы күнде «үзім иегіл, қауын йегін» дер еді. Етістік жұрнағы
гл болуы – араб қаракесі əсері.
б) Араб əрібі қолданылғандықтан, диуан емлесі оқуға қиын болатынын ескеріп, М. Қашқари арабтың қареке əдісін (диакритивтік
белгілерін) қолданған. Мысалы, кл, иғй, ит брү (құл – йағы, ит–
бөрі) деп оқылмас еді. Мұнда ит дегеннен басқасы – түсініксіз.
Сол үшін ол сөздердегі əріптерге араб тілінің (қараке) асты, үстіне
қойылатын белгісін қолданған.
Дыбыстардың түсіріліп айтылуы туралы М. Қашқаридың көптеген мысалдарында сол заманның өзінде көптеген пікір айтылған.
Ол фонетикалық ерекшеліктер қазіргі түркі тілдерінде қайталанып отырылады. Тіл тарихымен шұғылданған түркологтар
М. Қашқари диуанын белгілі меже етеді де, одан əрі қарай көне
түркі ескерткіштеріне сүйене отырып, тарихқа дейінгі кезеңді
топшылауға мəдени мұраның материалдық қазбаларына сүйенеді.
Дыбыстардың сөз аяғында келуі туралы да нақты пікір
айтпағанымен, көптеген мысалдарды кездестіреміз: қ дыбысының
ұяң ғ дыбысына айналуына мысал:
Барды көзум йарұқы,
Алды өзүм құнұқы.
Қанда эрінч қанықы
Емді одзын (ұйқысын) өзгүрур.
Қазақша:
Кетті көзім жарығы (нұры),
Алды өзектің кұнығы (рухын).
Қайда кетті екен ол,
Енді ұйқысыз мазалайд.
1

Қашқари М. Диуани... І т. 114-б.
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Бұл алуандас фактілер тым мол, қазіргі қазақ тілі фонетикасының тарихына байланысты жайттар айтылады. Мұнымен, əрине,
фонетикалық тарихи ерекшеліктер түгелденбек емес. Ол туралы
əлі де арнаулы талай зерттеулер қажет. Бізге жеткен тарихи грамматика тұрсын, жай грамматиканың өзі де көне заманда болмаған.
Орта ғасырда грамматика жазып, грамматикалық тұжырымдар
айтқан М. Қашқари ғана еді.
М. Қашқари түркі дыбыс жүйесінде дыбыстардың 3 түрлі айтылуы бар дейді, олар мыналар:
1) ишбағ (арабша) – дыбыстың қатаң, жуан айтылуы;
2) имыла – дыбыстардың созылыңқы, қысаң айтылуы;
3) ишмам – жіңішке, жұмсақ айтылуы.
Метатеза. М. Қашқари диуанында өзі айтып отырған тухсый,
яғма (тукюй – түркі) тілдерінде сөйлеу тілінің əсерінен метатеза
кездесетінін, олардың екі түрлі айтылатынын көрсеткен.
Түркі тілдерін зерттеушілердің көпшілігі метатезаға көңіл аударса да факті таба алмай, бірер сөздің көлемінен аса алмай жүргені
бар. Сондағы айтатындары яғмұр – ямғур (жаңбыр) М. Қашқари
диуанында яғмұр да, жамғұр да бар1 жағмыр – жамғыр екеуін де
дұрыс дейді. Сонымен бірге сарымсақ – самырсақ, орта–отра,
талас–тасал, əпке–əкпе дегендерді де ұмытпаған.
Метатеза – тежеусіз сөйлеу еркіндігінен туады. Егер жазу тілі
(əдеби тіл) дамыған болса, сөйлеу тіліндегі ерекшелікті тізгіндеп,
əдеби норманы сақтайды да, жазуда бірізділікті қолдайды. Сөйлеу
тіліндегі метатеза кең тарап, жұртқа таныс бола бермейді.
Айталық, қазіргі қазақ тілінде метатезаның тамаша үлгісі
сөйлеу тілінің əсерінен гөрі дыбыстық (фонетика) заңға сүйенген
қатаң – п–қ, п, –к іргелес келгенде, бұл екі дыбыс орын алмастырып, қп–кп болады да, п дыбысы -қ–к-нің соңынан айтылады. Шындығында, алғашқысы – түбірден шыққан дұрысы еді,
соңғысы – заңдылық алып кетті.
Мысалы: құлын шапқылап жүр, мұны қазіргі бірде-бір қазақ
шақпылап жүр демес болар. Балтаны атай алмағандар шақпы
дейді. Сол алуандас пк орын алмастырып кп болады. Мысалы:
1

Қашқари М. Диуани... 1 т. 50-б.
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тарихи – əпке (əкпе), секпіл (тарихи сепкіл), текпі (тарихи тепкі)
тағы басқалар қазіргі қазақ тілінде фонетикалық заңдылыққа
айналған. Оның төркіні – осыдан бір мың жыл бұрын дерлік Махмуд Қашқари заманынан бұрын басталған процесс ұзақ ғасырлар
бойы дами отырып, кейінде ғана қалыптасқан.
Соның өзінде сөйлеу тілінде кездесетін орынсыз метатезаларды талас~тасал, орта~отра –ларды қабылдамаған. Солай бола
тұрса да, сөйлеу тіліндегі метатезалар жойылды, енді жоғалды деген пікірден аулақ болу керек. Сөйлеу тілінің еркіндігінен кейде
біліп, кейде білмей айту тағы бар, оны да ескерген жөн.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Фонетика проблемасында əлі жетілмеген, шешуді керек ететін
күрделі мəселелер бар. Олардың бəрі тарихи грамматиканың
міндеті емес. Тарихи грамматика дыбыс тарихын айтқанда алыс
өткен диффузоид дыбыстарды да, бүгінде де қалыптасып, дау-дамайы жоқ, қолданылып жүрген жалаң дыбыстарды да сөз етпейді.
Фонетиканың кейбір тарихи мəселесі, өткені мен келешегі
жөнінде сөз етеді. Міне осы тұрғыдан оқулыққа қажетті делінген
ерекшеліктер берілді.
Осылардан шыққан түйін мынау болды. Қазіргі тіліміздегі
дыбыстардың бəрі дерлік атам заманнан келе жатқан дыбыстар
екен. Бірақ олардың бəрі бірдей біздің айтуымыздай бола қоймаған.
Қазіргі ж дыбысы орнына дж аффрикаты айтылған, бертін келе бұл
аффрикат екіге жарылып д мен ж ажыраған, сөйлеу тілінде елеусіз
қалдығы ғана сақталған. Ал дз аффрикаты жайы да осы алуандас
екен. Тілімізде тарихи көне заманда д басым болып, даму барысында й-ге жол ашқан. Жұмыс ада болды, ада-жұда құтылды –
дегендер көне заманның қалдығы екен.
Дыбыс жүйесі бірімен-бірі байланысып, буын құрау, олардың үндесулері тарихи кезеңдерге сай дамып отырған. Бұл дыбыстардың жасалуы, дамуы, шыққан тектері туралы айтылады.
Бірақ кейбір даулыларына да пікір айтылады. Пікір айтуды қажет ететін жағдайлар еңбек көлемі көтермейтіндіктен, жол-жөнекей ескертілді. Мысалы, үндестік заңы Орал-Алтай тілдерінде
болуы туралы əртүрлі пікір бар. Біреулер бұл халықтардың
«дыбыстау аппаратының ерекшелігінен» (В.А. Богородицкий)
десе, енді біреулері – «рухани жалқаулықтан» (О.Н. Бетлингк) деген. Бұл пікірге қарама-қарсы пікірлер де бар (Қ. Жұбанов), екі
жаққа бірдей тең қараушылар да бар. Бұл сияқты шешуді керек
ететін шығыстық көлемдегі мəселе зерттеуді қажет етеді.
Тарихи морфология туралы
Морфологияның негізгі міндеті сөздің құрылысын тексеру болғандықтан, ең алдымен сөз морфемаларын қарастырады.
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Сөз қалай жасалды дегенде, түбір сөздің шыққан тегін, оның
мағынасымен тікелей байланысын, дыбысталуын жол-жөнекей
ғана айтады. Мысалы, қатты басқан табан бедерлі түсіпті
дегеннің грамматикалық құрылысын қарайды да, қатты дегеннің
түбірі қат екенін, табанның түбірі таб, бедердің түбірі – бед (із)
екенін анықтайды. Соңғы сөздің түбірі көне заманда бед деп те
айтылғанын лексиканың этимология бөлімі тексереді. Оның д дыбысы т-ге алмасу заңдылығын фонетика қарастырады.
Тарихи морфология қазіргі тілдің морфологиясын түгел
қамтымайды. Айталық, бір жұрнақтың не жалғаудың сан қилы
өзгерісін, оның қызметін қазіргі морфология түгел тексерсе, тарихи морфология оның тарихи негізгі мəселесіне ғана көңіл бөледі.
Бірақ, тілімізде жеке сөздің түбір саны да талайға барады. Тек қана етіс түбірінің өзі, омонимдерін есептемегенде, екі
жүзден астам екен, оның бəрінің тарихы қаралуы мүмкін емес,
бірақ үлгі көрсету қажет. Сондықтан тарихи морфологияда түбір
түрлендіргіш морфемалар – сөз түбірі лексика саласында айтылады. Дегенмен, тіл тарихында түбір сөздер туралы талас туғызып
жүрген «ашық буын» жағын түсіндіре кету керек. Түркі тілдері
негізінен бір буынды, əрі ашық буынды болғаны анық. Бұлар
жөнінде айтысқан Зайончковскийдің пікірін біздің тіліміздің
фактісі қолдайды1. Мысалы:
Түбір

1

Жұрнақ

Құрамы

Түсінік

жажақоқоқо-

З
й
й
и
ч/с

жаз+з
жа+й
қо+й
қо+и
қо+ч(ш)

жа+з – дым
жа+й – дым
(қой малы)
(қой сөзінің көне түрі)
(қошақан, қошқар дегендегі)

қоҚОсөкөкө-

З
З
й
р
З

қо+з
қо+з
сө+й (ле)
кө+р
кө+з

қо+з – ы
қо+з – дады
сө+й – леді
көру
көздеу

Автор бұл мəселе жайлы айтылған соңғы жылдардағы пікірлермен таныс болмағандықтан, оларға шолу берілмейді (Ред. – А.И.)
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Бірақ, біріншіден, бұлардың саны аз. Екіншіден, бұларды тарихи документпен дəлелдеу қиын. Өйткені олар – тарих дүниесінен
бұрын болған құбылыстар. Сөз түбірі де жанды организм сияқты
құбылыс. Жап деген етістіктің түбірі – жа-, жа–б–ады, жа–п–
ты, жа–у–ып қойды дегенде п, б, у, үш түрлі дыбыс өзара алмасады. Осылар сияқты бізге белгісіз көне құбылыс болмасына кім
кепіл бола алады.
Зат есімдер
Зат есімдер түбір жəне туынды болып екі топқа бөлінеді. От,
оқ, тау, қар сияқты зат есімдер түбір есімдер делінеді.
Түбір туралы айтқанда, жалғамалы (агглютинативті) құрылымды тілдерге оның мəні ерекше, оның соңынан жалғанатын
морфемалар түбірдегі ұйытқыға бағынады. Тілдің жалғамалы
болуын біреулер кемшілік деп санаса, Г. Вамбери бұл өте пайдалы, артықшылық1 деп санаған-ды. Мұның шынында да қолайлы
екені рас. Жалпы тіл білімі тұрғысынан қарағанда, роман, герман тілдерін зерттеуде тарихи-салыстырма методынсыз қия баса
алмайды. Жалғамалы тілдердің сөз түрлендіргіштерінен аттап,
түбірге барғанда ғана бұл əдіс қажет болады.
Сонымен бірге қазақ тілінің түбірі бекем орныққан. Түбір
өзгермейді. Өйткені түбір бір буынды болады. Олардың бір дыбысы өзгерсе-ақ, басқа түбір болады. Мұның тарихи дамуына байланысты кей түбірлер көне түркі тілінен ауытқуын айтып
отырғанымыз жоқ. Мысалы, құдық сөзінің түбірі құд екен, бір-ақ
етістік жасалғанда құй, немесе төбеңе құй қазды ма? дегендегі құй
болып, д дыбысы й-ге ауысады. Бұл өзгеріс – заңды даму барысы,
фонемалық өзгеріс жасамайды, мағынаға зарары жоқ.
Сөйтіп, тіл құбылысының тарихи морфологиясын көне түркі
тілінің алғашқы грамматикасының авторы М. Қашқари материалына қарай баяндап отырмыз.
Етістік түбірден жасалған туынды түбір есім. Туынды түбір
есімдер жұрнақ арқылы жасалады. Ол жұрнақ жалғанған түбір
жеке тұрып-ақ қолданылып жүрсе, енді біреулері жеке қолданудан
1

Вамбери Г. Очерки о Сред. Азии. М., 1968. С. 42.
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шығып қалады, оны өлі түбір дейміз. Шындығына келсек, өлі түбір
жоқ, бар болғаны, түбір бұрынғы мəнін жоғалтқан, жаңа мағына
ала алмаған. Күнделікті қажетке қызмет ете алмаған. Оның туынды түрі қажет өтеуге, жаңа мəнге ие болған.
Өлі түбірдің де бұрынғы мағынасын анықтауға болады. Оны
салыстырып анықтауға мүмкіндік туғызатын – сол түбірден
өрбіген сөз. М. Қашқари былай дейді. «Туынды түбірді тану үшін
мен жаңа бір қағида шығардым, ол – мынау: Етістік түбірден жасалатын есімдерге төмендегі 12 əріптің (дыбыстың) бірінің қосылуы
керек. Олар мыналар: а, т, ш, ғ, қ, к, г, л, м, н, у (уау)»1.
Біріншіден, М. Қашқари 12 деп санап отырғаны əріпті бір
дыбыс дейді. Дұрысында бір а əрпінің өзі е, ы, і, ə дыбыстары
қызметін атқарады. Сөйтіп, бір əріптің өзі 5 дауыстының орнына
жүреді. Осы он екінің ішіндегі у (айтылуы – уау), у, ұ, ү, о, ө бес
дыбыстың таңбасына татиды.
Екіншіден, 12-ге 14-ті қоссақ, 26 болады да, осыдан қайталайтын
бесеуін шегергенде, 21 дыбыс қалады. Бірақ М. Қашқари дауысты
дыбыстардың бəрі бірдей етістіктен есім жасай бермейтінін де
ескерген.
Үшіншіден, бұларды жұрнақ деп түсінсек, бұл дыбыстардың
алды-артында тіркесе келетін дауысты-дауыссыз дыбыстар бар
екенін, оларды М. Қашқари есепке алмағанын ескеру керек. Мысалы, өткініч деген сөзде қазіргіше – түбір етістік – өт, екінші
жақ, бұйрық рай, соған – кініч жалғанған, бұл – кін+ч деген екі
жұрнақ М. Қашқари айтқан к, н, ч жұрнағы бірден түйдек келіп
тұр. Осындағы 2 рет қайталаған дауысты і немесе ү есепке кірмей,
санға есептелмеген.
Диуанда зат есімдердің бір буынды түбірлерінен көптеген
сөздер берілген. Мысалы: от, өт, ит, ет, ер, оқ, ем, үн, бат
(құйқа), қат (қабат), қош (қошқар)2, сыр, шер, шыр (май), құр
(жіп), құз, қыз, құс, тас, көз, кез, күз, бол, бүл, тіл тағы басқалар.
Сонымен бірге одағайларды да ескерусіз қалдырмай, сөздігінде
беріп отырады. Мысалы: шыр (шыр етті)3, дік (дік тұрды, дік етті),
1

Қашқари М. Диуани... 1 т. 320-б.

2

М. Қашқари диуанында ч кездессе де, біз ша-мен беруді қолайлы деп таптық.

3

Бұларды Ысқақов А. «еліктеу сөздер» деп атайды. Қазіргі қазақ тілі, морфология.
Алматы, 1964. 335–354-б.
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сақ (сақ етті), шақ (шақ етті)1 тағы басқалар. Қазіргі қазақ тіліндегі
тоқал ешкі, тоқал сиыр дегендегі тоқалдың түбірі – тоқ, тоқ
ыйлқы – мүйізсіз мал, тоқал мал. Соқ – соқа ба-сы – жападанжалғыз, соқ ялынуз ер – соқа жалғыз ер (кісі), бек 1) берік, мықты,
2) тіпті бек, 3) нық – тіпті нық тағы басқалар.
Жұрнақтар. Жұрнақ, жалғаулар ертедегі түбір сөздердің
мағынасының əлсіреуі нəтижесінде грамматикалық байланыс
қызметін атқарумен байланысты шыққан. Біразының шыққан
тегі белгілі. Солардың мысалын қарастырайық.
а) үстеудің ілгері, ішкері дегендегі -гері, -кері жұрнақ екен
делік. Бұлар қазірде түсініксіз болса, бұрын дербес сөз екені, онан
шылауға ауысқаны, одан əрі жұрнақ болып, өзгеріп кеткені белгілі.
Осылардың түбірі – іш, іл де, -гері, -кері – жұрнақ. Іш деген
түбір – бізге мəлім. іл түбірі – дыбыстық өзгеріске ұшыраған ал
деген сөз (бір нəрсенің алды), жұрнақтары:
-қары
-ғары

кері
-гері

-қар
-кер

-ғар
-гер

-ар
-ер

-ыр
-ір

Көне түркі жазу ескерткіштерінде -қару, -ғару, -керу, -геру
сипатында кездеседі, мысалы: құры+ғару, таш+қару (Күлтегін
ескерткіші). Бұл – о бастағы қар, қара (бір қара, нəрсе), сонан
етістік – қара, қару болып мағынасын жоғалтқан.
Мағынадан ажыраған шылау сөздің дыбысы өзгере бермек.
Соның салдарынан етістік заңына сай жұрнақтың саны артып отырады. Осы жұрнақтың жоғарыда аталған он екі түрінен өрбіген
қон

қа
ға

қы
ғы

ке
ге

кі
гі

к
к

жұрнақтар бар.
Мұның алдыңғысы мен соңғысының арасындағы мағыналық
алшақтық бізді ойландыруы мүмкін. Жұрнақ сөздің мəнінен
ажырағасын, мұрнын тесіп, бұйда таққан тайлақтай сөйлеу тілі
жетегіне ере береді.
1

Қашқари М. Диуани... І т. 320-б.
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ə) Есім жасайтын
қон

қан
ған

қын
ғын

кін
гін

ан
ен

ын
ін

Н

жұрнақтары бар. Осылардың көне түбірі қон XІ ғасырда бар екенін М. Қашқари айтпаса, аңғармауымыз да мүмкін. М. Қашқари
диуанында: тұрғын дегенді – тұр+қон, тұтқын-ды –тұт+қон,
көшкін-ді–көш+-қон деп жазды да, бұл – екі түбір, соңғысы қон
деген сөз дейді. Сөйтіп бұлар қосарлана жүріп, шылауға айналған
қон, бара-бара мағынадан ажырап, үндестік заңына бағынып,
тұлғасын өзгертіп, жұрнаққа айналған.
Жұрнақтың көз алдымызда болып жатқан өзгеріс процесі туралы бір дерек: келе>тұрған келетұғын>келетін: барғаннан
соң>барған соң>барғасын дегендер жұрнаққа айналғаны белгілі.
Көне дүниеде көлеңкелі нəрсе көп, жайшылықта айтыла береді
де, мəн берілмей жүре беретін фактілер болады. Мысалы, керек
дегенді күнде айтамыз да, оны көне кезде көрген болды деп ойлаймыз. Өйткені керек формасы қажетті өтеуге жұмсалады. Осы
сөздің түбіріне қосылған жұрнақ:
қақ
ғақ

кек
гек

қық
ғық

кік
гік

уық
уік

ық
ік

ік
іу

Қақ – о бастағы түбір сөз. М. Қашқари қол+қақ (құлақу),
шал+қақ екі сөзден біріккен дейді. Екінші компонент біздің
тілімізде жұрнақ болып өзгерген Орхон-Енисей ескерткіштерінде
құлақ емес, қолқақ түрінде жазылған. Тілімізде тон деген сөз
бір кездерде жалпы киімді атап, кейін мағына екі жарылып, бір
жағы тері киімді атаған, екінші жағы жұрнақ болып кеткен, мысалы: іш+тон М.Қашқари (ыштан), қап+тон (қап –тан), чек+тон
(шекпен), т.б. екі түбірдің қосылуынан жасалған. Осы жұрнақ тон
мағынасынан ажырап:
тан
тен

тын
тін

болып өзгерген.

Қазақ тілі тарихынан

452

Бірақ дыбыстық үйлесім сырт тұлғасының жақындығына қарай талайды алдатады. Мысалы, аш жұрнағы 2 түбірден жасалған: құм+іш (құм+аш) кұмға сүртсе ашылатын зат қасиетінен;
қол+аш (құлаш) аш – етістік түбір. Көм+еш (отқа көмген нан)
көм+аш, тоқ+аш (тоқаш нан). Бұлар есім түбір аш (ас). М.Қашқари
диуанында осы екеуі де бар, біріне-бірі үндес, үйлес екен. Бірақ
екі басқа түбірден өрбіген. Осы алуандас басқа жұрнақтар да бар.
Оларды ажырата қарауымыз керек.
Өлі жұрнақ. Көптеген жұрнақтардың түбірін табу қиын.
Анықтап зерттесе ғана түбірін ажыратуға болады. Мысалы, сын
дай
тай

дей
тей

есімнің жұрнақтары тег-тег~тек–ата тегі. Оны салыстыра
қарастырса, – тағ, -дағ түріне апаруға болмас еді.
Сондай-ақ, басында бір сөзден, яғни бір түбір тұлғадан жұрнаққа ауысқанда олардың түрі көбейеді. Етістік бір түбірден
қыр
ғыр

кір
гір

кі
гі

жұрнаққа ауысқан түбір екеу екені бірден көрінбейді. Айталық,
қас+қыр деп бөріні атаса, малға шабады-мыс деген ұғымнан
шыққанын білеміз. Мұның екі түбірі де айқын. Ұш+қыр дегенде, жаңағы> қыр жұрнағына толық үйлестік бар екені көрінеді.
Дұрысы олай емес, мұның екі компоненті де өзгерген ұс (ас) жəне
-қар. Ұш – құстың ұшуы емес пе? Сол ұшудан алынған, ол – рас.
Бірақ ұш түбірінің көнесі ұс, арғы тегі – ас, -қар жұрнағы жоғарыда
айтылған қар, қарай, қару, ар.
Сөз тудырғыш жұрнақтар негізгі екі арнадан шыққанын
айта кету керек. Біреуі – басқа сөздердің шылауына ере жүре
мағынасын жоғалтқан түбір сөздер. Екіншісі – қос сөздердің бір
сыңары мағынасын жоғалтып түрленген. Бұлардың жұрнаққа
айналу жолдары негізінен сыбайлас. Ал, жұрнақтың өзгеруі сан
қилы. Сондықтан тақыр<тақ+йер (тақ+дер) тақыр жер ме? Болмаса, тақ+қыр ма? Осындайларды сабақ барысында қарастыруға
да болады. Түбір сөздің жалғауға айналуы өз кезегінде айтылады.
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Осы сияқты жалаң түбірлермен қатар есім сөздер етістік
түбірден жұрнақ арқылы жасалатынын айта келіп, М. Қашқари
бұрын ешкім айтып көрмеген, қолданылмаған жаңа қағида
шығарды. Жұрнақ арқылы сөз жасаудың жаңа жолын тапты.
Сөйтіп ол жоғарыда саналған он екі (шынында 22) варианттарын қоса, онан да көп жұрнақты жеке-жеке көрсетті. Енді сол
жұрнақтарды қарастырайық.
М. Қашқаридың диванындағы өлі жұрнақтар. Бұған бүкіл
дауысты дыбыс жұрнақтары айтылуымен бірге, олардың қатысы
бар жұрнақтар арқылы етістік түбірден жаңа сөз жасайтын аффикстер түгел кіреді.
Мысалы: білге–білгір сөздерінің түбірі біл – деген етістік дейді.
Олай болса, түбір – біл болады да, жұрнағы -ге, мұны арабша -ға
деп жазады да, -ға–ның а дыбысын өлі деп санаған, Шырыч+ға,
түбірі–шыр дөңгелек кесе, шыны), татыр+ға, түбірі – тат (таза,
тақыр), чег+р+ке, шек – шегіртке. Мұнда +ға, -қа, -ке жұрнақ
екені бізге аян, бірақ М. Қашқари диуанындағы реестр сөздерді алфавит тəртібіне құрмай, дыбыс санына, əріп санына, сөз таптарына
құрған. Сол үшін -қа, -ға -ны жұрнақ деп санамай, а-ны жұрнақ
деп, əліптің ыңғайына қарай құрған.
М. Қашқари етістік түбіріне қосылған сөз тудырғыш жұрнақтың
соңғы дауысты дыбысын жұрнақ белгісі еткен.
-ке, -ге жұрнақтарының -е дауыстысына мысал ету үшін диуанда үк түбірінен үке деген сөзді беріпті1.
Өзбек тіліндегі ака, қазақ тіліндегі еке (Би+еке, Тас+еке) осы
үке – ден шыққанға ұқсайды. Мұның арғы тегі ақа (аға). Егер
осы сөздің соңындағы а жұрнақ болса, оның түбірі өк, өг (ой)
1
Бұл сөздің қалай, қашан жасалғаны туралы бір аңыз əңгіме бар. Сонау ерте
заманда Александр Македонский (біздің заманнан бұрын 356–323 жылдарда өмір
сүрген) əскері жақындап қалғанда М. Қашқаридың айтуынша, түркі ханы (Үйсін –
деп түсінген жөн, бұл арада жалпы түркілер емес, тукюйлер) ылғи жігіттерді қарсы
жібермек болғанда, уəзірі келіп: бұлар тəжірибесіз, жауды жеңе алмайды. Бұған
үкелерді жіберіңіз. Өйткені, үкелер сан жорықты өткерген, қан майданды кешкен, шым
болаттай шыныққан қарт жауынгерлер, соларды жіберіңіз, – деген екен. Сонан былай
қарай үке сөзі «тегін» деген көне лақаптан бір дəреже ғана төмен əскери лауазым аты
болып кетіпті дейді. Шығыс халықтары Ескендір Зұлқарнайын деп, əулие санайтын
Александр – юнан (грек) Македония халқының Филипп ІІ патшасының баласы еді.
Бұл алғаш рет түркілерден соққы жеп, кейін шегінген.
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ақыл мағынасында қолданған деген пікір туады. Бірақ осындағы
мысалға қарағанда, М. Қашқари диуанында тек қана дауыстыға
біткен -ма/-ме, -па/-пе, -қа/-ға, -ке/-ге, -кі/-гі, -лы/-лі деген
жұрнақтарды əліп жұрнағы деп белгілеген.
Етістік түбірінен жұрнақтары арқылы жасалған сөздерді топтастыруы ашық қалып отырады. Қылынышланма (қыл+ын+
ыш+ла+н+ма) деген сөздің морфемаларын жіктесек: қыл – түбір
етістік, -ын – ырықсыз етіс, -ыш қимыл атауының жұрнағы, -ла
етістіктің бұйрық рай жұрнағы, -н ырықсыз етіс, -ма етістіктен
есім жасайтын жұрнақ. Сөйтіп, бір түбірге қат-қабат жалғанған
бес жұрнақ бар екен.
Бұл алуандас сөздер диуанда баршылық. Мысалы: юм+ыр+
т+ға үш жұрнақты болса да, М. Қашқаридың түсінігінше, өлі
жұрнақ тобына кіреді.
М. Қашқари дəуірінде осылай таптастыруды дұрыс десек:
қарын+ча а жұрнағы тобына жатады да, қарын+чак қ жұрнағы
тобына жатады. Сөйтіп бір жұрнақ екі топқа жарылады. Мұның
қолайсыздығы міне осында. Осының өзіне де былай болуы оңайға
соқпаған. Сондықтан да ол: – Осы сөздік түбіме жетті (өмірімнің
ақырына жеткізді), – деп, қынжылған. Өлі жұрнақ тобындағы
жұрнақтардың жайы міне осындай. Есте болатын жай, жұрнақтың
тегін іздегенде, ешбір жұрнақ жалаң дауыстыдан жасалған емес.
т жұрнағы. Етістік түбірден есім жасайтын -т жұрнағы туралы
бар болғаны качт (қаш) – кач+ды, кідз- кідзт (қазақша – киіт кию)
мұның түбірі – қи<қиг.
М. Қашқари диуанында бұл жұрнақ арқылы жаңа сөз жасалуда -ат/-ет, -ыт/іт, -т тұлғалары түгел қамтылған. Мысалы: тіг,
тігіт – тігу етістігінен, чығ – шығыт (шығу), түб (түп) – түбіт,
сығ (сық) – сығыт (сықпа, сығынды), құр – құрт, көч – көчет, у
– уыт, өл – өліт (өлітші – өлтіруші) тағы басқалары іт дыбысына
аяқталатын жұрнақтар, бірақ бұлардан кейін келетін қосымшалар
өте көп. Ондайлар М. Қашқари диуанында жиі ұшырайды. Мысалы, ұлтланды, үг – үгітілмек, өл – өлтіл-мек (өлтіріспек) сияқты
қосымшалар қосыла береді.
ч жұрнағы. Етістік түбірге -ч – жұрнағы қосылу арқылы жасалғандар. Мысалы: көм+ач, немесе көм+аш. Калач тайпа аты –
қал+аш, бұл сөздердің түбірі – көм, қал етістігі. Өт етістігінен
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өт+ін болып, одан əрі -ч жұрнағын қосу нəтижесінде өтініч,
өк+ін+ч, ау+ын+ыч (көңіл ауу), ем+ін+іч (емінгіш) тағы басқа
туынды сөздер жасалған. Тексте: ол анар (оған) өкініч қылды –
делінген.
Бұл ч жұрнағымен ш жұрнағының жігін айыра білу қажет.
Оларды бөлудің негізгі үш жолы бар.
Біріншіден, ч мен ш біріне-бірі – жақын дыбыстар болса да,
бірі – аффрикат (алғашқысы), екіншісі жалаң.
Екіншіден, М. Қашқари сөздігіндегі сан есімдердің реттік түрі
ч дыбыстары арқылы айтылған. Мысалы, онынчы – онынч.
Үшіншіден, көне түркі тілдерінде бұл жұрнақтың ш түрі басым болып отырады. Басқа түркі тілдерімен салыстырғанда,
азырақ қолданылатын қазақ тілінің өзінде де ч-ні кейбір жерлерде, əсіресе албан, суандар (шал дегенді чал, шақ дегенді чак,
шөл дегенді – чөл, шым дегенді – чым деп сөйлеу тілінде) əсіресе
анлауытта жиі қолданатыны бар. Əдеби тілге əсер ете алмаса да,
бұл фактіні бекер дей алмасақ керек. Өйткені əдеби тілдегі ш-ның
қолданылуында қандай заңдылық болса, бұл ч-нің айтылуында да
сондай заңдылық əрі оның тарау шегі бар.
ш жұрнағы. Сөз жасауда ш – ең өнімді жұрнақтың бірі.
ш жұрнағына мысал етіп: біл – біліш, ұр – ұрыш (ұрыс – соғыс
мағынасында), тұқ – тұқыш (түй – түйіс) сөздері көрсетілген.
Əрине -ш/-с дыбыстары түркі тілдерде ауыса беретінін, ал бір
тілдің өзінде -ш/-с жұрнақтары есімнен гөрі етістіктің етіс формасына тым бейім екенін ескерген жөн. Мысалға күрес, ұрыс, шығыс,
мініс дегендерді алсақ, есім сөздерге жақын1, сол үшін оларды көптеген авторлар есім деген. Солай-ақ болсын. Бірақ, оның
өзінде, яғни Махмуд Қашқари заманынан бері тоғыз ғасыр өтсе де,
ортақ етістен ажырап кете алмауы бар емес пе? Неге бұлай?
Мысалы, ұр етістігінен ұр+ыс есімі жасалған екен. Мұның
екі мағынасы бар: бірі – соғыс, таяқпен ұрыс, екіншісі ұрыс,
ұрысты, сөзбен ұрысады. Аз да болса, дыбыстық жарықшақ кіре
бастаған. Алдыңғысы – бір құрал алып ұрысу, соғысу, сол баяғы
күйін сақтаса, соңғысын – сөзбен ұрсады маған – деп, жұрнақтағы
1

Қазіргі қазақ тілінде -с/-ш жұрнағын етістіктен есім жасайтын, «етістіктен етіс»
жасайтын деп, екі салада қарап жүр.
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қысаң ы – дыбысы түсіріліп айтылу нəтижесінде іргесін аулақтата
бастаған. Өйткені, тіл-тілдің бəрі де омонимнен аулақ болғысы
келгенде дыбыстық, тұлғалық дифференцияны қолданады. Ортақ
етіс жасағысы келсе, ұрысады болады. Сөйтіп, бірі – ұрыс, екіншісі – ұрс болып, бөліне бастаған екен. Осылай бола тұрса да, ортақ
етістен ажырап кетті дей алмаймыз. Өйткені бұлардың көпшілігі
объект, субъектісін дараламай, екі, онан да көп болуын талап етеді.
Мысалы: күрес – кіммен, немен деген сұрауды ойымызға салады.
Шығыс, неден деген орын туралы ұғымнан ажырамайды.
Ойнап қырға шығысты (Батырлар жырынан) дегенде, екі батыр бір төбеге шықса да, екеуі екі төбеге шықса да мейлі, екі жақта
біріне-бірі қарсы шықса да бəрібір – екеуінің əрекетін ұластыруға
дəнекер – осындағы -ыс жұрнағы. Қорытып айтқанда, бұл жұрнақ
есімде де, етістікте де қалайда аралас қатыстықты білдіреді. Күреске
түсті, онымен күресті дегенде, бірі – есім, екіншісі – етістік бола
тұрса да, ортақ қатынас, байланыс барлығын аңғартады. Бұл сипат
осы жұрнақтардың негізгі қасиеті. Бұл қасиет М. Қашқари заманында да, көне түркі ескеркіштерінде де өнімді болған, қазірде де
солай.
Мініс аты, мініс бермейтін мал дегендердегі мін етістігінен іс
жұрнағы (М. Қашқарида ш жұрнағы) арқылы жасалған есім дейік,
оның ішінде зат есім болсын, сонда да ортақ бір жайды аңғартады.
М. Қашқари диуанында соқ – соқыс болуымен қатар сүң–сүңіш/
сүңгімен соғысу деп те айтылады, мысалы.
Менің біле кеңешді,
Білігі меңа теңешді.
Арин біля сүңішді,
Алплар башын ой йоуар (жояр)1.
дегендегі сүңіш біздің тілімізде сүңгілесу болып қалыптасқан.
Көне түркі ескерткіштерінде соғыс мағынасында.
М. Қашқари диуанында ш жұрнағы жəрдемімен жасалған есімдер мол кездеседі. Онда: кір деген түбірден – кіріс екі мағынада:
1) іске кіріс, 2) садақтың оқ тұратын кертігі, саг (сау) – сағаш (сауыс), тіг – тігіш, бол–болыш, қал–қалыш (қалыс қалу), кел – келіш,
біт – бітіш, көр – көріш, чаб – чабыш, ту – туыш тағы басқалар
1

Қашқари М. Диуани... ІІІ т, 402-б.
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өте жиі ұшырасады. Біз мұнда ортақ етіс жұрнағын салыстырып
қарастырдық.
ғ жұрнағы. Қазіргі түркі тілдерінің барлығында дерлік ғ жұрнағы басқа дыбысқа ауысып кеткен.
1) М. Қашқари диуанында ар (ары) – етістігінен ар+ығ (таза,
сұлу) жасалса, қазақ тілінде ару болып қалыптасқан. Шұға пьесасында: Ақ ару ақырғы рет амандасам дегенде, ару сөзі, арығ
дегеннің қазақ тілінде айтылуы.
Екіншісі – арығ сөзіндегі ғ жұрнағы тағы бір түрге қатаң
қ жұрнағына ауысқан екен, арық (су ағатын арық) сөзінің,
аяғындағы қ арығ сөзінің соңындағы ғ екен деуге болмайды.
Өйткені ол сөз Қ. Қашқари заманынан əлдеқайда бұрын жазылған,
Орхон-Енисей түркілері ескерткіштерінде арық-тұрық, болып
жазылған (Күлтегін кіші ескерткіші, 8 шумақ). Бұл сөз арық формасында бар екенін М. Қашқаридың өзі де айтқан1. Көне түркі
тілдерінде арық та, тұрық та (арық-тұрақ) болған. Олай болса,
М. Қашқари тұсында қатаң қ мен ғ жұрнақтары аралас айтылып,
қатар қолданылған.
Өйткені М. Қашқари ғ деп белгілеген жұрнақтың не алдынан, не соңынан дауысты дыбыстың айтылуы диуанда айқын
көрінеді. Мысалы: -ғу/-қу, -қ түрлерін -ғ жұрнағының өзгерісі деп
көрсетіпті. Быч деген етістіктен быч+ғу (татар тілінде пышқы–
пычақ), кес – түбірінен кəс+ку (кескі), салыстыр: «жауға шапсаң – кескірді ал», немесе кескілескен жау, туынды түбірі – кескі
екені айқын. Ор – етістігінен ор+ғу, орғы болуы да осы қағидаға
сай.
Сөйтіп, -ғ жұрнақтың негізгі көрсеткіші ретінде аталады да,
оның түрлі өзгерістері қ вариантынан басқасы, осы топқа түгел
қатысады. Сондықтан М. Қашқари йайлағ (жайлау), қышлақ,
(қыстау) дегеннің -лақ, -лағ жұрнақтарын түгел атамай, тек қана ғ
жұрнағы деп көрсетсе, басқа жерде -лағ/-лақ жұрнақ дейді. Осыны
сынай келіп, С. Муталлибов: -лағ жұрнағы деу керек еді, əйтпесе
етістіктен жасалған есімдер деген қағидаға қайшы келеді2, яғни,
қыш, яй (қыс, жаз) есім сөздер ғой – деп Махмуд Қашқаридан
қате таппақшы болыпты.
1

Қашқари М. Диуани... І т., 46-б.

2

Қашқари М. Диуани… І т., 52-б.
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Бір затты адам баласы алғаш танығанда, оны сипаты мен əрекетінен түгел таниды. Олай болмаса, зат танылмақ емес. Сондықтан алғашқы тұтас, түйдек ұғым жүре келе түрліше болып,
бұтарланды. Мысалы, өлең, би, музыка бірінен-бірі жіктелмей, тұтас
культ болып түсінілген кезең болғанын орыс философиясының
атасы саналатын академик Ф. И. Буслаев айтқан болатын. Ол
ұғым бертін келе біртіндеп бөліне бастаған.
Сондықтан анахронизмге бой ұрып, орта ғасырдағы құбылысты XX ғасырдың екінші жартысында тұрған тіл тұрғысынан қарауымыз орынсыз болмақ. М. Қашқари кезеңінде қыш, яй етістік
қалпынан ажырап кетпеген, сондықтан, оны етістік деп берген. Бұл
жөнінде де М. Қашқари өзінен кейінгілерден əлдеқайда жоғары
тұрғанын көреміз.
-к/-к, -ғ/-г жұрнақтары. Бұл жұрнақтар да жалаң емес, түрлі
фонетикалық варианттары көп. Олардың кейбіреуін схемамен
көрсетсек (ғ жұрнағын да қосамыз), ол мынадай болады:
қақ
ғақ
кек
гек

қық
ғық
кік
гік

ық
ығ
ік
іг

-қ
-ғ
-к
-г

қағ
ғағ
кег
гег

қығ
ғығ
кіг
гіг

-қ
-ғ
-к
-г

Бұдан басқа да олардың түрлері көп. Мысалы, ағ+лағ, ау+лақ,
бұз+лағ, бұз -лық, таш+тағ, тын+шығ, түш -лік, іш+лік
(ішім+дік), қуғыр+сақ, бас+рық (бастырық), тұт+сығ (тұтқыш),
бат+сығ (батыс), баш+мақ, қыс+мақ (қыспақ).
Бұл жұрнақтар М. Қашқари диуанында өте өнімді, жиі
қолданылатын болған. Сонымен қатар, жұрнақтардың күрделі
түрлері де баршылық, мысалы, бар –ығ+сақ, ал –ығ+сақ, өз -гі -лік
(езілетін), кел -іг -сек тағы басқалары болса, ал дегеннен ал+ық,
іч- дегеннен іч+ік (түлкі ішік, құндыз ішік), өр–өр+ік (өру, тасу),
су өрік (су тасыды) тағы басқалар бар, мысалы:
Оғрақ ері – тоғрақ,
Иемі анын, оңлақ,
Сүті ұза сағрақ,
Иері тақы ағлақ, т.б.
л жұрнағы. Бұл жұрнақ арқылы жасалған жаңа сөз өте сирек
ұшырайды, сондықтан ол орта ғасырдың өзінде-ақ өнімсіз жұрнақ
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болып етістіктен есім жасауға шабан қатынасқаны аңғарылады.
М. Қашқаридың өзі де бір-екі мысалмен шектеліп, оның сырын
ашпай қалдырып қойған. Мысалы, біч+іл+ді-ден, быч+ғыл, тарылды – дан тар – ғыл болады депті де тоқтапты.
Бұл жұрнақ арқылы өк (өг) (өзге) дегеннен өкіл (бөтен адамдар) құр+а+л (құрал, сайман), қақ етістігінен қағ+ыл (қағал жер),
шақтан, шағ+ыл (құм) жасалса да, олардың саны тым аз.
Оның үш түрлі себебі бар: 1) Басқа тілдерде л дыбысы болса,
оның орнына бізде т, д дыбыстары жиі қолданыс тапқан. Мысалы,
үндестік заңы бойынша л-дан басталатын қосымша тек қана дауысты дыбыстан кейін ғана қосылады. Осы қағиданы о баста дауысты дыбыстар қатарында болған сонор р дыбысы ғана бұза алады,
2) ерекшелігі – сөз ортасында л-дың түсіп қалғыштығы, 3) қазақ
тілінің рухына л жұрнағы сай келе бермейді.
Сондықтан болса керек, көне түркіше сіңіл, қазақша – сіңлі,
көне түркіше тұғрыл, қазақша – турам (бір турам ет), көне түркі – қартал ат, қазақша қартаң ат, қырғыл – қырма – (сақал)
тағы басқалары. Кейбір сөздегі л дыбысы қазіргі қазақ тілінде
түсіп қалады. Мысалы, көне түркі тілінде: қызламық, қазақша
қызамық (корь), қашқалақ – қашақ (сиыр қашақ болды), башлық –
башақ (егіннің), алмыла – алма, болмаса: л орнына т/д дыбысы
айтылады. Мысалы, тұтұмлығ – тұлымды, қарынлығ – қарынды
(қарынды кісі), еңлік тон – енді тон, яшлығ көз – жасты көз, ярағлығ – жарақты тағы басқалар.
Сөйтіп, көптеген түркі тілдерінде де, көне тілде де -лы/лі,
-лыг/-ліг жұрнақтары келген жерде дауыссыз дыбыстан кейін
-ды/-ді, -ты/ті, -дық/-дік, -тық/тік жұрнағы қосылатыны қазақ
тілінің л дыбысын жатырқауынан деп түсінген жөн. Кейбір етістік
түбірден есім сөздер жасалуы, мысалы, ашымал, түнемел, танымал, татымал дегендер көне заманғы есім түбірлер аш–ы, түн+ə,
тан+ы, тат+ы тірі түбір мен өлі түбір жұрнақтар ұласып жеткен.
н жұрнағы. Етістік түбірден есім жасайтын бұл жұрнақ арқылы
ақ етістігінен ақын (ақ+ын), жи етістігінен жиын (жи+ын) деген
сияқты сөздер жасалған. Қазіргіше:
Келсе аға тарқаным (қолдасым),
Тарап кетпес төркінім (тайпам).
Жазылады тырысым,
Енді шеру (əскер) жер көшер.
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деп, төркін сөзін тайпа, қауым орнына қолданғанын айтады.
Бірақ қыз төркүнге келді – дегенді бірнеше рет мысал еткен.
Сондай-ақ құзғын сөзін күз – гон (құз – қон), құзға қонатын құс
атауы – деуі де ықтимал. Бəрінің ортақ қузғоның – йоғач башында – Бəрінің ортақ құз ғоны делінген. Құшғон – құш–қон, ағаш басында, үшғон (үш–қон) де айтылады. Тұрғын су дегенді тұрқон
су десе, тұтқын–тұтқон сияқтылардың болуы рас, тоқсан, сексендер – тоқуз он, сегіз он екі сөзден құралған қосарлы сөз болып,
соңғысы мəнін жоғалтып, жұрнаққа айналып кеткен: құш – қон,
тұт – қон, тұр – қон түрінде болып, бертін келе құң – ғұн, -қын/
ғын, жіңішке – гін/кін болуы əбден заңды. Сонау хун дəуірінде
біздің заманнан 3 ғасыр бұрын күзгі жалпы мал-жанды орналастыру жиынын хундар геш (кеш) – жон (жөн) деп атап, біріктіріп
жазғанын айтқамыз, мыналар – соның сілемі.
Мағыналы түбір сөздер үнемі жалғаса айтылуы нəтижесінде
соңғы компонентінің мағынасы əлсірейді де, бара-бара жойылып, шылауға айналып, онан əрі жұрнақ ретінде біріге бастайды.
Олардың бұл процесі толық орындалса, үндестік заңына түгелдей
бағынады да, дыбыстық деформация болады. Мысалы, жоғарыда
айтылған келе турған, келетұғын, келетін, т.б. Егер процесс
аяқталмай тоқырап қалса, онда не жуан, не жіңішке күйін сақтап
қалады. Мысалы, келе ғой, атпен кел.
Бұл жұрнақ арқылы жасалған көптеген сөздер көнеріп, жұрнақ
пен түбір жымдасып, өлі түбір, өлі жұрнақ болып кеткендері де
жеткілікті. Мысалы: жалын, нарын, тиен, ерен, ерін, есен, күрен
(күймелі арба) – күрен жол тағы басқалардың түбірі мен жұрнағы
қазір де айрылмайды. Қар+ын деп бөлуге болар еді, онда түбір
өлі болады. Бұл жұрнақтар тобы жоғарыдағылардай мол болған.
Оның ішінде -ң (қат+а+ң, бос+аң, т.б.) варианты да бар.
Бұл н жұрнақ па, əлде түркі тілдерінде белгісіздік көрсеткіші
ме? Ингредент пе? Əйтеуір осы н көп жерде келеді. Біз бұл арада өздік етіс жұрнағын айтып отырғанымыз жоқ орта+н+шы,
екі+н+ші, ме+н, се+н тағы басқасын айтып отырмыз. Оны жұрнақ
н-мен шатастырмау керек.
м жұрнағы. Бұл жұрнақ бұрын өнімді жұрнақ болған. Қимыл
етістіктерінен есім жасай қоятын əрі оңай, əрі икемді жұрнақ
болғасын күні бүгінге дейін қолданудан қалған емес. Бұған мы-
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сал: жүр–жүрім, іш–ішім, бас–басым, ас–асым (бір асым ет),
піш–пішім, тіл–тілім, той–тойым,, т.б. М. Қашқари бұл м-нен
басталатын жұрнақтарды бөлек берген. Мысалы: бас–ма (баспа),
кес–ме (кеспе), т.б.
у (уау) жұрнағы. Бұл əріп жеке у (жарты дауысты у), қысаң
ү дыбысына келе бермейді, көбінесе қосарланып, -гу, -қу т. с. с.
болады. Мысалы, ат бошуғу болды – ат бос (ау) болды, ат тұшағу
болды – ат тұсаулы болды, қарағу кіші – қарау кісі, тірегу – тіреу,
керегу – кереге, кек көрді керегу юзты – кейіс көрді, керегесін
жүктеді, кезеку ұзын болса, елік күймес – кезеу (көсеу) ұзын болса,
қол күймес.
Ең əуелі, бұл жұрнақ -ғұ/құ, -қу/-ғу түрінде болғаны,
біріншіден, біздің тіліміздің фонетикалық өзгешелігі, бұлар кірігіп
у дыбысына айналады. Онда у дыбысының созылыңқы, я шолақ
айтылуы түбір сөздің ыңғайына қарай болады. Мысалы, қыра-ғу,
бұзағу, білаку дегендер: қырау, бұзау, білеу (қайрақ) болып айтылады.
Екіншіден, бұл -ғу, -қу, -ку, -гу, – біздің тілімізде не дауысты
у, немесе жарты дауысты у (тау) болады.
Сөйтіп, көне түркі тіліндегі етістіктен есім жасайтын
жұрнақтарды шоли келе қазіргі қазақ тілімен салыстыруға болады
екен, бұлардың арғы тегі бір екен деп қорытуға болады.
Біріншіден, мұнда қазіргі дамыған тілмен арада өткен мың
жылдық уақытты ескерген жөн. М. Қашқари бұл қағида етістік
түбірінің бəріне де, туынды түбірлерге де тиісті үлгі дейді. Рас
М. Қашқари бүкіл жұрнақты тізбелемей немесе жеке-дара талдамай, он екі əріпті негізге алып, оңай жол тапқан.
Екіншіден, осында көрсетілген шартты жұрнақтар автордың
пікіріне сай келіп, аз сөзбен көп жағдайды түсіндіре алған. Бірақ
есімдерден есім туғызатын жұрнақтарға соқпай кетуіне себеп болған жағдай – есімдер өзінен-өзі түсінікті деген пікірдің
тұрақтылығынан болған.
Үшіншіден, есім деп тұтас алса да, оның ішінен сан есім, сын
есім, есімдіктерді диуанның əр жерінде жеке атап, əрқайсысының
өзіне лайық қағидасын айтумен бірге олардың жасалу жолдарын
да көрсеткен.
Осыларды айта келе есім сөздердің құрылымы туралы айтқанда,
түркі сөздері ат, ер сияқты екі əріптен бастап, жеті əріпке дейін
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болады, одан артық болмайды деп тұжырымдаған. Бұлай болуы
оның заманына, араб əрпіне сай болар. Мысалы, жамғұр, ямғұр
(жаңбыр) төрт əріпті – жмғр, көмілдірек (емілдірік) кмлдрк – алты
əріп, зарғұнжымүл (бір өсімдік атауы) зрғнжму жеті əріп – деп,
арабша əліппемен жазуға сүйенген.
Сын есімдер
Сын есім біздің заманнан əлдеқайда бұрын бар екені бірен-саран
ұшыраған материалдардан белгілі. Оны хун, үйсін тілдері туралы
айтқанда, мысалға келтіргеміз. Орта ғасырдың əдебиеттерінде сын
есімнің түр-тұлғасынан асып кеткен өзгешелікті ұшыратпаймыз.
Негізі осы күнгімен бірдей. Қызылы – қызыл, ағы – ақ. Көне түркі
ескерткіштерінде, Талас-Орхон жазбаларында негізгі сапа сындары кездеседі. Мысалы: ақ ат, боз ат, яшыл өкүз (өзен), торығ
ат (торы ат), сүчіг сабын, йымшақ ағын арип, ыран бұтұнығ анчи
яғытур ерміс.– Тəтті сөзін жұмсақ аузын (тілін) алмай, жырақ
елді жағытады (жақындатады), иінішке, юған (жуан) – дейді
(Күлтегін).
Осындағы сүчіг М. Қашқари диуанында «шырын, тəтті»
делінген. Ырақ қазіргіше «жырақ». Негізгі сын есімдердің
көптеген түрлері бар. Бірақ бұл ескерткіштер фактіні береді де,
сырын құпия ұстайды.
Сондай-ақ ұлуғ еркін йағы болты – Ұлы еркін жау болды дегендегі улуғ осы күнгі ұлы. Кічіг сөзіне мысал: талуйка
кічіг тегмедім (телегей-теңіздің сыңары) – телегейге кіші (ғана)
тимедім. Стиль айырмашылығы, дыбыстық ерекшелігі бізді
жатырқатады. Болмаса, бізге түсініксіз ештеме жоқ. Осындағы
сөздің бəрі қазіргі тілімізде бар.
талуй – қазіргі қазақ тілінде телегей (теңіз),
-ка – барыс жалғауы,
кічіг – кіші,
тегмедім – тимедім (жетпедім).
Осыны стиль жағынан қайта құрса – теңізге аз-ақ жетпедім
болар еді. Бұл сияқты қалып көне түркі тілі (үйсін, хун) тілдерінде
де бар. Бірақ бұл тілдерде й орнына г көп айтылмайды, яғни қазіргі
қазақ тіліне жақын. Кіші, ұлығ, ұлуғ, түрік (үйсін), түрік кіші (дулат), қара су, ақ терек тағы басқаларының фонетикалық ұқсастығы
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күшті, Бірен-сарандаған г-екающий, й -екающий фактілерін айтып
отырғанымыз жоқ. Сол сияқты, ұлық, ұлығ: ұлық тон (кең киім),
ұлығ (ұлы), ұлығ кіші (ұлы кісі), арық жəне арығ – екеуі бір мəндес.
Оғызша арық – ару, сұлу мағынасында, түркіше – арық ер (арық
адам), арығ – ару, сұлу, зат есім арық ол өз алдына.
Сөз қолданысындағы ерекшеліктерді де көрсетеді. Ұшақ оғлан
– ұсақ бала, ұшақ отун – ұсақ отын, арығ ұрағат – ару əйел, арығ
азық – таза азық (тағам), оң іш – оңай іс, тұы қара ат – тым қара
ат, тым торығ ат – чымқай торы ат тағы басқалары қатар айтыла
беретіндігін көрсеткен.
Көне ескерткіштерде жұрнақ арқылы жасалған сөздер қатыстық
сын есімдер тобына жатады. Мұндағы ерекшеліктің бірі -қы, -ғы,
-кі, -гі жұрнақтары арқылы жасалған қатыстық сындар, уақыттың
ұзақтығына қарамай-ақ, сол күйінде дерлік сақталған. Мысалы,
қышқы (қысқы), күзгі, евдегі (үйдегі), мысалы, Евдегі бүзгау өкіз
болмас – үйдегі бұзау өгіз болмас (үйге үйренген бұзау өгіз болып
жарытпас).
Бұдан басқа да қатыстық сын есім туғызатын жұрнақтар көп
кездеседі. Біразы көне ескерткіштерде баршылық. Мысалы,
а) -лығ/-ліг, -лық/-лік жұрнағы арқылы жасалған қатыстық
сынға мысал: анық+лық, етік -лік, сағры етік+лік (сауыр
былғары), ошақлық йер (ошақтық жер), ошақты йер (ошақты жер)
екеуі де бар, азығлығ ет (азықтық ет), атанлығ ер (атандық ер, атан
ері), ұларлығ тағ (уларлы тау, кеклікті тау), құлынлығ қысырақ
(құлынды бие), тарығлығ (тарылы), қашығлық аяқ (қасықты аяқ),
татырлығ йер (татырлы жер), күшлік, біліклік кіші (күшті, білікті
кісі) тағы басқалар. Бұлар сияқтылар өте-мөте көп.
ə) -шыл/-шіл, -ғыл/-қыл, -кіл/-гіл, -ал/-ел, -ыл/-іл, -л: тұғрыл
ет (турама ет), қылыну болса, қызыл киер, ярану болса, яшыл киер
(қылымсыса, қызыл киер, жаранғысы келсе, жасыл киінер деп,
əйелдерді айтып отыр).
Тонықуқ ескерткішінде йерші тіледім (жершіл адамды тіледім)
делінген.
Сын есімнің көнелері: Бұл ат қыз алдым – бұл атты қымбат алдым, қыз – түбір, мағынасы: 1) қызыл, 2) қымбат, соған тағы да -ыл
жұрнағы қосылып, тарихи тұрғыдан қатыстық сын туғызса, біздің
тілімізде сапа сыны болып қалыптасқан. Жасыл да сондай. Қат –
деген түбірден қатыс, қу дегеннен қуқыл болса, су – дегеннен су-
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шыл, ұйқы дегеннен М. Қашқари диуанында ұдқы (уйқы-шыл),
шикі – шикіл, қақ–қағыл (М. Қашқарида жіңішке деген мағынада),
көк, көкгіл, көгілсір, көгілжім дегендер М. Қашқари заманынан
кейін қалыптасқан.
Болымды жұрнақтармен қатар болымсыз -сыз/-сіз жұрнақтары арқылы жасалатын қатыстық сын есімдері жасалған. Мысалы: бұнсыз (мұңсыз), белгісіз (Күлтегін), қалусыз (түгел, бірі
қалмай, Тоньюқұқ). М. Қашқари диуанында -сыз/-сіз қолданылған. Мысалы:
Есіз ажүн қалды му? (есіз дүние қалды ма?) дегендегі есіз –
иесіз қатыстық сын, сондай-ақ оғлақ йіліксіз, оғлан біліксіз (лақ
жіліксіз, ұлан біліксіз)
Татсыз түрік болмас,
Башсыз бөрік болмас.
От түтінсіз болмас,
Иігіт (жігіт) азықсыз болмас.
Арқасыз алып шерік сүймес дегендегі -сыз жұрнақты сөздер –
қатыстық сын есімдер. Осындағы тат деген сөзді біреулер – жау
(жалпы, кім де болса), екіншілері М. Қашқариша ұйғыр деседі.
Дұрысында тат – деген атау – көне ескерткішке табғач атанған
қытайлықтарға жау орнына айтылатын болған.
Сөйтіп, бұл -сыз/-сіз жұрнағы арқылы жасалған сөздер көп,
біздің заманымызда да бұл жұрнақ жаңа сөз тудыруда, яғни сөзге
қосымша мəн беріп, бірдеменің жоғын сездіреді. Көне түркі
ескерткішінде -сыз жұрнағын қолдана тұрса да, аналитикалық
тəсіл басым болған, -сыз жұрнағының етек алып, кең өріс алуы орта
ғасырлардағы əдебиеттен басталады. Соның өзінде аналитикалық
тəсілден қол үзбеген. Сонау түркі қағанаты заманынан бері қарай
ұзақ мерзімнің ішінде мағыналық дамумен келеді, бірақ жанды
тілдің қажетін өтеуде, өнімді жұрнақтың бірі.
Қатыстық сын есім жасайтын басқа жұрнақтар сирек қолданылса да, М.Қашқари диуанында, сан жағынан алғанда, түрлері
өте көп кездеседі. Бір ғана -қыр жұрнағы мына түрде:
қыр

қар

кір

ар

ыр

ғыр

ғар

гір

ер

ір
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Бұлардың бəріне Махмуд Қашқари шартты белгі етіп жалғыз–
р жұрнағын алады. Əрине, бұл шартты белгі арқылы көрсету
əдісімен сөздікке беруді əрі жеңілдеткен, əрі түгел қамтыған,
ұтымды əдіс.
Сын есімнің күшейткіш буыны. Түркі тілдерінің негізгі
ерекшелігінің бірі – күшейткіш буын (интенсив). Бұл түркі
халқының көне жазу ескерткіштерінде болмағанға ұқсайды. Бірақ
орта ғасырлардағы əдебиетте жиі ұшырсуына қарағанда, бұл да
басынан талайды кешірген. Орта ғасырдың əдебиетін тексерген
М. Қашқари бұл тұлғаны арнайы сөз еткенде, грамматикалық
тұрғыдан емес, фонетика тұрғысынан қараған. Дегенмен, мұның
жасалу жолынан, қалай, қандай күйде кездесетінінен аздап болса
да мəлімет береді.
М. Қашқари күшейткіш буынның басқы дыбысы күшейтілетін
сөздің басқы дыбысымен үндес келетінін айтады. Мысалы, көк деген сапа сынын күшейтетін буын к-ден басталуы керек, ақ сөзін
күшейтетін буын, а-дан басталуы керек, күшейткіш буынның
соңғы дыбысы п болады. Бұл қағида түркі тілдерінің бəріне де
ортақ деп дұрыс көрсетеді.
Сап-сарығ (сап-сары), яп-язы (жап-жазық), қап-қара, түптұғры (туп-тура), яп-яшыл (жап-жасыл).
Бірақ осыны онан əрі дəлірек айтсақ, күшейткіш буынды дауысты дыбыстан басталған сын есімді күшейтсе, М. Қашқари
айтқандай, басқы дауысты дыбыс қана (ол біреу-ақ), егер дауыссыз дыбыстан басталатын сөзді (қызыл) күшейтсе, күшейткіш
буынның басқы екі дыбысы қайталанады, соңғы дыбысы тек қана
п болатынын айту керек. Мысалы:
қы+зыл– қы+п = қызыл,
са+рығ– са+п = сарығ,
а+шық– а+п = ашық,
а+йқын – а+п = айқын,
кі+шік – кі+п = кішік,
кү+рең – кү+п = күрең.
Бұл – бүкіл түркі тілдеріне ортақ. Оғыз тілдерінің ауытқуын
М. Қашқари бұлар иран тілдерімен жиі араласып, тілдерін бұзып
алды деп сынайды.
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Күшейткіш буын болмағанда сын есім сөздің алдында тұрады
да, соңғы сөздің мағынасын, яғни сапаны асырып көрсетеді1 деп
дұрыс түсіндірген.
Осы жайында пікір айтушылардың ішінде бұл күшейткіш
буын емес, бір түбірден қайталанған қос сөз деушілер де болған.
Олардың негізгі тиянағы – күшейткіш буынның асырма мағынасы
болатындығы. Сонымен қатар кей түркі тілдерінде, мысалы, қазақ,
қырғыз тілдерінде ақ, көк сын есімдері М. Қашқари айтқан ережеден ауытқуы да əсер етсе керек2.
Шындыққа келсек, қазақ тіліндегі аппақ, көкпеңбек деформацияланған ақ пен көк деген сөздер екені айдан анық.
Бірақ бұл айтылған екі сөздің құрамының үйлестігімен қатар
айырмасы да бар. Ең алдымен аппақ – деген ап+пақ болып,
көптеген түркі тілдерінде М. Қашқари айтқан қағидаға сай келеді.
Бұл бір.
Екіншіден, біздің тілімізде бір дыбыстың басы артық көрінуі
күшейткіш буынының соңғы п дыбысының қатаңдауынан туған.
Расында бұл да қағидаға қайшы емес.
Ал көк+пең+бек, көк+пен+көк деген сөздердің дыбыс өзгерісін
айтпағанның өзінде, жалғыз ғана осы сөздің түбірі қайталануы,
əрі бір сөз, əрі бір ғана тілде болуы – табан тірерлік факті бола
алмайды. Сондықтан сан ғасырды артына қалдырып бізге жеткен
М. Қашқари диуаны əлі де берік позицияда тұрғанын көреміз.
Сын есімнің шырайлары. Сын есімнің шырайлары туралы көне түркі əдебиетінде арнайы пікір айтылмаған. Оған екі
түрлі жағдай себеп болған. Біріншіден, бұл диуаннан бұрын
жазған «Түркі тілдері синтаксисінің жауһары» атты еңбегінде
айтылғандықтан, М. Қашқари диуанында грамматиканың көптеген
категориялары айтылмайды. Бұл еңбектің алдына қойған мақсаты
басқа болғандықтан, «Диуанда» неге жоқ, неге бермейді?» – деп,
автордан талап ете алмаймыз.
Орта ғасырда қараханидтер тұсында жаңа ғана қалыптасып
келе жатқан жас сөз табы сын есімнің шырай категориясы оншама дами қоймаған. Олай болмағанда ауа райын баққан кəнігі
1

Қашқари М. І том. 355-б.

2

Мұсабаев Ғ. Сын есім шырайлары. Алматы, 1953.
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бақташыдай қырағы кемеңгер ана тілінің елеулі құбылысын
көрмей қалмас болар.
Сын есім шырайлары көне түркі ескерткіштерінде аналитикалық жолмен берілген. Қазіргі тілімізде синтетикалық əдіске
көшкендер, -дай/-дей, -тай/-тей жұрнақтарын қолданады. Оның
орнына Күлтегін, Тоньюқұқ ескерткіштерінде – тегі (тек) қолданылған.
Қаған сұсы бəрі тег ерміс,
Иығысы қон (қой) тег ерміс1,
қаған суы (жауынгері) бөрідей еді, жауы қойдай (əлсіз) еді деген.
Бұл тег (тек) Хас-Хаджиб Юсуф Баласағунда, М. Қашқарида,
Ахмед Юғнаки, «Қисас-ул-анбияда (Рабғузи), т.б. ұшырайды,
бірақ азайған. Ал -дай, -дей жəне оның түрлері XV ғасырдан бері
қарай дамыған, арғы түбірі – тег. Бұл – тег – тегін атты лақаптан
қысқармады ма екен дейді Қ. Жұбанов2.
Сөйтіп, қорыта айтқанда, сын есімнің сөз тудырғыш, форма
жасағыш жұрнақтары да диуанда баршылық. Оның грамматикаға
тікелей қатысы бар екі категориясын, сын есімнің шырайлары мен
күшейткіш буыны да диуаннан елеулі орын алған.
Сын есімнің бірсыпыра жұрнақтары зат есіммен байланысты болуы себепті бұл салада оны сөз етуді артық деп санадық.
Мысалы, бағырсақ – бауырсақ (туысқаншыл, бауырмал), тағы
басқалары қамтылмайды. Бұлар көне заманда көрініс берсе де,
орта ғасырларда біраз дами бастап, онан кейінгі қыпшақ дəуірінде
біраз қалыптасты. Нақты қалыптасуы – Октябрь революциясынан
кейінгі кезең.
Сан есімдер
Сан есімдерді М. Қашқари зат есімнен бөліп шығарғанда оны
жеке тарау етіп беруіне сөздің құрылысы кедергі келтіргенге
ұқсайды. Дегенмен ретін тауып, жеке сандардың атауына байланысты өз пікірін түсіндіре отырады. Сан есімдер үш томдық
1

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.–Л., 1951. КТ, 12 шумақ
3–4-жолдар.
2

Жубанов X. Исследования по казахскому языку. Алма-Ата, 1966. С. 65.
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диуанның ұзына бойына бытырап, əрқайсысы əр жерде айтылған
қиындығына қарамай-ақ, бір жерге топтауды мақұлдадық.
Махмуд Қашқаридың диуанындағы сан атаулары мыналар:
бір, екі, уч, төрт, беш, алты, йеді, сегіз, тоқыз, он, он уч, он биш,
йігірмі, оттұз, қырық, еллі (елу), алтмыш, йетміш, сегіз он – (сексен), тоқыз он (тоқсан), мың.
Бірер мысалы: бірін-бірін мың болур, тама-тама көл болур –
бір-бірлеп мың болар, тама-тама көл болар (мақал).
М. Қашқари диуанында сегіз деп көрсеткен, мұны кейбіреулер
секіз етуге тырысса да, түп нұсқада сегіз болғандықтан, өзгерте
алмаған. Сегіз он, тоқыз он дегендердегі сексен, тоқсан сандарын
айта келіп, осының негізгісі сегіз он, тоғыз он, – деп ашық айтқан.
Сан есімнің реттік түрі. Реттік сан есім көне түркі тілдерінде -нч (-ншы) жұрнағы арқылы жасалғаны анық. Мысалы: учінч
(үшінші), төртінч (төртінші), бишінч (бесінші), йігірмынч (жиырманшы, жиырмасыншы), онынч (оныншы). Бұл қалып XІІ ғасырға
дейін келіп, одан былай қарай жазылуда сөйлеу əсерімен учінчі
(үшінші) бола бастағаны байқалады. Күлтегін ескерткішінде, Талас жазуларында нч түрінде: екінч (екінші), учінч, бесінч, алтынч,
токузынч түрінде кездеседі.
Талас жазуы ескерткіштерінде сын есімнің реттік қосымшасы
нч деп айырмай көрсетілген. М. Қашқари диуанында н жəне
ч – деп айырып көрсетілген. М.Қашқари – бұл екі элемент екенін
аңғарып, екеуін екі басқа санаған. Шынына келсек, осылар – екі
қосымша. Өйткені, орта, ортан жілік дегенді ортаншы бала – дегенмен салыстырсақ, бұл екі басқа қосымша екені көрінеді.
Сан есімнің реттік жұрнағы Күлтегін ескерткішінде чы болып жазылған. Оларды «чы, -чі (шы) -ші деп оқуға болады. Егер
қысаң -ы/-і – ні қоспаса, сөз соңындағы дауыссыз жұрнақтар
оқылмайды. М. Қашқари -ы/-і қосылмайды дегенде, дыбысталуын емес, -ы/-і таңбалары жазылмайтынын айтып отыр деп түсіну
керек, өйткені онда -ы/-і таңба жоқ. Осы -нч қосымшасы түркі
тілдерінде болуымен қатар, моңғол (қалмақ) тілдерінде де бар,
күні бүгінге дейін -нч түрінде ғана болып, қысаң дауыстылар жазылмайды, бірақ анық айтылып, ашық естіледі1.
1

Санжеев Г. Д. Грамматика калмыцкого языка. С. 60.
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Өзбекше бишинши деп жазылады, ал айтылуы қазақ тіліндегі
қысаң дауысты -і-ге жақын. Егер бұл сөзді жазылуына қарай созып айтса, бірде-бір өзбек түсінбес еді. Осы өзбек орфографиясына еліктеген қарақалпақ емлесі де -і – орнына -ы таңбасын алған.
Түркі тілдерінде көбінесе -нч, -ншы түрінде кездессе, кейбіреуінде, мысалы, башқұрт тілінде, -нсы болуы да əр тілдің өзіне
лайық фонетикалық құрылымынан екені анық.
XІ ғасырдан жекелене бастаған н өз алдына элемент болып,
бірде жекешелікті, даралықты, бірде белгісіздікті көрсете жүріп,
кейбір сөздермен біте қайнасқанын көреміз. Түркі тілдерінде
н+ч, н+ш реттік санды білдіру үшін қолданыла берсе, моңғол
тілдерінде түрліше өзгеріске ұшыраған.
Айталық, моңғол тілінде бұл категорияны -гаар, -геер жұрнағы атқарса, бурят-моңғол тілінде оның орнына -ахи, -най болып қолданылады.
Реттік санды көрсететін н+ч жұрнағындағы1 -ч, -шы/-ші
зат есімнің мамандықты білдіретін -шы/-ші жұрнағымен қазіргі
тілдерде байланысы байқалмайды. Ат-шы, ем-ші дегендер Орал –
Алтай тілдерінің көбінде кездеседі. Мысалы, моңғол тілінде
алу+уч – ат бағатын, ат айдайтын (кісі), эмч – емші мағынасында
қолданылады.
М. Қашқари диуанындағы сан есімдердің күрделену əдісі қазіргі қазақ тілі, қыпшақ тілдері жүйесіне сай келеді. Мысалы, он
алты, он йеді (жеті).
Көне түркі тілдерінен бізге жеткен ескерткіштерде беш отыз,
жиырма бес, үч иігірмі (он үш), кейбір тілде бес отыз – жиырма бес, үш жиырма – он үш те болған. Орта ғасырда бұл сияқты
қолданыс тоқыраған. Оның орнына Күлтегін ескерткішінде қырық артұқы бес (45) деген конструкция да кездеседі. Осының
артығы дегені түсіп қалып, дами келе – қырық бес тəртібі қалыптасқан.
Күлтегін ескерткішінде кездесетін Қамұғы биш отыз сүледіміз, үч йігірмі сүңішдіміз2 – деген конструкцияны, немесе: бір
иігірмінч (он бірінші), уч йігірмінч (он үшінші) XІ ғасырдын
1

Орхон жазбалары Күлтегін, 51-шумақ.

2

Орхон жазбалары Күлтегін, 51-шумақ.
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əдеби тіліне келіп жетпеген. Бұдан былай қарай қазіргі сан тəртібі
қолданылған.
Көне түркі жазу ескерткіштерінде сан есімнің оннан артығына бөлшегін қосуда 2 жүйе болған.
Біріншісі – бөлшек санды кеміте санау, беш йігірмі – 15, яғни
жиырмадан бесті кеміту керек. Алты отыз – 26, отыздан төртті
кеміту. Қазіргі қазақ тілінен осының сілемін байқауға болады. Нешеге келдіңіз деп сұрасаңыз отызға үш жылда дегенде, отыздан
үшті кемітсе 27 жаста болады. Осының əсірелеп айтылуы да бар.
Бес мүшелге екі-ақ жыл қалды – яғни 59 да, дұрысы бір-ақ жыл
қалар еді, қазаққа бір жылды санау дағды болып кеткен. 13, 25,
37, 49, 61 мүшел жылдар 13 жылға қосылса, бір жыл артық. Ол
неше мүшел болса да қалмай айтыла береді. Үш жылда жетпісіңе
де жетіп қалармыз, яғни ол адам əлі 67 де.
Екіншісі – көне жазулардағы 40, артығы беш – деп белгілі
санға қоса есептеу, яғни 45. Бұл жүйе X ғасырға дейін қолданылып,
тоқырап қалған. Бірақ тіл көнелігі сөйлеу тілінде сақтала береді
ғой, қазақтың сөйлеу тілінде оның баққан жылқысы жүзден көп
артық қой десең, жүзден бесеуі ғана артық, яғни бесеуді қосу керек, сонда – 105 болады. Атақты Біржан мен Сараның айтысында
екі жыл 35-ке келгеніме дейді. Біржан 35+2 = 37 де болады. Жазу
тілінде бұл екі жүйе де бұғрахандар дəуіріне жетпей тоқыраған.
Өйткені М. Қашқари өзінің диуанында мұны көрсетпеген. Сол
кездегі «Құдатғу білігте», «Хибат-ул-хакайықта» кездеспейді.
Сан есімнің көне заманнан келе жатқан дəстүрлі үш, жеті,
тоғыз туралы айтылып жүргенді қайталағымыз келмейді. Бірақ,
сұрау-жауаптың үшпен шектелуі, өлікке «ой бауырымдап»
шапқанда өлік жатқан үйді үш айналып, аттан түсіп, бет тілу
əдетін, өлгенді жетісіне бір жоқтау, хан туының шекті саны 9 болуын (онан аспайды) ескертеміз. Жинақтау саны екеу, жетеу тарихи
документте кездеспеді. Қазақ тілінің өзгелерден бір ерекшелігі –
осы.
Біздің тілімізде жетеуден ары қарай -ау (-еу) қосылмайды. Татар, башқұрт тілдерінде он-ау, он-ар болатыны бар. Қазақ тілінде
қашан, қайда болғаны, қалайша дамымай жетеумен шектелгені
туралы мəлімет жоқ. Оймен болжап айтушылар көп, олардың өз
еріктері білсін, бірақ сан есім тарихына ол дерек емес.

Қазақ тілі тарихынан

471

Сонымен қатар 700 санының ерекшелігін айта кетуте болады. Көне заманда түркі халықтарында 7, 27, 37, 47, 70 – бəрі де
тотемдік ұғыммен байланысты болған. Ал 700 – белгілі дөңгелек
сан. Қүлтегін, Тонықұқ ескерткіштерінде əскер саны жеті жүзге
жеткенде, хан сайланса, онан да ерте, Бұхараның көне орнында жеті жүзге үй саны жеткенде, бастық сайланыпты. Мұхамед
Шейбани (XVІ ғ.) əскер бөлігін жеті жүзден бөлген екен. Айман–Шолпанды жырлаған жыршы қолдың санын жеті жүзден
есептеді. Осы санды да бір дөңгелек деп атаған көрінеді. Бұлайша
санау – сан есімнің ескерілмей жүрген бір ерекшелігі.
Есімдіктер
Сөз табының ішіндегі ең даулысы, ең жаңасы (үстеуден басқа) – осы есімдік. Түркі тілдері есімдігі туралы талай мақала, жеке
зерттеулер де жазылды. Көптеген проблемалары бірізге түсіп,
шешімін де тапты. Соның өзінде есімдіктер тəңірегінде əлі де
зерттеу күтіп жатқан күрделі проблемалар бар. Соның бірі –
есімдіктің тарихы, этимологиясы.
Тілдің тарихын білу қандай жақсы болса, оның көне тарихы
сондай қиын. Оның жекелеген категорияларының тарихы онан
да қиындау. Демек, есімдік тарихы деген көне заманның көңіне
көміліп қалғанға ұқсайды, өйткені күні бүгінге дейін мен мен
мені, мен мен маған-ды айыра алмай келеміз.
Бұл жағдай – біздің тілімізде ғана емес, бүкіл тіл біліміне
ортақ құбылыс. Сондықтан есімдік дегенді ғылыми тұрғыдан
алғанда, жеке сөз табы деу керек пе? Əлде басқаша қарау керек
пе? деген дау əлі аяқталған жоқ, аяқталар да емес. Өйткені ол
даудың шегі жоқ.
Қазіргі күнде оқулықта да есімдікті сөз табына қосуымыз
дəстүрден аса алмаушылық. Тіл-тілдің бəрінде де бар фактіні,
мейлі көп, мейлі аз болсын, бəрібір бірдемеге қосу керек, егер
грамматикалық құбылыс десек, морфологияға жатқызу керек.
Қалайда бір жөнге салу қажет екенін ескерген В.В. Виноградов
орыс тіліндегі жіктеу есімдіктері жайын айта келіп, «панасыздар»
(бесприютные1) деп атаған еді.
1

Виноградов В.В. Русский язык. М.–Л., 1947. С. 318.
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Өйткені орыс ғалымдары ғана емес, бүкіл батыстықтар да бірі
олай тартып, бірі бұлай тартып, есімдіктің есін шығарып, тартқыға
салған болатын. Орыс тіліндегі осы күйді ескере келіп, көптеген
зерттеушілер оны басқа сөз табына қосқан. Үркітіп келіп, үркердей ғана есімдікті В.В. Виноградов та есім тобынан шығарып
тастаған-ды.
Ал түркі тілдерінде ешбір қиындыққа ұшырамай, дəстүрлі
грамматика (көне грек грамматикасы) ізімен сөз табының бірі болды да кете барды. Оны есімнен айырып, өз алдына жеке топ еткен
көрнекті ғалым, профессор Құдайберген Жұбанов еді1.
Ол еңбек таралмай қалған соң, баяғы ескі қалпына түсіп, есім
тобына қосылады. Шынында, есімге қосыларлық қасиет есімдікте
шамалы. Ол етістікке де қызмет ете алады, екеуіне де ортақ. Мұның
құрамы да, саны да шамалы. Өйтіп-бүйтіп бас құрап, өз алдына сөз
табы етіліп жүр.
Аудара қарап, ақтара тексерсек, бұл топтың бас-аяғы бір шөкім
(3–4) сөзден аспайды. Өзгелері сын есімнен, сан есімнен тағы
басқалардан бас құраған.
Есімдіктің шығуы. Бұл жөніндегі тартыс та – ұзаққа созылған процесс. Біреулер есімдіктер есімнен бұрын туған ақыл-ойдың төмен дəрежеде тұрған кездегі жабайы сатысында болып, есім
сөздерге жол ашқан бірінші жақтағы «мен» еді деген идеалистік
философияны уағыздады2.
Бұл идеалистік теория «фихтиандықтан» шыққан. Оны кейбіреулер дəріптеп, адамның өзге айуаннан айырмасы мен-ді таныған күннен басталады, – дегенін К. Маркс келеке еткен. Неміс
философы Есперсен бабасы Фихтаның туған күнін емес, менді
айтқан күнін «тойлады» деп күлген. Бұл көзқарасты қолдаушылар «есімдік – есімдердің семантикалық негізі» деп санады.
Бұл екі тұрғыдан басқаша қарайтындар бар. Бірақ бұлардың
бəрі түркі тілдеріндегі есімдік проблемасына соқпай өткен.
Есімдік түбірі. М. Қашқари диуанында мен, сен, ол, біз, бу,
нече, қай тағы басқасы берілген. Ол мен жəне бэн туралы айтқанда: бұл екеуі екі үлкен топтың тіл айырмасының көрсеткіші
1

Жубанов X. Исследование.., 236-б.

2

Виноградов В.В. Русский язык. М.–Л., 1947. 321-б.
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болатынын, оғуздар бэн, түркілер (жетісулықтар) мен дейді. Бұл
екеуіне де сан есімдігі ортақ деген.
Диуандағы мысалдарында есімдіктің бэн, бен формасынан ат
тонын ала қашады. Сөздікке бен дегенді беру керек болғанда: бэн
бардым (оғузша), түркілерше; мен бардым болады деп ескертеді.
Мысалы, мен емледім (мен емдедім), мен ымладым (мен ымдадым), мен сені көргіседім (мен сені көргім келді), ол менденбу
йүте именді, ол меңа (менге) қағуы (қауын) берді, Ол мені атама
ұқшатты.
Сөйтіп, мен, сен есімдігі көне түркі ескерткіштерінде де, орта
ғасырда да осы күнгі мəнінде жұмсалған. Осының арғы тегін
іздестірген зерттеушілер мен, сен-дердің түбірі –
1) ме-, се2) ма-, садейді, бұл – нақты емес. Біздіңше, көнесі – ман, сан; мұны ең
бірінші деп атаймыз. Қазіргі қазақ тілінде кездесетін маған, саған – осы түбірден жасалған екінші басқышы, ескінің көзі.
Маған (ма+ған) дегенде, ман ма- түбірінен н түсіріліп, оған,
-ға барыс септігі жалғанған;
Саған (са+ған) дегенде сан са- түбіріне -ға барыс септігі, -н
даралық көрсеткіші (жекеше) жалғанған.
Осындағы – н көне замандағы белгісіздік, қазіргіше айтсақ,
ІІІ жақ, яғни бірінші, екінші жақтағыдан басқалар. Сұрау есімдігі – не? не+ме+не? не болған? Қазақ тіліндегі деме, бір+деме,
еш+теме тағы басқалар осы не+ме қосындысынан, яғни І жақ
пен ІІІ жақ қосындысынан құралған. Мұны көне тілдермен салыстырсақ, түркі-моңғол субстратынан табамыз. Бурят-моңғол
тілінде на–наана құрамындағы ана (көне түбірі – ан) түркі тілдеріндегі анамен бір (салыстырыңыз – ан+да, он +да, мұн+да,
бұн+да), ан қазіргі кезде жеке қолданылмайды, жіктеу есімдігінің жекешесінде жатыс, табыс септіктерінде сақталған. Мұны
моңғол тілін зерттеушілер на+м деп қарамай, нам бір түбір деп
қарайды1.
Қалмақ тілінде на+ны түрінде, атау – ны, ілік – мини болады.
Көпшесінде көне бірінші жақ мəн (ма+н) түбіріне жалғанатынын
Г.Д. Санжеев айтқан болатын2.
1

Бурято-монгольско-русский словарь. Черемисов. М., 1951. С. 78.

2

Санжеев Г. Д. Грамматика калмыцкого языка. М.–Л., 1940. С. 57.
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Моңғолша на–ны түбір деп санасақ, оның корей тілінде мен
деген түрі бар екенін айтуға тиіспіз1. Егер нэ болса, онда да:
1) мен, 2) менікі, 3) шылау. Мұндағы не-нің көне тұлғасы – ІІІ жақ
на есімдігі, бұл – ма, са сияқты көне алтай тілдері тобы субстраттарының тұсында жасалып, біздің заманға өлі түбір болып
жеткен тіл көнелігі.
Көне түркі тілі ескерткіштерінде есімдіктер мен, сен, ол түрінде ұшырайды. Күлтегін ескерткіші тасында:
Мен бу бəнгү таш (қойдырмадым). Сен түрік сұдұн тоқ. Ол
суғ анта йоқ қылдымыз (ол əскерді онда жоқ қылдық). Анта аркі
бұдұн коп маңа көрур (онда маған ерер ішкі халық көп), аңар көре
білдің (оған көре біліп).
Мұндағы мен, сен, ол дегендердің қазіргіден айырмасы жоқ.
Ал, аңар (оған), маңа (маған), анта (онда) дегендер – есімдіктің
алғашқы құрылымының қалдығы.
Ертеде: І жақ – мен, ІІ жақ – сан, ІІІ жақ – ал – болған кезде жасалып, ме(н), се(н), о(л) болған кезде ме+нің, мен+де, ме+ні болып
өзгергенде, көне кезде жасалған барыс септік -ға/-қа өзгеріссіз
қалып қойғанына маңа (ман+га), аңар (ан+ғар) дəлел бола алады.
Есімдіктің жасалуы тым ерте кезде болғанына осы ескерткіште
бірнеше факті бар. Оның бірі – есімдіктердің түп-тұлғасы сақтала
отырып, жіктік жалғау қызметін атқаруы. Мысалы, Өткен йыш
олурсар, бенгу ал тута олуртачы сен, түрік бұдун тоқ, арық оқ
сен, ачсық, Тосық емез сен (Күлтегін, кіші текст, 8 жол).
Қазіргіше, Өтікен аңғарында болса, мəңгі ел тұта аларсың,
түркі халқы тоқ тазасын. Ашық, тесік емессің дегендегі асты
сызылған сен-дер тұлғасы өзгермей, жеке сөз болып тұр, ол кезде
бұл жіктік жалғау емес, соның қызметін атқарып, орта ғасырларда
жіктік жалғау бола бастаған. Біздің дəуірімізде жіктік жалғау болып қалыптасып кеткен.
Есімдіктің көпшесі. І жақ, бі+з түрі есімдіктің алғашқы түбірі – мен, сен дегеннен н түсіріліп, ме+се (мен+сен) екеуінен
қосылған деген пікірді қолдайды С. Е. Малов.
Есімдіктің ІІІ жағы – ол басында ІІІ жақ есімдігі болған ан/ен,
-н болып қысқарып, түрін өзгертіп, даралық белгісі болып қана
қалған.
1

Корейско-русский словарь.
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ІІІ жақтары ол-дың л дыбысы түсіп қалады. Оған л дыбысының орнына даралық көрсеткіш емес, ІІІ жақ түбірдегі н қосылады. Сондықтан табыс септікте олды көрдім деудің орнына оны
көрдім делінеді.
Көне тілде о-ның орнына а-ны, онда орнына анта, анда болып, Күлтегін ескерткішінде: аны, анта, анча, аны, анча түрінде
ұшырайды.
Анда барды, аның апасы – есімдік түбірі жалаң а болады
да, -н жекелік көрсеткіші ретінде қолданылып, не түбірмен, не
қосымшамен жымдасып кетеді. Есімдік а-ның о дыбысына ауысуы қазіргі қазақ тілінде де бар. Мысалы, о+ған, а+на+ған.
о+н+да, т.б.
Он+да дегенде л дыбысы н дыбысына алмасып тұрған жоқ,
түбір қысқарып, оның соңына даралық көрсеткіш н дыбысы
қосылып тұр. Бұл н дыбысы туралы С. Е. Малов түркі тілдеріндегі жекеше, яғни даралықты білдіреді, көптік болса, т дыбысы
қосылатынына көңіл аударған. Əрине, бұл факті көптеген ориенталистерге таныс болатын. Моңғол тілінде де тап осылай.
Угро-фин тілдерінде осының керісінше – т жекелікті білдіреді де, н көптікті көрсетеді. Сонымен қатар ол тілдерде де
-лар, -ла, -л көптіктің керісеткіші болған. Орал деген тау аты,
соңынан л қосылғандықтан Вят, Мордва тілдерінде көп тау деген
ұғым береді. Ора+т болса, жалғыз тау деп ұғатын көрінеді.
Сөйтіп, -н екінші басқышты даралық, жекелікті білдіру көрсеткіші. Олай болса, есімдіктің түбірінің ең көнесі – ман, екіншісі –
мен, одан кейінгі басқышы ме – жекеліктің н көрсеткіші қосы-лып,
мен болған. Сен деген де – тап солай.
Ма+ға+н, са+ға+н дегендегі ма, са неге жуандап айтылады? Олар мен, сен-дерден басқа бір құбылыс па? Жоқ, ма, са
есімдік-тің түбіріне айналған кезде түбірдегі н түсіріліп, ма, са
болады. Үшінші кезеңде қайтадан ме+н, се+н-ге айналады. Олай
бол-ғанда, жуан дауысты ма, са жіңішкеріп, өзгергенде ма-ға-н,
са-ға-н неге өзгермей, бірінші кезеңді сақтап қалған? Бұған екі
түрлі жауап бар.
Бірінші, бірсыпыра түркі тілдерінде маңа, санға болады, көне
түбірдің жуан дауысты болғанына осы дəлел. Екіншіден, жуан
дауысты ма, са кезінде маңа, аңа, ма+ған, са+ған тұлғасында
қалыптасқан есімдік кейінгі кезде жіңішкеруге көнбеген.
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Əр тілде бұл құбылыс əрқалай екенін көрсету үшін шор тілін
алайық. Онда мен есімдігінен емес, ма есімдігінен көмектес
септік жалғауы жасалып, үндестік заңына толық бағынып:
ма/ме, па/пе, ба/бе болып қалыптасқан1.
Моңғол тілдерінің бірінде, яғни қалмақ тілінде, түркі тілдеріндегі біз-дің орнына би-ды алады да2 екінші жақта сен-нің
орнына чи-ді алады, септегенде ча-ға айналып кетеді. Ч дыбысы
ш-ға, онан əрі с-ға алмасуы заңды.
Сөйтіп ма+ға+н, са+ға+н-дардың жасалу кезін түркі-моңғол
субстраты десек, шамамен алғанда, ол бес мың жылдан бері болмауы керек.
Өйткені Қытайдың ең көне жылнамасында хунның ерте кездегі хандық ордасын хунь-юй (хунь үйі – ханданы) – деп атапты деседі, одан бері 4800 жылдан астам уақыт өткен. Өз алдына хандық құрған хундар (күн тайпасы) Моңғолдан іргесін
аулақтатқан түркілер болса, түркі моңғол субстратын ажырату
үшін тағы да бірер мың жылдай керек. Сөйтіп, жоғарыда айтылған
шама ең кемі деген болады.
Есімдіктің ІІІ жағы кейбір халықтарда жоқ, оның орнына сілтеу есімдігі қолданылады. Моңғол, маньчжур тілдерінде осылай.
Түркі тілдерінде ІІІ жақ деуіміз кейінгі кезеңдегі жаңа құбылыс,
ол: о, у. Бұлардың арғы тегі мул, бұл – көне бірінші жақ. Бері келе
бұл есімдіктің басқы дауыссыз дыбысы түсіріліп, ол, ул болған,
бұл л дыбысы бірде л жалғанып ол (ұл) болса, бірде түсіп қалып,
о, у формасын алса, н қосылып сілтеу есімдігін жасаған.
Есімдіктің алды-арты тұйықталған дүние емес, оның айналасы ашық, далаға жаққан от сияқты айналасындағы сөз таптарының бəріне де шарпуын тигізіп, бір жағынан, өзі таралып
жатса, екінші жағынан, өзіне икемдеп қосып ала береді. Бірақ
оның шыққан тегі мен, сен деген екі сөзден өрбіп, алуан түрге
түсіп, өзгеріп, құбылып отыруы – басқа сөз таптарынан мұның
ерекшелігі. Мысалы, бəрі деген бар деген сөзден алынса, бірдеме
дегендегі бір сын есімнен, деме, нама зат есімнен ауысқан.
Көптеген жұрнақтар есімдіктен ауысып, бұрынғы есімдік мəнін жоғалтқан. Кел+ді+м етістігіндегі м жалғауы мен есімдігінің
1

Дыренкова П. П. Грамматика шорского языка. М.–Л., 1941. С. 88.

2

Санжеев Г. Д. Грамматика калмыцкого языка. М.–Л., 1940. С. 57.
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қысқарған түрі болса, кел+сін тұлғасы, шала болса да, түгел
сақталған. Көне түркі дəуіріндегі қалпын жоғарыда айтқамыз.
Орта ғасырда осылардың бұл құбылысы аңғарылған екен. Есімдіктерді сөздікке енгізіп, олардың қалай өзгеруі туралы бақылауын мысалмен көрсеткен М. Қашқари диуанында жіктеу есімдіктері – мен, сен, ол, сілтеу есімдігі – анда, мына, сұрау есімдігі –
не? на? кім? Өздік есімдік – өз, өзге, өңге, белгісіздік есімдігі –
бір, кім, кейбір, жалпылау есімдігі – бəрі тағы басқалары ұшырасады. Бірақ араб-парсы тілдерінен ауысқан сөздерді диуанға
енгізбегендіктен əр, еш есімдіктерін М. Қашқари айтпаған.
Етістік
Жалпы түсінік. Түркі халықтары тіліндегі сөздердің тең жарымы етістік десек, артық айтпаған болармыз. Етістіктің бұлайша
көбеюі етістік формасының көптігінен еді. Мысалы, М. Қашқари
диуанында бар+ды, бар+дымыз, бар+а+лы, бар+а+дым, бар+
ығ+сақ, бар+дыр+ды, бар+дыр+т+ты, бар+ыл+ды, бар+ыс+
ты, т.б. түрлері айтылады. Сондықтан етістік саны көбейіп
шығады. Онсыз да түркі тілдерінде етістік дегеніңіз шексіз көп.
Оның үстіне формасын қуаласа, ол көбеймегенде қайтеді. Соған
қоса, көне түркі тілі ескерткіштерінде етістіктің қолданылуы өте
жиі екенін көреміз.
Орта ғасырда түркі тіліндегі етістікті жинай отырып, сөздік
жасаған Махмуд Қашқари өзінің диуанында етістіктің негізгі
мəселелерін – жақ, шақ категориясын, есімшесін түгел көрсеткен.
М. Қашқари етістіктер екі əріпті, үш əріпті, төрт əріпті, бес
əріпті, алты əріпті болады дейді. Көреген ғалым араб алфавитінің
ерекшелігін еске алып, дыбыс деген терминге аяқ баспайды.
Əріп – шартты белгі, дыбыс – сөздің материалдық сыртқы көрінісі. Махмуд Қашқари араб алфавитімен жазылған түркі сөздері
айтылуына сай емес екенін сезінген, сол үшін түркі етістіктері
екі дыбысты делінбей, екі əріпті делінген. Айталық бол – етістігі
б+о+л үш дыбыстан құралған, ол арабша жазуда екі-ақ əріп – бл
болады. Бұл күйінде оқуға қиын екенін ескеріп, хареке арқылы
ажырататынын айтқанбыз. Соның өзінде бол, бөл, бұл немесе біл,
бел сияқтылар нақты көрсетілмей, сөз тіркесі ыңғайымен ғана
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ажыратылады. Сондықтан М. Қашқари етістік түбірін көрсетеді,
бірақ оны реестр етпей, бар+ды, бар+а+лы+м, бар+ығ+сақ деп,
етістік тұлғасын сөздігінде көрсетіп отырады.
Етістікті араб атауы фиғыл – деп, есімнен бөліп, заттың əрекеті екенін түсінген ол, оның түрліше құбылыстарына көңіл
аударады. Мысалы, бар+ды, бар+дым – жекелік, бар+дық,
бар+дымыз коллектив, көп адам, барығ-сады ортақ əрекет екенін
айқын түсініп, тілдегі барды заманына сай етіп көрсете алған.
Етістік категориясының шығу тарихы өте күрделі. Карл
Маркс «Адольф Вагнер кітабына сын ескертпе» деген еңбегінде
адам баласы активті əрекет етеді, олар əрекетті өндірістен бастайды1, – дей келіп, оның қалай, неге əрекеттен басталатынын түсіндіргенде, қажеттен туады, соның өзінде практикалық
əрекеттен басталады, ол əрекет қайталана келе адамның миына
əсер етіп, мида ізі қалатынын айтады.
Сыртқы дүниеден адам баласы тəжірибе арқылы бір затты
өз қажетіне пайдалана бастауы əрекеттен басталады да, онын
қайталауы (мида) ізін қалдырып, атауын туғызады. Ол заттың
жақсы-жаманын, пайдалы-пайдасызын айырады. Сөйтіп, затқа
арналған əрекет заттың атауын, санының, істің (əрекеттің) атауларын туғызады.
Бұл атаулар дараланбай тұтас, аралас күйде, құрамдас күйде
болсын, əйтеуір аталады.
Етістік түбірі мен есімнің арақатысы. Зат, атау, əрекеттерді – дара, бірінен-бірі бөлінген жəне жеке сияқты түсінуіміз –
өзіміз тұрған дəуірдегі тілдің дамуынан туған ұғым. Əйтпесе,
түркі тілдеріндегі көптеген етістіктер əрі есім, əрі етістік мəнінде
дараланбай, көп мəнде қолданылғанын көреміз.
Айталық, тас М. Қашқари – таш зат есім екен, бұл сөзден
тас+та (ташла) етістігі жасалады, тастың өзі болмаса, тас+та
етістігі болар ма еді? дейді. Əрине, болмайды. Адамның əрекеті
болмаса, ол зат танылып, тас деген атау болмас еді. Еңдеше бұлар – бірлікте каралады. Алғашқы адамдардың сөз қорында мынау – мынасына деп арналған дайын сөз болмаған. К. Маркс
айтқандай, бəрі өндірістен басталған, əрекеттен (əрекет аты
1

Маркс К. Критические замечания о книге Адольфа Вагнера. Архив. V, М., 1930.
С. 387-388.
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қазіргіше етістік) басталған, əрекет құралсыз болмайды десек,
бұлардың барлығы қарым-қатыста болады екен, Олардың атаулары да о баста бір болып, бертін келе даму процесінде бір-бірінен
ажырап, алуан түрлі аталған. Тіл – тұрақты категория екені рас.
Бірақ сол тұрақтылықтың өзі де шартты, өйткені ол біртіндеп, баяу
болса да, дамиды, өзгереді.
Зат пен əрекет бір болған соң екеуі бірге туады. Екеуін бірінен-бірін ажыратып, ілгерінді-кейін жасауға болмайды. Бұл екеуі
екі басқа мезгілде тумайды. Қазіргі тілдердің дамуы мен көне
замандығы тіл дамуы бір емес екенін əркім-ақ аңғарады. Сондықтан В.М. Жирмунскийдің де, И.А. Батмановтын да – «Етістік
түбірдің қосымшасыз зат есім орнына қолданыла беруі – көнеліктің ізі», – деулерінде ешбір бөтендік жоқ.
Қазіргі қазақ тіліндегі фактілерді карастырсақ, етістіктің көне
түбірлерінің зат есіммен əрі түбірлес, əрі мағыналас келетіндері
бар. Мысалы:
Қыс – бір нəрсені, адамды қысу.

Қыс – ауа райына қарай жыл маусымы.

Жаз – жазу, қырыс-тырысты,
бүктелгенді, бүгілгенді жазу.
Көш – көшу.
Жар – жару, бөлу.

Жаз – бұл да жыл маусымының бір
мерзімі.
Көш – көшкен елдің жүгі.
Жар – ортасын су жырған, терең
сайдың қабағы.
Құр – бау, байлайтын бау, киіз үйдің жалпақ бауы.
Сөк – қабығы сетілген тары.
Шек – шекіп танауға салынған ен.
Мысалы: арғын ені – шек, керей
ені – тілік.
Құй – құдық, салыстырыңыз: төбеңе
құй қазды ма?
Оп – обаған жер, қар, кұм тағы басқалар.
Тоң – қатқан жер.

Құр – бір нəрсені құру.
Сөк – сөгу, ыдырату.
Шек – шегу, аздап қана кесу.
Құй – құю етістігі түбірі.
Оп – обу, обыр обу.
Тоң – тоңу.

Бұлар етістіктің көне түбірінен жасалады десек, осылардың
барлығы – əрі етістік, əрі есім. Олардың бас-басына талдау айтып жатпай тізіммен ұсындық. Мұндайлар тілімізде жеткілікті.
Олардың ішінде бүгіндері, түбірі ұмытылған етістіктер баршылық.
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Мысалы, ұйы, ұял, оян етістіктерінің түбірі – үй болған. Мұның
соңғысының түбірін Қ. Жұбанов – ұя депті де, ар жағын айтпапты.
Бұлар көне дүниенің өзінде – ұд/уд, од деп айтылған. Сондықтан
Орхон жазуда бу одке олуртым делінген. Мұндағы одке–үй-ге
деген сөз еді. Ол үй орда деген ұғымда еді. Көне түркі тілінде
уд сөзінің бір мағынасы ұйқы. Мысалы, ұда, тышта қалысы
қобыранып йеті юз болты – үйде, тыста қалғандар жиналып жеті
жүз болды (Тонықұқ ескерткіші, 4-шумақ, С. Е. Малов, ПДП, 61бет.).
Қазіргі қазақ тіліндегі ұйқы, ұйу (сүт, аяқ ұю) сөздерінің көне
түбірі – осы ұд. Түбірдегі -д–й-ға ауысқан. Буынның соңғы дауыссызы ретінде жиі қолданылатын жарты й орта ғасыр жемісі
болғанға ұқсайды.
Бұл жағдайда дз, д, й дыбыстар алмасуы көптеген түбірлерді
танытпауға себепкер болған. О бастағы ұд>ұй, 1) хандан атауы,
2) тұрақ үй, 3) ұйқы сөзінің түбірі, 4) ұю – сүттің ұюы, аяқ ұю,
ұйып тыңдау, 5) осыдан ұят сөзі жасалуы, 6) ояну, ояту етістіктерінің түбірі болуы – таң қаларлық құбылыс емес. Осы д
дыбысының арғы атасы – дз аффрикаты ұзақ өмір сүріп, орта
ғасырға дейін келгенде, неше алуан жаңа сөздер жасалған.
Мысалы, Тонықұқ (Тоньюкук) ескерткішінде: Түн ұдұмату
(түн ұйықтамады), ол сабұғ есідіп, түн ұдысықым келмеді (түн
ұйықтағым) деген. Құдатғу білігте: одұғ (ояу), одун (ояну) деген
де бар. Ертеде д айтылып, бертін келе г болғанын, оның орнына
й болып құбылған түбір етістіктер көп. Оның бəрін емес, аздап
мысал беріп, осы тəрізді болды дедік.
Етістік категориясының орта ғасырлардағы дамуы. Көне
ескерткіштердегі д, дз дыбыстары орта ғасырларда біраз саралана
бастайды. Көненің көбі бізге таныс болса да, етістіктің құрамында
азды-көпті ғана бізге келіп жеткен.
Махмуд Қашқари сөздігіне енген аффрикат д арқылы жазылған
сөздер ең көпшілігі еді. Сонымен бірге көптеген өлі түбір берілген.
Олардың ішінде бізге таныс етістік түбірлер мол берілген. Сөздік
жасап отырған Махмуд потенциалды сөздерді реал деп санады
ма? Болмаса сол кезде қолданылатын сөздер болып, кейін етістік
категориясынан шығып қалды ма екен?! Əйтеуір мынадай түбір
етістіктер бар: яусады – жаутаңдады, жаурады – тоңып жаурау
емес, күшею, қатаю мағынасында, күңерді – көндірді, күседі –
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көкседі, өпледі – мүлдем құрыды (мұны үптеу етістігімен салыстыр), тарды – таралды, тарымлады – ескірді, ескіріп өтті, тарынды – тары септі, тары шашты (егінге), тапрыды – тапырлады, отанды – қызарды, адам қысылып қызарады, уытғарды –
ұялатты, т.б.
Сөйтіп, күрделі, жалаң түбірлердің біздің тілімізде жоғына
көңіл аударсақ, енді барының өзінен тіл тарихына себі тиетініне
біраз мысал айталық. Қазіргі тілде сіңу, сүңгу – екі етістік, екі
түбір – сің, сүңгі. Осы екеуі – М. Қашқари диуанында бір ғана
етістік – сің – сорғу. Саңлады – саңғытты, түбірі – саң депті.
М. Қашқари құстың жүнін жұлу дегенді саңлатты деп беріпті.
Біздің тілімізде құс сөзінен құсарды болар еді, бірақ олай емес.
Осы етістік бұрын болғанына Хожа Ахмед Ясауидің: лашын
құшны құшлаған дегені, М. Қашқарида:
Чагры беріп құшлату,
Тайған едіп тішлету,
Түлкі тоңыз тышлату,
Эрдем біла үклелім.
Қазіргіше:
Чегір (лашын) беріп, құс салғызу,
Тайған (тазы) ертіп тістету.
Түлкі, доңызды қуғызу –
Адам рақатын ойлатады.
Етістіктің өзгерісте болу себептері. Көптеген етістіктер
М. Қашқари заманында жиі қолданылса, біздің заманымызда
қажеті болмағандықтан, сөздіктен шығып қалып, оның орнына басқа етістіктер қолданылады. Мысалы, найзаның бір аты –
көне түркілер тілінде, сүңгі. Оның арғы тегі – су – жауынгер,
қол (воин). Сөйтіп, су, сү+ң, сүң+іш+ті деген етістік көне
ескерткіште кездеседі. М. Қашқаридан 3–4 ғасыр бұрын болған
көне ескерткіштерде жиі қолданылған екен. Орта ғасырда да сол
күйін сақтапты, сөздікке еніпті.
Біздің тілімізде сүңгі сирек болса да айтылады, бірақ сү+ң+
іш+ті етістігі орнына сайысу, соғысу дегендер қолданылады.
Сүңгінің өзі ұмыт болғасын, оның əрекеті де болмайды.
Жалғыз ғана етістік емес, бұл қағида тілдік категориялардың
бəріне де ортақ. М. Қашқарида башлығ деген бос, еркін мағынасында қолданылған. Башлығ йылқы – бос мал, бізде олай де-
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лінбейді. Бірақ осы сөз қазақ тілінде қолданыста болғанға ұқсайды.
Бассыз, бастақ, бозбалалар дегенді, немесе бей+бастақ сөзін
ескерсек, кезеңін айту қиын болса да, тілімізде бұрын болып,
кейіннен шығып қалған деуге еріктіміз. Ат ұлдыды – ат тағасыз
қалды дегенді қазір – аттың тағасы жоқ деп, басқаша айтамыз да,
ұлдыды етістігін білмейміз. Бұл етістік сөз бүкіл түркі тілдерінде
кездеспейді. Сөйтіп, етістіктің бір жағы көнеріп, түсініксіз бола
тұрғанның өзінде сан жылдық уақытты артқа салып келген
М. Қашқари диуанындағы етістіктер бүгінгі тілімізбен қабысып
жатады. Бұл тіл өмірінің ұзақтығын көрсетеді.
Мысалы, арбады, айтты, атты, ақсатты, қақсатты, ұқсатты, алдады, алысты, келісті, жүрді, тұрды, ерсінді, өртенді, тағы
басқалар айнымай ұқсаса, көптеген етістіктер аздаған дыбыс
ерекшеліктерімен де жат емес.
Бұдан шығатын қорытынды: тіл даму барысында өзгеріп өсіп,
көне форма жаңаланып отырады екен де, көбінесе бұрынғы ескісін
ескерусіз қалдырмайды екен. Ескерусіз қалатын кейбіреулері ізтүссіз жоғалып, ұмыт болады, тек қана жазуға түскені сақталады.
М. Қашқари диуанындағы етістіктер де басқалары сияқты бізге
дамудың жолдарын көрсетеді.
Етістік түбір. Түркі тілдерінің есте жоқ ескі кезеңінде о баста
жасалған қатал заңы: 1) сөз бір буынды, 2) жабық (тұйық) буынды
болуы.
Бұған қазақ тіліндегі етістік кепіл бола алады. Мына кестені
қараңыз:
Айтылуы
жый
кій
қый
сый
тый
тій
ій
бұу
құу
тұу
жұу

Жазылуы
жи
ки
қи
сый
тый
ти
и
бу
қу
ту
жу
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Бұл сөздердің соңғы дауыссызын (жарты дауыстысын) түсіріп
жазуымыз емле жеңілдігі үшін қажет. Ғылыми дұрысы – толық
түрі. Оған шек келтірушілер болса й, у жарты дауыстылар жəне
түркі тілдерінде л, ғ/г дыбыстары болғанына күмəн болмасқа тиіс.
е, де деген ашық буында етістіктердің соңғы р, ғ дыбыстары
бертінгі кезде түсіп қалған. Жалпы түркі тілі заңына бұлар да
қайшы емес.
Ашық буын с+г – үнді-европа тілдеріне хас.
Жұрнақ арқылы жасалған етістік саны өте мол жəне сан түрлі
құбылады, олардың тілдік заңдылықтарын шолу қажет. Əрине, біз
қазіргі грамматикалардағы айтылып жүргендерді нысана ете алмаймыз, өйткені олар жаңаланып кеткен. Бізге нысана көне түркі
тілінің тарихи фактілері.
Етістіктің шағы. Етістік ең күрделі сөз табы екені жөнінде
Платон, Аристотель тағы басқаларынан кездестіреміз. Көне заманның көзқарасын орыс ғалымдары екі тұрғыдан қабылдап, бірі –
морфология, екіншісі – синтаксистік категория, яғни есім сөздер морфология болса, етістік – синтаксис болады деп ұйғарып,
оқулықтарды осы тұрғыда жазған. Москва филологының басы –
Г. Павский1, Фортунатов2 болып, осы ағымды қолдаған. Екінші
ағымды қолдап, етістік – ең жоғарғы дерексіз категория, құрылысы
жағынан күрделі, нағыз алға басқан тіл дамуының арнасы, көне
тіл тарихымен тығыз байланысты морфологиялық категория деп,
етістік категориясының басын ашқан академик Буслаев3 еді. Потебня, оның шəкірттері де етістік – морфологияның ең өнімді саласы екенін мойындаған. Бұл күнде де бұл туралы пікір таласы
тоқыраған емес, бірде қызу, бірде – бəсең болып тұрады.
Əңгіме ертеректе етістікті сан саққа жүгіртіп, бірі – ол, бірі –
бұл деп жүрген заманда, осыдан мың жыл бұрын дерлік өмір
сүрген Махмуд Қашқари қатесіз танып, морфологиялық категория екенін дəлелдеген. Өзінің оқыған мектебі иран тілдерінде үш
шақтың – өткен шақ, осы шақ, келер шақ барына қарамастан, түркі

1

Павский Г. Филологические наблюдения. С. 20.

2

Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение. С. 113.

3

Буслаев Ф. И. Опыт исторической грамматики.
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тілдерінде өткен шақ, келер шақ қана бар1 деп, тап басып айта
алуы оның ана тілін жете түсінгендігінен еді.
Етістікке тəн нəрсе – шақтың болуы. Оның əр тілде əрқилы
болуы, бірінде көп, бірінде аз болуы нақты жеке тілдердің құрылымынан, объективтіік жағдайдан болатынын дұрыс көрсеткен.
Қазіргі жетілген түркі тілдерінің өзінде өткен шақ мағынасы
айқын, формасы нақты келеді. Ал, келер шақ мағынасы əлсіз болса да, тұлғасы айқын, əрі тұрақты екені ақиқат. Мағына айқын
дегенді шартты түрде айтып отырмыз. Өткен шақ əрекет істелген
кезде шамамен, объективтік жағдай, уақыт мерзімінің бұрын, соң
болғанына біріне-бірін салыстыра айтады.
Етістіктің əр шағының өзіне лайық ерекшелігі бар екенін де
М. Қашқари ескерген. Сондықтан ол диуанға енген етістіктерді
өткен шақ-ды формасымен -мақ/-мек жұрнағын қоса көрсетіп
отырады. Мысалы, ат+ты, атар, атмақ (атпақ) деп, əр етістіктің
тұсында -ты/-ды, -ар, -ер, -мақ/-мек аффикстерін етістікпен
бірге көрсетіп, мысалын береді. Етістіктің түбірін, өткен, келер
шақтарын, тұйық райын көрсетеді.
Ер оқ атты, құш ұшты, ол оған там янтарды, қымыз қорланды, арт (асу) қорланды, тон йыртылды, ястық ясталды (жастық жасталды), ол аның бірла ат ярышды тағы басқалар.
Ортақ болып бүлішді,
Менің тауар сатышды.
Бісте біле арашты,
Кезелеп тұтар тайымы.
Қазіргіше:
Ортақ (талас) болып бөлісті
Менің товар (ымды) сатысты,
Делдалмен жарасты,
Кездеп тұтар тайымды (бір топ кездеме).
Сөйтіп, етістіктің етісін де, ашық, шартты тағы басқа райларын
да түгел қамтып, өткен шақ пен келер шақты да қамтыған. Осы
даму тоқырамастан келіп қыпшақ дəуірін аралап, қазақтың халық
тіліне келіп жалғасқан.
Осы шақтың тарихы. Осы шақ жөнінде Махмуд сөз
қозғамайды, өйткені оның тұсында болып көрмеген осы шақты
1

Қашқари М. Диуани... І т. 176-б.

Қазақ тілі тарихынан

485

ол қайдан тапсын. Қазіргі күнде де етістіктің осы шақ тұлғасын
таба алмай, келер шақ аффиксі болып кеткен жіктеу есімдігін
отыр+мын, жүр+мін, жатыр+мын, тұр+мын деп жақтық
қосымшаны теліп жүрміз. Осында шақ көрсеткіші бар деп кім
айта алады? Мыңдаған етістікке бұл төрт етістік үлгі бола алмайды. Қазақ тілі етістіктерінің осы шақ тұлғасы жоқ. Осы шақ
мағынасын синтетикалық тəсілмен емес, аналитикалық тəсілмен
береді. Оған айтылған төрт етістікті көмек етеді. Мысалы:
Мен лекция тыңдап отырмын
Мен лекция жазып отырмын.
Сен лекция тыңдап отырсың.
Ол лекция тыңдап отыр.
Бұл аналитика тəсілінің ұшқары жақтары бар. Мысалы:
Мен оқып отыр едім (қазіргі тілде)
Мен оқып олтурар ерді мен (көне).
Осындағы еді бүкіл конструкция мəнін өткен шаққа бұрып
кетті. Морфология мағынаны сүйеу етіп, тұлғаны тірек етеді. Формасы жоқ дүниені сөз етпедік.
Етістіктің келер шағы тарихы. Түркі тілдеріндегі етістіктің
келер шағы етістіктің көсемшесінен ғана жасалады. Тұр, жүр,
отыр, жатыр деген төрт етістік болмаса сөздегі етістіктің бəрі
де көсемшеге айналмаса, келер шақ аффиксін қабыл алмайтын
қағида орта ғасырларда болған.
Мен кел+е+мін
Сен кел+е+сін
дегендердегі -мін, -сін көне түркі жазуларында мен, сен шылау
бола бастаған есімдік, бұлар орта ғасырларда қалыпты шылау
ретінде қолданылған. Мысалы:
Ешек айур (айтар) башым болса,
Сұндарияда (теңізде) су ішкей мен, – депті.
Мен айта мен, келер мен-дердің алғашқы мен-і есімдік, соңғы
мен-і шылау ретінде қайталанған есімдік.
Мұның себебі: көне түркі тілдерінде етістің -а, -е, -и аффикстері
арқылы жасалған көсемшесі етістіктің келер шағы орнына қолданылған. Сондықтан қазіргі күннің өзінде татар, башқұрт тілдерінде бар қил+ə, кит+ə, бұл+ə формалары етістіктің келер шағы.
Етістік шақтарының мағыналық ерекшелігі түркі тілдерінде екі түрлі жолмен жарыққа шығады:

486

Қазақ тілі тарихынан

1) Синтетикалық. 2) Аналитикалық.
Синтетикалық əдістің өзі етістіктің түбіріндегі əрекеттің
тұрақтылық қасиетінен, яғни үнемі болып тұратын əрекеттен
туады. Мысалы, құс ұшады, от өшеді, күн шығады дегендерді
ауыспалы осы шақ деуіміз шартты түрде айтылады. Ұшу, өшу,
шығу əрекеттері – тұрақты құбылыс атауы. Баяғыдан бері құс
ұшуда, от өшуде, күн шығуда, келешекте де солай болмақ.
Əңгіме мағынаның тұрақты құбылысты, əрекетті қалай аңғартуында емес, сол əрекеттің болған уақыты мен болатын уақытын грамматикалық тұрғыдан қалай белгілеуде.
Шықты, өшті етістіктерінің жаңағы айтылғаны шығады, өшеді дегеннен айырмасы неде? Егер түбір етістіктің мағынасынан десек, қателесеміз. Өйткені шық+ты, шығ+а+ды екеуі бір түбірден,
мысалы, күннің шығуы.
Бұлардың грамматикалық категорияға айналуы сыртқы тұлғалық айырмасы мен ішкі мəнінің тұтастығынан деп түсіну керек.
Егер шықты дегеннің -ты аффиксы болмаса, əрекет болмас еді.
Осыны синтетикалық тəсіл дейді.
Етістіктің өткен шағының көрсеткіші -ды/-ді, -ты/-ті. Осыған
жіктік жалғауы жалғанады. Жіктік жалғауды баяндауыштық
қосымша деу де бұл аффикстің етістікке тəндігінен. Келер шақта
көсемше жұрнағын бұл да керек етеді.
Өткен шақтың ең даусыз жұрнағы – есімшенің -қан/-кен,
-ған/-ген жұрнағы. Мұның өзі де күрделі жұрнақ -қа+н.
Өткен шақтың жұрнағы -ты/-ті, -ды/-ді тарихи тұрғыдан
алғанда, бір күндердегі дербес мағыналы тұр деген сөз.
Оның аты – Тама дұр.
Жүрген жерінен қан тамалдұр (Махимет Салих – «Шейбани
нама») дегендегі дұр тұлғасы көне заманғы тұр етістігі екеніне
ешкім шүбəланбаса керек. Бұл түркологияда көп айтылған,
Н.А. Баскаков осыны дəлелдеген болатын1. Сондай-ақ алтай
тілдерін зерттеген Г.И. Рамстед те осылар жөнінде пікір айтқан2.
Айта кету керек қарап–тұр (қарап-ты), көріп – тұр (көр-іп-ті)
дегендер қыпшақ əдеби тілінде өте жиі ұшырайды. Сонда сонау
1

Баскаков Н. А. Система спряжения или изменения слов по лицам (Сб. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. М., 1956. С. 273–274.

2

Рамстедт Г. И. Введение в алтайское языкознание. М., 1957. С. 115–117.
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көне заманның өзінде -ты/-ті, -ды/-ді болып қалыптасқан етістіктің
өткен шағы жұрнағы өзінің сөздік дəрежесіндегі тұлғасын қатар
сақтағаны байқалады.
Ырықсыз етістік жасайтын-тыр (-тір, – -дыр) -дір жұрнақтары
да осы -ты/-ды мен туыстас. Бұл аффикстің орнына көне түркі
жазба ескерткіштерде -мыс/-мыш тұлғасының қолданылуы жиі
ұшырайды. Мысалы, Талас ескерткішінде, Оглан чур илаю қалмыш,
қатыны, тулы қалмыш1, деп жазылған. Осындағы қ а л м ы ш көне
түркіше қ а л ғ а н орнына қолданылған. Күлтегін ескерткішінде:
балықдақы тағы ықмыс, тағдақы енміс (қалғандары тауға ықты
(ағылды), таудағы төмен түсті).
Осы екі мысалдың бірінде-мыш, екіншісінде-міс түрінде -ты/ды жалғауы орнына жазылып тұр.
Етістіктің жіктік жалғауы тарихы. Мен келе+мін, сен
келе+сің дегендегі -мін, -сің – есімдік. Олардың орта ғасырға шейін
шылау дəрежесінде қолданғанына М. Қашқари диуанындағы:
Мен бара мен. Сен бара сен айғақ бола алады. Осы мысалдардың
алғашқылары – есімдік, соңғы мен, сен – шылаудан гөрі жұрнаққа
жақын.
«Тəуекел түбі – жел қайық, мінесің де өтесің, уайым түбі –
тұңғиық, батасың де кетесің» (мақал) деген ұғымда -сың, -сің болып түрленіп, үндестік заңына əбден бағынып, түбірмен жымдасып тұр. Бұл күйде ол тұра бермейді -мен/-мін орнына -бын/-бін,
-пын/-пін түрінде ауысып, етістіктің жіктік жалғауын қамтамасыз
етеді. Бұл өзгерістер жалғаудың ықшамдалуына алып келген.
Сөйлеу тілінің басым болуы бұл процесті тездеткендей. Бұрынғы
келемін орнына келем, көремін – көрем, барамын – барам болып
қысқарады.
М. Қашқари диуанында етістік тұлғаларын айта келіп, мен
барар мен, мен жа(й) құрар мен, мен бармас мен – дейді. Бірақ
осының тағы бір өзгерісін, оғыз тілдері тобына тəн мен бараран,
мен көлерен түрінде көрсеткен.
Бұл есімдіктен жасалған жіктік жалғауы көсемшеге ортақ: мен
барыппын, мен көріппін, бармаймын орнына – барман, бармаспын,
келмеспін орнына келмен, барман деп ықшамдалған. Мұндайда
1

Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.–Л., 1951. С. 74.
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бірнеше дыбыс түсіріледі (стяжение). Көргенмін – орнына көргем
болып, үш дыбыс бірден түсіріледі, бірақ шақтық көрсеткіш м
түсірілмейді.
Жіктіктің көп мүшесі көне түркі тілінде есімдік тұлғасы біз
екенін аңғартады. Мысалы: сөгдақ таба, сүледіміз, бұздымыз
(Күлтегін1). – Соғдаққа қарай қол жүргіздік, бұздық. Осында
сүледі+біз, бұзды+біз деп тұр. Осы тұлға (бардымсыз, көрдіміз)
қазақша көрерміз, келерміз болса, татар, башқұрттар – барабыз,
килебіз дегенде айқын көрінеді. Мұнда тұлғасы мен мағынасы
үйлеседі.
Жіктік жалғау негізінен етістікті түрлендіріп, баяндауыш болады. Бірақ бұл жалғау есімге де жалғанады.
Жалымнан ұстаған қыз арман қылмас.
Жібек жал арғымақпын тұмарланған (Біржан) дегендегі арғымақпын сөзі жіктік жалғауда тұрғаны рас, бірақ етістікке тəн
шақтық ұғым бұларда жоқ. Сөйтсе де, мұндағы есімдіктен жасалған жақ жалғауы, баяндауыш қызметін атқарады.
Етістіктің жақтық жалғаулары. Етістіктің бірінші жағындағы
мен, біз дегендерді есімдікпен байланыстыра айтуымыздың себебі бар. Өйткені тарихи қалыптасуының өзі осыған жетелеп əкеледі. Оны айтпасақ бірінші жақ, екінші жақ дегеннен мағыналық
ұғымсыздық шығып, нені бірінші дегеніміз түсініксіз болар еді.
Солай болғасын, бірінші жақтағы шақты мен деп, өзімнен бастап,
менің қарсымда көзбе-көз тұрған субъектіні екінші жақты сен
деп айтсам, үшінші қасымда жоқ субъект болғандықтан, оны ол
деймін, 3-жақ етемін.
Етістіктің бірінші жағының жалғауын -м деп қараймыз да,
екінші жағының жалғауын -ң деп санаймыз.
Етістіктің бірінші жағын айттық, екінші жағы да сол алуандас.
Айырмасы -сен, -сын, -сың болып қосылады, бірақ қысқаруы болмайды. Мысалы:
Ташдин бетер қатып сен,
Нажасатқа батып сен.
Ұжданыңды сатып сен
Эй қара юзлік бей намаза, –
1
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депті Сүлеймен Бақырғани XV ғасырда «Бақырған» атты кітабында1.
Осыны келер шаққа айналдыру үшін етістікке көсемшенің
-а/-е, й жұрнағының біреуін қоссақ: қа+а+сың, жата+сың,
сат+а+сың болады. Өткен XІІІ–XV ғасырлардағы қыпшақ əдебиетінде дəл осы айтқанымыздай болған. Онан əрі Махмуд
Қашқари диуанында:
мен бара+мен, сен бара+сен,
мен бар+май+мен, сен бар+май+сен,
мен тұр+ға+лар+мын, сен ярмақ тер+ғай+сен.
Үшінші жағын басқаша түсіндіреміз. Дұрысы -ды, үш жаққа
да бірдей өткен шақтың көрсеткіші, етістіктің жіктік жалғауы -м,
ң дегендер ғана, үшінші жақтың көрсеткіші жоқ.
Осы -м жалғауы мен деген есімдіктен жасалды дегенде,
оның күні бүгінге дейін: -мын/-мін, -бың/-бің, -пын/пін болатынын да ескереміз. Өйткені -мын/-пын дегендер дыбысталу
жағынан бірінен-бірі алыс жатады. Бұлар жалғауға айналғанда,
ең əуелі абстракцияланады. Соның нəтижесінде бұрынғы
мағынасын жоғалтып, етістіктердің бəріне жалғана беретін болады. Олай болғанда, етістіктердің əртүрлі дыбыстарға бітетіні,
бұлардың етістік түбірімен жымдасу үшін дыбыстық өзгеріске
түсіп, тілдің заңына бағынуды талап ететіні анық. Осыдан келіп,
о бастағы мен бірде бен, енді бірде пен болып, олардың жуан,
жіңішке болуына қарай -мын/-мін, -бын/-бін, -пын/-пін болып, қазақ тілінде алты түрлі айтылып кеткен. Осылар бара-бара
қысқарып -м болып қалады. Бұлардың əрқайсысын даралап айтсақ
бар+ды+м дегендегі-ды – етістіктің шақтық көрсеткіші, -м – əрі
жақтық, əрі жіктік жалғауы. Тегінде, -мын жалғауының дыбысы
түспей жалғануы үшін бірнеше конкрет жағдайлар əсер ететін
сияқты. 1) ең алдымен етістіктің өткен шағынан аулақ болуы,
2) жүр, жатыр, тұр, отыр деген төрт етістіктен басқаларының
түбіріне тікелей жалғанбай, етістіктің көсемше, есімше жұрнақтарынан кейін жалғануы. Есім сөздерге жалғанғанда, сөз коммуникативтікті талғайды. Өйткені, бұл жалғау есім сөздерге
жалғану үшін, жалғанатын сөздің субъектімен тікелей болуын
1

Бақырғани С. Бақырған. Қазан, 1860.
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талап етеді. Қырғыз, алтай, татар, башқұрт тілдеріндегі етістіктің
шақ жалғауларынан кейін көптік жалғауларының жалғануы,
қырғыз, алтай тілдеріндегі айтылуына қарай жалғау формаларының
өзгеруі көрінеді. Мысалы, баратат, болдығар, т.б. қазақ тілі
етістіктерінің түрленуінен басқаша түрі бар екенін байқаймыз.
Көсемшенің жұрнақтары. Көсемшенің п жұрнағын, кейбіреулер жеке фактілермен жол-жөнекей немқұрайды түрде айтады да, оны онан əрі қарай тереңдетпейді. Мысалға өзбек тілінде
шыққан «Хазирги замон узбик тили» атты еңбекті алып қарасақ,
осы кітапта көсемше етістіктерді баяндай келе, ІІ жақ жұрнағы
өзбек тілінде б түрінде келетінін, бұл форма тарихи шығармаларда,
ертеректе бон/бан түрінде ұшырайтынын айтады.
Етістіктің көсемшесінің -ып/-іп жұрнағы өте жиі қолданылады.
Мысалы: бар+ып, кел+іп, қара+п, сөйле+п, т.б. Осының арғы
төркіні көне түркі тіліндегі бан (бəн), бен, ман (мəн), пен деген
формадан қысқартылып, жаңа форма жасалғанға ұқсайды. Мұндай
факті сирек болса да, көне түркі ескерткішінде де кездеседі.
Күлтегінге арналған жазба ескерткіштің екінші тарауында
сүлəпəн1 делінген, яғни əскеріммен (шабуылдап) деген мағынада.
Өйткені, сүлəпəн дегеннің түбірі – сүле, оған қосылып тұрған -нан,
-пен – көсемшенің осы күндегі ІІ жұрнағы орнына қолданған көне
тұлғасы. Ендеше, мен деген форманың үндестік заңына бағынып,
бірде -мен, екіншісінде -бен, кейде -пен болатыны белгілі. Осыған
қарағанда -пен дегенді -п жұрнағының арғы кездегі түрі деп санаймыз. Оның о бастағы шыққан төркіні – есімдік бан болуы керек.
Өйткені көптеген көне əдебиетте, мысалы, Бабур намеде, Қиссас
-ул -əнбияда, т.б. барибан (барып), алибан (алып), корибəн (көріп)
болып қолданылған.
Əзірбайжан əдебиетінде, əсіресе өткен ғасырларда өмір сүрген авторлардың тілінде бұл -бан/-бен жұрнағы ұшырайды.
XV ғасырда өмір сүріп, көптеген мұра қалдырған азербайжан
халқының сүйікті ақыны Физули Ганджауи өлеңдерінде де бұл
-бан/-бен жұрнағы көп қолданылған. Мысалы:
Дəрия гилыбан апа тəзəррə
Эйлəрди зəһиресин тəзəччə
1
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Сəһра əдибəн она тəвəллə
Əйлəрди мəншəтин тəменна1.
Оған ізгілікті дəрия қалып (қылы+бан) тілекке айналдырар.
Сахара етіп (еті+бан) оған тəуелді, бар қызығын сарп етер.
Бұған қарағанда, бұл форма əзірбайжан тілінде XІV–XV ғасырларда жиі қолданылып, бертін келе қолданудан шығып қалған.
Мүмкін, жоғарыда айтылған -бан, -бен жұрнақтары парсы
тілінің əсері бойынша жасалған болуы керек деушілер де болар.
Онда да -бан/-бен жұрнақтарының арғы төркіні -ман/-мен деген есімдік болу керек деген біздің пікірімізге қайшы келмейді.
Өйткені ол тілде де мен деген есімдік бар екені анық.
Бұл жөнінде қазіргі күнде бар бір фактіні ескергеніміз жөн.
Əзірбайжан халқының Ленкоран ауданында тұрушылардың тілінде бариб деудің орнына барибан, кəлиб деудің орнына кəлибан
болып қолданылады. Мұны азербайжандықтар диалекті немесе
сөйлеу тілі ерекшелігі деп санайтын сияқты.
Мұның жасалу мерзімі тым ерте уақытта, көне заманда, яғни,
VІ–VІІ ғасырлардан көп бұрын болған көрінеді. Олай дейтініміз
Күлтегіннің ескерткішінде -пан жұрнағы сирек кездеседі де, -п
жұрнағы жиі ұшырайды. Мысалы, тұт деген етістіктен тұтып
деген етістіктің көсемшесі жасалғанын көреміз. Сонымен қатар
сол ескерткіштегі слур дегеннен слур+ып, көр дегеннен көр+іп болып жазылғандардың жиі кездесуі кездейсоқ емес. Өйткені тут
(тұт) дегеннен тұт+ып деген формасы бірнеше рет кездессе,
тұт+п+пан, қаш+пан, сөки+пəн (сөгіп), т.б. бұл ескерткіште тым
сирек айтылған.
Сондай-ақ Күлтегін ескерткіші тексінде: теп (деп), солып,
тіріліп, итіп (етіп), келіп, бініп (мініп), тезіп (тесіп), кіріп, йорып
(жорып), ағытып, біліп, т.б. кездеседі.
Бұл жұрнақ турасындағы академик Ф.Е. Корштың көсемше
етістіктің осы шағындағы дауысты дыбыстан жасалған (а, е, и)
жұрнағының үстіне моңғол тіліндегі етістіктің өткен шағының -ба,
-бе жұрнағы келіп қосылып, оның үстіне қосымша -н үстелген2
деуі де өзінше жорамал еді. Əрине, бұл арада ол көзқарасты
1

Физули. Əсерлəри. ІІ. Баку, 1958. 96-б.

2

Известия отд. русского языка СПб университета. 1906. XІ т. С. 63.
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қабылдатпайтын бір жағдай бар. Ол -ба, -бе жұрнағы моңғолдан
алынбаған.
Қазіргі моңғол əдеби тілінде -ба, -бе, -бо жедел1 өткен шақты
көрсететіні рас, бірақ бір тілден екінші тілге сөз ауысып алу заңы
бойынша (моңғол тілі) ең алдымен ол өзіне жақын көршілеріне
тарап, онан кейін өзгелерге жайылуы мүмкін еді. Ондай жайды
əзірге кездестіре алмадық. Сөйтіп, бұл жұрнақтың тарихи шығуы,
жасалуы жағынан есімдіктерден, оның бірінші жақ жіктеу есімдігі
мен-нен шыққан деп қорытылады.
Осы -пан/-пен жұрнағы туралы проф. С.Е. Малов етістік
көсемшесінің й жұрнағынан ешбір мағыналық айырмасы жоқ
екенін айтқан. Бұл -па/-пен жұрнағы: -п жұрнағына -ан/-ен жұрнағы ұласып жасалған болуы керек деген жорамалын да айтады.
Əрине, солай деуге де болады, бірақ есімдік -мен/-пен өзгеріп барып жасалуы ықтимал. Əрине, мен, сен деген есімдіктер шылаудан жұрнаққа айналғаннан кейін ғана көсемше жұрнағы болуы
керек. Өйткені жіктеу есімдіктері -ме, -се (ме+н, се+н) болып
тұрған кезінде жасалса, онда егістіктің көсемше түрі бар+ы+ба,
кел+і+бе болар еді. Бірақ, ондай факті түркі тілдерінде кездеспейді.
Есімшенің жұрнақтары. Есімшелер тарихы туралы айтқанда, ең алдымен, олардың құрамын айтпасақ болмайды. Есімшенің
құрамы етістіктің басқа категорияларымен салыстырғанда, күрделі келетінін аңғарамыз. Есімдердің етістіктен ажырайтын басты белгісі – шақ мəнінің жоқтығы. Есімше шақтық жалғауын
қабылдап, іс мезгілін көрсетеді. Міне, осынысы ғана оны етістікпен байланыстырады.
Етістіктің де ең басты белгісі – шақ белгісі болуында. Бірақ
мұны нысана етпей, қызметін алғы сапқа шығарып, мағынаны
қуалай келіп, синтаксисте – предикат болуы – басты белгісі
дейтіндер аз емес. Мұны академик И.И. Мещанинов дəлелдеуге
тырысқан-ды2.
Енді біреулер түр-тұлғасын нысана етпей, мағына ерекшелігін,
яғни істің, əрекеттің ауытқуы ретінде қараған. Кейбіреулер негізгі нысана етіп морфологиялық қасиеттерін, формантын ілгері
1

Рамстедт Г. И. Введение алтайского языкознания. М., 1957. С. 122–123.

2

Мащанинов И. И. Глагол. М.–Л., 1949. С. 5–7.
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шығарып, негізгі ерекшелік етпекші болған. Н.К. Дмитриев есімшені етістіктен жасалған сын есім1 деп атаған. Қазақ тілі мамандары есімшені баяндай келіп, қазіргі тілімізде есімше есімнің атрибуты екеніне ден қояды.
Есімшенің үш шағының жасалуы, шақтық формасы, оның
көптелу, септелу өзгерістері тағы басқаларына арнайы тоқталмаймыз. Біздің тікелей объектіміз – оның қалай жасалғаны, қалай
дамығаны.
Есімшенің құрылымындағы бір ерекшелік – етістік түбіріне
жұрнақ қосылып жасалады. Бұлардың бəрі де түбір емес. Мұның
осы ерекшелігі оны туынды түбір дəрежесінен шығармаған.
Мысалы, бар, жүр, көр, тұр, қара, тара, ық, жық тағы
басқалары – етістік түбірлер. Осыларды талғамай, кез келгеніне
-қан/-кен, -ған/-ген жұрнағы немесе -ғалы/-қалы, -келі/-гелі,
не болмаса -ар/-ер, -ыр/-ір жұрнақтарының бірі етістік түбірге
қосылмаса, есімше болмайды. Осыларға тағы бір жаңа жұрнақ
-атын/-етін, -итын/-итін жұрнағы қосылды.
Осылардың ішіндегі ең жиі қолданылатыны – өзімізге таныс
-қан/-кен, -ған/-ген форманты. Мұны есімшенің өткен шағы
деседі. Ол дұрыс болмайды, осы жұрнақ арқылы өткен шақтық
есімше жасалады деу керек. Өйткені бұл жұрнақ қосылған етістіктің түбірі есімшеге айналып, соның қызметін атқарады. Бұл
форманың негізінен екі қызметі бар.
а) Етістік түбірден есімше жасайды да, көбінесе предикаттық
роль атқарады. Оған орта ғасырдың сөздігінен бірер мысал айталық:
Яулақ яғығ қатырған,
Бойыны қадырған.
Қазақша:
Жуық жауын қайтарған,
(жаудың) мойнын қайырған.
Осыны М. Қашқари -ған/-ген жұрнағы көмегімен жасалған
етістік депті. Егер мысалдағы асты сызылған етістік түбірінен -ған
жұрнағын түсіріп айтсақ, қатыр, қадыр сөздері етістіктің туынды
түбірлері, бəрінде де -р(-ар)-ер жұрнағы бар. Демек, есімшенің өз
1

Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М., 1940.
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алдына жеке түбірі жоқ екен. Сондықтан мұны етістіктің есімшесі
деп атаймыз. Оның негізгі коммунативтік қызметі – баяндауыш
болушылығы.
б) Есімше деген атаудың өзі есімге қатысы бар екенін көрсетеді. Көптеген түркологтар мұны есімнің атрибуты, яғни, есімше
есімнің анықтауышы болушылығы – негізгі қызметінің бірі деген
пікірді айтады. Тарихи тұрғыдан алғанда, осы екі қызмет есімшеде
қатар болған. Есімнен бұрын тұрса, анықтауыш (атрибут), зат
есімнен соң тұрса, баяндауыш болған (предикат). Мысалы:
Ол кіші ол құлны ұрған,
Құлны ұрған кіші ол.
Осы екі сөйлемдегі ұрған есімшесі екі түрлі қызмет атқарып
тұр. Алдыңғы сөйлемде – баяндауыш, соңғы сөйлемде, – анықтауыш қызметінде. Бұлайша құбылыс, сөйлем ішіндегі тұрған
орнына қарай қызмет мəнінің құбылуы зат есімге тəн болады да,
етістіктерде ол болмайды. М. Қашқаридың мына мысалын көрелік:
Маңа (маган) тат келді – маған бір, дұшпан (жау) келді. Келді маңа тат (бұл да жаңағы) сөйлем мағынасында өзгеріс жоқ.
Біреуі сөйлеу тілінің жай хабары. Екінші конструкция өлеңді
сөйлемдерде болатын инверсия (сөздердің орын алмастыруы).
Бұл сияқты сөйлем ішінде орын ауыстыру еркіндігі есімшеде де
бар екенін көреміз. Онда ол сөйлемнің біресе анықтауышы, біресе
баяндауышы, толықтауышы қызметін атқарады екен. Олай болса,
есім емес, не деуге болады. Сондықтан башқұрт грамматикасын
жазған Н.К. Дмитриев осы сияқты ерекшелігіне қарай етістіктің
есімшесін шартты түрде ғана етістікке қосамыз деген. А.Н. Кононов етістіктен болған сын есімдер деп атаған: жазған адам, жазылған хат, оқыған кісі, оқылған кітап1 деген тəрізділер алдындағы есімдерді анықтайтыны оған əсер еткен сияқты. Өйткені
өзбек тілі грамматикасында есімшенің жақтылығы айтылған2.
Есімшенің түбірі деп, өткен шақ барған тұлғасын, келер
шаққа салып, бар+ар, бар+а+шақ, кел+ер, кел+е+шек түрінде
айтуға болады. Бұған қоса кейбір авторлар бар+у+шы, кел+у+ші,
1

Кононов А. Н. Грамматика турецкого языка. М.–Л., 1941. С. 218.

2

Грамматика совр. узбекского лит. языка. 1960. С. 238–239.
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бар+мақ, кел+мек түрлерін белгісіз шақ деп есімшеге қосады.
Біреулері оны қоспайды. Сөйтіп, осы категорияға -а+тын, -е+тін,
-й+тын/-тін тұлғасын əр тілдің өз тəжірибесіне қарай біреулері
есімше жұрнағы деп таниды. Бұл да бір қалыпты емес, əр тілде
əрқалай. Қазіргі қазақ тілінің өзінде бар+а+тын/бар+а+тұғын,
бар+а+тұрған тəрізді күні бүгінге дейін 3 түрі кездеседі. Бірақ
басымырағы -а+тын, -е+тін, -и+тын/-тін тұлғасы деп атаймыз да,
етістік есімшесінің өткен шақ жұрнағы дейміз.
Қорытынды: 1) Етістіктің есімшесінің арнаулы түбірі жоқ,
етістіктің түбіріне, туынды түбіріне аталған əр жұрнақтың өзі
тікелей жалғанады, өткен шақ, ІІІ жақта тұрып, баяндауыш қызметін атқарады. Бұл айтылғандар есімшені етістікке жақындатады.
2) Есімдер сияқты есімшелер де септеледі, тəуелденеді, көптік
жалғауын қабылдайды, есімдерше жіктеледі, ІІІ жақта жіктелмейді, сөйлемде негізінен анықтауыш қызметін атқарады.
Сөйтіп, мұның бір өзінде етістік пен есімді қанағаттандырарлық екі қасиет бар.
Етістіктің есімшесінің тарихы тым ұзаққа бармаса керек. Талас
жазуымен жазылған көне түркі ескерткіштерінде есімшенің өткен
шақ жұрнағы -қан/-кен, -ған/-ген қолданылмаған.
Орта ғасырлар əдебиетінде есімше жұрнақтары қалыптасып,
əдебиетте кең қолданылған. М. Қашқари диуанында есімшенің
-атын, -етін (тұрған деген сөзден жұрнаққа ауысқаны айтылған)
жұрнағынан басқалары бəрі де жиі қолданылған. Мысалы: Ол ер
еуге (үйге) келген. Ол ер еуге барған, бұл алып ағыны (жауды)
қайтарған, тағы басқалары көп кездеседі.
Бұл тұлғаны ол түркіше дейді. Оғыз тілдерінде ғ/г, қ/к айтылмайтыны туралы сөз ете келіп, барған>бар+ан, кел+ген> гел+ен,
ұрған>ур+ан, ол ер құлыны ұр+ған орнына, оғызша – ол ер құлыны
ұр+ан, ұрған>ұр+ан айтылатынын көрсетеді.
Əзірбайжан, түрікмен анатоли түріктері, т.б. оғыз тобына жататын тілдерде ғ/г, қ/к – дыбыстары қазір де айтылмайды. Оның
екінші түрлі себебі бар.
1) Түркі тілдері туыс тіл болғанның өзінде, əрқайсысының өзіне лайық, азды-көпті өзгеге жат ішкі заңдары бар. Соның нəти-
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жесінде қыпшақ тобындағы тілдерде -ға+н, -қа+н жұрнағы есімшеге қалыптастырғанда, ол тілдер -ан/-ен формасын қабылдаған.
Мүмкін, бұл да алтай тілдері субстраты ма екен1.
2) Ертеде – ға+н толық болып, кейіннен түсіп қалды ма екен?
Оғыз тілдеріндегі есімше жұрнақтарын, оның ішінде -ан/ -ен
жұрнағы, перифразалық форма делінеді.
3) Есімшенің -ған/-ген, -қан/-кен жұрнағы екі аффикстен құралған. Бірі – барыс септіктің -қа/-ке, -ға/-ге формасы. Ол еуге (үйге) келген, ол еуге бараған дегендегі -ған–ға+н,
-ген–ге+н. Бұл форма іс-əрекеттің қайталануын, дүркінділігін
көрсетеді дейді М. Қашқари. Сөйтіп, бар, кел – етістік, бұйрық,
-а/-е – көсемшенің жұрнағы, -ға – барыс септік: -н о бастағы мағыналы сөз ен (кең, бостан). Ен жайлау, ен отыру дегендегі осы ен
болуы ықтимал.
Етістіктің шақ, жақ, рай, тағы басқа категорияларының көпшілігі Махмуд Қашқари лұғатында көрсетілген. Олардың мағынасы да, тұлғасы да, өзгерілгендері де баршылық. Сонымен бірге
септік жалғауларында болған өзгерістер де аз емес.
Айталық, қазіргі қазақ тілінде бір ғана барыс септіктің өзі алты
түрлі. Оның көне заманғы түрі -қа ғана еді. Келе-келе -ға болды,
одан ары -ге/-ке болып, тəуелдеуде – дауыссызын жоғалтып -а/-е
болып қалады. Оның ең көнесі -ра/-ре жалғауы ескіріп, осы күнде
жұрнақ болып кетті. Мысалы: іш-+ке+рі, сырт+қа+ры, іл+ге+рі,
қыр+ға+ры – лардағы іш, сырт, іл, қыр – түбірлер, -қа/-ке, -ға/ге – барыс септік, -ры/-рі – барыс септік жалғауы, көне түркі
ескерткіштерінде іч+ре, таш+ра (ішке, тысқа деудің орнына) болып айтылса, қазіргі тілімізде көнергені сонша, түбір сөздермен
жымдасып кеткендері де бар. Мысалы, соңыра. Түбірі – соң,
-ра – барыс септік екенін аңғармаймыз.
Осылар сияқты: қыр+қа, жыл+ға, құй+қа, сыр+ға тағы басқаларының соңындағы -қа, -ға барыс септік болған.
Тəуелдеуден кейін жалғанған барыс септік -а/-е болады. Көне
түркі тілінде -ға/-қа, -ке/-ге түрінде аты+м+қа, ана+м+қа болып айтылып, қатаң қа/-ке басым болған, орта ғасырларда -қа/-ке
басымшылығы сақталған, Сонымен қатар дауыссыздар үндестігі
1

Серебренников Б. А. Историческая морфология пермских языков. М., 1963. С. 251.
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дауысты, үнді, сонор дыбыстардан кейін -ға/-ге түрін талап ете
бастаған. Бірақ тəуелділіктен кейін дауыссыз дыбыс -қ/-қ, -ғ/г түсірілу бастамасы көне түркі тілінде бола бастаған. Мысалы,
Күлтегін ескерткішінде: Біргеру күн ортасыңару, йырғару түн
ортасыңару дегендерді қараңыздар.
Міне, сонан бері қарай біздің заманымызға дейін бір мың жарым жыл дамуда болған тіл фактісінде көне құбылыс көп. Тілдің
ішінен бəрі табылады, тек тани білетін қырағылық керек.
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ЛЕКСИКА
СОВРЕМЕННОГО
КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА

Представляемая на соискание ученой степени доктора филологических наук «Лексика современного казахского языка» является более полным вариантом нашего исследования, опубликованного на русском языке в 1959 г. в качестве учебника для филологических факультетов вузов республики. На казахском же языке
основные положения данной работы были изложены в разделе
«Лексика и фразеология» первого вузовского курса «Современный
казахский язык», опубликованного в 1954 году.
Некоторые разделы, например, «О словообразовании в казахском языке» и др., автором были опубликованы в «Известиях АН
КазССР», серия филологии, в «Трудах ИЯЛ АН КазССР», а также
в журнале Минпроса КазССР «Қазақ тілі мен əдебиеті» за 1959 г.
в разное время – 1950–59 гг. (см. подробнее приложение).
Замечания и советы тюркологов, в частности Н.А. Баскакова,
С.К. Кенесбаева и др., помогли уточнить некоторые сложные вопросы исследуемой темы.
Представленная монография является более полным вариантом лексики (объем 30 печ. листов), без лексикографии и фразеологии. Последним двум отраслям казахского языкознания посвящены отдельные статьи автора, но эти вопросы будут полнее
освещены в самостоятельной монографии, так как накопился болылой материал и определенный опыт исследования.
Данная диссертационная работа состоит из шести глав, имеющих внутри разделы и подразделы. В кратком вступлении и в
разделе «Вместо введения» в основном рассматриваются общие
теоретические вопросы, тесно связанные с лексикологией. Как
известно, при изложении основ и принципов лексикологии необходимо уточнение понятий язык и мышление, взаимоотношение
лексики с грамматикой.
Нами рассматривается также вопрос превращения корневых слов в аффиксы. Такое явление зафиксировано некоторыми
исследователями славянских, романских, германских языков, но в
тюркских языках, за исключением предположения в отношении
окончания будущего времени глаголов, указанные явления не были
предметом детального исследования.
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ПОЯВЛЕНИЕ АФФИКСОВ ИЗ КОРНЕВОГО СЛОВА
Превращение в аффиксы корневого именного слова в тюркских языках вообще, а в казахском в частности, представлено весьма широко, т.е. охватывает аффиксы существительных и глаголов:
показатели лица, времени и т. д. Многие аффиксы этимологически восходят к корневым словам, например, аффикс -ш<ша<шақ
(мало; время, пора), -сың<соң (после); тақ>тек (род); тын<тұ
-ғын//тұ-ғун<тұр + ған (стоящий).
В казахском языке, как и во всех тюркских языках, слово соң
изменяется как существительное. Соң имеет в данное время значение «поздно», «позже», «затем». Примеры: Оның соң болады –
это будет поздно; оның соңынан жүріп отырды – он шел позади
него; соңға қалма – не опаздывай. Соңда келеді – идет в хвосте и
т. п. Наречие (в последнем примере) сочетается со словами, чаще –
с причастиями, оформленными аффиксом ған/қан, ген/кен плюс
окончание исходного падежа нан/нен, например: бар-ған-нансоң – после того, как он пошел; кел-ген-нен-соң – после того, как
он пришел (приехал).
В дальнейшем своем развитии окончание исходного падежа
отпадает: бар-ған соң имеет значение близкое к барғаннан соң.
При следующем изменении слово соң полностью теряет свое
лексическое значение. Гласный о заменяется гласным узкого образования ы/і, конечный согласный ң чередуется с н и сращивается с
глагольным аффиксом ған/қан, ген/кен, причем последняя форма
теряет конечный звук н, в результате получается новое слово с новым аффиксом – сен бар-ға-сын (когда ты ходил); ол кел-ге-сін
(тогда как он пришел).
Аффиксы причастия ған/қан, ген/кен во всех тюркских языках
сохраняют свои древние формы без изменения, за исключением
выпадения начального ғ/к, в огузской группе языков, что зафиксировано Махмудом Кашкарским. Поэтому ни в одном современном
тюркском языке мы не имеем аффикса причастия в форме -ға/қа,

504

Лексика казахского языка

который мы встречаем в приведенном выше примере. Процесс образования аффикса из корневого слова в современном казахском
литературном языке является вполне мотивированным.
В работе по этому вопросу приводятся многочисленные сравнительные данные из других живых тюркских языков и из древнетюркских памятников, сохраняющих полнозначное соң.
Процесс трансформации слова был медленным, длился в течение веков. В современном казахском литературном языке встречается и барған соң и барғасын.
Особенно разителен пример сращения соң с местоимениями:
мы встречаем в литературном языке мұнан соң (после этого) и
онан соң (после того), а в разговорном – мұна-сын, сон-сын, онсын, сосын в том же значении.
Превращение в аффиксы местоимений
В этом разделе мы приводим ряд фактов, имеющих прямое отношение к превращению корневого слова в аффикс, этот процесс
является постоянным. При этом корневые слова раздваиваются,
т.е., с одной стороны, они сохраняют прежние значения и форму,
а с другой – постепенно освобождаются от лексического значения и постепенно превращаются в грамматические оформители
слова – в аффиксы.
Здесь исключительную роль играют местоимения. Поэтому в
данном разделе мы отвели достаточно места и этому вопросу.
а) Превращение местоимений в окончания.
Нами подробно описывается спряжение глаголов, где окончания восходят к местоимениям. Напр.: Уайым түбі – теңіз, батасың
да кетесің; тəуекел түбі – қайық, мінесің де өтесің (посл.) – печаль – море, утонешь да и погибнешь; риск – лодка, сядешь да и
переправишься (не унывать, а быть решительным).
Форма спряжения в примерах бат-а-сың, и кет-е-сің представляет собой форму второго лица единственного числа будущего
времени и восходит к личному местоимению сен (ты). Данное явление зафиксировано еще в ХҚ в. в трудах Махмуда Кашгарского,
Хас-Хаджиб Юсуфа Баласагунского, Ходжа-Ахмеда Яссауи и др.
По этому вопросу у тюркологов нет единого мнения; мы, анализи-
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руя этот факт, только выясняем некоторые его детали. Например:
вместо
бар-ған
мен
барғанмын барғам
бар-ған
сен
барғансың барғасың
бар-ған
ол
–
–
(перевод: я ходил, ты ходил, он ходил).
Таким образом, окончание первого лица сокращается до минимума, а во втором лице нет такого сокращения. Особняком стоит
условное наклонение, где употребляются только краткие формы:
бар-са-м (если я пойду), бар-са-ң (если ты пойдешь) т.е. первое
и второе лицо имеют окончание -м и ң; сокращение: мен – м,
сен – ң.
Полная форма первого лица мен имеет фонетическую разновидность пен/бен, которая встречается в категории именного сказуемого. Ср. мен ақын-мын (я – поэт), сен ақын-сың (ты – поэт).
б) Превращение личного местоимения в падежные окончания.
В современном казахском языке, в отличие от других тюркских языков, имеется седьмой падеж– көмектес1 септік (орудийный падеж), который образуется посредством окончания мен
(-пен, бен). Например: атам-мен келдім – пришел с дедом; балтамен шаптым рубил топором; ат-пен келдім приехал на лошади;
күрек-пен қаздым – копал лопатой; із-бен жүрдім – шел по следам; білімпаз-бен сөйлестім – поговорил со знатоком.
Окончания орудийного падежа не совпадают с другими падежными окончаниями и не подчиняются закону гармонии гласных
(по значению форма -мен (-бен, -пен) эквивалентна рус. союзам
с, и); вопреки обыкновению, в пределах одного слова – мен не
повторяется. Поэтому форму – мен (бен, пен) можно было бы назвать и послелогом, так как во многих случаях грань между значениями орудийного падежа и послелога стирается. Например:
мен əкем-мен келдім – я пришел (приехал) с отцом; əкеммен мен
келдім – отец и я пришли (приехали) или такую конструкцию как
ат пен бала келді трудно понять, так как ее можно перевести: приехал мальчик с лошадью или приехал мальчик на лошади (различие здесь выражается лишь интонационно).
1

Орудийный падеж был введен в школьную грамматику лишь в 40-х годах.
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Конечно, уточнение такого употребления не входит в нашу задачу, поскольку нам необходимо констатировать лишь тот факт,
что мен восходит к личному местоимению – мен (я).
в) как известно в тюркологии, показатели множественности
глагола первого лица мыз/міз, пыз/піз, второго лица сіз/сыз, а
также так называемая вежливая форма множественности тоже
являются местоимениями.
г) Анализируя факты появления аффиксов, автор обращает
также внимание и на многие формы глагола, в том числе на аффикс деепричастия – п. Этот аффикс в трудах тюркологов до сих
пор оставался не затронутым, так как его этимология уходила в
глубь истории языка. Однако при внимательном рассмотрении
можно прийти к выводу о том, что данный аффикс (-п) является
результатом трансформации местоимения бəн (в казахском -мен).
Об этом свидетельствуют факты узбекского языка, зафиксированные в памятниках разных эпох; в поэтической литературе часто
употреблялась форма бəн. Ср.: Ут куюбəн куйдира турған узум,
хокимингиз улдира тургон узум (Мукими). – Я сам разожгу пламя
вашей страсти и сам потушу это пламя.
Данная форма была в обиходе и в азербайджанской поэзии.
Например, в произведениях Физули читаем:
Дəря галыбан она тəзəррə (Физули, Əсерлəри, жилд. ІІ, Бақы,
1958, с. 96). – Для нее благо сделаю подобно морю.
Сулар сачыбан үзүнə бидар (там же, 74). – Брызгаясь холодной
водой, наслаждается.
Бир кечи гачыбан гуртулу гурддан,
Бахар буйнузуна кəркəдəн олу (Короглу, Бакы, 1856, с. 85). –
Если коза спасается бегством от волка, то она смотрит на свои рога
подобно лосю.
В течение прошлых веков аналогичные факты в этих языках
встречались часто. Эта форма встречается и в трудах Бабура, Рабгузи и др., о чем см. подробно в рукописи.
В памятнике Кюль-Тегину, высеченном на камне в VІ–VІІ вв.,
встречается форма пан, например: су сулупан – атаковав войском
(С.Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности, М., 1951,
с. 29). В другом месте: о олурыпан турк будуның илин төр (ус)
ин тута бармис (там же, с. 28) – сев (на царство), установили племенной союз тюркского народа.
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Во-первых, в исторические времена, когда был воздвигнут
этот памятник Кюль-Тегину (VІ–VІІ вв.), арабского нашествия
на Среднюю Азию еще не было, во-вторых, до далекого Енисея
ни арабы, ни персы не доходили, и никакого общения не имели.
В-третьих, пан/бан, его фонетическая разновидность пəн/бəн и,
наконец, мен(бен)пен является исконно-тюркским местоимением. Архетипом данного местоимения следует предполагать пан,
потому что в древнетюркском преобладали глухие согласные звуки. Ср. атам-қа – к моему деду, анам-қа – к моей матери. Озвончение – явление позднейшего периода.
Об образовании данной формы мимоходом заметил академик
Ф.Е. Корш (см. Известия отд. русского языка СПБ университета,
1906, т. XІ, с. 63).
Его мнение о том, что деепричастный аффикс -пан состоит из
сохранившейся в монгольском языке приставки прошедшего времени – ба/бе и прибавочного – н не подтверждается лишь потому,
что в древнем письме деепричастия имели в окончании звук п, а не
звонкий б, на что указывает и С.Е. Малов1.
Так как древним архетипом личного местоимения была форма бе, ме, а не бен, мен, то поэтому деепричастие -пан, -пен(бен)
могло образоваться лишь после того, как личное местоимение
приняло форму бен, мен.
2) О возникновении аффиксов из корневого слова шақ (мало)
см. более подробно в статье «Уменылительные аффиксы», опубликованной в Известиях АН КазССР, в 1950 г. Резюмируя, можем сказать следующее:а) слово шақ в современном казахском
языке имеет омонимы. Ср. Арман алыс, өмір шақ (А. Кунанбаев) – Цель далека, жизнь коротка; Осы шақ – настоящее время. б) Это слово используется как уменылительно-ласкательный
аффикс. Құлын-шақ – жеребеночек; іні-шек – братишка; келіншек – молодайка; бол-а-шақ – будущее; кел-е-шек – тоже
будущее.
в) эта форма в дальнейшем подвергается сокращению: ша, ш.
Ср. қарға – ворона, қарға-ш – вороненок; особенно это сокращение характерно для имен человека: Балтабай – Балта-ш,
Қорабай – Қора-ш, Рабиға – Раш.
1

С.Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951. С. 48.
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Об аналогичном явлении с қан и қай, которые тоже выражают
уменылительно-ласкательный оттенок, см. указан. нашу статью.
3) Сочетания глагола типа бара турған (тот, кто намеревался
идти); қала турған (тот, кто остается) широко употребляются в
болылинстве тюркских языков, за исключением современного литературного казахского языка, в котором они вышли из употребления. В данной главе привлечены для сравнения материалы основных тюркских языков. Таким образом, эта особенность казахского языка, видимо, обусловлена развитием разговорной речи, содержащей два способа передачи данной конструкции. Например:
баратуғын вместо бара турған – в дальнейшем вторая часть этого
сочетания трансформируется в аффикс тын/тін, напр.: бара-тын,
келе-тін. Такое явление встречается и в алтайском языке, напр.:
бар-а-тан, кел-е-тен. По свидетельству Н.А. Баскакова, данная
форма в алтайском языке является единственной формой литературного языка, тогда как в казахском языке имеются параллели:
бар-а-тын и бара-а-тұғын. Последний тип бар-а-тұғын, кел-етұғын является промежуточным между бара тұрған и бар-а-тын,
так как в нем нарушен закон сингармонизма: тұғын не имеет мягкого варианта түгін, а тын/тін сохраняет строгую гармонию гласных в корне и аффиксе.
Таким образом, в этой главе нами устанавливается процесс
превращения корневого слова в аффикс в казахском языке.
Во втором разделе первой главы мы рассматриваем более
сложный и интересный вопрос: превращение аффиксов в значимые слова.
а) В лингвистической литературе не только по тюркологии, но
и по индоевропеистике мы не находим на этот вопрос никакого
ответа. Видимо, исследователям не известны факты превращения
аффиксов в корневые слова. Но в казахском языке они имеются,
хотя и в ограниченном количестве. Мы приводим в работе примеры из казахского языка с аффиксом -лақ, который восходит к -тек
(-тег). Этот аффикс с древних времен до настоящего времени является словообразующим аффиксом. Мы имеем и аналогичное корневое слово лақ (козленок). Это слово в современном казахском
лақ, имело раныле ылақ, до XІX века – ұлақ, в древнетюркской
письменности – оглақ. Первый слог оғ, несомненно, восходит к
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оғыл (дитя). Об этом свидетельствует ряд фактов из памятников
древнетюркской письменности, напр.: в словаре знаменитого ученого-тюрколога XІ века Махмуда Кашгарского қыз оғыл значит
девочка, ер огыл – мальчик. Таким образом, можно проследить
звуковую деформацию слова, т. е. постепенное разрушение корневого слова и перемещение лексического значения на аффикс:
лақ
огыллақ
ылақ
оғы-лақ
ұлақ
оғ-лақ
о-лақ
о-лақ
оғлақ
у-лақ
оғылақ
ы-лақ
огаллақ
...лақ
Итак, постепенное разрушение корня приводит к ликвидации
корневого слова, причем его значение передается аффиксу. Наблюдается известная закономерность в выпадении звуков корня.
В казахском и в некоторых других тюркских языках часто выпадают повторные звуки, поэтому в слове оғул-лақ, где рядом стоят
два л (один – конечный корня, другой – начальный звук аффикса),
одно л выпадает. Ср. татарское қат-ы вместо казахского қат-ты.
Так же во многих тюркских языках узкий гласный ұ подвержен выпадению, он является фонемой только в казахском, киргизском и
каракалпакском языках. Утратив два звука, корень подвергается
следующему изменению. Звук ғ не характерен для кипчакской
подгруппы языков, поэтому в этих языках он утрачен, а в огузском
ғ сохраняется (оғлақ). Олақ в казахском не сохраняется ввиду
стремления избежать омонимов: о переходит в ұ, а ұ переходит в
ы. Узкий гласный ы в казахском языке в начальной позиции очень
часто выпадает, тем самым при постепенном изменении завершается процесс утраты корня.
Данный процесс является новым для тюркских языков, так как
в них до сих пор не было зафиксировано ни одного факта полного исчезновения корневого элемента и перенесения лексического
значения на аффиксы. Что касается языков других систем, например, славянских, то изменение корня и исчезновение корневых
элементов в них является вполне закономерным.
В этой связи можно заметить, что, когда некоторые тюркологи говорят о флективности личных местоимений, то они име-
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ют в виду языки в их современном состоянии, так как мен и сен
при склонении теряют последний гласный. Это явление связано с
историческим развитием самого корня и, следовательно, о флективности не может быть и речи. Корнем является ма/ме, са/се, а не
ман/мен, сан/сен. По-видимому, в древние времена было склонение ма-ға, са-ға. Что касается ингредиента н, то о нем С. Е. Малов
вскользь заметил, что он когда-то служил показателем единственного числа1. Ср. тархан един. число, тархат мн. число в тексте
Кюль-тегина.
Таким образом, тут никакой флективности не наблюдается, недоразумение происходит из-за того, что не учитывается факт вторичности образования местоимений.
В современном казахском языке лақ является базой для образования новых слов, напр. лақ-тау – окот (о козах); лақ-ты –
имеющая козленка, лақ-тай – подобно козленку и т. д.
Следует заметить, что во всех современных тюркских языках
слова в корневой элемент следующего слова, напр., глагола ұқсау
и др.
б) В этом разделе нами приведены примеры на переход окончания направительного (дательного) падежа қа/ға предыдущего
слова в корневой элемент следующего слова, напр., глагола ұқсау
(походить, уподобляться). Конечно, процесс отделения окончания
направительного падежа от слова и сокращение его с корневым
глаголом ұқсау очень сложен, но вполне мотивирован.
Глагол ұқсау (походить, уподобляться) в своем развитии потерял корневое қ, поэтому в болылинстве случаев произносится
и пишется как ұсау. В сочетании с другими словами этот глагол
обычно требует оформления управляемого слова направительным падежом, напр.: ат-қа ұсап произносится как ат құсап. Этот
случай является спорным, так как обе формы допустимы. Но мы
можем проверить его на сочетаниях с личными местоимениями:
Мен, сен, ол (я, ты, он) құсап, а в некоторых тюркских языках
мəн-гə, сəн-гə, маңа, мана-ұқшап. Так что сказать по-казахски
мен-ге, сен-ге, ол-ға невозможно, поскольку направительный падеж личного местоимения имеет совершенно другую форму: м-аған, с-а-ған, о-ған.
1

Там же. С. 50-51.
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Окончание направительного падежа қа/ға отделяется от слова,
в котором оно приклеено к основе, и сращивается с корнем последующего глагола ұсау. При этом окончание теряет свой гласный.
Это происходит согласно орфоэпической норме казахского языка,
когда на стыке двух слов конечный гласный первого слова отпадает, а начальный гласный следующего слова в произношении сохраняется. Ср. келе алмады – произносится как келалмады (не
мог прийти), қала емес – қалемес (не город). В первом примере
выпало е, во-втором – а. Соответственно этому, при сращении -қа
и ұсау выпадает гласный а, остается только қ, который сливается
с глаголом ұсау, в результате получаем слово құсау.
Падежное окончание перемещается в корневой элемент, отсюда образуется новый корень слова.
Аналогичным примером является слово ендігəрі (в другой раз,
в дальнейшем), которое состоит из двух самостоятельных слов:
енді (теперь), əрі (далыле). Причем первое слово должно быть
оформлено исходным падежом – ден, т. к. əрі (далыле, наречие)
и бері (ближе) сочетаются только с именами в исходном падеже,
напр.: Анау үйден əрі – далыле того дома.
Таким образом, в этом разделе мы рассматриваем связь лексики с грамматикой, прежде всего их историческую взаимозависимость, которая сводится к появлению аффиксов из корневого
слова и превращению аффикса в самостоятельное слово с лексическим значением.
Вторая глава носит название «Лексика». Она начинается с
объяснения понятия и термина «Лексика». В ней говорится и о
разделах лексикологии. Сюда входят как отдельные подтемы:
1) появление слова; 2) язык и мышление; 3) язык – средство общения; 4) слово и звук (звучание); 5) слово и понятие; 6) слово – лексическая единица.
Такой порядок размещения подтем продиктован необходимостью последовательного изложения материала для лучшего его
освоения читателем. Без слова невозможно говорить о связи языка и мышления, без последнего – о коммуникативной роли слова, также нужно было увязать слово и звучание, понятие и слово.
Что касается наших взглядов по этим вопросам, то они изложены
вкратце в уже опубликованном труде.
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Включение этих разделов считаем необходимым, поскольку
вопросы, разрабатываемые в них, имеют болылее отношение к
лексике. Нами учитывается и то обстоятельство, что до сих пор
нет разработки вопросов общего языкознания на материалах казахского языка.
Третья глава посвящается этимологии. Некоторые авторы высказывали свои сомнения в отношении принадлежности этимологии к лексике и пытались трактовать ее как отдельную отрасль
лингвистики, истории языка. Но по нашему мнению, такой подход
к этимологии не оправдывается ни с теоретической, ни с практической стороны. Исследования по этимологии слов, несомненно,
относятся к лексике. Выяснение этимологии аффиксов в тюркских
языках вообще, а в казахском в частности, является также предметом лексики; прослеживая изменение каких-либо звуков, мы
опять-таки будем иметь дело со словарным материалом, поэтому
нельзя обособлять этимологию от лексики. Наоборот, она является
неотъемлемой частью лексики, методом, помогающим восстанавливать архетип того или иного слова. Например: в современном
казахском языке имеется слово қаудан – ковыль, которое, хотя современному читателю казахского языка и трудно представить, является сложным словом, состоящим из двух компонентов-корней
қау и дан. Корень қау весьма редко употребляется в казахском
языке в этом значении; второй компонент – вообще отдельно не
употребляется. Этимологическим исследованием мы восстанавливаем первоначальные значения этих слов: қау в монгольском
языке значит густой, -дан – совсем, т. о., қаудан имеет значение
совсем густой. В казахском языке қау-дан шөп – самая густая
трава в степи.
Некоторые слова в процессе развития лексики освобождаются
от своего лексического значения и приобретают функцию модальности. Например, в узбекском языке после собственного имени
человека как форма вежливости прибавляется оқа (ср. каз. ақа),
оно подвергалось звуковому изменению: широкие гласные заднего ряда (а) перешли в гласный переднего ряда, среднего подъема
(е) -еке. Кроме того, начальный гласный сращивается с гласным
звуком предыдущего слова согласно норме казахского языка.
При этом от корня имени остается только начальный слог, напр.,
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Дюйсен-бай – Дюйсеке, аға – ағеке (дядюшка), ата–атеке (дедушка). Этимологию таких слов можно восстановить только путем сравнения современных родственных языков и привлечения
фактов исторических памятников письма. Сохранившееся в речи
западных казахов ақа и узбекское ақа восходит к древнетюркскому ақа в значении «брат».
В современном казахском языке имеется отдельное количество
слов, которые самостоятельно не употребляются и не обладают
лексическим значением. Они могут лишь выступать в качестве отдельных компонентов парных слов или в идиоматических выражениях. Семантика слов в процессе развития языка подвергается
постоянным изменениям: расширение или сужение лексического
значения, утрата исконных значений и приобретение новых значений. В этих случаях этимологический анализ дает нам возможность проследить закономерность их изменения. Ср. бала-шаға –
первое слово «дитя», второе – в современном казахском языке
утратило свое первоначальное значение, а в туркменском – шака
то же, что дитя. В жора-жолдас – второй компонент употребляется в значении «товарищ», первый – в казахском языке утратил свое
значение, в современном киргизском означает «товарищ».
Итак, мы включаем этимологию в лексику, как метод исследования, без которого невозможно проследить те или другие изменения слов и их форм.
Четвертая глава посвящается семасиологии. Она состоит из
следующих разделов: а) виды слов; б) понятие о значении слов; в)
основное (лексическое) значение слова; г) конкретное и абстрактное значения слова; д) многозначность (полисемия) слова.
а) В современном казахском языке имеются прежде всего слова с основным, лексическим значением, которые обозначают или
называют предметы, явления, признаки, действия и т.п. Наряду с
этим, имеются категории слов, которые не имеют лексического
значения, а только выполняют модальные функции.
б) О значении слова вкратце изложено в опубликованном нами
труде, поэтому мы позволим себе ограничиться лишь несколькими замечаниями по этому поводу, поскольку значение слова, независимо от принадлежности его к данному языку той или иной
системы, остается общим для всех языков, имея разное звуковое
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оформление. Напр., русское слово – хлеб, немецкое – Вгоt, казахское – нан, туркменское – чурек – разные слова, но значение их
одно и то же.
в) Так как значение слова является содержанием понятия, то нет
ли противоречия в нашем утверждении о том, что значение слова
носит интернациональный характер? Мы убеждены, что никакого
противоречия нет. Подтвердим это примерами. Камнем называется горная порода кусками или сплошной массой, по-казахски тас,
по-татарски – таш, по-узбекски – тош, – сущность предмета от
этого не меняется. Каждый язык использует свои средства.
По этому вопросу, содержащему много спорных моментов и
нерешенных задач, имеются разные точки зрения. Иностранные
лингвисты, особенно американские последователи лингвистического структурализма, предлагают не уделять внимания вопросам
звучания и значения слов, так как эта сторона языка уводит нас в
область философии и психологии. По их утверждению, слово как
языковая единица не представляет собою единство звука и значения, а проявляется лишь в общем соотношении структурных элементов. Конечно, вся эта концепция исходит из идеалистической
сущности структурализма.
г) В советском языкознании семасиология занимает подобающее место. За последнее время появились отдельные исследования
по этому вопросу1. Почти все советские авторы склонны включать
семасиологию в лексику. Однако имеются расхождения между
ними по незначительным вопросам, в частности о наименовании
изучаемой отрасли семасиологией или семантикой.
Однако, не все слова обозначают реальные предметы или явления, поэтому определение является недостаточным. Если придерживаться этого определения, то куда отнести такие понятия как
құдай (бог), жын (джин), сайтан (бес) и т. д., так как мифологические существа в реальности не существовали. Но эта связь не
вытекает из самой природы предмета или явления. Если бы идея
предмета или явления была заложена в этом предмете или явле1

Л.О. Резников. Понятие и слово. ЛГУ., 1958; Р.А.Будагов. Введение в науку о языке; В.А. Звегинцев. Семасиология. МГУ., 1957; статьи А.И. Смирницкого в журнале
«Вопросы языкознания». О. С. Ахмановой. Основные направления лингвистического структурализма. МГУ., 1955 и др.
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нии, то во всех бы языках для одинаковых предметов и явлений
были бы одинаковые названия. Поэтому данное выше определение значения в основном остается неизменным, требуется лишь
некоторое уточнение.
Так как в смысловой структуре слова имеются элементы нового, живые, развивающиеся, и элементы старого, отживающие, отмирающие, то поэтому значение слова обновляется, приобретает
новое понятие, новое понимание предмета – все это осуществляется на базе имеющегося языкового материала.
Многозначность слова, или так называемая полисемия, в современном казахском языке занимает определенное место.
Для того, чтобы отличить лексическое значение слова от побочных значений, мы старались найти определенный критерий,
с помощью которого можно было бы определить значение слова,
что практически необходимо при составлении толковых двуязычных, школьных и других типов словарей.
а) Основное значение слова определяется прежде всего самим
словом, поскольку оно называет определенный предмет. Это название не может служить одновременно названием разнородных
предметов. Ср. жер (земля).
б) Лексическое или предметное значение слова не теряет своей
основной номинативной функции при сочетании слова с другими
словами. Без связи с другими словами слово обозначает предмет
или явление. Например: жер жыртты (обрабатывал землю), жер
қылды (сравнял с землей). Носитель основного лексического значения само слово жер не требует для этого никаких дополнительных аксессуаров. В этой связи скажем и об утверждении Ф.-деСоссюра о том, что значимость слова без контекста, без окружения непознаваема, а исходит из его психологической концепции1,
причем смешиваются значения слов из разных языков.
в) При установлении лексического значения во многом помогают синонимы или антонимы.Они могут указать, в каком значении употребляется слово. Например: Алыстан бір қара көрінді –
издали виднелось что-то (буквально – черное). В данном случае
сопоставляем с цветом ақ (белый). Именно виднелось не белое,
1

Фердинанд де-Соссюр. Курс общей лингвистики. М., 1933. русский перевод. С. 115.
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а что-то черное (қара). Но это черное может выражать разные
понятия, ср. қара киім – черная одежда, 8 қара – восемь голов.
В этих случаях прибегаем к синонимам, поскольку сопоставление
синонимов помогает в определении конкретного значения слова.
г) Лексическое значение присуще прежде всего предметам и
явлениям. Поэтому переносное контекстное значение не порывает
связи с лексическим значением.
д) Наконец, следует обратить внимание на то, что переносное
контекстное значение слов легко объясняется посредством лексического значения, т. е. оно мотивировано, тогда как основное лексическое значение не мотивировано.
Если переносное значение логически связано с лексическим
значением, то в этом случае его можно назвать самостоятельным
параллельным значением. Многие из таких значений становятся
омонимами. Если подходить к слову исторически, с точки зрения
генеалогии его значений, то речь будет идти о полисемии, если
же эти значения рассматривать на современном этапе, то они зачастую оказываются омонимами.
Прилагательное қара имеет параллельно несколько значений,
которые имеют в данное время только отдаленную историческую
связь. Например: қара имеет значения: 1) голова скота; 2) черный;
3) грязный; 4) подлый и др.
Все эти значения развились от основного лексического значения, которое первоначально было связано с предметом и явлением. Постоянный признак предмета выделяется и становится категорией качественного прилагательного. Так появились омонимы.
В дальнейшем, от прилагательного черный отделяется переносное значение, которое в современном языке приобретает почти самостоятельное значение.
Переносное значение в основном развивается из метафорического употребления слова, приобретающего постоянный характер.
По этому поводу правильно заметил Л. А. Булаховский: «Изменения значений, вызванные ассоциацией представлений по смежности, вообще на много реже, чем изменения метафорического
характера»1.
1

Л.А. Булаховский. Введение в языкознание. М., 1953. С. 66.
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Казахское слово көз имеет несколько значений: 1) глаз; 2) отверстие чего-либо; первое – лексическое значение, второе – метафорическое перенесение первого значения как источника слез,
наподобие ключевого источника; третье – перенесение первого
значения по сходству. Таким образом, все эти переносные значения являются метафорическими.
Что касается контекстных или фразеологически обусловленных значений, то они тоже в основном являются метафорическими. Ср. күннің көзі – диск солнца (буквально: глаз солнца);
иненің көзі– ушко иглы (буквально: глаз иглы); көз болу – быть
глазом (охранять); біреудің қалған көзі или біреуден қалған
көз – потомок кого-то (буквально: глаз, оставшийся от кого-то).
Таким образом, в силе остается наш вывод о том, что при определении или так называемой классификации значений слов необходимо опираться на вышеприведенные критерии.
В этой главе специально рассматриваются основные закономерности семасиологии на материале казахского языка. В опубликованном нами труде об этих законах говорилось в общем плане
развития значений слова. Нам кажется, что этот способ передачи
затрудняет читателя, поэтому считаем целесообразным выделить
учение об основных законах семасиологии в отдельную подтему.
а) Функциональная семантика. Этот термин в русском языкознании бытовал тогда, когда еще не разрабатывалось «новое
учение о языке», поэтому нет оснований считать его случайным
и от него отказываться. Этим мы ни в коем случае не ущемим и
не преувеличим роль семантики. Многие слова в тюркских языках
образованы по этому признаку т. е. путем перенесения значений и
приобретения новых, родственных прежним, функций.
В казахском языке слово шек (тонкая кишка) имеет несколько
значений, одно из них – струна домбры. Это значение (наименование струны) приобретено непосредственно от первого лексического значения, так как струны домбры делали из тонких кишок
баранов и коз1. В данном случае название берется от основного но1

Процесс приготовления: свежие кишки очищают от жира, солят и кладут в посуду.
Через определенное время (примерно через час) кишки вынимают, растягивают посредством тонкого прута, закручивают в веретено и сушат.
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минативного значения слова. Это значение по функции переносится на струны, сделанные из конского волоса или медной, стальной
проволоки. Ср. гитардың шегі – струны гитары, которые делаются из тонкой специальной проволоки. Иногда говорят: қобыздың
шегі – струна кобыза, хотя в кобызе натянут кусок конского волоса. При отсутствии кишки казахи употребляли для домбры толстую нить. Ее тоже называли по функции – шек.
По этому принципу преемственности старые названия переносятся на новый предмет. Например: в старину словом оқ называли
стрелу. В этом значении слово оқ сохранено в казахском эпосе:
қарға жүнді қайың оқ (Қозы-Көрпеш – Баян сұлу) – березовая
стрела с вороньими перьями. Қарға жүнді қарағай оқ (сосновая
(стрела), более легкая, чем березовая; қарға жүнді қамыс оқ – камышовая стрела, еще более легкая, чем сосновая, имевшая сначала
медный, затем стальной наконечник. Все эти виды стрел назывались оқ.
С появлением огнестрельного оружия слово оқ начинает обозначать дробь (бытыра). Словом бытыра (дробь) начинает называться оружие. Бытыраның оғы – дробь берданки, дословно:
пуля дроби. С появлением винтовки название оқ переносится на
патрон. Ср. винтовканың оғы, пулеметтің оғы – пуля винтовки,
пуля пулемета.
Все эти переносы слова оқ осуществлены согласно закону
функциональной семантики. Все вышеназванные виды оружия
резко отличаются один от другого и по форме, и по качеству, сходство только по функции, т. е. по назначению.
От старого названия оқ сохранилось до сих пор лишь его
переносное значение: что-либо прямое, растянутое в длину. Ср.
шідердің оғы – соединительный остов треножника; өрмектің
оғы – прямая нить казахской пряжи; арбаның оғы – дышло брички, иногда так называется шест, соединяющий переднюю и заднюю оси.
Термин тиірмен (мельница) в некоторых тюркских языках
тігірмен или дигирмəн1 и т. д., пережил изменения от начальной
ступы каменной до настоящей вальцовки, а название осталось тем
же. Хотя в старый термин и вкладывается новое содержание, но
1

См. Бабур-Намэ. Казань, 1857. С. 336.
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старое значение этого термина может сохраняться, хотя явления
материальной культуры в процессе развития культуры и труда видоизменяются1.
б) Закон уподобления или сходства. Одной из причин появления переносного значения, развивающегося в самостоятельное слово – омоним, является, как сказано выше, метафорическое
употребление слова по сходству признаков. Например: слово
етек имеет следующие значения: 1. подол (одежды); 2. подножие
(горы); 3. широкий. От первого значения слова етек образовано
по сходству переносное название подножие горы. Слово жал в
казахском языке имеет следующие значения: 1. грива; 2. конский
жир под гривой; 3. гребень горы; 4. огрех пахоты. Все эти значения, за исключением второго, которое появилось по смежной
ассоциации, развились от первого значения слова по сходству, т.
е. по узкой полосе признака гривы. Ср. аттың жалы – грива лошади; биік жалдан асты перевалили через высокий гребень; жер
жыртқанда жал қалдырма – при пахоте не оставляй огреха.
Казахское слово қу: 1. сухой; 2. высекание кремня; 3. лебедь;
4. бледный; 5. коварный. По-нашему мнению, от первого значения
по сходству признаков развились все остальные значения слова
қу. Первое значение слова қу мы перевели как сухой, а на самом
деле это слово обозначало белый (бледный, блеклый, линялый,
чистый, без примеси). Ср. казахское: қу шүберек – вылинявшая
тряпка; қу шөлмек – совершенно белый, как стекло, сухой. Отсюда получает свое название лебедь – ср. древние формы қоғ2 и
қуғ3. По закону казахского языка конечный звук ғ переходит в усеченный у, получается қуу – в дальнейшем два у дают один долгий
звук у.
Таким образом, смысловая связь по сходству цвета налицо у
всех этих значений, хотя они в современном языке развились в
омонимы.
1

Это заметил проф. В.А.Богородицкий, см. его труды. Введение в татарское
языкознание. Казань, 1953. С. 137.

2

V.Thomsen. Dr. A.Steіns Manuscrіpts іn Turkіsh «Runіc» Scrіpt from Mіran and Tunhuang, London, 1912. С. 52.
3

См. текст «Кудатку Билик». С.Е. Малов, названный труд. С. 415.
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В своей работе мы обращаем внимание и на то, что отдельные
конкретно-исторические обстоятельства создают благоприятные
условия для развития значений слов. Поэтому прежнее значение
слова с течением времени тускнеет, а новое приобретает жизненный характер. По этой причине қу (высекание кремня) сначала по
сходству цвета, а в дальнейшем по сходству функции бытовало в
казахском языке. Ср. қу ағаш в древнем – поблекшее на солнце
белое дерево, а в современном языке – вообще сухие дрова.
С изменением условий такое значение слова қу как высекание
кремня уходит в старину, в данное время его можно считать архаизмом, что касается переносного значения, закрепленного определенными сочетаниями слов, то оно продолжает жить не только в
разговорной, но и в литературной речи.
в) Расширение и сужение значений
В казахском языке имеется изменение значений многих слов.
Например: тон, елі в данное время обладают узкими значениями,
тогда как в древние времена они употреблялись в широком смысле. В известном словаре Махмуда Кашгарского слово тон имело
значение одежды вообще1. Ср. сохранившееся в казахском языке.
Ас-аттынікі, той тондынікі – Поминки (хороши) для тех, кто
имеет хорошего коня; пир – для тех, у кого хорошая одежда (пословица). В наше время тон в казахском – овчинная шуба; в азербайджанском – женское платье; в узбекском, киргизском и алтайском языках тоже есть тон; в татарском, башкирском тун (шуба).
Слово елі в современном казахском языке означает только толщину пальца. Например: екі елі – шириной в два пальца. В древнем ел – рука употребляется в этом же значении и сейчас в некоторых тюркских языках. Слово тары в XІ веке имело значение злак2,
а в современном только просо.
г) Обозначение по части целого. По этому закону название части становится названием целого, например, тұяқ – копыто, употребляется также в значении целого – голова скота. Если скажем:
он тұяқ – десять копыт, то подразумеваем десять голов скота. Также бас – голова (часть тела), по этим словам обозначаем целое, т.е.
1

Махмуд Кашгарский. Диуани лугати ат-турк. Стамбул, ІІІ том. 1915. С. 62.

2

См. Словарь Махмуда Кашгарского. ІІ том. С. 223.
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голову скота. Например: алпыс бас – шестьдесят голов; төбе –
темя, так же называется холм; дастарқан – скатерть, дастарқаны
мол үй – дом, который щедро кормит гостей, ср. русское сочетание: богатый стол.
Приведенные примеры показывают развитие значения слова
без изменения его материальной оболочки. В языке может быть
и обратный процесс, т.е. изменяется звуковой состав слова, но
значение сохраняется прежнее (см. выше первую главу данной работы).
Поэтому, избегая привлекать омонимы в казахском языке, мы
всюду последовательно берем за основу глагола форму неопределенного наклонения (в казахском языке нет инфинитива в строго научном его определении). Если бы мы брали в словаре форму
2-лица, единственного числа в повелительном наклонении, то почти все глаголы могли бы быть омонимами, как их понимают некоторые тюркологи. Например: ат – стреляй, прыгай; ат – лошадь,
конь; өт – проходи, переходи, өт – желчь; кер – растяни, раздуй;
кер – лентяй, чванливый, кер – мухортый (масть лошади); қи –
режь, қи – не жалей, уступи и т. д.
«То, что генетическое значение уступает свое место реальному, – говорит проф. В.А. Богородицкий, – представляет огромную
экономию и важность для мысли; если бы реальное значение слова
в нашем уме всякий раз отягощалось генетическим, то это служило
бы тормозом для мысли, следовательно, и для успехов культуры»1.
В этой главе в особый раздел выделены омонимы. Мы считаем
нужным остановиться на наших расхождениях во взглядах с некоторыми исследователями лексики того или иного тюркского языка, склонными всякое звуковое совпадение считать омонимами2.
В действительности, омонимы появляются путем раздвоения
значения слова и изменения его фонетического состава. Под фонетическим изменением состава слова мы имеем в виду аффиксальное словообразование, фонетическое чередование звуков, выпадение некоторых беглых гласных и согласных звуков; деформацию
звуков в сложных словах, народную этимологию заимствованных
1
2

В.А. Богородицкий. Введение в тюркское языкознание. Казань, 1953. С. 134.

Некоторые авторы чрезмерно увлекаются омонимами, относя к ним всякие звуковые совпадения, включая и многозначность слова.
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слов и фонетическое их освоение. Все эти условия присущи казахскому языку. Главным образом, появление омонимов основывается на развитии значения слова.
Наличие ярко выраженных омонимов признается всеми лингвистами. Однако, установить границы, где кончается омонимия и
откуда начинается полисемия, гораздо труднее. Трудность этой
проблемы признает и такой знаток жизни языков, как академик
В.В. Виноградов. «Не проникая, – говорит он, – глубоко в семантические основы данной конкретной языковой системы, невозможно установить признаки и нормы конструктивного объединения значений в составе одного и того же слова, способы образования новых слов и значений, невозможно отличить омонимы от
разных значений одного слова. Смысловые границы слова могут
быть очень широки, а иногда и не вполне определенны»1.
Поэтому при описании омонимов мы старались установить
хотя бы некоторые критерии различения омонимов. Иначе трудно
отделить омонимию от полисемии. Нами устанавливаются следующие признаки омонимии:
1) омонимия слов с разными лексическими значениями связана с предметами и явлениями, отражаемыми в нашем сознании.
Например: асу 1. перевал; это основное значение слова; могли
развиться переносные и контекстные значения, однако за ядро
берется его основное лексическое значение; 2. переполниться,
перевалить (через край чего-либо); елуден асу – перевалило за
пятьдесят лет; су шелектен асу – вода льется через край ведра;
3. вешать, повесить, напр.: қазан асу – вешать котел на треножник; етті ағашқа асу – мясо подвесить на жердь.
Эти три самостоятельные слова являются омонимами, поскольку они не тождественны по своим значениям и не осознаются как
отдельные, не связанные между собою слова.
2) Слово, взятое без контекста, т. е. изолированно от его окружения, имеет несколько лексических значений, которые являются
омонимами. Например: сан: 1. бедро, ляжка; көп жүрістен саным
ауырды – от долгой ходьбы бедро болит; 2. число; сан жетпейтін – бесчисленный.
1

В.В. Виноградов. Основные типы лексических значений слова // ВЯ. 1953. №5.
С. 6.
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3) Омонимия исходит только из номинативной формы. Например, если слово ой означает: 1. низина, впадина; 2. мысль, дума,
то его грамматические формы не сохраняют омонимичности: мал
ойда жатыр – скот находится в низине; сөзім ойда – мое слово в
мысли. Хотя эти корневые слова по звуковому составу не различаются, но от них может быть образовано множество новых слов,
которые, если совпадают по звуковому составу, тоже являются
омонимами, например: ойлау – низковатый; ойлау жер – низменность.
4) Слова разного происхождения, совпадающие по звучанию, можно считать омонимами при условии, если они пишутся
одинаково. Малейшее отклонение в письме делает их разными
словами. т.е. не омонимами. Например: арабское слово хақ – честный и казахское ақ – белый. В этом случае значения слова ақ; (белый) и арабское хақ (честный), – хотя казахи и произносят как ақ,
мы считаем разными словами, т.е. омонимами. Или арабское хақ
казахи произносят как қақ, что совпадает с исконно казахским
словом қақ (пастила, лужа, пополам), в этом случае тоже мы
считаем омонимами.
5) Некоторые слова в процессе образования новых слов могут
стать омонимами. Например: сау – здоровый и сауу – доить не
омонимы, а производные слова от этих корней являются омонимами: саулық – здоровье, саулық – овца-матка; ср. ден саулық –
зор байлық здоровье – болылое богатство; саулықтың жасы
үлкен, ісек қойдың басы үлкен – у овцы-матки возраст болылой,
а у барана-трехлетки голова болылая (пословица).
6) Некоторые слова, хотя они и развились из одного корня, относятся к омонимам. Например: от– 1. огонь; 2. кормовая трава;
корм. Исторически эти омонимы развились из одного корня, а в
данное время стали разными словами-омонимами. Ср. казахские:
от – арық, су – семіз (посл.) – буквально: корм – худой, вода –
жирная (говорится о необходимости хорошей воды для скота).
Ішімде от жоқ внутри у меня нет пищи, т. е. я голоден. Видимо, наши далекие предки словом от обозначали и огонь, и корм, и
пищу вообще.
Как сказано выше, при случайном совпадении звукового состава грамматические формы признаются омонимами, если они
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последовательно совпадают при всех изменениях слова. Если такая последовательность изменения отсутствует, то их омонимами
не считают. Поэтому нельзя полностью согласиться с мнением
Л.А. Булаховского. Ср. казахские примеры:
Ұрсу – ругать
Ұрысу – биться

ұрыс – ругай
ұрыс – бейся

ұрсады – ругает
ұрысады – бьется, дерется.

В этих примерах совпадает только повелительное наклонение,
а в остальных случаях единство нарушено, поэтому данные слова
не могут считаться омонимами. Характерно, что некоторые глаголы в неопределенной форме похожи на омонимы, но при изменении они уже отходят друг от друга. Это так называемые жалған
(ложные) омонимы. См. примеры:
ию
ию

и
иі

иді
иіді

иген
иіген

имек
иімек

қию

қи

қиды

қиган

қимақ

қию

– согнуть, гнуть
– спустить молоко при удое.

– 1. резать отрезать; 2. не жалеть
қиы қиыды қиыган қиымақ черенковать, подогнать

Между прочим, в тюркских языках действительные омонимы
последовательно принимают одинаковые аффиксы.
Таким образом, в современном казахском языке омонимов не
так много, как считают некоторые казаховеды. Также неправильно
утверждать, что основная масса омонимов создается посредством
заимствования слов из других языков. Современная наша практика
заимствования отвергает и это, поскольку заимствованные слова
сохраняют свое начертание, не давая хода народной этимологии,
и сразу же входят в литературный язык, а не в разговорную речь.
Наряду с этим, в данном разделе рассмотрены и омофоны, хотя
появление их в современном казахском языке, в силу особенностей правил и традиции закона сингармонизма, весьма ограничено. Те из них, которые встречаются, главным образом, основаны
на заимствованных словах, вместе с которыми в казахское письмо
вошли необычные окончания (нехарактерные конечные согласные
звуки). Собственно казахские слова не оканчиваются на б, в, г, ғ,
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д, поэтому слово клуб по-казахски произносится как құлып, что
означает замок, круг – күрік; эрг – ерік (песчаная голая степь);
округ – өкірік; и др.; также к, по-казахски произносимое мягко,
по закону сингармонизма сочетается только с мягкими гласными,
что вызвало появление некоторых омофонов: құлақ – (ухо) – кулак, тоқ (сытый) – тоқ; қарта (прямая кишка лошади) – карта
(географическое) близки по произношению: штрек – іш тірек
(внутренняя подпорка чего-л., например: в землянке); кэк (песчаный буран) – кек (месть) и др.
Вообще в казахском языке омофоны встречаются очень редко.
Следующий раздел работы посвящен антонимам. Антонимы современного казахского языка проанализированы нами
на фактическом материале с привлечением фактов из других памятников письма древнетюркского языка, а также материалов из
художественной литературы, особенно из народной поэтической
речи, где для четкого выражения нередко прибегали к антонимам.
Правда, антонимы относятся к области семасиологии, так как формы слова не играют существенной роли при определении значений слов, важно лишь чтобы они относились к одной и той же
части речи. Например, ср. күн (день) – түн (ночь), алыс (далеко) – жақын (близко) и др.
В основном могут противопоставляться значения не всяких
слов, поэтому прав А.А. Реформатский, когда говорит, что «трудно представить, что могут быть «противоположными» словами
стол, доска, лошадь, село и т. п.1
Невозможно подобрать антонимы таких слов, как ағаш – дерево, лес; қайың – береза; тас – камень, жартас – утес, бұлт –
облако, қағаз – бумага; көл – озеро, құдық – колодец и т. д. Поэтому количество антонимов существительных совершенно незначительно и то это те слова, которые своими корнями уходят
в дебри истории. Ср. казахское: жер – көк (земля–небо); өлім –
өмір (смерть – жизнь) и др. Однако некоторые специалисты по
тюркским языкам старались во что бы то ни стало найти слова с
противоположными значениями, они приводили слова с разными
формами, которые никак не могли быть антонимами. Чтобы быть
1

А.А. Реформатский. Введение в языкознание. М., 1955. С. 66.
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антонимами, слова должны иметь одинаковые формы, например:
жақсылық – жамандық (добро, счастье – бедствие) оба имеют
одинаковые формы; но не могут быть антонимами такие формы,
как жақсылық (счастье, добро) и жаман (плохо); биік – аласа
(высокий – низкий); биіктеу – аласалау (высоковатый–низковатый); біп-биік – ап-аласа (превысокий – пренизкий).
Однако надо иметь в виду, что не всякие противопоставления
являются антонимами, так как антонимы требуют наличия строгого смыслового противопоставления при соответствии форм.
Антонимы могут употребляться в сочетаниях с другими словами,
которые вообще целиком передают антонимные значения. Ср. в
казахском: мыңның бірі болғанша, бірдің өзі бол (пословица) –
чем быть одним из тысячи, лучше быть настоящей единицей. Өзге
болғанша, өзім бол – чем быть чужим, лучше быть своим (пословица). В этих примерах имеет место противопоставление (мыңның
бірі – бірдің өзі, өзге – өз), но они не антонимы, т. к. мы имеем
разные формы. Можно считать антонимами, например: Алыстан
арбалағанша, жақыннан дорбала (посл.) чем таскать возом издали,
лучше таскать торбой поблизости; во втором примере алыстан –
жақыннан – антонимы.
Следующий раздел посвящен исследованию синонимов в казахском языке. Вопросы синонимии описаны нами в опубликованном учебнике. Здесь нам хочется осветить лишь некоторые
теоретические вопросы, поскольку они трактуются отдельными
авторами по-разному.
Во-первых, под синонимами понимаются не лексические. т. е.
не основные значения слова как у омонимов, а переносные значения. Если бы синонимичными были лексические значения слов,
то мы имели бы дублеты. Как известно, абсолютных синонимов
не бывает, а дублеты встречаются очень редко. В казахском языке
нам известны только отдельные слова – синонимы вроде əтешқораз (петух). Эти слова, по-видимому, восходят к разным племенным диалектам (ср. рус. петух-кочет), но в казахском их диалектальная окраска утрачена1.
Синонимы являются вместе с тем стилистическим средством
языка, так как, являясь носителями не основного, а переносного
1

X.X. Махмудов. О словарном богатстве казахского языка. С. 42.
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значения, они восполняют недостающие стилистические оттенки
окружающим контекстом.
Если мы имеем в виду синонимы опорные, тогда будет дано
одно определение, если мы говорим о синонимах – заменителях,
тогда определение должно быть другим.
Фактически во многих лексических трудах встречается в основном такое определение:
1) синонимы – слова, разные по звуковой форме, но тождественные или очень близкие по значению1. Это определение было
пересмотрено русскими учеными в течение последнего времени2.
Однако в учебниках и даже отдельных исследованиях по лексике
оно пока еще принимается, продолжая оставаться без изменений3.
Академик В.В. Виноградов, чувствуя неточность данного определения, уже в сороковых годах выдвинул тезис соотносительности значений синонимов4. Он предупреждал: «От значений слова необходимо отличать его употребление... Употребление – это
лишь возможное применение одного из значений слова, иногда
очень индивидуальное, иногда более или менее распространенное5. Эту свою мысль о «соотнесенности значений» синонимов он
обосновал в позднейшем труде.
2) Таким образом, появилась новая характеристика синонимов.
Эту характеристику толкуют по-разному, поэтому сейчас мы имеем
разные определения синонимов. Все исследователи, по-видимому,
исходят из того, что синонимы – результат употребления слова,
поскольку заменители не употребляются в лексическом (номинативном) значении, а применяются в приблизительном-переносном
значении, которое называется смысловой соотнесенностью.
Разные определения синонимов вносят немало путаницы в понимание природы синонимического употребления в живой речи.
1

См. учебник. Русский язык. М., 1954, коллектив авторов. С. 20 (во всех словарях и
грамматиках по-русскому языку до дискуссии).

2

Л.А. Булаховский. Введение в языкознание. М., 1953. С. 39; А.А. Реформатский.
Введение в языкознание, М.,1955; В.В.Виноградов. Основные типы лексических значений слова // ВЯ. 1953. №5. С. 13.

3

Современный узбекский язык. Ташкент, 1957. С. 77; Джафаров С.А., докторский
автореферат, 1959. С. 12; Шамиева А., Уйгур тили грамматикаси. Алмута, 1957. С. 38.

4

В.В. Виноградов. Русский язык. М.– Л., 1947. С. 20.

5

Там же. С. 21.
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Ср. следующие определения: «Слова с общими значениями и различными созначениями называются синонимами»1 или: «два слова называют ту же вещь, но соотносят ее с разными понятиями и
тем самым через называние вскрывают разные свойства данной
вещи»2.
Члены бригады Института языкознания в 1957 г., под руководством чл.-корреспондента С.Г. Бархударова, в составленной
ими записке пишут: «Среди других лексикологических проблем
выделяется своей смежностью и значительностью проблема лексической синонимии... Это вопрос о степени семантической близости слов-синонимов в том случае, когда речь идет о синонимах
идеографических, т. е. слов, близких по значению, и вопрос о том,
что понимать под семантическим тождеством в том случае, когда
имеются в виду синонимы стилистические, слова семантически
«тождественные»3.
Таким образом, мы считаем целесообразным признать синонимы результатом употребления слов в контексте, один из них является опорным словом, которое выражает свободно-номинативное
значение, второй – заменитель выступает не в свободно-номинативном значении, а в переносном.
Например, если мне хочется высказать свое суждение об одной книге, я сообщаю приблизительно следующее: в этой книге
имеется то-то и то-то... Во-первых, слово кітап–книга является
основным ядром синонимов. Я подбираю подходящие слова в соответствии с моей оценкой. Если я хочу ее похвалить, то вместо
слова – кітап -книга я употребляю слово еңбек – труд, если хочу
подчеркнуть ее научную ценность – употребляю слово – монография, если хочу подчеркнуть ее практическую пользу – употребляю – оқулық – учебник, если я хочу умалить ее значение, то
употребляю слово кітапша – книжка, книжечка. Таким образом,
слово кітап – книга семантическое основное или опорное слово,
все остальные: еңбек, монография, оқулық, кітапша являются
1

А.М. Финкель, Н.М. Баженов. Современный русский литературный язык. Киев,
1954. С. 95.
2

А.А. Реформатский. Введение в языкознание. М., 1955. С. 62.

3

Вопросы советской науки. 1957. С. 13.

Лексика казахского языка

529

заменителями, экспрессивно-синонимическими словами. Поэтому
такой подбор является именно способом словоупотребления. Каждое из этих слов имеет основное лексико-номинативное значение.
Юридически они не заменяют друг друга: книга, труд, монография, учебник, книжка – разные слова со своими номинативными
значениями и в этом случае никакое синонимическое употребление не допускается.
Несомненно, что синонимов болыле всего встречается среди
прилагательных и глаголов, так как они чаще всего употребляются
в художественной литературе метафорически, для создания болылего эффекта посредством эмоционально-экспрессивной оценки:..
Ср. сұлу, ару, көркем, əдемі – разные слова с разными номинативно-лексическими значениями, но они легко могут заменять друг
друга, поскольку являются смежными значениями слова. Слово
сұлу–красивый, красивая; ару – красавец, красавица (поэтическая
лексика), көркем – изящный; көрікті – миловидный и мн. др., что
вытекает, несомненно, из природы художественной речи.
Из этого ряда слов берется одно, а из остальных подбираются
подходящие слова в соответствии с их экспрессивно-синонимическими оттенками. Например, автор сообщает, что NN сұлу (красива); если он хочет опоэтизировать свою речь, то употребляет
эпитет ару, если хочет подчеркнуть миловидность NN, то может
употребить и көрікті и т. д., Если применить эти эпитеты к какойлибо вещи, то из них можно употребить только два слова: сұлу и
əдемі: сұлу киім, əдемі киім (только əдемі киіну, но нельзя сұлу
киіну!)
Таким образом, выбор синонима строго связан со стилем определенного жанра, с одной стороны, с определенным признаком
вещей – с другой, что не может не ограничивать сферу употребления так называемых синонимических слов. В разделе выделяются
следующие вопросы: а) синонимический ряд; б) сложные синонимы; в) различие синонимических рядов; г) стилистические особенности синонимического ряда; д) синонимы и многозначные слова
(полисемия). Каждый из этих вопросов рассматривается на материале казахского языка.
Вслед за этим разделом мы остановились на вопросах о метафорах, метонимии, табу и эвфемизмах.
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Пятая глава посвящена лексическому составу казахского языка. Рассматриваются основной словарный фонд и словарный состав, их схождения и расхождения, а также характерные их особенности.
І. ОБЩИЕ СЛОВА
1. Общие слова. а) Слова, общие для всех тюркских языков;
б) слова, характерные только для отдельных тюркских языков;
в) фонетико-морфологические особенности казахской лексики (в отличие от лексики других родственных языков).
2. Заимствование: а) из русского языка и через русский язык;
б) об интенсивности этого явления; в) закономерное влияние русского языка; г) периодизация заимствований и исторические
условия для проникновения как русских слов, так и иностранных
через русский язык; д) фонетико-морфологические особенности
освоения заимствованных слов в соответствии с периодами; е) теория взаимного воздействия соседних языков; ж) международный
характер некоторых русских слов.
3. Заимствованные слова из языка восточных народов: а)
слова арабо-иранского происхождения; б) жанровые особенности этих заимствований и пути проникновения их через языки
Средней Азии и Восточной Европы (татарский, башкирский и др.
языки); в) периодизация этого процесса и причины прекращения
дальнейшего заимствования; г) особенности фонетического освоения; д) сравнительно ограниченные связи с другими тюркскими
языками; е) обратное тюркское влияние на иранские языки.
4. Взаимоотношения с монгольскими языками: а) общие
корневые слова тюркских и монгольских языков; б) заимствование казахами слов монгольского происхождения; в) заимствование тюркской лексики монголами; г) историко-экономические
условия для лексического заимствования, проблема тюрко-монгольского субстрата.
Все эти подтемы основаны на многочисленных фактах из соответствующих языков и памятников письма.
В особом разделе этой главы автор тщательно разбирает вопросы заимствования некоторых грамматических форм из других
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языков одной системы. Анализ грамматических форм казахского
языка отвергает предположение некоторых исследователей тюркских языков, якобы тюркскими языками была заимствована масса
арабо-персидских словообразовательных форм. Это предположение в отношении казахского языка не соответствует действительности, что касается других тюркских языков, то в отношении их
вполне допустимо говорить о заимствовании некоторых словообразовательных элементов.
Заимствование – явление общее. Заимствование из русского
языка и заимствование через русский язык интернациональных
слов и терминов – явление прогрессивное. Благотворное влияние
русского языка на казахский язык своими корнями уходит в глубь
истории, усиливаясь в наше время и разрушая некоторые искусственные преграды, созданные в свое время феодально-байскими
традициями по религиозно-мусульманским канонам. Повседневная жизненно-экономическая связь, единая система хозяйства, постоянное общение, единство в преподавании в учебных заведениях и т. д., – все это создает благоприятные условия для заимствования новых слов. Процесс проникновения арабо-персидских слов
приостановился в советское время. Вопрос о заимствовании переносится в конкретную историческую эпоху, где ставится лицом к
лицу с конкретными условиями определенного языка.
В нашем труде дано структурное заимствование, с учетом конкретных особенностей казахского языка, не только из родственных, но и разносистемных языков.
Шестая глава посвящается изучению лексики ссвременного казахского языка в стилистическом плане.
1. Дается классификация слов со стороны стилистических значений: 1) лексика разговорной речи; 2) общеупотребительная (или
общенародная) лексика казахского языка; 3) диалектная лексика
(хотя она и является немногочисленной); 4) профессиональная и
терминологическая лексика; 5) устаревшие слова (архаизмы, историзмы); 6) неологизмы; 7) варваризмы; 8) книжная лексика; 9) экспрессивно-эмоциональная лексика (см. подробнее «Современный
казахский язык», ч. І, 1959).
Однако, учитывая особенности нашей классификации, считаем необходимым выявить некоторые смежные моменты, тре-
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бующие уточнения. Мы применили термин «устаревшие слова»
вместо обычного термина архаизмы лишь потому, что архаизмы
не охватывают и не расчленяют понятия историзма. И архаизмы,
и историзмы являются словами устаревшими, т. е. ненужными
для данного периода развития языка. Однако в языке есть и более
древние слова, которые не считаются архаизмами. Поэтому термин «устаревшие слова» мы принимаем условно, имея в виду ненужные, вышедшие из употребления слова. Ср. қосшы (союз батрацкий), союз қосшы (батрачком); қызыл отау – красная юрта,
өзара салық – самообложение и т. д., которые появились как неологизмы в начале революции, просуществовали до 30-х годов и
превратились в историзмы. Даже такие слова, как паек, карточка
(хлебная и продуктовая), которые существовали до 1947 года, с отменой карточной системы за весьма короткий срок превратились
в историзмы. Причину появления и исчезновения слов следует искать в конкретно-исторических условиях. Мы выделяем две группы устаревших слов: 1) архаизмы, т. е, слова, которые забываются
народом, исчезая с течением времени, иногда сохраняются лишь
в устойчивых сочетаниях, идиомах. Ср. ну орман – чаща леса, ну
қамыс – густой камыш, слово ну отдельно не употребляется; өлтірі – подарок тестя жениху при свадьбе (обычно баран, которого
должен зарезать сам жених, чтобы его руки были окровавлены,
что означает кровную связь, но мясо барана жених не должен кушать, а раздать другим). Молодое поколение этого не знает, поэтому слово өлтірі, означающее буквально «для того, чтобы убить»,
забывается.
2. Историзмы отличаются от архаизмов тем, что они выражают номинативные названия предметов материальной культуры,
которые сохраняются в памяти лишь как реликвия или как музейная редкость и встречаются в исторических документах древнетюркской письменности. Например: слово жақ – лук, которое давно перестало употребляться. В то время как архаизмы забываются,
историзмы сохраняются, хотя и очень редко употребляются, – они
являются названиями вещей, понятий, которые выражают особенности исторической эпохи, материальной культуры.
В этой классификации уделено место и книжной лексике, имеющей исключительное значение для исследования казахского
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литературного языка дооктябрьского периода. Начиная с первой
половины ХІХ века у казахов усиливается тяга к письму. С этого
периода до Октябрьской социалистической революции употреблялся определенный стиль книжного литературного языка, образцом которого считается Киссас-уль Анбия (Рабгузи), Бабур-намэ (Мухамед Бабура), истоки этого книжного литературного стиля
восходят к Ходжа Ахмеду Яссауи, к его произведению Хикмат.
Поэтому мы были вынуждены рассмотреть этот книжный стиль
в особом разделе, поскольку архивные документы, начиная с XV
века и раныле, в той или иной мере носили определенное влияние
этого письменного литературного языка.
В отношении связи неологизмов с варваризмами скажем, что и
те и другие являются новыми словами, в этом их сходство.
Неологизмы появляются по необходимости, когда не находится средств для передачи нового понятия. Неологизм – явление
историческое, так как он через некоторое время или входит в литературный язык или отвергается ходом развития лексики общенародного литературного языка.
Варваризмы – явление отрицательное, поскольку они употребляются отдельными лицами без надобности в них, потому и не
имеют почвы для дальнейшего бытования в языке. Такие словадвойники отвергаются лексикой современного развития языка. У
варваризмов нет основания развиваться до слияния с лексикой общенародного языка. В этом их коренное отличие от неологизмов.
а) Эмоциональность и экспрессивность присущи определенным словам, независимо от интонации произношения и их употребления, например: масқара – позор, жауыз – злодей, сұмдық –
ужас, тамаша – прекрасно, қуаныш – радость, масайрау – восторжествовать и т. п. Как бы они ни произносились, все равно своим лексическим значением выражают экспрессивно-эмоциональные оттенки.
б) Не все слова способны выражать эмоционально-экспрессивное значение. Например: ағаш – дерево, көл – озеро, қалам –
ручка и т. п. не содержат в себе элемента этого явления.
1) В категорию эмоциональной лексики входят две группы
слов: а) слова, обозначающие самые ощущения, эмоции; б) слова, выражающие эмоциональную окраску, приобретенную общественным отношением к предметам или явлениям.
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2) Эмоциональная окраска слов, выражающаяся грамматически:
а) уменылительными аффиксами; б) уменылительно-ласкательными аффиксами; в) увеличительно-почтительными аффиксами; г)
сравнительно-увеличительными средствами.
В этой главе рассмотрены особенности лексики казахского
языка в стилистическом плане. Введены в общую систему изучения новые моменты, относящиеся к вопросам стиля.
Седьмая глава посвящается вопросу о путях обогащения лексики.
В первом разделе данной главы нами рассматривается вопрос
об общности и особенностях словообразования и словообогащения, поскольку до сих пор не определены между ними границы.
Способ словообогащения до сих пор рассматривается в разделе
словообразования. Термин «словообразование» вообще настолько
расширен, что охватывает и словообогащение. Как известно, категория словообразования отличается от словообогащения.
1. Характерная особенность словообразования и словообогащения заключается в том, что словообразование имеет дело с формами, словообогащение – со смысловой стороной слова.
Поэтому слово жаз-у-шы рассматривается и грамматикой, и
лексикой. Грамматика рассматривает прежде всего формы слов,
способы словообразования, принадлежность слова к той или иной
части речи и средства связи слов в предложении. Например, в слове жазушы – жаз – корень, у – аффикс, образующий неопределенную форму глагола и имени действия; -шы – словообразующий
аффикс, образует от глагольной основы имена существительные.
Правда, грамматика базируется на значимых словах, так как
она оперирует не только отношениями, но и значениями слов.
Данное слово (жазушы) для лексики является значимым словом, выражающим номинативно-лексическое значение. Таким
образом, грамматика рассматривает прежде всего формы слова и
их грамматические отношения, а затем смысловую сторону слова. На первый план в лексике выдвигается значение слова. Таким
образом, лексика и грамматика взаимодействуют, без грамматики
лексика не составляет языка, а без лексики теряет свое значение
грамматика. Основным материалом лексики и грамматики является слово.
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Слово выступает как центральная узловая единица языка вообще. Поэтому все грамматические категории появляются на базе
частей речи, т.е. на базе слов. Сюда относится и словообразование и словоизменение, как средства связи слов, показывающие
отношения между словами. Формообразование взаимодействует с
словообразованием. «Тесная связь, – говорит В.В. Виноградов, –
между формообразованием и словообразованием обнаруживается
не только в близости, а иногда и в полном тождестве способов образования слов, в форме слов, но также и в исторических переходах производных слов в формы слов, словообразовательных форм
в формы словоизменения и наоборот»1.
Все эти особенности словообразования и словоизменения
должны стоять на первом плане в морфологии, поэтому перемещать сюда еще словообогащение, которое не связано с формами
слов, нелогично.
2. Особенность словообогащения заключается в том, что оно
в основном опирается только на смысловую структуру слов. Эта
сторона в морфологии несколько отдалена, поскольку категория
значения в грамматике не совпадает с категорией значения в лексике. То же следует сказать и о категории отношения2.
Обнаружив противоречие при установлении способов словообразования, тонкий наблюдатель Э. В. Севортян установил разветвление основного «способа» словообразования в двух главных
направлениях: 1) грамматический способ и 2) неграмматический
способ3. Однако он не определяет эти способы как словообразование и словообогащение, хотя и признает несовместимость этих
категорий.
3. Словообогащение опирается только на смысловую сторону
слова, поэтому его нельзя смешивать с словообразованием, поскольку последнее в флективных и агглютинативных языках осуществляется в основном аффиксиальными формами4.
1

В.В. Виноградов. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии
(см. сб. «Вопросы теории и истории языка...». М., 1952. С. 113).

2

Э.В. Севортян. Соотношение грамматики и лексики в тюркских языках// Вопросы
теории и истории языка.... М., 1952. С. 316).

3

Там же.

4

Р.А. Будагов. Введение в науку о языке. М., 1958. С. 192.
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Словообогащение отличается еще тем, что оно выражается разными способами, которые не имеют прямого отношения к
словообразованию. Например, ср. заимствование готового слова
из другого языка, использование готового материала, т. е. слова
из диалектной или профессиональной лексики, переосмысление
старых слов и т.д. (об этом см. ниже). Поэтому при классификации способов словообразования считаем неправильным включать
лексический и семантический способы, хотя такая классификация
встречается почти во всех грамматиках по тюркским языкам, составленных русскими востоковедами, которые ориентировались
на традиционные грамматики индоевропейских языков, на грамматику русского языка в первую очередь.
По этому поводу можно привести один характерный пример классификации способов словообразования в тюркских языках. Профессор САГУ А.Г. Гулямов писал: «Разнообразие способов словообразования можно иллюстрировать перечислением более или менее общепризнанных видов: 1. морфологический способ (аффиксация)1...;
2. синтаксический способ или образование сложных слов...; 3. лексический способ – переход одной части речи в другую; 4. семантический способ – употребление слов в новом значении, без формальных изменений; 5. фонетический способ – образование новых
слов при помощи средств фонетики. Здесь имеется в виду образование слов посредством изменения места ударения»2.
Как видно, автор представляет себе «способы» словообразования в широком смысле, поэтому он включил в свое перечисление
грамматические и неграмматические способы (лексические, семантические), что касается пятого способа, то это, по-видимому,
влияние классификации русского языка. В тюркских языках ударение постоянное, падает на последний слог слова, как, например,
во французском языке. Поэтому ударение в тюркских языках не
имеет словообразовательной функции, как в русском языке, ср. замок – замок, полки – полки, кружки – кружки и т. п.
Правда, в тюркских языках ударением иногда пользуются для
различения значений слов вроде: баршы (разведчик) – баршы
1
2

Взгляды А.Г. Гулямова излагаем сокращенно.

А.Г. Гулямов. К некоторым вопросам аффиксации в узбекском языке, см. сб. «Академику Вл. Ал. Гордлевскому». М., 1953. С. 99-100.
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-желат. накл. глагола (сходи-ка), қойшы (пастух), қойшы (бросьте), жарма (крупа), жарма (не коли), но такого рода ударение для
казахского языка не является характерным, тем более, что здесь
сопоставляются слова, относящиеся к разным частям речи, из которых одно является формой словообразования, а другое – словоизменения.
Таким образом, соединение неграмматических способов с
грамматическими не оправдывается языковой практикой, тем более в отношении тюркских языков с их агглютинативным строем.
Поэтому мы и говорим о словообогащении и словообразовании,
относя первое к сфере лексики, а второе – грамматики.
Может возникнуть вопрос, нет ли какой общности между словообразованием и словообогащением? Не является ли словообогащение одним из видов словообразования, так как оно имеет дело с
новым словом? По-нашему мнению, это разные категории. Словообразование, как сказано выше, является категорией грамматической, поскольку оно касается отношений по своей основной функции, хотя и имеет связь с лексикой.
Словообогащение в свою очередь имеет два источника: а) исконные слова данного языка и б) заимствование.
1. Использование исконных слов в словообогащении следующее:
а) появление новых слов из готового материала, т.е. тех, которые имеются в разговорной речи народа. В процессе развития
лексики, в силу жизненной необходимости, они входят в литературную речь. Например; байыту – обогащение, байрақ – приз,
сарап – экспертиза и т. д.
б) диалектная лексика. Например: дақыл – культура (техническая); əк (известь), зембіл (носилки) и др.;
в) профессиональная лексика – слова, связанные с определенной областью деятельности, с профессией: например: көшет (рассада); атыз (гряда); пая (стебель хлопка) и др.;
г) приобретение старыми словами новых значений, например:
ұйым (организация), отан (родина), тұрғы (точка зрения) и мн. др.
2. Заимствование из других языков бывает двух видов: а) прямое заимствование слов (см. разделы «Заимствование слов»).
Здесь мы имеем готовый материал из другого языка. Например:
совет, спутник в русском языке новообразования, а в казахский
язык они приняты в готовом виде.
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Под благотворным влиянием русского языка, в связи с требованиями советской действительности, с развитием техники, производства и т. п. обогащается и развивается собственно казахская
лексика: б) путем подыскания эквивалентов и кальк, например:
мəлімет (цифровые данные), мағлұмат (сведение, знание); өкімет
(власть), үкімет (правительство), білім (знание), ілім (учение) и т.
п.; аудан (районный центр), екпінді (ударник), белсенді (актив),
жарыс (соревнование), көзқарас (точка зрения), орта (среда),
сын (критика) и др.
В этих словах никаких новообразований не обнаруживаем. Все
они существовали в языке, имели определенные значения, в дальнейшем своем развитии либо расширили их, либо сузили, либо
приобрели новые значения, до некоторой степени вытекающие из
старых значений. Например, слово жарыс носителям казахского
языка известно как состязание в конских скачках, ұйым – в значении организация и аналогично жарыс – соревнование вообще,
хотя понятия социалистического соревнования в дореволюционный период в жизни казахов не было.
Эта категория слов обогащает лексику, но не имеет отношения
к словообразованию. Ибо словообразование – явление лексикограмматическое и фонетическое.
Таким образом, появление новых значений, даже, как выражается академик В.В. Виноградов «на могиле умершего слова»1, не
относится к словообразованию.
Последняя, восьмая глава диссертации посвящается словообразованию в казахском языке. Новые слова образуются в казахском языке в основном двумя способами.
а) Словосложение. Этот способ самый древний и самый продуктивный. Характерным для него является во-первых, получение
нового значения, не похожего на значения составных компонентов; во-вторых, сложное слово произносится с одним ударением;
в-третьих, словосложение носит лексический характер (отсутствуют грамматические показатели); в-четвертых, для словосложения
характерна деформация, т.е. происходит изменение звукового состава слов, в соответствии с фонетической системой данного языка; в-пятых, один из компонентов может утратить прежнее лек1

В.В. Виноградов. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии// сб. «Вопросы теории и истории языка». 1952. С. 150.
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сическое значение и потерять самостоятельность в употреблении.
Например: белбеу– кушак (ср. узб., азер. белбағ, тат. и башк. билбау); ащу-дас<ащы тас (досл. горький камень, квасцы); ышқыр
(досл. нижний шнур) <іш құр); жарғанат<жарғақ қанат (досл.
голые крылья – летучая мышь); бүрсігүн<бірісі күні (досл. первый день – после завтра); бүгін<бұл күн (сегодня); биыл<бұл
жыл, (досл. этот год); жалаңаш<жалаң аш (досл. голый голодный – голый), сексен<сегіз он (восемь десять – восемьдесят);
тоқсан<тоғыз он (досл. девять десять – девяносто); əкет<алып
кет (досл. взяв, идти туда – отнеси); əкел<алып кел (досл. взяв,
иди сюда – принеси); апар<алып бар (досл. взяв, уходи, отнеси);
əпер<алып бер (досл. взяв, дай, передай); біркелкі<бір келкі (однообразно) второй компонент самостоятельно не употребляется,
его значение– «однообразный» утрачено); тайжақы<тай жақы
(досл. тай – жеребенок, жақы – значение неизвестно) – шуба из
шкуры жеребенка и т. п.
Следует заметить, что словосложения в казахском языке несколько отличаются от словосложений в других тюркских языках.
Сложные слова типа азербайджанского адамбашы1 в казахском
языке не считаются словосложениями, поскольку в них отсутствует ряд признаков, характерных для этой категории. Кроме того,
в сложных словах, в которых наличествуют притяжательные аффиксы азерб. адам башы или аффиксы прилагательных, азерб.
ашыгкөзлу, каз. ашық көзді не могут быть словосложениями,
поскольку этот тип является синтетическим словосочетанием, в
котором один из компонентов выступает определением, другой
определяемым.
Таким образом, когда речь идет об исторических, т. е. древних словосложениях типа бүгін (сегодня), күнбағар (подсолнух),
қайтіп (как, каким образом), сексен (восемьдесят), наши точки
зрения сходятся, но во многом мы расходимся лишь потому, что
исходим из фактов казахского языка. Прав Э.В. Севортян, который устанавливает некоторые закономерности в словосложении,
исходя из фактов азербайджанского языка и выдвигая критерий
процесса синтаксического перерождения и семантического сраще1

Э.В. Севортян. Соотношение грамматики и лексики в тюркских языках//сб. Вопросы теории и истории языка... М., 1952. С. 318-319.
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ния частей синтаксических сочетаний. Этот критерий для определения словосложения в нашем языке оказался недостаточным.
Э.В.Севортян правильно критикует узбекских лексикологов в
непоследовательности по этому вопросу. Необходимо придерживаться не только теоретического, но и практического единообразия
в письме. Вполне уместно он замечает, что необходимо различать
типы лексикализованных выражений от сложных слов, так как однозначность словосочетаний тесно связана с грамматической скованностью и не является решающим моментом в словосложении.
По нашему мнению, необходимо учитывать все указанные основные признаки, хотя некоторые переходные моменты и могут быть
препятствием для разграничения словосложения от сложных слов
или лексикализованных синтаксических сочетаний.
б) Путем аффиксации. Аффиксальное словообразование, как
установлено, является самым продуктивным и широко применяемым способом образования новых слов в тюркских языках, в частности в казахском.
Характерно то, что тюркские языки образуют новые слова посредством агглютинации. Все аффиксы (словообразующие, словоизменяющие или формообразующие) приклеиваются к корню слова, Иногда количество аффиксов в одном слове может доходить до
десяти и более, например:
1) осеннее кочевье;
ек
–
2) сезон осенней стрижки
овец;
3) сезон весенней стрижки
конского молодняка;
ер
–
1) то, что состригается;
күз
ем
–
1) осенняя стрижка;
осень
2) катание войлока;
ес
–
1) совместно
еу
–
1) стрижка
гі
–
1) осенний (күзгі күн –
осенний день)
ді
–
1) осенний (күзгі күні –
осенью)
дік
–
1) осенний (күздік бидай –
озимая пшеница и мн. др.
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Из этой схемы видно, что значения некоторых казахских слов в
русском языке отсутствуют, поскольку связанные с ними понятия
не известны носителям русского языка. Приведем еще один пример:
– ты
–
ровесник
– тық –
молодость
жас
– ау
–
жить
возраст
– ар
–
молодеть
– аң
– свежий
– тау
–
моложавый и мн. др.
Эти примеры передаются на русский язык словами, образованными от разных корней, тогда как в казахском языке они образованы от одного корня. Каждая из основ, в свою очередь, может образовать несколько слов. Например: глагол жасару – помолодеть,
образует следующие слова:

Жасар

– ғыш –
– т
–
– ғыз –
– ған
– ып

–
–

склонный к моложавости
заставить помолодеть
оказать помощь, заставить
помолодеть кого-либо
помолодевший
помолодев и др.

Словообразование глагола носит лексико-морфологический
характер:
жас-қа-н-дыр-т-тыр-т-қыз-дыр-ма-ң-ыз-дар-шы.
Жасқау – замахиваться;
Жасқану – возвр. ф. гл. робеть;
Жасқандыру – отпугивать через кого-либо чем-либо, отпугивать через второе лицо.
жасқандырту – отпугивать посредством І, ІІ, ІІІ лица;
жасқандырттыру – пятая степень;
жасқандырттырту – шестая степень;
жасқандырттыртқызу – седьмая степень
жасқандырттыртқыздыру – восьмая степень;
девятая форма – отрицание;
десятая – историч. множ. ч.;
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одиннадцатая – современная вежл. форма;
двенадцатая – современное множ. число;
тринадцатая – желательное наклонение.
Таким образом, к корню данного слова прибавлено 13 аффиксов. Появление таких длинных слов можно считать реально возможным, так как, хотя и редко, мы встречаем слова аналогичного
образования. Однако эта реальная возможность в болылинстве
случаев является лишь потенциальной, поскольку нагромождение
аффиксов затрудняет быстрое восприятие основного значения слова. В этом же примере первые три аффикса образуют качественно
новые слова, поэтому значение их считаем лексическим. Глаголы
жасқау – замахиваться, отпугивать; жасқану – робеть, стесняться;
жасқандыру – отпугивать посредством кого-либо, имеют только
отдаленную смысловую общность, поэтому они не могут заменять
друг друга.
Глагол жасқау несет лексическое значение; глаголы жасқану,
жасқандыру – лексико-грамматическое. Остальные глаголы аффиксального образования являются формообразующими и содержат новые лексические значения.
Словообразующие аффиксы в казахском и в других тюркских
языках представлены очень разнообразно и богато1.
В процессе их развития прослеживаются факты удвоения аффиксов, а также изменение их звукового состава. Например, ср.
аффикс -таң с его видоизменениями:
таң тек тық тік ты
ті
т
дақ дек дық дік ды ді
–
лақ лек лық лік лы лі
л
которые исторически восходят к единому аффиксу – прототипу – лақ.
В современной тюркской семье языков каждый из них представляет собой отдельный аффикс. Ср. шаң – пыль, шың-дақ –
место стоянки лошадей; тас – камень; тас-тақ – каменный; бой –
стан; бой-дақ – холостой, яловый; бір – один; бірлік – единица,
он-дық – десятка; жүз-дік – сотня; екілі-үшті – два-три; жаз –
1

X.X. Махмудов. Краткий очерк грамматики казахского языка. Казахско-русский
словарь. 1954. С. 510-514.
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лето; жаз-дық – летний; жаздағы – летний; бас – голова; бас-тық –
главарь, начальник; басты – главный; советтік – советский; қоғамдық – общественный; қалалық – городской; колхоздық, колхозды – колхозный; колхоздағы – то, что в колхозе, колхозный и
многие другие.
Из этих примеров видно, что данные аффиксы образуют именные слова. Дифференциация аффиксов внутри группы является
делом семантико-морфологического характера.
Первоначальное единство аффиксов по форме, их фонетическое однообразие и семантическая ограниченность в дальнейшем
нарушаются. Некоторые из них подвергаются фонетическому преобразованию; у Махмуда Кашгарского Тағығ ұкруқын егмес,
теңізні қайғықын бүкпес в совр. каз.: Тауды құрықпен имес,
теңізді қайықпен бүркемес – не наклонишь гору укрюком (куруком), не закроешь море лодкой: қан – кровь, қанлығ1 совр. каз.
қанды – кровавый, кровяной; ор-ғақ – совр. орақ – серп; қолқақ, иногда қолғақ – совр. құлақ – ухо; ет – мясо; еттік – совр.
етті қой – упитанный баран; етлік кіші – совр. етті кісі – толстый
человек; атлығ – совр. атты – конный; отлығ тағ – отты тау –
гора с хорошей травой, отлық – совр. оттық – ясли и т. д.
К аффиксам словообразования относятся те из них, которые
изменяют значение слова, например: мал – скот; малшы – пастух,
скотовод; мал-шы-лық – скотоводство, т. е. профессия скотовода; мал-ды – богатый, имеющий много скота; малдану – быть хозяином скота и т. д.
Словоизменительные или формообразующие аффиксы этой
функции не имеют. Ср. үйге – домой, үйде – дома, үйден – из
дома, үйдің – дома или глагольные аффиксы: жаздым – я писал,
жаздың – ты писал, жазады – пишет и будет писать, жаз-а-мын–
я пишу, жаз-а-сың – ты пишешь. Однако глагольные формы более
грамматикализованы, чем окончания падежей мн. числа и аффиксы притяжательности существительных2.
Словообразующие аффиксы существительных всех видов
имен, степени сравнения прилагательных, порядковые числитель1
2

М. Кашкари. Диуани лугати ат-тюрк. Стамбул, 1913. Т. 1. С. 67.

А.К. Боровков. Агглютинация и флексия в тюркских языках//Памяти Л.В.Щербы.
Л., 1951. С. 122.
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ные, глагольные формы причастий, деепричастий, залоговые формы являются формами лексико-грамматического значения.
К словосочетаниям относятся парные слова всех типов, например, слова-дублеты; ат-мат – что-то вроде лошади; нан-пан – чтото вроде хлеба; лексические инклюзивы: ата-ене – отец и мать,
родители; аяқ-қол – нога и рука, конечности; аяқ-табақ – посуда;
жігіт-желең – джигиты, молодежь и т. д. Сложные формы типа
келіп жатыр – приходит, кетіп жатыр – уходит, бара жатыр,
келе жатыр – идет (туда и сюда), құлап қала жаздады – чуть
не упал и др. относим к словосочетаниям, поскольку у них отсутствуют показатели слитного или сложного слова, за исключением
утраты лексического значения, но зато грамматическое значение
усиливается.
Во-первых, фонетической деформации в таких парных словах
не происходит; во-вторых, каждое слово сохраняет свое ударение;
в-третьих, лексическое единство не ощущается; в-четвертых,
нет морфологического сращения. Этим характеризуются прежде
всего глагольные сочетания в казахском языке.
Поэтому некоторые положения, приемлемые для славянских,
германских, романских и др. языков, не применимы для тюркских
языков, в том числе для казахского языка.
Таким образом, мы признаем лишь два типа словообразования:
словосложение и аффиксация.
Рукопись, представленная нами на соискание ученой степени
доктора филологических наук, содержит около 700 страниц машинописи. Все главы диссертации в сжатом виде были опубликованы
нами в разное время.
В своей работе автор исходил из фактов казахского языка в
сравнительном плане со многими другими тюркскими языками
и с фактами языка древних памятников письма. Некоторые наши
расхождения по теоретическим вопросам с другими тюркологами,
вероятно, объясняются разными материалами изучаемых нами
языков.
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«МАҢҒЫСТАУ» СӨЗІНІҢ СЕМАНТИКАСЫ
«Диуани луғати түрк» деген еңбегінде атақты Махмуд
Қашқари «Маң-қышлақ гуз еліндегі бір жердің аты» (387-б.) деп
жазады. Бұл екеуін екі бөліп жазған осы адам ғана. Басқа документтерде бір қосылып жазылған. Мұның былай жазылуы біз үшін
құнды нəрсе. Өйткені XI ғасырда Маңғыстау деген сөздің ішіндегі
түбірлер анық жəне өзара сөз болып қосыла айтылып жүргендіктің бір көрінісін осы документтен айқын көреміз. Бұл цитаттағы
гуз – түрікпен халқының ескі атының бірі. Бұл атау бертін келе
«ө» мен қосылып «өгуз» болып өзгерген. Олай болса, жер түрікпендікі болады. Ал атау кімдікі, оны кейін көреміз.
Енді бір факт, XI ғасырда жазылған Ибн-əл Асир деген адам
«Хорезм шаһ өлгенде, оның баласы əкесінің орнына (таққа) отырды. Ол ғаділдіктің, хауыпсыздықтың əсерін бүкіл елге таратты.
Ол əкесінің бар уақытында-ақ қол бастап, жауына аттанып, талай
қалаларды, соның ішінде Маңғыстау деген қаланы жеңіп алып
еді», – дейді [1].
Жоғарғы айтылған Маңғыстау мұнда да бар. Бірақ мұнда
қаланың аты делінген, онысы осы күнгі Маңғыстау айналасындағы
түрікпен қышлақтарын айтқан болуы керек. Бұдан басқа қала болды деген мағлұмат ешбір жерде кездеспейді.
Арабтың атақты жазушысы, əрі саяхатшысы Якут «Маңқышлақ (мынқышлағ) Хорезм ойының аяқ шеніндегі адам ала алмайтын қорған. Ол Саксин мен Хорезмнің аралығында, теңіздің
жағасында болады. Бұл теңізге Жойқын деген өзен құяды», – дейді.
Бұл жөнінде жазған өлеңінде де Маңқышлақ деп қайталайды.
Ал, Якут XII ғасырда Ител, булғар қалаларында болып, Каспий
теңізін жағалап, Орта Азияны аралап, саяхаттап қайтқан адам. Ол
көзімен көрген жерлердің атауларын жаза отырып, оны системаға
салып, кейін біз жоғарыда атаған кітабын жазған. Міне сондықтан
да бұл материал Маңқышлақ екеніне шүбесіз көзімізді жеткізеді.
1905 жылдары жазылған архивте «М а ң қ ы ш л а қ » деп
жазылған. Араб əрпін өзінше оқуға мүмкіндігі барлығынан,
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мен де Маңқышлақ, «Мəнқышлақ» деп екі түрлі оқыдым. Сонымен бірге жергілікті елдің қарттары бұл жерді түрікпен жері,
мұндағы атаулардың көбі қазақ, түрікпен сөзі, ал Маңқыстау емес,
Маңқышлақ дейді. Жалғыз ғана Шайық Сүлимени «Луғат Шарқи
уа Түрки Османи» деген кітабында Мыңқышлақ деп жазған, онысы дұрыс емес. XVIII ғасырларда қазақ даласын зерттеген орыс
ғалымдарының еңбектерінде Мыңқышлақ емес, Мангишлак болып жазылған. Сондықтан, архивта көрсетілген «Маңқышлақ» та,
Шайық Сүлимени айтқан «Мыңқышлақ» та дұрыс болып табылмайды.
Қазақта, Кіші жүзде Маңғатай деген ру бар дейді Гродеков,
бұ да ойландыратын факты, бірақ қазақ болып жүрген рулардың
ішінде Маңғатай деген ру Маңғыстау ойына келмеген. Олардың
жүрген жері Еділ бойы.
XIX ғасырда қазақтар Маңғыстау айналасындағы қалған
түрікпендерді ығыстырып, Маңғыстауға келіп тағы да орналасады. Бұл қазақтар Адай руынан, бірақ Маңғатай емес.
Маңғыстау деген сөздің ішіндегі элементтерін жеке сөз болуға
келетін бөлшектерін қарайық:
1 бөлшегі м а ң . Қазақ тілінде м а ң деген бір нəрсенің айналасы. Маң-төбет, маң-маң басады, маңрайды дегенде кездеседі.
Түрік тілінде маң деген сын есім жасайтын сөздің алдынан
жалғанатын жұрнағы бар [орысша-түрікше сөздік, 514-б.]. Мысалы – Маңқафа – ақылсыз – Манзур – көрінетін, мандағы жер
көрінісі, кафа – деген ақмақтық мағынасында. Ман – кішірейту
жұрнағы.
Маң – ұйғыр тілінде жүру. Етістіктің тұйық түрі маң-мақ
жүрмек деген мағынада. «Маң-майсың ба адаш» – жүрмейсің
бе дос деген сөз. Бұл маң – қазақ тіліндегі маң-маң басумен тең.
Бұлардың арғы төркінінің бір екендігін аңғару қиын емес.
Шор, якут тілдерінде маң – жүгіру деген мағынада. Маң – алтай
тілінде жүгіру, шабу, жүру мағынасында жаңа уақыт мағынасында
[2]. Бұл «Маң» ұйғырдың маң деген етістігінен, қазақтың маң-маң
басуымен төркіндес сөз.
Маң – шор тілінде 3 жастағы қой. Қазақ оны ісек қой, болмаса тұсақ қой дейді. Əйтеуір қойға айтылатыны анық. Түрікпендер
ескі уақытта қойды маң дейтін болған. Осы күнде қойды – қойын
дейді. Маң деп өте сирек қолданылады.
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Бұл сөздердің ішіндегі ең құндысы да, ең мағына жағынан
жақынырағы да түрікпен, шор тілдеріндегі маң деген сөз.
Түрікпендер қойды маң десе, қой қамайтын қораны ово, қышлақ
дейді. (Түрікпенше-орысша сөздікті қараңыз).
Сондықтан біздің зерттеп отырған Маңғышлақ деген сөзіміз
адай сөзі деуге болады. Олар (адайлар) бір күндерде «қыстаудың»
орнына «қышлақ» дегені байқалады.
Қазақтың басқа ұлыстары сияқты адайлар да көшпелі халық.
Киіз үй, оның бау-шуы да қой жүнінен жасалады. Адайлар қазақ елі
сияқты, қойды көп ұстаған халық. Мал жайын білетін, малмен араласып өскен адайлар Маңқышлақ деп қойға жайлы болғандықтан
бұл түбекті атауы мүмкін. Мұндағы қышлақ дегендегі қышлақтың
алғашқысы – түбір, соңғысы – жұрнақ. Мысалы – тай деген сөзге
лақ жұрнағын жалғап (бұрынғы ешкі баласын атаған (ы)лақ) атау
сөзді түйе баласы – тайлақ болып шыға келеді. Сол сияқты ай деген сөзге лақ жұрнағы қосылып – айлақ болады (Батыс жəне Гурьев облыстарында «бухтаны» «айлақ» дейді.
Бұл лақ, лағ жұрнағы жөнінде академик Радлов «лағ [лак]
шағатай тілінде бар. Мұның мағынасы жай (үй) дегенге жақын,
мұның түбірі жай, орын болып бұл өз алдына сөз болмай жайлақ,
яйлақ, қышлақ сөздерінде кездесетін жұрнақ болуы керек», – дейді
[3].
Сүйтіп, қышлақ деген сөз – қыстауға лайықты, мал асырауға
жайлы орын деген сөз. Сонымен бұл сөз біздің қыстау деген
сөзімізге тура келеді. Өзбек, түрікпен тілдеріндегі сөз аяғында
келетін «ғ» біздің тілімізде «у» болады. Мысалы: тағ, бағ біздіңше – т а у , б а у болады. Ал, қыш – түбір, лақ – жұрнақ көп заман қатарласа айтыла жүріп, бірігіп кеткен. Оның ең ұстамды
түрі – Мыңқыштақ та емес, Мыңқышлақ та емес, Маңғыстау да
емес, Маңғус-тау да емес, бұл адайлардың «маң қышлақ» деген сөзі.
1. Түрікпен жəне Түрікпенстан тарихының материалдары. 1939. I к. 384 б.
2. Радлов В.В. Түрік тілдерінің сөздігі. 200 б.
3. Түрік тілдерінің сөздігі. 15 бөлек. 730 б.
ИЗВЕСТИЯ Академии наук Казахской ССР.
Серия филологическая. Выпуск 4 (29). 1946. 37-38-бб.
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МАҢҒЫСТАУДАҒЫ АДАЙЛАР ТІЛІНІҢ
КЕЙБІР ӨЗГЕШЕЛІКТЕРІ
Адайлар Маңғыстау, Шевченко аудандарында тұрады. Оның
тілінде диалектілік өзгешеліктер бар жəне басқа тілдердің əсері де
жоқ емес, жалпы алғанда, адайлардың тіліне əсер еткен жағдайлар
мыналар болуға тиіс:
1. Жер жағдайы. Маңғыстау, Бозашы жарты аралдары, Каспий теңізінің шығыс жағасы. Географиялық шығыс бойлығы
51°, терістік ендігі 43-45° жатады. Солтүстігі – Жылыой ауданы
(Гурьев облысы); Шығысы – Арал теңізі; Оңтүстігі – Қара бұғаз
қолтығы мен Үстірттен аса Қарақұм шөлі (Түркімен ССР); Шығыс
түстігі – Қарақалпақ автономиялы облысымен шектеседі.
Маңғыстау, Бозашы түбектерінің басқа қазақ далаларынан,
маңайындағы көршілес елдерден қашық жатқанымен, жазғы жайлауда араласып отырған. Осы күннің өзінде ауданның ұзыны –
575, ені 450 км.
2. Қарым-қатынас жағдайы. Географиялық жағдайға сəйкес
осы кең байтақ жердегі халықтың басқа елдермен байланысы жоқ.
Облыстың орталығы – Гурьевпен Каспий теңізі арқылы кемемен,
немесе самолетпен қатынасады. Қысқа қарай су арқылы қатынас
үзіліп, тек қана самолет арқылы қатынасады. Бұл, əрине, қазіргі
жағдай.
Ал, Октябрь революциясына дейін адайлар жаздыгүні Жылой,
Жем, Сағыз өзендерін жайлап, Ақтөбе, Қызылорда, Гурьев, Арал
қалаларына барып, базарлайтын болған. Бұған тарихи жағдай да
əсер еткен. Ол күндегі Орта Азияға, тіпті Қытай, Индияға жалғыз
жол Москва – Астрахан – Маңғыстау – Үстірт – Хиуа екендігі
анық. Сонда Маңғыстау, Бозашыдағы Адайлар не жолбасшы, не
қосшы болып, не өз беттерімен Хиуаға баратын болған.
Осындай жағдайлар сөйлеу тіліне үлкен əсер еткендігін кейбір
тіл өзгешеліктері растайды.
3. Шаруашылық өзгешелігі – төрт түлік малдың үш-ақ түрін
(қой, жылқы, түйе) ұстаушылығы, егін шаруашылығымен айналыспай, көшпелі шаруа болуы, жер жағдайына қарай ауа райының
өзгешелігі – осының бəрі адайлардың тұрмысына, əдет-ғұрпына
əсер еткен тəрізді. Бұл айтылғандар Октябрь революциясына
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дейінгі жағдайлар. Ал, осы күнде ол жағдайлар мүлде өзгерген.
Енді сөйлеу тілі ерекшелігіне келейік:
Амантүгел – амандық мағынасында жұмсалады. «Амансың
ба,.. есенсің бе» деген сияқты. Ең алдымен-ақ, «амантүгел ме? –
деп сұрасады. Бұл форма басқа жерлерде кездескен жоқ. Маңғыстау
қазақтары ол сөзді өте жиі қолданады. Мысалы: «Ерекештікіне
бардың ба?Амантүгел айттың ба?» (81-бет)1.
Шеке – əже, үлкен шеше. «Менің туған шекем 86 жасында,
былтыр өлді» (220-бет). «Шеке» шешеке деген сөздің қысқарған
түрі болуға тиіс.
Алапа – олжа. «Егін жақсы шықса, үлкен алапа ғой» (71-бет).
Бұл сөз татар, башқыр тілдерінде де бар.
Қарым – ру, тұқым. «Бұл жігіттің қарымы арғын дедіңіз
бе?» (201-бет). Қарым жеке түрде қолданбағанмен, кейбір бір қос
сөзді айтқанда, керегімізге жаратамыз. Мысалы, «қарым-қатыс»
дегендегі «қарым» деген сөздің мағнасы басқа жерде белгісіз,
əдеби тілде жеке мағынада жұмсалмайды.
Қапа-қалың – Маңғыстау қазақтары қалың жиынды, топты қапа дейді. «Қапа топтың ортасында» (196-бет). Қырым
татарының тілінде қаба//қапа қалың, жүндес, қою деген мағынада
жұмсалады. Мұның екі түрі де қазақ тілінде бар. Мысалы: «Қаба
сақал, қапа жал». Бірақ бізде сирек жұмсалады.
Райлау – науқастың беті қайту, тəуір бола бастау. «Есен райлады. Бірте-бірте жазыла бастады» (161-бет). Сибирь қазақтарының тілінде райласу формасында жұмсалады. Ол сөздің ауру
туралы мағынасы кездеспейді.
Тоз – лай, шаң, тозаң. «Мына судың тозы бар екен, қоңыр болып кетті ғой» (181 -бет). Əзірбайжан, қырым татарының тілінде
тозаң, шаң мағынасында айтылады. Тіліміздегі «тозаң» сөзінің
түбірі тоз, əзірбайжан тілінде «аяқ тозы» (аяқтың шаңы) десе, біз
«ағаштың тозы» дейміз. Бұл екеуі тегінде бір екені анық.
Хəді – шама, мөлшер, шақ. «Ай, оның хəдінен асып кетті ау,
əйтпесе жарықтық сары мая (түйенің бір түрі) жолда жүк қалдыратын ба?» (192-бет). Бұл əдеби тілінде де өте жиі ұшырайды.
«Хəдден асты», күштен асты.
1

Мұнан былайғы жерде көрсетілген бет сандарын Маңғыстау экспедиция
материалының беттері деп түсінесіз.

Ғылыми мақалалар

551

Əлбет – тəуір, «шайдың мынау бір əлбеті болды. Шайдың
бір тəуірі болды» (236-бет). Бұл сөз «бет-əлбеті қандай жаман
еді» дегендегі əлпет емес. Сондықтан екеуінің мағына жағынан
жақындығы жоқ. Бұл – Қазан татарының тіліндегі, «əлбет» сөзінің
мағнасымен сəйкес.
Ұтыр – жөні, мəнері, орны, қисыны. «Мұса сөздің ұтырын тауып айтатын адам еді, сөздің ұтырын тауып айтатын шешен
болды» (235-бет).
Ығысы – реті, жөні. «Шамғұл балам сөздің ығысын келтіріп
айтады» (239-бет).
Байрақ – жүлде, бəйге, ту. «Байрақты алғанмын» (Қашаған
ақын). Байрақ алған, жүйрік-бəйге алған, жүлде алған жүйрік.
«Райоткомның көшпелі байрағын біз алдық». Ал, қырым татары
мен əзірбайжан тілдерінде де, ескі əдебиетте де ту мағынасында
қолданылады.
Сүрен – айғай (күшті айғай), көп адамның айғайы. «Əй, анау
ұзап кетті гой, сүрендеші. Тоқта де» (175-бет). «Айқайсүрен салу»
дегендегі сүрен айқай сөзімен мағыналас. Адайлардың тілінде
«сүрен» деген сөз айқай мағынасында жұмсалады.
«Сүрен» деген сөз түрікмен тілінде де осы мағнада жұмсалады, (Түрікмен сөздігін қараңыз).
Аппазы – 20 тиын. «Бір аппазы дегеніміз 20 тиын болады» (299-бет). Қазақтың басқа жерлерінде бұл сөз кездеспейді.
Түрікменде де осы мағынада кездеседі. Олар «бір сомда бес аппазы
бар» дейді. Оңтүстік Қазақстанның «теңге» сөзінің мағынасымен
тең (оңтүстікте 20 тиынды – «теңге» дейді).
Ауыт – нарға арналған жазы. «Нарға жүк арту үшін ауыты
мықты болу керек» (304-бет). Жазы айыр түйеге, ал ауыт нарға
салынады (ескі сөз).
Ақыр – оттық, малға шөп салатын орын. «Ақырға салынған шөп
шашылмайды. Қозы шөпті шашпай жейді» (307-бет). Əзірбайжан
тілінде де осы мағынада жұмсалады. Бұл сөз ескі жырларда да
кездеседі.
Долы – құдықтың өлі балшығын аршитын ыдыс (төрт бұрышына арқан байлаған тері ыдыс). «Құдық аршығанда долымен
шығарған өнімді болады» (330-бет).

552

Ғылыми мақалалар

Жертөле – жерден қазған немесе жартысы ғана шығып тұрған
жер үй. «Ертеңнен əрі қарай қолым тиетін емес, үйткені қысқа
қарсы жертөле қазып алмасақ, қыс суықта ағаш үйде отырып
болмайды» (347-бет).
Ағаш үй – киіз үй. «Маңғыстау ауданы жазы-қысы ағаш үйде
отыратын еді» (305-бет). Арқа елдерінде ағаштан салынған үйді
«қысқы үй» дейді. Ал, адайлар оны да ағаш үй дейді. Оңтүстік
Қазақстан – «киіз үй», «қара үй» деп екеуін қатар айтады.
Жолма үй – қос. «Ағаш үйлердің арасында жолма үйлер де
болады» (348-бет).
Ту(ды) – итке қолданады. «Біздің үйдің қаншығы 9 күшік
туды» (348-бет). Басқа жерлерде «ит күшіктеді».
Ыстық – ыс, құрымға қонған ыс; тек қана киізге, үйдің бауына ғана хас. «Киізді ыстық суға салса, езіліп шығады» (488-бет).
Күннің ыстығын, астың ыстығын адайлар «ыссы» дейді.
Шақыл – ай мүйіз. Шақылы қошқар, ай мүйізді қошқар. «Шақылы, қошқар, сенсең бөрік», – дейді Қашаған ақын (458-бет). Ескі
сөз.
Ақ үйме – ақ түйе жүн: «Үстінде ақ үйме шекпені бар». Үстінде
ақ түйе жүн шекпені бар деген сөз (306-бет).
Бауырдақ – жүзік. Бауырдақтың үстіңгі тасы бес саусақты
бірдей жауып тұрады (311-бет).
Суын – ең жақсы ат. Мұның тұқымы су жылқысы дейді. «Əкешешесі бірдей арғымақ болса, сонан туған жылқыны суын дейміз»
(403-бет). Түркіменше –лос.
Шеккі – өлшеу, кір, таразы. «Ет шегуге шеккі іздеп жүрмін».
«Бидай шегуге шеккі іздеп жүрмін, жарты пуд бидай алатын
едім» (463-бет).
Шегу шекмек – тарту, өлшеу мағыналарында жұмсалады.
Метей – кішкене күбі. «Метеймен су əкел» (377-бет). Түркменше – ағаш шелек.
Қапан – кір, үлкен таразы. «Үлкен сиырымды қапанға салып
едім, 270 килограмм шықты» (434-бет). Түрікмен тілінде де осы
мағынада жұмсалады (Сөздігін қараңыз).
Сүмсе – үлкен сыпырғы, сыпырғыш. «Колхозшы əйелдер үлкен
сүмсемен сыпырғанда, өндіріп жібереді» (402-бет).
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Суыру – ақтау, ұшыру (астықты), «үюлі тұрған егінді (астықты) күрекпен желге суырамыз» (404-бет). Сибирь қазақтарында
«жел қатты, адамды бет қаратпай суырып тұр» деген сөздер
кездеседі. Мұндағы суыру – желдің қатты есуі дегенмен, жел суыру, астық суыру сөздерінің мағнасы бір-біріне жақын.
Қимай – қидан ағызып алынатын, малды емдеуге арналған
май. «Бір арба қидан бір шелекке жақын қимай алдым. Бір арба қи
əкелдім қимай жасау үшін» (266-бет). Бұл сөз Шығыс Қазақстанда
кездеседі.
Өлі – өлік. «Кеше өлген өліні əлі көмген жоқсыңдар, оны не
істейсіңдер» (275-бет). Түрікмен, Қырым татарларының тілдерінде де осы мағынада жұмсалады.
Сіле – ақырет, кебін. «Шешем өліп еді, соны орауға бір сіле
іздеп таптым» (271-бет).
Бүйрек – түйе ауруының аты. Бұл аурумен ауырған түйе
шөгіп, жатып алады да, шегіне береді. «Бүйрек болған түйедей
неге шегінесің» (243-бет). Бұл ауруды «шегіншек» деп те атайды.
Бүкіржік – цинга (ауру аты). Мұны «құрқұлақ» деп те айтады.
«Ақ ішпегендіктен ана жылы бүкіржік болып, менің балам ауырды» (244-бет).
Сыйқа – сырқат, ауру, дерт. «Көк шай жүректің сыйқасын
жазады» (251-бет).
Сырқос – науқас. «Басқарма екі-үш күннен бері сырқос еді,
бүгін басын көтеріп жүр» (252-бет).
Кеніс – кем ақыл, шала есті (адам). «Бұл баланың өзі кеніс еді.
Осыны доктор қарап, жақсы адам қылды» (244-бет).
Қоныс болу – жылдың жақсы болуы. «Баяғы жұт қояннан
кейін қатарынан төрт жыл қоныс болды» (53-бет).
Құмақ – бос құм. «Бос топырақ құмақта жаяу жүру қиын»
(55-бет). Бұл сөз шығыста да бар. Орталық Қазақстанда құмақ –
жылқының қу тезегі.
Қоңырдан – жаңбырмен көгерген көгал жер. «Бұл жерге ылғалдан кейін қоңырдан пайда болды» (54-бет). Түрікменше де осылай.
Көл – жаңбыр суы. Ойпаң жерге су тұрып тек жарқыраса
болғаны, оны көл дейді. «Ана жатқан көлге түсуге де, мал суаруға
да болмайды» (31-бет). Бұл, əрине, кездейсоқ нəрсе емес. Жер
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жағдайы соған лайық болған соң, оны көл деп атаған. Ол жақта
көл кездеспейді.
Далда – таса, қалтарыс. «Анау таудың далдасына түссең, бұл
ауыл көрінбейді» (25-бет). Бұл сөз Оралда да бар.
Аудан – аққан бұлақтың бойын шұқырлап, су тоқтатқан жер.
«Малды бұлақ бойындағы ауданнан суарыңдар. Ералы Мыйырман
бұлағынан күніне бір аудан жасайды» (23-бет).
Көсе – суға батып тұрған мүйіс жер. «Кеме көсеге кездессе,
тұрып қалады, алыс айналыңдар» (32-бет).
Шамал – шық. «Жел теңіз жақтан болған күні шамал түседі,
түн ашық екен, бұлт жоқ, бүгін шамал түседі» (59-бет). Түрікмен
тілінде де осы мағынада жұмсалады, «Шамал» деген сөз салқын,
жел мағынасында да кездеседі.
Сəуір – таң қараңғысы. «Сəуір салу» – таң қараңғысы бола
бастаған кезден жүру. «Біз сəуір салып, жолға шыққан кезде, Бекен де келді» (38-бет). Бұл сөз түрікмен тілінде де бар.
Айлақ – бухта. Кеме тұруға қолайлы жер. «Желді күні кемені
айлаққа қоймаса, толқын тұрғызбайды» (22-бет).
Олақ – қазған шұқанақ. «Шелектеп су алуға олақ қаздым»
(37-бет). Ұйғыр тілінде «ола» бекіту (суды бекіту) формасында
жұмсалады.
Ұңғұт – ұсақ сəудегер. «Елеміс дейтін адам ұңғұт болды.
Айна-тарақ, жүн-жұрқамен ептеп ұңғұттық істеуші еді» (19бет).
Кеженей – казенный, патша тұсындағы алым-салық. «Патша
тұсында кеженейге ботамызды сатқызатын еді» (13-бет).
Тəртіп – қаулы, қарар. «Жақында колхоз тəртіп алды» (16-бет).
Алық – алмақ, аласы. «Үкімет алығын беріп болдым, енді
өзімнің алғым бар» (3-бет).
Кішірту – кішірейту, «Жидемді кішіртіп, қайта тіктірдім».
Жетісу – жету. «Біз бүгін таушыққа жетісе алмаймыз. Күн
кешкіріп кетті, жол алыс» (Экспедицияның материалы)1.
Қарласу – қар жарыстыру. «Онымен қарласпаң, ол тасты
алысқа кеткізеді» (ЭМ.).
1

«Экспедиция материалы» дегенді Маңғыстау экспедициясының материалы деп
түсіну керек жəне оны қыскартып мұнан бұлай «ЭМ» делінеді.
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Ұяттау – ұялту, ұятқа қалдыру. «Жас қой, мінін айтып
ұяттамаң» (ЭМ.).
Күйлеу – реттеу, даярлау. «Мен сіз келгенше, ер-тоқымды
күйлеп қоярмын» (ЭМ.).
Күйету – күйсеу (малдың күйсеуі). «Шөпке тойған қойлар
күйетіп жатыр» (ЭМ.), т.б.

Синтаксистік өзгешеліктер
Жоғарыда айтылған лексикалық өзгешеліктермен қабат мағыналық сөйлемдік ерекшеліктер де бар. Олар мынадай:
Байлап беру – қосып беру. «Дүкеннен шай алып едім, бір сабынды байлап берді, амалсыз алдым» (ЭМ.).
Аузы қиынды кісі – аузы епті кісі. «Қашаған ақын аузы
қиынды кісі еді» (ЭМ).
Күнге бағар беті – күнгей беті. «Ақтаудың күнге бағар бетінде
терең шыңырау бар еді» (ЭМ.).
Ақтан ішкен адам – туа болған адам. «Ақтан Керей ұлы ақтан
ішкен адам. Ол өлеңді ешкімнен үйренбеген».
Ауызды жігіт болулы – тілді жігіт болған. «Қашаған жасында ауызды жігіт болулы». Мұндағы жұрнақ «лы» батыстағы
халықта жиі айтылады («Аудандық атком ағасы өзі барулы», «ол
бір зат істеулі»).
Жылау айту – жоқтау (өлген адамды жоқтау). «Бұл үйдің
қожасы өліп еді, соған жылау айтып отыр ғой əйелі» (ЭМ.). Жылау айту сөздері тілімізде кездеспейді.
Ауалап қалу – күнсіп қалу, күн өту. «Кеше күн ыссы болып,
ұзақ күнге қой соңында жүріп, ауалап қалдым» (ЭМ.).
Жоғарыда айтылғандармен қатар, «шара алды» (шара
қолданды), «бағыш етті» (бағыштады), «жалт ойнайды» (жалтылдады), «масықты» (мастанды), «ол егін басында зат етіп жатыр» (жұмыс істеп жатыр), «күн арадан келіп, ішіп отырған шайым осы» (кешеден бері түн асып келіп, ішіп отырған шайым осы)
деген сөз, сөйлемдер де кездеседі.
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Морфологиялық өзгешеліктер
1) Етістіктің келер шағының жекешесі «ұр» (үр) тұлғасында
айтылады. Мысалы, айтұр – айтар, келүр – келер (128-бет). Сонымен қатар етістіктің келер шағының ар, ер түрлері де жұмсалады.
2) Етістіктің бұйрық райының бірінші жағы «бара-йық»,
«келе-йік» тұлғаларының орнына – бара-лы, келе-лі формалары
жұмсалады, жиі айтылады. Ал, барайық, келейік тұлғалары өте сирек кездеседі.
3) Етістіктің бұйрық райының екінші жақ көпше түрі жоқ. Оның
орнына тек қана жекеше түрі ың/ің тұлғасы жұмсалады. Мысалы,
бар – барың, кел – келің. Ал, барыңдар, келіңдер деп айтпайды.
4) Көптік жалғауы – дар, -дер тұлғасы айтылмайды. Мысалы:
«Судағы кемені қауыптан құтқарың» (292-бет). Бірақ есімдерге
көпше түрі жалғана береді.
5) Кейбір тілдердегі «дүр» қосымшасы адайлардың тілінде де
кездеседі. «Барадының» орнына «бара-дүр», «келедінің» орнына «келе-дүр». Шағатай тілінде кездесетін дұр (дүр) тұлғасының
адайлардың тілінде сақталуы да қызық факты. Бұл тұлға басқа
жерлерде сирек кездеседі (дүр тұлғасы оңтүстіктегі халықтың
тілінде бар).
6) -Лау, -леу жұрнағы Маңғыстау ауданында жиі айтылады.
Мысалы: үй – үйгі-леу, бар-ғы-лау, айтқы-лау тəрізді сөздерде ең
алдымен етістік түбірге «ғы», «қы», «к» жұрнақтары қосылады,
оған -лау, -леу жұрнағы жалғанады. Мұндай өзгешелік оңтүстіктегі
халықтың тілінде де бар. Бірақ адайларда жиі айтылады.
7) -Жақ жұрнағы да жиі айтылады. Тіліміздегі -шақ, -шек
жұрнағы етістікке жалғанып, сингармонизм заңына бағынып,
бірде жуан, бірде жіңішке айтылады. Ал, Маңғыстаудағы адайлардың тілінде -шақ «жақ» түрінде ғана кездеседі: баражақ,
кележақ, «Ол ертең осында кележақ (ЭМ). Бұл жұрнақтың жуан
айтылатын түрі ғана жұмсалады. Мысалы, баражақ, айтажақ,
ал енді «кел» деген жіңішке түбірге жалғанса, сол бұрынғы күйін
сақтап, «кележақ» түрінде жұмсалады. Мұның өзі ерте кездегі тіл
құрылысынан қалған бір дерек болуға тиіс. Бұрын тілде сингармонизм жоқ болып, бертін келе шыққандығына айғақ болатын факты
деп есептеуге болады.
Мұнда екі түрлі ерекшелік бар: 1) дауыстылардың үндестігіне
бағынбай, бірыңғай жуан айтылуы. 2) жұрнақтың басқы

Ғылыми мақалалар

557

дыбысының «ш» – болмай «ж» болуы. Бұл ерекшеліктер басқа
сөздер тұлғаларында кездеспейді.
8) -Ды, -ді, «бар, жоқ» деген есім сөздерге жалғанып айтылады жəне есімшенің -ған, -ген, -қан, -кен түрлерінен соң да
жұмсалады. Сонымен қатар басқа есімдерге де -ды, -ді жұрнағы
қосылып айтылады, мысалы: «Сен үйде отырғанда, ол бар-ды,
Қасен жоқ-ты, ол Таушыққа барған-ды, Қасен оны көрген-ді»,
т.б. Бұл форма оңтүстіктегі халықтың тілінде де кездеседі. Бұ да
көне форманың бірі. Ескі əдебиет нұсқаларында, шағатай тілінде
кездесетін формалардың бірі – осы «ды/ ді». Мұндай өзгешелік
түрікмен тілінің грамматикасында да бар. Оны «еді» сөзінің
қысқарған түрі дейді. Бұл форманың Маңғыстаудағы адайлардың
тілінде сақталуы жəне Орда ауданында да (Батыс Қазақстан)
кездесуі кездейсоқ құбылыс емес, ескіліктің бір көрінісі деуге болады.
9) Кейбір сөз тізбектері бұрынғы мағынасынан басқа мағынада
жұмсалады. Мысалы: татып алмау – дұрыстап, жөндеп айта алмау. Бұл басқа жерлерде басқа мағынада жұмсалады.
Тырқын шығару – зықысын шығару, шығары шығу – тысқары
шығу, дұрысы тысқары шығу болу керек еді, сөйлесу тілінде
шығары шығу формасында айтылады.
Аттап шалу – домбыраны қағып жіберу; жалы ену – жалдану
(малға жал біту, яғни семіре бастау); ақ болып кету – малдан сүт
шықпай қожырап кету (бұл форма Орталық Қазақстанда да бар);
жоба отыру (жобау) – шаршау, сілесі қату, т.б.
Бұлардан басқа да кейбір өзгешеліктер – сөйлемдер кездеседі.
Мысалы, «Ел ауызына етек қақпа бола ма, аяқ үстінде жүреді –
кепілде жүреді», т.б.
10) Сөздің сыпайы түрі тек қана екінші жақта кездеседі. Онда
да өзгеріліп барып айтылады. Мысалы үшін, бар, барасыз деп айтатын болсақ, Маңғыстау ауданында бара-сыңыз делінеді. Бұл –
татардың барасы-ғыз түріне дəл келеді. Барасыңыз формасы Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарында кездеседі.
Фонетикалык өзгешеліктер
Адайлардың сөйлеу тілінде мынадай дыбыстар алмасады:
Қ/М – алық//алым, сөйлеу тілінде екеуі де жұмсалады.
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Ш/С – шабаз//сабаз, шамал//самал (жазғы самал жел), мұрса/
мұрша, қарғаса// қарғаша (есіктің қарғасасы сынды).
Ж/Д – дүз//жүз (жақсы тоқты жүз сомнан табылады).
Т/П – зытып//зыпып, жарты//жарпы (қойдың етінің жарпысын алың).
Ш/Ж – келемеш//келемеж, болажак//болашақ, былшырақ//
былжырақ (қойдың терісі былшырақ екен).
Д/Т – оңтайлы//оңдайлы, тең//дең, тоға//доға (айылдың тоғасы жоқ).
Т/С – тонау//сонау (тонау тау бауырындағы мал біздікі).
М/Н – шеміне//шеніне, шырын//шырым (көздің шырынын алу,
Ақтанның өлеңінің шеміне жетпейсіңіз). Кеніс – кеміс (бұл бала
кеніс еді). Талам-тараж//талан-тараж (көпшілік мүлкін таламтаражға салмаңыз).
Ж/З – ыжылдау//ызылдау (Арқаның ыжылдаған масасы бізде
кем болады).
Ж/Қ – ыждеғат//ықтығат (ықтағаттанса бəрін де табуға
болады).
Г/Қ – бөтеке//бөтеге – бүйрек, адайларда бөтеке бүйрек
мағынасында жұмсалады (Қойдың бөтекесін балаға берің).
Л/Д – алал//адал, зарар//залал (алал малым еді).
Қ/Х/З – азым//ахын//ақын, адайларда ақын деген сөзді екі түрлі
айтады: бірде ахын, бірде азын дейді.
Л/К – үйкесу//үйлесу (мен Шамғұлмен үйкесе алмадым).
Н/Ғ – сорғау//сарнау (Бəтіштің сырқосы қатты екен, сарғап жатыр ғой).
Адайлардың тілінде кейбір дыбыстар түсіп қалады. Мысалы:
Ғ – аңзақ. Түбірі аңыз, жұрнағы «ақ», мұның толық түрі аңызғақ қатаң түрі ұрыс-қақ. Бұл сөзде жұрнақтың бас дыбысы «ғ»
түсіп қалып тұр.
Л – ығал//ылғал, басқа жерлерде «ылғал» делінсе, маңғыстаулықтар «ығал» деп, «л» дыбысын түсіріп айтады.
Пы/ты – жарпы//жарты. Түбірі – жар, жұрнағы «пы» (Жарпы – жарым, жарты). Сырқос – сырқат, т.б.
Т – айырт. Түбірі – айыр, «т» жұрнақ (айырдың ашасы).
Шіл – кемшіл. Түбірі – кем, «шіл» жұрнақ. Əдеби тілде кемшілік тұлғасында айтылады, т.б.
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ЫҚ/ЫМ – айрық//айырым, айырма, түбірі – айыр, жұрнағы
«ық», əдеби тілде кездесетін «айырық» сөзінің мағынасы бұдан
басқа. Ондағы «айырық» – географиялық термин, екі сайдың саласы, арасы.
Міне, осылар тəрізді дыбыс алмасуы жиі кездеседі. Мұнда көңіл
аударарлық факты бар. Маңғыстау ауданындағы халықтың тілінде
сингармонизм заңына байланысты кейбір қайшылық көбінесе дауыссыздарда жиі кездеседі жəне дауысты дыбыстардың алмасуы
байқалады.
Қазақтың байырғы сөздерінде кездесетін «бер» деген түбірге
«к» жұрнағы жалғанып «берік» – бересі, «алық» – аласы формаларында айтылады. Бұл жұрнақтар (ік, ық) басқа сөздерге жалғанса
өз алдына, ал мына сөздерге (аласы деудің орнына алық, бересі
деудің орнына берік) жалғануы жат сияқты көрінеді.
Орыс тілінен алынған сөздер
Базарный – базаржай; екі сөз бірігіп айтылады. Басқа
жерлердің көпшілігінде базаржай тұлғасы кездеспейді. Караулщик – қарауылшік. Орыс тіліндегі щик – қазақ тіліндегі шық,
шік жұрнақтарымен түрлес, сондықтан оларды айыру қиын. Қазақ
тілінің шік жұрнағы щик-тың өзгерген түрі деп, бірден айта қою
қандай қиын болса, қазақ тілінің жұрнағы деу сондай қиын.
Ерте уақыттан тілімізде орын алған талай сөздер бар. Көптен
бері айтыла келіп, олардың шыққан төркіні ұмытылып барады.
Солардың бірі – адайлардың тіліндегі кеженей (алым-салық) сөзі;
кеженей орыстың казенный деген сөзінің өзгерген түрі. Мұндай
сөздердің шыққан төркінін, бұрынғы тұлғасын айырып білу қиын.
Сипанский болды – сипап кетті. Бұл сөз формалары Торғай,
Тарбағатай, Зайсан аудандарында да бар. Оларда да «сипанский»
түрінде кездеседі.
Маңғыстаудағы адайлардың тілінде диалектілік өзгешеліктер
бар. Оларды толық зерттеп, адайлардың тілі туралы қорытынды
пікір айту керек болады.
Ж. Досқараев, Ғ. Мұсабаев.
Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері.
Бірінші бөлім. Алматы: Қазақ ССР Ғылым
академиясының баспасы, 1951. 81-89-бб.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАЗАХСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И ВОПРОСЫ
КАЗАХСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ
В настоящем докладе мы пытаемся выдвинуть для обсуждения
некоторые проблемы становления и дальнейшего развития казахского литературного языка.
В нашей республике, к сожалению, не практиковались еще в
подпинном смысле слова научные дискуссии по насущным вопросам казахского языкознания, поэтому до сих пор имеют место
самые противоречивые понятия и толкования основных вопросов
грамматики казахского языка, его истории, лексики и фонетики.
Одним из самых запутанных вопросов в казахском языкознании
является вопрос о возникновении и развитии казахского литературного языка. История нашего языка, благодаря увлечению основных специалистов по казахскому языку «исследованиями»
марровского толка, не была предметом серьезного изучения. Хотя
мы по интересующему нас вопросу и имеем некоторые статьи
и брошюры1, но большинство из них насквозь пронизано марризмом (исключение составляют статьи С.Е. Малова и отчасти
Н.Т. Сауранбаева), потому многие из этих статей не могут служить
пособием для изучающих историю казахского языка, о чем будет
подробно сказано ниже. По вопросам истории казахского языка не
было у нас научного обмена мнениями, свободы критики, поэтому антиисторизм Марра, пожалуй, больше всего проповедовался
именно в этой области языковедения.
В докладе мы затрагиваем и вопросы казахской диалектологии.
Казахские диалектологи не дали ни одной положительной работы
ввиду того, что ее основа оказалась порочной.
Вопросы современного казахского литературного языка являются основными в нашем докладе. Но говоря о путях его развития,
т.е. о путях обогащения всего казахского языка, считаем уместным
1

Я имею в виду следующие работы: Член-корр. АН СССР С.Е. Малов. К истории
казахского языка // Изв. АН СССР, отд. лит. и языка. 1941. №3; С.А. Аманжолов.
Қазақтың əдеби тілі. Алматы, 1949; Советское языкознание на новом этапе // Вестник
АН КазССР. 1951. №1; Н.Т. Сауранбаев. Некоторые черты древнекипчакского языка
// Вестник АН КазССР. 1948. №12; Альманах «Казахстан». 1950. №22; Проф. М. Ауэзов. Вопросы казахского литературного языка в свете трудов И.В. Сталина по
языкознанию // Дружба народов и др.
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высказать свои соображения и по вопросам о так называемых диалектах казахского языка.
Кроме того, поскольку основу современного казахского литературного языка составляет общенародный казахский язык, мы
высказываемся и по некоторым общим вопросам происхождения
и становления языка казахской народности, позже нации. Но решение этих весьма трудных и актуальных вопросов требует совместных усилий языковедов, историков, этнографов, археологов,
поэтому надеемся, что указанные специалисты выскажут свои авторитетные суждения и критические замечания по нашим общим
тезисам.
Таким образом, лишь в общих чертах мы задеваем много вопросов истории казахского языка старшего периода, надеясь на
помощь со стороны участников данной дискуссии.
1
При исследовании истории казахского народа, одной из серьезнейших задач, стоящих перед нашими историками и языковедами,
являются выявление и общая характеристика языка родов, племен,
о которых пишется в этой истории, опираясь на достоверные источники, т.е. на данные памятников письма, археологии, а также
на данные топонимики, современный казахский язык и языки других тюркских народов и пр. Между тем, о языке уйсунов и канглы
в «Истории Казахской ССР» сказано: «По мнению ряда ученых,
уйсуны и канглы (кангой) по языку и некоторым особенностям
были предшественниками позднейших тюркских племен»1. Как
видно из этого, весьма важный и конкретный вопрос обойден общими словами, а посему эти положения историков Казахстана ни
в коей мере не могут считаться убедительными. Язык, являющийся одним из главных признаков нации, также является одним из
главных признаков рода, племени, народности. Единство языка,
бесспорно, является и показателем единства рода, племени и народности. Когда какой-либо крупный род распадается на ряд мелких родов и каждый из них становится самостоятельным родом,
и в этом случае бывает общность языка для выделившейся, самостоятельной части рода. Короче, не может быть рода, племени, на1

История Казахской ССР. Т. 1. 1950. С. 55.
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родности и нации без общности языка. Стало быть, у уйсунов, как
и у канглы, был общий единый язык.
Наши историки при изучении рода, племени, народности и нации не могут по настоящему изучать их действительной истории
без изучения истории языка. Если бы наши историки и языковеды при исследовании древней истории казахов или в вопросах
этногенеза казахского народа трудились бы сообща, то результаты такого содружества были бы очень ценны и плодотворны.
По этому вопросу некоторые историки Казахстана, как например,
В.Ф. Шахматов1, Н.А. Бернштам2 и др. в деле изучения этногенеза высказывают правильную мысль о необходимости изучения
языка, но в конкретной истории, – вопросы языка, использование
языковых фактов прошлых эпох и современности оставляют в стороне.
В трудах, которые бы явились плодом сотрудничества историков, языковедов, этнографов, археолотов и литературоведов,
можно было бы получить более конкретные сведения по истории
таких крупных племен, как уйсуны, канглы и др.3
Возникновение национального языка и его дальнейшее развитие связано с возникновением и развитием нации.
2
Современный казахский язык является национальным языком
казахского народа. К такому утверждению приводят факты роста
и развития казахского народа до ступени нации. Естественно, нынешний казахский язык существовал и до Октябрьской революции. Бесспорно, что он на протяжении веков, являясь средством
общения казахского народа, был его единым общенародным языком.
Казахский язык, живя и развиваясь, шлифуясь веками, дошел
до нашей эпохи, сохранив в основном в целости свой основной
словарный фонд и грамматический строй, т.е. свою основу, ко-

1
Шахматов В. К вопросу об этногенезе казахского народа//Изв. АН КазССР. 1950.
№94(9). С. 80.
2

История Казахской ССР. Т. 1, разделы I, II, III.

3

Сауранбаев Н. Некоторые черты древнекипчакского языка//Вестник АН КазССР.
1948. №12; Малов С.Е. К истории казахского языка//Изв. АН Каз ССР, 1941. №3.
С. 97.
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торая отличается колоссальной устойчивостью. Однако, в связи
с большими изменениями в производственной, общественной и
иной деятельности казахов в словарном составе казахского языка,
конечно, произошли большие изменения, а обогащение словарного состава, как известно, является показателем развитости языка.
Словарный состав современного казахского языка намного богаче
его словарного состава прошлых веков, даже дооктябрьского периода.
Казахский язык стал языком государства, он стал языком передовой науки и техники, языком печати, он стал высокоразвитым
литературным языком в полном смысле этого слова. Раньше более
или менее ограниченный словарный состав казахского языка пополнился новыми научно-техническими, социально-экономическими терминами, и, таким образом, он (казахский язык) теперь
стал достаточно гибким и вполне соответствующим тем новым задачам, которые стоят перед ним.
В нашем языке умножились слова, изменившие свой прежний
смысл и получившие новое смысловое значение, некоторые же
слова и выражения, связанные с устаревшими понятиями, в наше
время уже превратились в историзмы (калым – выкуп за невесту;
босага аттар – букв. «перешагивание через порог» – подарок жениха при его входе в юрту невесты; болыс – волостной управитель
и т. п.). В то же время казахский язык обогатился словами, возникшими в процессе появления социалистического государства,
развития нового производства, техники, культуры и т. п., например: баспасөз – печать, еңбеккүн – трудодень, сөздік – словарь,
өндіріс – производство, тікбұрыш – прямоугольник, тəуелсіздік –
независимость, басқыншы – захватчик и т. д. Следует заметить,
что количество слов, устаревших и выпавших из литературного
языка, намного меньше, чем количество вощедших новых слов,
выражающих новые понятия.
3
Мы замечаем, что пути развития отдельных наций Советского Союза были различными. Например, в Казахстане, хотя и существовал феодализм, но его форма была не такой, как в Грузии,
Башкирии, Татарии и др., т.е. развитие экономики феодализма
в Казахстаие носило иной характер. Например, в Казахстане не
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было замкнутых латифундий отдельных феодалов. Кочевой образ жизни основной массы казахского народа не прерывал тесного
общения между жителями разных областей.
Основным видом хозяйства у казахов было животноводство, и
они, в поисках обширных и густотравных угодий и пастбищ для
своего скота, пребывали в постоянной кочевке, в силу этого они
находились в тесном общении. Например, роды шомекей, алчин
зимовали (кыстау) в Кызыл-Кумах, а на летовку (джайляу) укочевывали на Тургайское плато. Во время пребывания на тех самых
пастбищных угодьях они посещали осенние ярмарки Кустаная,
Кургана, Петропавловска и, после скончания осенней стрижки
овец, откочевывали обратно в Кызыл-Кумы. Расстояние между
этими кочевками с посещением ярмарок составляло около 2000
километров1. Условия жизни казахского народа, т.е. тесные непрерывные общения его, явились причиной отсутствия территориальных диалектов.
Казахский язык в плане историческом восходит, как и другие
языки тюркской семьи, к древнейшему тюркскому языку – основе.
Он является далее одним из тюркских языков так называемой кипчакской подгруппы этих языков, т. е. он был одним из диалектов
«кипчакской» языковой общности. Этот диалект того общего кипчакского древнетюркского языка, не успевший еще перемолоться в общенародном языке, в силу особых исторических условий,
мог дать начало самостоятельному языку казахской народности и
позже нации. Казахский язык, по-видимому, сложился на базе уйсунскского-племенного диалекта (языка).
Это подтверждается следующим: основной словарный фонд и
грамматический строй современного казахского языка схожи с основным словарным фондом и грамматическим строем язька, на котором еще в V в. говорили племена, населявшие казахские степи.
Возьмем, например, могильник, найденный на побережье реки Талас (Казахстан), в урочище Айыртам-ой, который относится приблизительно к V в. н. э. Привожу первую надпись на камне в расшифровке С.Е. Малова. Аtу сиr (а) jtuz оvlаn аsуvасуv аdyrуlmуs siz

1

См. подробнее: Толыбеков С. О некоторых вопросах экономики дореволюционного
кочевого аула казахов//Вестник АН КазССР. 1951. №8. С.66
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tаlсуv oron siz оvlаn сur ulaju galmys gatuny tuly galmys (a)1. («Имя
его Чур. От вас, тридцать огланов, от выгод и благ (мира) он отделился (т. е. умер). Вам, доверенные мужи, Оглан-Чур, наследуя,
остался. Жена его вдовой осталась»). По Мелиоранскому;
1. алмып сіз (т.е. алміпсіз?) л (?)
2. алча2 арансіз (а) оглан чорул іокалмы (ш) (или: чур улақу
калмы (ш)
3. аты чора (или чур (а) (отуз о
4. глан сабчыб (а) адыры
5. (а) лмыш
Перевод:
1. Вы не взяли (??)
2. Низкие вы люди, юноша3 Чорул (?) погибъ (или юноша4
(съ Чур омъ остался).
3. Имя его Чуръ (или Чора), с тридцатью.
4. Юношами (или «огланами») телохранителями?»).
5. Он разлучился5.
Слова: «ат» имя («аты» – его имя); «отыз» – тридцать; «оглан»
(улан) – отрок; «улаю» (улгаю) – увеличиваться, взрослеть; «калмыш» – остался; «тулы» – вдова; «ер» – муж, мужчина, герой, богатырь; «сіз» – вы и др.6 Эти слова в современном казахском языке
употребляются почти все в том же значении. Хотя эти слова начертаны полторы тысячи лет тому назад, но они мало изменились.
В языке этого памятника имеют место грамматические формы,
аналогичные формам современного казахского языка, например,
формы притяжательности третьего лица имеющегося там существительного «аты» (его имя), окончание дательного падежа на
«е» присоединяется к местоимению сіз – сізге (вам), что известно
в казахской разговорной речи и сейчас; дательный падеж в языке
1

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л., 1951, стр. 74;
гортанный, фрикативный звук (I) передаем буквой V.

2

Мелиоранский П. ЗВО Археол. общ. Имп. АН. 1899. Т. XI. С. 272.

3

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности, М., 1951. С. 74-75.

4

Мелиоранский П. ЗВО Археол. Общ. Имп. АН. 1899. Т. XI. С. 272.

5

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951. С.74-75.

6

История Казахской ССР. А.-А., 1950. Т. 1. С. 55-56.
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этого памятника обычно оформляется «а/е», что не чуждо и для современного казахского языка, например менің атама – моему деду,
Балхаш көліне – к озеру Балхаш. Имеется и неустойчивость звуков
«г/к» перед конечными гласными, что также известно и в современной казахской устной речи.
Таким образом, в языке памятника V века имеются слова, вполне соответствующие словам основного словарного фонда казахского языка, и его грамматический строй почти полностью совпадает с грамматическим строем современного казахского и других
тюркских языков кипчакской подгруппы. Некоторые из выводов
ученых, прочитавших письменные памятники «Айыртам-ой» и
орхоно-енисейские надписи, по нашему убеждению, и сейчас нуждаются в более детальном и всестороннем изучении и уточнениях.
Об этом мы в свое время надеемся высказать свои доводы полнее
в специальной работе.
Может возникнуть вполне уместный вопрос о том, что не имеются ли эти слова в словарном фонде и других тюркских языков,
особенно так называемой кипчакской подгруппы и не является ли
и грамматический строй языка тех памятников общим? Конечно,
да. Но общие элементы для многих тюркских языков, прежде всего, так называемой кипчакской подгруппы, нами пока плохо выявлены ввиду господства марровского отрицания языкового родства.
Данные, пока что имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о
том, что эти местности в те времена населяли уйсуны и канглы7.
Тот самый факт, что знаки этих надписей, по мнению некоторых
ученых, напоминают родовые тамга родов, обитавших в казахских
степях, не следует рассматривать как явление случайное, а нужно
это считать фактом, могущим стать доказательством принадлежности указанных надписей уйсунам и канглы, язык которых имел
общую тюркскую (кипчакскую) основу.
Второй вопрос, были ли казахи в V веке? Не следует ли полагать, что они появились, как некоторые сторонники Марра думали, лишь в XV веке? Нет, мы хорошо знаем, что казахский народ появился в истории не вдруг и не сразу, он не появился на
свет в результате скрещивания или какого-то «взрыва» по «новому
7

История Казахской ССР. А.-А., 1950. Т.1. С. 55-56.
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учению» Марра, объяснявшего, как говорит академик В.В. Виноградов, «историю отдельного конкретного языка рядом взрывов
«классовых» языковых структур, а народный язык как конгломерат разнообразньгх стадиальных – речевых слоев»1.
Казахский язык не появился путем скрещивания из каких-то
языков, не связанных между собой генетически, как результат
взрыва, о чем в течение двух десятков лет твердили марристы.
Большинство родов и племен, вошедших в состав казахского
народа, издавна известно в истории. Поэтому следует считать, что
Таласский памятник есть памятник языка племен уйсунов и канглы. Вполне естественно полагать, что они в местностях своего
расселения оставили памятники на своем же языке.
Наличие этих памятников дает нам основание думать, что уйсуны и канглы имели свою письменность.
Можно думать, что и уйсуны, и канглы имели свой издавна
сложившийся язык. Однако очень мало сведений о том, что эти
два племени говорили на одном и том же языке или каждое из них
имело свой язык.
Письменные памятники различных народов, в которых даны
сведения о казахских племенах, подтверждают, что казахский
язык издревле является единым языком.
Конечно, было бы ошибкой рассматривать рост и развитие
языка и его превращение в национальный язык как только плод
культуры эпохи капитализма. Это явление следует понимать как
результат длительной исторической жизни творца и носителя данного языка, т. е. народа.
Если мы обратимся к документам из истории племен, вошедших в состав казахской народности, то нельзя утверждать, что после V века существовали у них свои отдельные языки. Они уже
были объединением племен с единым общенародным языком, понятным для всех членов указанного союза племен.
Если слово «казах» в XV в. являлось наименованием союза,
объединяющего все роды и племена, называемые казахскими,
то древнее слово «он-ок, уйсун» (I–VIII вв.) или слово «кипчак»
1

Виноградов В.В. Критика концепций стадиальности в развитии языка и мышления.
см. сб. статей «Против вульгаризации и извращения маркцизма в языкознании». М.,
1951. С. 88.
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(XII– XIV вв.), следует полагать, также являются общим наименованием союза племен. Но этот союз племен нельзя отождествлять
с империальным объединением различного происхождения разноязычных племен, нельзя сравнивать с империей. Кира или Цезаря,
Александра или же Чингиз-хана и т. п.
Из некоторых данных мы узнаем, что одним из родов племени
уйсун, жившего еще до I века, явился род шомекей1 (позже вошедший в состав Малой орды).
Этот процесс образования союза племен происходил в течение длительного периода времени. Было ли это государственным
объединением или не было, пусть решают историки и правоведы.
Но нужно помнить, что образовать одно государство – это еще не
значит создать единый язык. Вполне естественно, что в одном государстве могут существовать разные языки.Чтобы стать одним
племенем или племенным союзом, необходимо иметь единый общий язык.
4
Всем известно, что племена, населявшие казахские степи, не
прекращали общения между собой даже и во время образования
отдельных ханств. Причиной этого является кочевое скотоводческое хозяйство, которое было основой существования рода и племени: общие пастбища, водопой, общие кыстау (зимовка), джайляу (летовка), позже – внутренний рынок, ярмарки, которые являются главным условием для развития единого языка.
5
Поэтому С. Аманжолов, который всегда считал себя вернейшим, единственным в Казахстане учеником Марра, современный казахский язык представляет как нечто подобное винегрету
(«қырык ру, қырық рудан құралған» и т. п.), как результат сложения самых различных племенных диалектов.
Приведем цитаты в подлиннике, так как эти суждения
С. Аманжолова трудно поддаются смысловому переводу на русский язык: «Н.Я. Маррдың айтқанындай, қазақ тілі басқа толып
1

Аристов Н.А. Живая старина. 1896. Вып. III–V. С. 445.
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жатқан тілдердің қосындысынан, яғни толып жатқан ру-тайпа
тілдерінің қосындысынан туған»1.
Таким образом, С. Аманжолов полностью отрицает исторически сложившееся единство общенародного казахского языка.
В своих статьях он пишет: «Среди казахских филологов есть
и такие, которые утверждают, что Абай и Ибрай создали основу
современного казахского литературного языка не на базе северовосточного диалекта, а на базе всего казахского языка»2.
Далее С. Аманжолов, отрицая общенародный характер казахского языка, заявляет: «Причем в основу национального языка у
них, как и у казахов, лег не какой-нибудь сверхъестественный
общий язык, или койнэ, а диалект определенных племен»3. Таким
образом, С. Аманжолов общенародный язык считает явлением
сверхъестественным. Нам известно, что Н.Я. Марр общенародный
язык считал категорией ирреальной.
Известно, что казахский язык развился в национальный язык
из языка союза племен, общих по происхождению.
Профессор Л.П. Якубинский, писал: «...свою общность языки
племенных союзов и народностей получают, таким образом, в готовом виде: эта общность является результатом общности, единства происхождения племен, вошедших в состав племенного союза и затем слившихся в народность»4.
Следуя Марру, С. Аманжолов пришел к полному отрицанию
языкового родства у казахских племен. Утверждение проф.
Н.Т. Сауранбаева о генетическом родстве между тюркскими языками С. Аманжолову кажется неправильным. Он пишет: «Говоря о монолитности казахского языка, причину этого явления он
(Сауранбаев Н.Т.) объясняет единоутробностью казахского языка
с древнекипчакским языком». Итак, проф. С. Аманжолов отрицал
и отрицает:

1

С. Аманжолов. Қазақтың əдеби тілі. 1949. С. 7.

2

Аманжолова С. Вестник АН КазССР. 1951. №1. С. 24; Журнал «Большевик Казахстана». 1951. №3. С. 31.
3
4

«Большевик Казахстана». 1951. №12. С. 31 (подчеркнуто нами – Г. М.).

Якубинский Л.П. Образование народностей и их языков. Вестник Ленинградского
университета. 1947. С. 143.
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«а) родство между языками одной семьи,
б) наличие общенародного языка у казахов»1.
6
Представляет больше интерес вопрос о том, что за роды и племена жили в казахстанских степях в прошлом.
Если мы сравним племена, населявшие Казахстан, по численности с родами, племенами, обитавшими в других странах, то увидим, что первые были очень крупными по численности.
Из родов образуется племя. Наличие родства, этнического
единства и, следовательно, общности языка необходимы. Там, где
нет общности языка, как средства общения людей, не может быть
образован племенной союз.
Если принять во внимание, что основной словарный фонд и
грамматический строй казахского национального языка корнями
уходят в глубокую древность, то ясно, что и языки племен, вошедших в этнический состав казахского народа, были родственными,
однотипными. Конечно, казахский язык в своем развитии постепенно и постоянно обогащался, приобретал новые элементы.
7
Союз племен в корне отличается от этих военно-административных объединений. Эти союзы имели свою экономическую базу
и свой общенародный язык, понятный для всех членов общества.
Причиной того, что влияние монгольского языка в казахстанских степях не было сильным даже при господстве Чингиз-хана,
является отсутствие единой экономической базы. Конечно, в данном случае известную роль сыграла и «колоссальная устойчивость
языка насильственной ассимиляции». Языки некоторых тюркских
народностей, в течение сотен лет испытывавшие давление монгольских поработителей, сумели сохранить свою основу.
Казахский язык испытывал неоднократное насильственное воздействие других языков, например, языка арабских завоевателей
(VII–X вв.), персидского (начиная с X в.), монгольского (с XIII в.),
джунгарского (в XVII–XVIII вв.). Казахский язык сохранил свою
1

Махмудов Х. К вопросу о сравнительно-историческом методе, Вестник АН КазССР.
1951. №4. С. 61.
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основу; конечно, он воспринял элементы и других языков, но это
не ослабило, а лишь усилило его, т. е. он выходил победителем1.
8
Разрешите перейти к основным вопросам литературного языка.
Одним из самых запутанных вопросов в казахском языкознании, как говорилось выше, является вопрос о происхождении современного казахского литературного языка. До последних дней
по данному вопросу высказываются самые противоречивые взгляды, изложенные в небольших статьях.
Мы, прежде всего, должны выяснить общий вопрос, что такое
литературный язык? Литературный язык является высшей формой единого языка данного народа. В большинстве случаев сейчас
мы вкладываем в этот термин понятие национального языка, но
плюс к этому указанный термин содержит в себе и понятие общего
письменного языка того или иного народа.
Если это так, то главные характерные черты языка национального содержатся и в литературном языке. Если национальный язык
является общим, единым и понятным для всех членов общества, то
и литературный язык, будучи высшей формой национального языка, впитывает в себя все его богатства2 и также является общим.
Духовные достижения национальной культуры выражаются литературным языком, т.е. он является формой национальной
культуры. В истории литературного языка встречаются ответвления и жаргоны, являющиеся литературным стилем высших классов. Термин «литературный язык» всегда связывали с письменностью так же, как и само название «литературный» (lіttеrа – буква,
письмо). С точки зрения современности, это, конечно, верно, потому что на определенной стадии общественного развития, в связи
с возникновением государства, появляется и приобретает особое
значение письменность и в это же время возвышается значение
литературного языка.
Известно, что национальный язык оформляется вместе со становлением наций. Литертурный язык, с другой стороны, отлича1

Сауранбаев Н.Т. Альманах. «Қазақстан». 1950. №22. С.12-13.

2

Виноградов В.В. Русский язык. М-Л., 1947. С.20.
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ется от языка национального. Национальный язык предполагает
наличие нации и в этом случае – обязательно наличие письменности. Здесь письменность мы берем как обязательное условие существования литературного языка. Но письменность бывает и у тех
народов, которые еще не сложились в нацию, например, у русских
(восточных славян) в X–XI вв. и т. п.
Нужно заметить также, что литературный язык бывает и у
стран с отсталой письменной культурой.
Следовательно, мы считаем литературным языком и тот общий
язык, форму духовной культуры тех народов, которые в силу особых экономических и политических условий не имеют в данное
время своей письменности, например, некоторые колониальные
и полуколониальные страны. С другой стороны, нельзя упустить
из виду то, что, хотя развитие литературного языка и связано с
появлением письменности вообще, но не все, что написано, есть
памятник литературного языка.
Нам известно, что у казахов, начиная с XI в. вплоть до периода
революции, были разнообразные виды письменных памятников.
Но не все эти памятники можно считать памятниками общенародного литературного языка.
У многих народов, особенно раннего периода феодализма,
официальным письменным (литературным) языком был язык религии, как правило, чужой язык, потому мало понятный или вовсе
не понятный широким массам: древнеарабский язык у тюрок – мусульман, латинский язык – у славян-католиков1, тибетский язык –
в церквах Монголии и т. п.2.
Указанные официальные языки – языки церкви, религии, как
главной формы идеологии в эпоху феодализма, бывают разной
степени понятности для народов. Поэтому эти официальные литературные языки оказывают в различной степени влияние на языки
народностей, позже – наций, например, влияние древнеарабского
языка (флективного, семитского) на казахский язык (агглютинирующий, тюркский) ограничено областью лексики, влияние же латинского языка (флективного, романского) на польский (флектив1

X. Махмудов. Тюркизмы в языке русских памятииков XI–XIV вв., А.-А., 1943.
С. 110 (машинопись).
2

К.Д. Санжеев. Образование и развитие национальных языков в свете учения
И.В. Сталина. Сб. «Вопросы языкознания». С. 115.
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ный, славянский) оказалось более значительным, по сравнению с
влиянием арабского на казахский язык, так как оба языка (латинский и польский) являются языками одной системы.
Если же сравнить влияние церковнославянского (древний
письменный язык славянства, тоже бывший официальным литературным языком церкви и религии у православных славян), на русский язык, то его влияние оказалось очень сильным, внутренним
потому, что и церковнославянский, и русский являются языками
одной системы (индоевропейский, флективный) и одной семьи
(славянский)1. Этот язык был понятным для носителей русского
языка, особенно древнерусского, поэтому церковнославянский
язык оказал сильное и благотворное влияние на развитие русского
литературного языка2. Аналогичное сильное и благотворное влияние на развитие литературных языков ряда тюркских народов оказал древнетюркский письменный язык, образцами которого являются «Диуани Лугати ат тюрк» и др.
Между прочим, авторы древнетюркских произведений могли
употреблятъ три алфавита: орхоно-енисейский, или рунический,
древнеуйгурский (Кудатку билик и др.) и арабский (Диуани Лугати тюрк и др.)3.
Позже древнеуйгурский алфавит стал официальным алфавитом в Монгольской империи4.
Под непосредственным влиянием древнетюркского языка сложился так называемый чагатайский (древнеузбекский) письменный язык на основе арабской графики5.
Указанный чагатайский язык у тюркских народностей Средней
Азии позже был литературным языком. Этот язык несколько отличается от казахского языка, но он был в общем понятен для носителей многих тюркских языков, в том числе и казахов. По этой
1
Махмудов Х. Тюркизмы в языке русских памятников ХІ–ХІV вв., Алма-Ата, 1943.
С. 110 (машинопись).
2

Там же.

3

Официальные докумснты (например, Аксак Тимур) иногда писали и уйгурским, и
арабским алфавитами.

4
С.Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М, –Л., 1951; А. Шамиева,
X. Махмудов. Принципы орфографии современного уйгурского литературного
языка // Изв. АН КазССР. №85. А.-А., 1950. С. 38.
5

С.Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л., С. 302.
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причине этот книжный язык до XX в. существовал в обращении и
в Казахстане.
Но духовенство (муллы и ходжи) создавало особый книжный
жаргон, представляющий смесь чагатайского, современного татарского и казахского языков с изобилием арабско-иранских слов
и выражений. В этом случае этот жаргон (не чагатайский литературный язык) был мало понятен для трудящихся казахов.
Примеры: «Аулия – ата уязидагы Талас узенидің жағасыда
күншыгыс жагида калмакнын шеһри бар екен... Орни осы
уақтыларда бар турт кілтиға болып турур. Осы Туймекентке Русия кыстак салды. Түймекент намлык бу куни намы өзгерілген
Шиповаловка»1 (так написано в 1889 г.).
«Мархум Ундірбай Аргун аслындан, каракесек неслінден
хажға уш мертеба барып, сонғи барганла əл тəқцир əл тəбдил
меужібіна дарел фанидин дарел бакия рехлəт етіп, мундағы агаюн
уэ һəм яр – юлдашларын курмаюнча уафат булдығы сəбəблі мен
ким Абдурахман Юсіф уғлы һэр атрафка иглам қылып білдіркани
ушбудур»2 (так написано в 1900 г.).
«Білмадилар молдалар
Аналхакнын манисын
Ешіткен жан тан болды.
Мансуднын сунда дабусын»3 (написано в 1912 г.)
Как видно, эти тексты написаны на арабско-чагатайско-татарско-казахском языке.
Мы верим тому, что авторы приведенных сочинений – казахи,
тем более, что они каждый раз уточняют, что из такой-то местности и такого-то аула и пр., хотя по языку можно усомниться в том,
что они казахи.
В этих кыссах и рассказах авторы, подражая так называемым
шала-муллам (полумуллам), ввели элементы разных языков. Из
приведенных примеров мы видим, что их авторы всячески искажали казахские слова, безжалостно ломали грамматический строй
казахского языка. Поэтому эти тексты не могут считаться в полном смысле слова памятниками казахского литературного языка.
1

Записки Восточного отделения Импер. русского археол. общества. Т. XI. Вып. І-V,
СПб., 1889. С. 290.
2

Кысса. «Ундурбай». СПб., 1900. С.2

3

Кысса, «Мансур – ел-хелаж». Казань, 1912. С. 6.
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Этот литературный язык создавался на базе общенародного казахского языка. Мы имеем в виду прежде всего произведения Абая
Кунанбаева, Ибрая Алтынсарина, написанные раньше приведенных нами памятников. Классики казахской литературы свои произведения писали высокохудожественным и доходчивым языком
казахского народа, дальше развивали и обогащали казахский литературный язык. Что же касается вышеуказанных писаний полумулл, то надо сказать, что эти полумуллы в своих «произведениях» показали лишь образцы искажения языка.
Таким образом, мы видим, что в одну и ту же эпоху существовало несколько видов литературного или книжного языка. Отсюда
вытекает следующий вывод: произведения, написанные языком,
далеким от народного языка и не понятным для большинства народа, лишь условно могут быть отнесены к памятникам литературного языка. Под литературным языком мы подразумеваем язык
художественной литературы, язык государственных учреждений,
научно-технической литературы, школы, язык театра, прессы, радио, т.е. общий для всех, доступный и понятный массам, нормализованный язык.
Правда, во всем том, что перечислено, видное место занимает
художественная литература. Однако, художественная литература,
взятая сама по себе, является лишь одним жанром литературного
языка. Поэтому писатель, поэт или драматург, будучи мастером
слова, из богатейших сокровищ народного языка берет только
ценное, т. е. обрабатывает «сырой» материал. А. М. Горький говорил: «Деление языка на литературный и народный значит только
то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и «обработанный»
мастерами.
С этих позиций мы утверждаем, что Абай вложил огромный
труд в дело развития современного казахского литературного
языка.
Наряду с этим следует подчеркнуть, что грамматический строй
языка Абая почти ничем не отличается от грамматического строя
современного казахского языка. Абая мы называем основоположником современного казахского литературного языка не потому,
что он создал новый язык. Он не создавал нового языка. Заслуга
Абая заключается в том, что он приблизил язык поэзии, художественной литературы, к казахскому общенародному языку, демо-
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кратизировал его, вернее, он творил свои высокохудожественные
произведения на общенародном казахском языке почти без примеси местных, областных элементов этого языка. Он умело и мастерски обрабатывал то, что имелось у народа, указал пути, как
нужно пользоваться народным языком. Все это можно сказать и
об Ибрае Алтынсарине.
9
До сегодняшнего дня дается неправильный ответ на вопрос о
том, сушествовал ли литературный язык у стран и народностей,
не имеющих письменности или имеющих слабо развитое книгопечатание. В действительности, хотя дальнейшее развитие литературного языка и немыслимо без письменности, но все же он
базируется, питается, как это было и у казахов, устной литературой. Мы знаем, что даже у тех народов, которые имеют древнюю
письменность, могли многие произведения литературы бытовать
и в устной форме. По этому вопросу проф. П.Н. Черных пишет:
«Литературный язык трудно представить себе без письменности.
Обыкновенно он связан с письмом, предполагает наличие письма,
опирается на него, рассчитан на запись»1.
Конечно, это правильно, именно так и бывает у народов с развитой письменностью. Сказанное не является ответом на вопрос о
том, как рассматривать страны, не имеющие письменности в данное время в силу особых политических условий.
Язык докладчика, оратора (шешен) или акына, который выступая на собрании, айтысах, подбирает нужные, доходчивые, весомые слова из арсенала народного языка, свои мысли, чувства выражает по строгим нормам грамматики данного языка, является
нормализованным «литературным» языком. Такие явления сильно влияли на развитие литературного языка, например, у казахов.
С другой стороны, на творчество шешен, акынов, конечно, влияет письменная речь. Вспомним, что Жамбул не знал букв, но его
стихи и поэмы, дословно записанные (без всякой литературной
обработки)2 вошли во все хрестоматии, учебники и учебные по1

Черных П.Я. Происхождение русского литературного языка и письма. М., 1950. С. 6.

2

См. Хрестоматия для школ по современной казахской литературе.
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собия как образцы современного казахского литературного языка.
Язык его произведений, созданных около ста лет тому назад, ничем (в основе) не отличается от современного казахского литературного языка.
Представляет некоторый интерес и тот факт, что мы легко отличаем речь образованных носителей данного языка от речи необразованных. Отличие заключается в словарном составе и стиле.
Конечно, в будущем сотрется такая разница, когда исчезнет разница между городом и деревней, между умственным и физическим
трудом. Но нужно помнить, что из среды народов, языки которых
относим мы к младописьменным, вышли знаменитые акыны – импровизаторы, красноречивые ораторы (шешен), сказители (жыршы) и талантливые певцы. Можем ли мы утверждать, что у таких
народностей, как казахи, с неразвитой в прошлом письменностью
и отсталым книгопечатанием, не было литературного языка, а литературный язык у них сложился лишь после Октябрьской революции или незадолго до нее?
Считаем уместным остановиться на взглядах русских ученыхлингвистов, утверждающих, что литературный язык существовал
и до появления письменности.
Профессор Л.П. Якубинский1, всю жизнь изучавший русский
литературный язык, утверждал, что древнерусский литературный
язык до IX–XI вв. не был языком письменной литературы, а был
устным литературным языком. При споре и обмене мыслями по
поводу происхождения русского литературного языка, польский
ученый академик Т. Лер-Сплавский, сторонник традиционного
взгляда, утверждал,.что русская письменность образовалась после
принятия христианства. Но в своей статье об «Очерках» русского
ученого академика С. П. Обнорского он, поддерживая его взгляды,
писал, что русский литературный язык до IX в. на русской земле
широко бытовал не в виде письменного, а в виде устного языка.
Стало быть, можно предположить, что некоторые образцы устной литературы и в истории русского народа старшей поры, как
это имеет место в истории и у некоторых других народностей, относятся к образцам литературного языка.
1

Якубинский Л.П. О языке «Слово о полку Игореве» / Доклады и сообщения
Института русского языка АН СССР. Вып., 11. 1949. С. 78.
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Казахские языковеды, например, профессор С. Аманжолов
и др. склонны относить начало казахского литературного языка
лишь к концу XIX в. Таким образом, они хотят свести на-нет литературные памятники казахского народа. Конечно, это неверно.
Устная литература казахского народа существует издавна. У казахского народа, кроме общетюркских памятников письма, была
своя самобытная культура и был литературный язык, и на этом
языке были созданы песни, поэмы, богатейшие сказания и т.п.
Кроме того, можно ли утверждать, что язык великана народной
поэзии, известного всему миру Жамбула, не относится к литературному языку.
По нашему мнению – нельзя. Те, кто думает иначе, не учитывают единства национального и литературного языка, а также и
различия между ними. Поэтому следует разрешить этот вопрос.
Ведь понятия – национальный язык и литературный язык находятся в тесной связи друг с другом. Разница между ними заключается не в их происхождении, а в их определенном уровне развития.
Хотя становление национального языка происходило в период развития капитализма, в период возникновения буржуазных
наций, источники этого становления, зачатки развития, как подробно было вскрыто классиками марксизма-ленинизма, были еще
раньше. Что касается литературного языка, то его становление и
развитие происходят также постепенно, на протяжении многих
столетий. Следовательно, история развития языка и литературного языка едина.
Для наличия литературного языка не обязательно наличие национального языка, ибо из истории известно, что у народов, еще
не оформившихся в нацию, может быть литературный язык.
Литературный язык уступает национальному по своей широте
(общенародности). Для подтверждения этой нашей мысли мы можем сослаться на историю русского литературного языка.
Русский литературный язык возник еще до X в., а формирование русского национального языка относится к периоду XVII в.
Например, литературные творения русского народа, как-то: «Русская правда», относящаяся к XI в., «Слово о полку Игореве» – к XII
в., написаны на литературном, но не на национальном языке, так
как тогда еще не было русской нации. У некоторых народностей
СССР со сложением в социалистическую нацию происходит одно-
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временно формирование, развитие их литературного и национального языков. Примером могут служить марийцы, алтайцы и др.,
языки которых только после Великой Октябрьской революции,
после происшедших в стране больших социально-экономических
изменений сложились как литературные и национальные языки.
Следовательно, становление и формирование их национального
языка совпадает с формированием и их литературного языка1.
Подытоживая сказанное выше, нам хотелось бы остановиться
более детально на возникновении казахского литературного языка, учитывая его многовековую историю. Только такой подход к
изучению казахского литературного языка даст, как нам кажется,
свои плодотворные результаты. Казахский народ, как известно, за
весь период своей жизни прошел сложный исторический путь, пережил различные экономические и политические условия. В соответствии с различием экономического и общественно-политического развития он в разные эпохи имел различный уровень культуры.
Историк казахского языка не может не учитывать своеобразия
исторического развития творца, носителя этого языка – казахского
народа. В казахстанской действительности, во-первых, не было,
строго говоря, рабовладельческой формации, казахский народ от
общинно-родового строя перешел к феодализму, минуя рабовладельчество.
Развитие казахского литературного языка связано с развитием
культуры казахского народа. Особенностями этого литературного
языка нужно считать, во-первых, то, что хотя письменность, особенно книгопечатание, была развита слабо, но все же устный литературный язык имеет историю длительного существования и развития. Казахский устный литературный язык, созданный самим
народом, передаваемый из уст в уста через его акынов, сказителей
(жыршы), сохранил свою основу, совершенствовался и шлифовался. На этом языке создан богатейший народный эпос. На этом языке пел Жамбул Жабаев, на этом же языке творил свои бессмертные
произведения классик казахской литературы Абай Кунанбаев.
1

Г.Д. Санжеев. Образование и развитие национальных языков в свете учения
И.В. Сталина. Сб. статей. «Вопросы языкознания». М., 1950. С. 120.
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Между прочим, среди казахских языковедов есть и такие, которые стремятся указать буквально год, месяц и число возникновения казахского литературного языка.
Например, профессор С. Аманжолов в своей брошюре «Казахский литературный язык»1 говорит следующее: «До XIX века мы
не обладали сведениями, что казахский литературный язык был
сложившимся и оформившимся вполне письменным языком. До
нас не сохранилось никаких письменных источников, могущих
быть наследием литературного языка. Что касается творчества
писателей и поэтов до XIX века, то они передавались не посредством казахской литературной письменности, а из уст в уста. Если
и существует сохранившаяся письменность, то это, главным образом, письма (переписка) казахских ханов, баев, батыров русскому
царю, русским генералам, Кокандскому и Хивинскому ханам. Эти
письма посылались не на казахском письменном языке, а на тюркско-татарском.
На основании этого мы можем утверждать, что возникновение
казахской литературной письменности относится ко второй половине XIX века, или, точнее говоря, наличие нашей литературной
письменности известно с выходом в свет газет «Акмолинская ведомость» – 1880 г., «Киргизская Степная газета» – 1894 г.2
Хотя несостоятельность таких «доказательств» вполне очевидна, но поскольку эти взгляды С. Аманжолова имеют хождение
среди определенной части, в широком смысле слова филологов
Казахстана, мы считаем уместным привести некоторые доводы,
показывающие ошибочность его взглядов.
1. Когда он говорит, что «нет прошлого литературного наследия», то этим самым он подтверждает наличие устного литературного наследия.
2. Литературный язык не рождается вдруг, в определенный год,
поэтому нельзя указать точно дату его возникновения. Литературный язык есть явление, складывающееся в течение длительного
периода времени. Так в действительности и было у казахов. Этот
период времени может быть сокращен лишь при определенных,
1

Аналогичного мнения были и некоторые другие казаховеды, но они в последнее
время отказались от своих ошибочных взглядов. Взгляды С.А. Аманжолова в этом
отношении являются характерными.

2

Аманжолов С. Казахский литературный язык. А.-А., 1949. С. 9.
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максимально благоприятных условиях, как это мы видим в истории некоторых народов СССР (например, алтайский, марийский и
др. литературные языки).
3. Из-за наличия в языке письменных памятников иноязычных
элементов или из-за того, что эти памятники относятся лишь к
определенному жанру, скажем, к эпистолярному, нельзя огульно
объявлять их несуществующими.
4. Мы ни в коей мере не можем согласитъся с тем, что казахи не имеют никакого отношения к древнетюркским памятникам
письменности.
Почему С. Аманжолов отказывается от древнетюркских памятников? Отвечаем: под влиянием Марра. По-вопросу о древнетюркских памятниках у некоторых казаховедов имеются, по крайней
мере, две ошибки:
а) неправильная, марровская трактовка всякого рода памятников письма только как выразителей идей господствующих классов, мешала и мешает некоторым казаховедам подробно анализировать и выявлять в языке древнетюркских письменных памятников элементы, общие с элементами современного казахского языка;
б) явно отрицательное отношение к этим памятникам профессора С.Аманжолова, отказ от этих памятников является незаконной уступкой турецким реакционерам, именующим себя востоковедами, которые сейчас самым бесцеремонным образом тужатся
приписать себе эти ценности культуры. Кстати, они не считаются
с языковыми фактами.
Основной словарный фонд и грамматический строй языка этих
памятников близки тюркским языкам так называемой кипчакской
подгруппы, в том числе, казахскому, но только не турецкому1. Приводим факты: например, (¾Ȃƥ – «будь» без выпадения начального
звука «б», тогда как для османско-турецкого языка характерно выпадение начального «б» в этом слове, т.е. ¾Â «²ƢǸǳ¦ ©¦ ƢǈǴƥ ±ƾǻ¦» это
выражение совпадает с казахским, а по-турецки ±ƢǸǳ¦ ©¦ ƢǈǳÂ ±ƾǰǻ¦ .
В данном примере у Махмуда Кашгарского есть и другая черта, а
именно: оглушение конечного звука слова ²ƢǸǳ¦ ср. а по-турецки:
±ƢǸǳÂ . Еще пример ƢƫȂƥ ǾǇǂǰǻ¦ À Ǿǰǰǻ¦ ±Ƣǻ ±Ȃƥ , а по-турецки disl deve
1

Аналогичного мнения о языке этих памятников проф. С.К. Кенесбаев. Заметки о
языке древнетюркеких памятников, машинопись. С. 7,9-12; Н. Т. Сауранбаев. Письмо
в редакцию «Вестник» АН КазССР. 1951. № 11. С. 111-112.
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inlejinse baduk deve ses verer1 ¾Ȃƥ ÀƢƬǳÂ ǽƾǻǂȇ ƾǼǯ ǾƳ ÀƢǤǴƥ ÀƢƬǳȂǇ ǽƾǼǳ¦ Ȅǌǯ,
а по-турецки: baskarinin ijurdanda beg olaacaqina khd ijurdunda
pabulqalt ol.
И здесь мы видим лексико-фонетическое отличие османско-турецкого языка от многих тюркских языков, а турецкий язык также
далек от языка Махмуда Кашгарского, который ближе к тюркским
языкам кипчакской подгруппы.
К приведенным выше языковым фактам добавим справки другого порядка.
Центром длительной истории казахского народа является Туркестан, территория между реками Сыр-Дарья и Иртыш.
В Кипчакский государственный союз (XII в.) входили и казахи.
Естественно, здесь существовала письменность для осуществления связи и общения с ближайшими соседями. Это подтверждается
найденными памятниками письменности XI–XII вв. на территории
современного Казахстана2. Это, как нам кажется, свидетельствует
о том, что наши предки имели свою письменность.
Ученый Хас-Ходжиб Юсуп Баласагун в книге «Кудатку билик» пишет:

ǦǼǐƫ ƢǇ°¦ ǶȈǯ Ǆǯǂǿ ¼¦° ȄǌƼȇ Ǻȇ® §ƢƬǯ Ȃƥ ƢƴǼǴƫ ÀƢƻ¦ǂǨƥ ¦ƾǻ°ȐǴȇ¦ ÀƢƬǈǯǂƫ ¦ƾǼƬȇȏÂ ¼ǂǌǷ »
ǂƥ ÃǂȈƥ ƢǸǰƫƢǸǰƻ ǺȇƾǼǇ Ȃǯ®¦ ƪȇƢǣ ƢǇǂȈƥ¦ Ãƾǰƫ Ƣǯ ǶǴǫ¦ ȂȇƢǫ ƢȇƢǫ ǽƢǋ®ƢĢ ȂȇƢǫ §ƢƬǯ Ȃƥ Ã®ƢǸǴȈǫ
«°ȏ Ã®°Â¦ ©¦ ƤǬǳ ½Ȃǳ°Ȃƫ

Выражение «бугра жан» означает название живших в то время тюркских кочевников на территории современного Казахстана.
Этот памятник написан в 1069 г., но он, повидимому, был известен
и в более ранних списках. Приведенный нами отрывок, написанный арабскими буквами, это поздний список, а более ранний список был написан древнеуйгурскими буквами на тюркском литературном языке. Этот памятник дает нам право думать, что тогда
уже у этих тюркских народностей был вполне сложившийся свой
литературный язык, так как язык этого памятника является высокохудожественным.
Вместе с тем, мы можем сослаться и на другой, не менее важ1

Махмуд Кашгарский. «Диуани Лугат тюрк». Т.1.

2

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.
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ный документ. Знаменитый филолог, живший в XI в., Махмуд
Кашгари оставил нам трехтомный сравнительный словарь тюркских языков. Содержание этого словаря, его яркие примеры подтверждают наличие литературного языка с сравнительно развитой
письменностью у этих народов. Приведем некоторые выдержки:
Қар буз камуг ерішті
Таглар суы ағышты.
Кокшін булт урышты
Қайкуг болып екрешур1.
И далее:
Куйды булт ягмурын,
Керіп тутар ак торын,
Кырка казты ел карын
Акын акар енрешуір2.
Иылкы аласы тыштин
Кіші аласы іштин3.
Уғлак йіліксіз
Углан біліксіз;
Қос қылыш кынга сы (г) мас4.
«Лед и снег быстро тают,
Потекли горные потоки,
Синие тучи столкнулись,
Раздаются сильные громы.
Стянуло небо белой пеленой,
Льются облаков дожди,
Смывая начисто снег,
Зашумели ручьи».
Эти слова и формы, пережив почти 900-летнюю давность, дошли до нас, и мы легко понимаем содержание текста.

1

Махмуд Кашгарский. Диуани лугат тюрк., Т. I. С. 162.

2

Там же.

3

Там же, С. 85.

4

Там же, С. 108.

584

Ғылыми мақалалар

Этот древний письменный тюркский литературный язык позже все больше и больше приближался к народному разговорному
языку.
Грубо можно сравнить роль этого общетюркского литературного языка с ролью церковнославянского языка для славян или
латинского языка для романских народов. Так называемый чагатайский (древнеузбекский) литературный язык складывается не
без влияния указанного древнетюркского языка. Хотя в то время арабский и иранский языки были широко распространены, но
древнетюркская основа этого литературного языка сохранилась.
«Кодекс Куманикус» был написан в 1303 г. литературным языком
кипчаков.
Казахский язык является одним из кипчакских языков, поэтому истоки истории казахского литературного языка надо искать во
всех памятниках письма, связанных с народностями, языки которых мы относили к кипчакской подгруппе тюркских языков.
Примеры из текста: «Бугун агырлалық кун, ол улы кун. Нечік
ол юлдуз корунді кун тогышы (нда) ол уш канда, ол юлдиз нечік
бір оглан бічсу еді. Баш устунде алтын казык асатры ярык бар
еді. Ол углан айтты аларга; келініз терікче, менім артымга журун,
иерініз. Анда тапкайсыз яны кан тогырмыш, кімні сіз іздерсіз1.
Примеры из словаря этого памятника: «ай, айгакла (мақ), айгыр, айна, айны (айнымак), айыр, айлы (айыл тартармын), айлы
(айлы тун) айт, айтылмак, айтылмыш кун и др., ет, етік, етмекші,
еш, сары (а не сарыг), тус -туш, түсек – төшек (обе формы), тіс –
тіш, тас – таш, и др.»2.
10
В начале XVII в., после основания на берегу реки Урал города
Оренбурга, а на берегу реки Омь – города Омска, среди казахского народа усилиласъ тяга к экономической и культурной связи со
своими ближайшими соседями – русскими.
Казахи, стремившиеся получить знания, образование, поступали в русские школы.
1

Кодекс Куманикус. С.82.

2

Там же, см. словарь.
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В результате этих исторически важных изменений в жизни казахского народа из его среды вышли такие выдающиеся просветители, как Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин, Абай Кунанбаев
и другие.
Казахский литературный язык начал обогащаться новыми словами и выражениями. «Устная, произносимая литературная речь
(т. е. речь в ее общественно-разговорной функции) – это, так сказать, оборотная сторона письменного литературного языка»1.
11
Литературный язык доабаевского периода, представленный
многими произведениями художественной литературы, устная
речь казахского народа, язык богатого его устного творчества стали основой языка Ибрая Алтынсарина, Абая Кунанбаева и др.
В литературе было два направления: одно из них со времени
Хожахмеда Ясави оказалось в руках ходжи, мулл и феодалов: сложился определенный жаргон, о чем говорилось выше. Это, несомненно, реакционное направление.
Другое направление в литературе характеризуется такими именами прогрессивных деятелей Казахстана, как Ибрай Алтынсарин
и Абай Кунанбаев.
Ввиду того, что в Казахстане было слабо развито книгопечатание, литературные произведения очень часто переписывались от
руки, широко бытовали в устной форме.
Только начиная с первой половины XIX в. в Петербурге, Москве, Оренбурге, Казани появились книги на казахском языке (о
казахском языке и казахской литературе).
Язык некоторых из этих книг – казахский письменный литературный язык. Правда, эти книги писались по-разному.
Таким образом, литературный язык и до Ибрая и Абая существовал в двух формах: устной и письменной. Остановимся по отдельности на их содержании.
1. У народов, у которых слабо развита письменность, устная
литературная речь получает свое сильнейшее развитие.
1

Черных П.Я. Происхождение русского литературного языка и письма. М., 1950. С. 6.
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2. Устная литературная речь у этих народов, подобно письменной литературной речи, способствует продвижению к прогрессу и
имеет свои строгие нормы.
3. Устная литературная речь является фундаментом письменного языка.
В казахском устном литературном языке все эти особенности языка имели место. Для обоснования этого положения можно
привести следующие факты: покойный Жамбул прожил 99 лет и
8 месяцев. В его творчестве, длившемся 85 лет, мы находим вее
богатство казахского языка. В грамматическом строе и основном
словарном фонде языка Жамбула нет существенных изменений.
Изменениям подвергался лишь его словарный состав.
В формировании казахского нового литературного языка роль
Абая Кунанбаева общеизвестна. Вместе с тем, нам хотелось бы
остановиться на вопросе, на который мы обращали очень мало
внимания до сегодняшнего дня. Это вопрос о том, какое было отношение Абая к существовавшему до него литературному наследию. По нашим наблюдениям, Абай пользовался обоими видами
литературного языка (устным и письменным), что касается религиозного жанра, то Абай им не пользовался, а наоборот, старался
освободиться от него, едко высмеивал этот жаргон и его носителей. Абай обрабатывал «сырой» материал и обогащал литературный язык все новыми и новыми словами и выражениями.
Он, как мастер слова, показал замечательные образцы этой «обработки» «сырого» материала: «Асау жүрек аяғын шалыс басқан».
Состав слов продложения был известен и до Абая, но выражение
«Асау жүрек» до этого не применялось в таком метком и образном смысле. Эти изменения, конечно, новые, не существовавшие
до Абая.
Заслуга Абая состоит в том, что он смело вводил в язык новшества. Он ввел много нового даже в пословицы и поговорки. Ко всему старому Абай относился критически. Например, такие обороты
старины, как «Көңіл жай табу», «сүйек жасу» он заменил более
совершенными, как «Жай таба алмай жүрек, Жасыған соң сүйек».
За последнее время появились отдельные работы о языке Абая,
которые могут свидетельствовать лишь о том, что язык нашего
классика вовсе не изучен. Среди этих работ имеется монография
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проф. X. Жумалиева «О поэтическом языке Абая». Правда, автор
не является языковедом. Но поскольку он взял языковедческую
тему, то мы вправе требовать от автора работы, соответствующей заглавию. В ней есть все, кроме поэтического языка Абая.
Все положения автора смешались, что по-казахски называется
«былықпа» (мешанина). Если отбросить всю словесную мишуру,
то основная мысль автора по вопросу о языке Абая сводится к следующему: «Абай сөздіктерінің əртүрлі салалары... Абайдың жалпы сөз қорын зерттей бастасақ, оның төрт түрлі арнасы мен саласы
барлығын көреміз: ең алдымен өзінің ана тілі, сосын араб, парсы,
орыс тілдері», т. е. по утверждению проф. Жумалиева, истоки словаря Абая прежде всего, это – его родной язык и затем – арабский,
персидский и русский языки. Более нелепых суждений о языке
Абая трудно выдумать. Автор, повидимому, хотел сказать, что
лексику Абая составляют в основном казахские слова, – для доказательства этого положения вовсе не следует писать монографию.
Если заимствованные слова восходят к арабским, персидским и
русским источникам, то автор почему- то, вместо арабо-персидских и русских слов говорит об арабском, персидском и русском
языках, которые будто бы могли составлять основу языка Абая.
Аналогичные ошибочные суждения о языке Абая высказывались
и некоторыми другими литературоведами.
Очень трудно утверждатъ, что арабские и персидские авторы
могли оказатъ прямое влияние на творчество Абая, в том числе и
на его язык. В действительности Абай учился у узбекских, азербайджанских, таджикских классиков, например, у Алишера Навои, Низами, Саади, Фирдоуси и других, которые оказали на него
определенное влияние, но это влияние не столь сильно и характерно для Абая, как влияние на него великих классиков русской
литературы.
Несколько особняком стоят последние работы М.О. Ауэзова
о языке Абая. В этих работах автор дает правильные выводы об
общенародном характере языка Абая. «Однако, – пишет М. Ауэзов, – особенность исторического развития казахского языка состоит в том, что казахский язык прежде был разобщенным, разнородным. В дореволюционное время только начинался процесс
его формирования в общенародный национальный язык. Процесс
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окончательного формирования казахского языка, как языка единой нации, произошел лишь после Октября. При социализме была
ликвидирована разобщенность между отдельными окраинами
страны, разрозненными районами, областями и образовалась единая казахская социалистическая нация с единым казахским языком. Этим определяются и пути развития современного казахского литературного языка»1.
В этих тезисах М. Ауэзов допускает, по крайней мере, пять
ошибок принципиального характера. Остановимся более или менее подробно на каждой из них, поскольку эта точка зрения является марровской, раньше во всех подробностях это проповедывалось у нас С. Аманжоловым, а теперь в роли проповедника
марровских взглядов на казахский язык, волей или неволей, к сожалению, выступает один из видных наших писателей – Мухтар
Ауэзов (данная статья автора опубликована в шести республиканских и всесоюзных органах).
Первая ошибка заключается в том, что вопреки всем фактам,
собранным как дореволюционными русскими ориенталистами –
В.В. Радловым, П.М. Мелиоранским и др., так и современными
востоковедами – С.Е. Маловым, Г.Д. Санжеевым, Н.Т. Сауранбаевым и др., М. Ауэзов говорит о существовании языковой разобщенности у казахов в дореволюционное время. Хотя ниже автор
приводит факты, полностью опровергающие его же тезис об отсутствии единого словарного фонда в казахском языке дореволюционного периода. Вообще, как нам известно, без единого словарного фонда не может быть языка. Кроме того, особенностью
развития феодализма в Казахстане, как говорилось выше, является
отсутствие замкнутых латифундий отдельных феодалов, как это
имело место на Западе. Поэтому разговоры о языковой разобщенности у дореволюционных казахов – это лишь повторение антиисторических взглядов марриста С. Аманжолова.
Вторая ошибка М. Ауэзова заключается в утверждении о существовавших якобы разнородных диалектах в казахском языке,
что также является перепевом ошибочного положения С. Аманжолова, объясняющего происхождение казахского языка из разно1

Ауэзов М. Вопросы казахского литературного языка в свете трудов И.В. Сталина по
языкознанию//Дружба народов. 1951. №6. С.159.
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родных, генетически не связанных между собой диалектов путем
скрещения и взрывов.
Третья ошибка М. Ауэзова заключается в стремлении доказать
нам, что у казахов дореволюционного периода не было общенародного языка. Как известно, язык на всех этапах своего развития является общим и понятным для всех членов общества. Сам
М. Ауэзов ниже фактами полностью опровергает свое ошибочное
положение.
Четвертая ошибка М. Ауэзова заключается в том, что он сложение казахского национального языка слишком прямолинейно
датирует Октябрем.
В пятых, М. Ауэзов думает, что пути развития современного
казахского литературного языка определяются его ошибочными
положениями.
Итак, вся теоретическая подоплека М. Ауэзова ошибочна, а
также ошибочен его взгляд на дальнейшие судьбы казахского языка. Чего стоят, например, такие его суждения:
а) автор ошибочно употребляет термин «словарный фонд» вм.
словарный состав» (там же, С. 163–164);
б) «умелый ввод сложных предложений в нашу художественную литературу, несомненно, положительно скажется на развитии
казахского литературного языка» (там же, С. 166) – как-будто их
до сего времени не было; или: «умелое построение сложного предложения свидетельствует о писательском мастерстве» (там же);
в) с одной стороны, М. Ауэзов считает, что «...для многих из
этих писателей русский язык стал таким же родным языком, как
и казахский язык» (там же, С.164; таких писателей – у нас только
один М. Ауэзов, который роман «Путь Абая» издал на русском
языке, а когда он будет переведен на казахский язык – неизвестно),
с другой стороны, тот же автор пытается убедить нас в том, что
будто в языке казахской поэзии вообще не применимы «русские и
другие иноязычные слова» (там же, С. 167).
Вообще на этой статье М. Ауэзова, опубликованной в разных
вариантах в различных органах, лежит печать легкомыслия и безответственности, что не может не принести определенный вред
нашему читателю.
В порядке самокритики нужно заявить, что мы, языковеды
Казахстана, пока ничего положительного не дали о языке Абая.
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Правда, по данному вопросу, как говорилось выше, есть отрывочные высказывания С. Аманжолова, написанные в марровском
духе, в которых он пытается свести на-нет значение Абая, как
общенародного, национального поэта. Он утверждает, что «Хотя
произведения Абая Кунанбаева и Ибрая Алтынсарина, а также и
их язык могут служить образцом для всех областей Казахстана,
для всех писателей и акынов, выходцев из других областей, однако они не могут стать так уж общими для всех областей и для всех
писателей и акынов, выходцев из других областей». Профессор
С. Аманжолов старается доказать нам, что классик Абай был не
кем иным как родоплеменным акыном, и язык его является не общенародным, а диалектом северо-восточных племен. Например,
он пишет: «Среди казахских филологов есть такие, которые утверждают, что Абай и Ибрай создали основу современного казахского литературного языка не на базе северо-восточного диалекта, а на базе всего казахского языка»1. Для подтверждения своего
ошибочного положения С. Аманжолов ссылается на историю киргизского, башкирского, алтайского, ногайского, каракалпакского
языков и заявляет: «Причем, в основу национального языка у них
так же, как и у казахов, лег не какой-нибудь сверхестественный
общий язык, или койнэ, а диалект определенных племен или племенных союзов».
Странно, что С. Аманжолов не может понять того, что общий,
общенародный язык – явление не сверхестественное, а реальность.
Язык на всех этапах своего развития, бывает общим, понятным для
всех членов общества. Только у Марра и егослепыхпоклонников
общий, общенародный язык был объявлен категорией ирреальной, фикцией.
Как видите, С. Аманжолов продолжает стоять в данном вопросе на позиции Марра. По этому поводу правильно пишет академик В.В. Виноградов: «Таким образом, все основные понятия
и категории общего марксистского языкознания подвергались в
теории Марра и его «учеников» чудовищным искажениям. Антиисторическое и антисоциальное отношение к языку, отсутствие
1

См. журнал «Большевик Казахстана». №3. 1951. С.31, Вестник АН КазССР. 1951.
№1. С.24 (подчеркнуто нами – Г.М.).

Ғылыми мақалалар

591

ясного представления о характерных признаках языка, отрицание
внутренних законов языкового развития и национально-языковой
самобытности, жонглирование словами – «тип языка и стадия» характерны для всех теорий стадиальности, выдвинутых Марром и
его продолжателями»1.
Подытоживая сказанное, нужно подчеркнуть, что Ибрай Алтынсарин, Абай Кунанбаев писали свои произведения не на каком-нибудь диалекте, а на общенародном литературном языке,
что правильно констатируется М. Ауэзовым, но он это объясняет
совершенно неверно, думая, будто это происходит лишь потому,
что Абай не изучал все диалекты.
Опираясь на прогрессивные идеи передовых представителей
русского народа, Абай творчески использовал весь золотой запас
казахского литературного языка2. Существовавший и ранее казахский литературный язык Абай обогащал далее. Вот почему Абая
мы ңазываем родоначальником нового казахского литературного
языка.
После XV в. бывшие племенные наименования казахского народа отпали и вместо них стали употреблять только общее наименование – «казах». Наряду с казахским письменным языком сохранился и единый устный литературный язык, развитию которого
способствовала единая экономическая база.
Устная литературная речь (в песнях, сказаниях, пословицах,
поговорках и т.д.) передавалась из уст в уста, распространяясь по
всей обширной казахской степи. Множество песен и сказаний бытовало и бытует на всей территории Казахстана – от Алатау до
Волги, от Урала до Сыр-Дарьи.
Языки соседей на северо-западе и на востоке – татарский, ногайский, башкирский, на юге – узбекский и киргизский не могли не оказать своего влияния на казахский язык. Но это влияние
1

Виноградов В. В. Критика концепций стадиальности в развитии языка и мышления.
Сб. «Против вульгаризации и извращений марксизма в языкознании», 1951. С. 76-77.

2

Некоторые историки не без оснований указывают на наличие письменности
у народностей, населяющих территории нынешнего Казахстана еще в X в., например, Гафуров (см. выше); С.В. Киселев – «Древняя история южной Сибири»;
А.Н. Бернштам – «Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрк
IV-VIII вв.» и др.
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не могло разрушить единства общенародного языка. Профессор
Н.Т. Сауранбаев справедливо замечает: «Действительно, казахский язык внешне монолитен и сохранил в себе много черт языков
древнетюркских племен. Но в то же время он не един, как всякий
язык. В казахском языке нет таких ярко выраженных живых диалектных чередований, какие мы имеем в узбекском, киргизском и
других языках. Но внутри этого целого мы находим ряд фонетических отклонений и лексических расхождений, имеющих окостенелый характер»1.
П.М. Мелиоранский, крупный исследователь языков тюркских народов, также отметил: «По единогласному свидетельству
киргизского (казахского – Г.М.), он принадлежит к числу самых
чистых и самых богатых тюркских наречий... Особенно замечательно то обстоятельство, что несмотря на громадные пространства, занимаемые киргизами (казахами. – Г.М.), язык их даже в
наиболее отдаленных друг от друга местностях почти совершенно
одинаков до такой степени, что его дальнейшее дробление на поднаречия едва ли возможно»2. Это также подтверждается словами
академика Д. Позднева: «На всем обширном пространстве киргизской (казахской – Г.М.) степи язык киргиз-кайсаков не распадается на диалекты: на Волге, на Иртыше он один и тот же»3. Академик
В.В. Радлов, И.Ф. Катанов и многие исследователи придерживаются такого же взгляда.
Однако в трудах дореволюционных иссследователей казахского языка имеются некоторые противоречивые места. Например,
Катаринский был против этого взгляда, а проф. П.М. Мелиоранский в своей рецензии на грамматику Катаринского указывал,
что в языке оренбургских казахов чувствуется влияние татарских
и башкирских языков, что оренбургские казахи, по сравнению с
казахами других местностей, обладают некоторыми различиями в
языке. Приведем то место, на которое ссылается С. Аманжолов.
Вот что пишет П. Мелиоранский: «Оренбургская губерния пред1

Н.Т. Сауранбаев. Вестник АН КазССР. 1948. №12. С.16

2

Племена Южной Сибири. Часть III. СПб., 1870. С.14.

3

Академик Д. Позднев. См. его статью «Киргизы» в энциклопедии Брокгауза и
Ефрона. Т. XXIX, 1899. С.105.

Ғылыми мақалалар

593

ставляет из себя весьма интересное поле наблюдения для тюрколога, так как в ее смешанном татаро-башкиро-киргизском населении можно знакомиться не только с этими тремя наречиями,
но местами и различными переходными говорами»1. Но ясно, что
переходные говоры это не есть местные диалекты.
Также и в данное время мнения всех тюркологов сходятся. Никто из них не может утверждать, что в казахском языке существуют местные (территориальные) диалекты.
Все они согласились с тем, что казахский язык являтся единым языком, в нем нет четкого очертания границ территориальных диалектов. Некоторые диалектные явления носят остаточный,
окостенелый характер, но эти явления почти неуловимы.
Профессор Г.Д. Санжеев в своей не так давно вышедшей статье
справедливо пишет: «Конкретные исторические условия и определенные хозяйственно-экономические уклады в жизни некоторых
народов создают в отдельных случаях такие предпосылки, при
которых местные диалекгы либо отмирают, либо различия между
этими диалектами в эпоху феодализма становятся весьма незначительными и едва-едва уловимыми. Так произошло, например,
с казахским языком в России и халха-монгольским, или собственно монгольским, в дореволюционной Монголии. Обьясняется это
тем, что казахи и монголы издавна жили в условиях весьма подвижного кочевого скотоводства, вследствие чего речевой контакт
между различными районами Казахстана и Монголии был весьма
оживленным»2.
В истории СССР об историческим единстве казахского языка
говорится следующее:
«...Несмотря на политический распад Казахского ханства, экономические и культурные связи между жузами не прерывались.
Население всего Казахстана говорило на одном языке и сознавало
свою принадлежность к одному народу – казахскому»3.

1

Записки Вост. отд. РАС, 1899, см. заметки П. Мелиоранского. С. 361.

2

Санжеев Г.Д. См. его статью «Образование и развитие национальных языков в
свете учения И. В. Сталина». см. сб. «Вопросы языкознания», М., 1950. С. 117.
3

История СССР, 8 кл. М., С.232.
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Если бы жители разных областей товорили на разных диалектах, если бы Махамбет, Абай, Жамбул писали на различных диалектах, то могли ли бы понимать их все казахи? Конечно, нет.
Махамбет, Абай, Ибрай, Жамбул писали свои произведения не
на разных диалектах, ибо не было таких диалектов в казахском
языке, а на общенародном языке.
Таким образом, все факты говорят, что дореволюционный казахский язык, как и сегодняшний казахский национальный язык,
был и является единым языком, языком всего казахского народа.
Следовательно, по вопросу о дореволюционном казахском литературном языке надо сказать, что, например, живший на Урале Махамбет Утемисов, выходец из Алатау Жамбул Жабаев, писатель
севера Абай Кунанбаев говорили и писали свои произведения на
общенародном, едином казахском языке.
На сегодняшний день ни один вопрос в казахском языкознании
не вызывает столько прений, как вопрос о так называемых территориальных диалектах казахского языка. Прежде всего, по данному вопросу существует два взаимно исключающих друг друга
мнения. Выдающиеся русские ориенталисты – академик В.В. Радлов, профессор М.П. Мелиоранский и др. – еще в конце прошлого
столетия, как говорилось выше, пришли к заключению, что несмотря на огромную территорию, занимаемую казахами, в языке
жителей разных отдаленных друг от друга областей нет скольконибудь заметной разницы. К аналогичному выводу пришли современные казаховеды – профессоры Н. Сауранбаев, С. Кенесбаев и
др. Другого взгляда придерживается по данному вопросу профессор С. Аманжолов, который утверждает, что в казахском языке и в
настоящее время имеется три территориальных диалекта (диалект
северо-восточных племен, диалект южных племен, диалект западных племен). По словам С. Аманжолова, каждый из указанных диалектов имеет свой особый грамматический строй и свой особый
словарный фонд. Все архаические, переходные, заимствованные
формы он относит к диалектизмам.
Эти два взаимоисключающих друг друга мнения имеют место
в статьях научно-исследовательского характера, учебных пособиях, в лекционных и семинарских занятиях в вузе.
Например, в двух соседних вузах столицы нашей республики –
КазГУ и КазПИ – по-разному трактуется этот важнейший вопрос
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казахского языкознания. В КазГУ господствует точка зрения профессора Н. Сауранбаева и др., а в КазПИ – профессора С. Аманжолова. В областных вузах трактовка этого вопроса зависит от того,
чьим питомцем является тот или иной преподаватель, работающий
в данном вузе: если выпускник КазГУ, то он категорически отрицает наличие территориальных диалектов в казахском языке, если
же он выпускник КазПИ, то подробно рассказывает студентам о
наличии в казахском языке трех племенных диалектов. Само собой разумеется, студент КазГУ у С. Аманжолова может получить
только двойку и, наоборот, студент КазПИ у профессора КазГУ
может получить только кол и некоторые нравоучения.
Как видите, такое положение не может быть терпимым. Поэтому считаем уместным остановиться на вопросе о диалектах. Что
мы называем диалектом?
1. Под диалектом понимается первоначально язык племени,
выражаясь точнее, это отдельные языки племен в родовом строе.
В истории казахского языка известен жаргон или социальный
диалект феодальной верхушки. Этот жаргон, действительно, не
имел своего основного словарного фонда и своего грамматического строя; основу его составляет грамматический строй казахского языка. Но для этого жаргона характерно употребление, наряду
с казахскими словами, большого количества слов персидского,
арабского и татарского языков, и он был мало понятен для широких масс трудящихся казахов. Феодальная верхушка (баи, муллы и
др.) стремилась обособиться от трудящихся. Этот жаргон показал
свою нежизненность и быстро вышел из употребления. Следовательно, жаргоны, в отличие от территориальных диалектов и языков, не обладают главным их признаком – устойчивостью.
Некоторые казаховеды (С. Аманжолов и отчасти Ж. Доскараев)
совершенно неправильно толкуют диалект. Например, они считают диалектизмами все слова, вошедшие в наш язык за последние
годы в связи с изменением экономической и социальной жизни, с
ростом социалистической промышленности и колхозного сельского хозяйства, науки и техники, литературы и искусства. Многие
слова, выражающие новые понятия, в том числе и заимствования,
на местах иногда подвергаются различным изменениям. Но эти
изменения происходят не по законам каких-то территориальных
диалектов, а по законам казахского языка.
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Указанные выше казаховеды самые обыкновенные просторечные слова и формы считают диалектизмами и пытаются установить закономерности, присущие якобы местным диалектам,
на основе отдельных, случайных языковых фактов. Наример,
С. Аманжолову, кажется, что если, скажем, в Туркестанском районе Южно-Казахстанской области произносят «макта» (хлопок
по-казахски) и «пакта» (по-узбекски «пахта» – хлопок), то можно
думать о фонетическом законе перехода «м» в «п», характерном
для этого района и, следовательно, о диалекте южных племен. Далее тот же автор любые параллельные формы в языке, т. е. одну из
этих форм, склонен отнести к диалектизмам, притом связывая ее с
тем «диалектом», где она зафиксирована; она может быть зафиксирована с тем же успехом в любой другой области, так как эти
формы известны почти во всех областях Казахстана. Кроме того,
С. Аманжолов очень часто ошибочно синонимы делит по «диалектам».
Некоторые архаизмы, т. е. устаревшие слова казахского языка,
С. Аманжоловым без всяких на то оснований, отнесены к диалектизмам (словам того или иного несуществующего диалекта).
Таким образом, вся «концепция» С. Аманжолова не выдерживает никакой критики. Вся эта «теория» С. Аманжолова была построена на ошибочных положениях Н.Я. Марра, включая его действительно идеалистический четырехэлементный анализ.
«Можно предположить, пишет он, – что казахский данк (даңқ)
состоит из двух основ: 1 (таң) даң и 2 «қ», как остаток другого слова, уже потерявшего свою форму и значение. Слово «таң» (тақ),
означая, с одной стороны, «заря», «свет», «утро», с другой стороны, восходит к «небу» (тəңір), к «горе» (тау/тағ) и тай (Алтай) и
чередование (қ/ң – қаңсу (қақсу) у нас обычное явление. Вероятно,
звук «қ» – остаток однозначного слова с «таң» (даң)»1.
Далее С. Аманжолов пишет: «Возможно «ел» восходит к слову
«шөл« (жажда)2.
Еще: «...откуда брался корень слова «біз» (шило). Но вот южный диалект (Жуалинск. р.) сохранил нам слово «бігіз» (шило), которое, в свою очередь, легко восходит к своему архетипу – «Мігіз»,

1

Аманжолов С. см. Известия АН КазССР. 1948. №77. С.46.

2

Там же, С. 46.
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мугіз» (рога)»1. Далее автор заключает, что «теперь нетрудно понять, что первоначальное шило было сделано из рогов» и т. п.2.
Почему С. Аманжолов пришел к таким ошибочным выводам?
«В своей работе «Основные вопросы казахской диалектологии», –
говорит он, – мы старались применить энгельсовские положения,
в результате чего нами установлено, что в казахском языке были
и имеются три основных диалекта: а) диалекг северо-восточных
племен; б) диалект племен южных областей и в) диалект племен
западных областей»3.
С. Аманжолов говорит, что он якобы исходит из положения
Энгельса, а на самом деле исходит из положения Н.Я. Марра, о
чем неоднократно говорил и писал сам с непременным указанием на то, что это положение Н.Я. Марра «оправдывается нашими
исследованиями»4. Критикуя положение Н.Я. Марра, академик
В. В. Виноградов справедливо пишет: «Итак, общенациональному русскому языку противопоставляется массовая живая речь и
ее областные говоры в их изображаемых стадиальных соотношениях с окружающими языками других систем – тюркскими, финно-угорскими и берийско-кавказскими и т. п. Принцип единства
языкотворческого процесса и припцип стадиальности в развитии
речи приводили к отрицанию законов истории отдельного языка
и законов развития национальной культуры»5. Аналогичный марровский подход к явлениям казахского языка имел и имеет место
в статьях С. Аманжолова.
В этих статьях С. Аманжолов продолжает говорить о тех же
трех диалектах, как правило, без языковых фактов. Некоторые
примеры, которые он приводит и которые, по его мнению, яляются диалектизмами и посему доказывают его положения, вовсе
не являются диалектизмами, например: жейде – нательная рубашка, тайган (тази) охотничья собака, сіле (көбін) – марля, аламан –
1

Там же, С.45.

2

Там же.

3

Аманжолов С. Статья, см. Вестник АН КазССР. 1951. С.30.

4

Аманжолов С. Казахский литературный язык. 1949. С.8.

5

Виноградов В. В. Критика концепций стадиальности в развитии языка и мышления.
Сб. статей «Против вулъгаризации марксизма в языкознании». М.. 1951. С.76.
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войско, байрақ – приз, сурен – крик, сурендеу – крикнуть, зайыр
(айбын – алапа) – трофей, находка, аданас (сеуір) – дальний родственник, уштосар – трехстрельное оружие (старый вид оружия) и
др., а также просторечные слова: «кул (вместо кол), кудук (вместо
кодык); сунар (вместо сонар), дунен (вместо донон); шеке// шеше;
мырсылдау//мырқылдау; бодалау//додалау; жумалау//домалау, кежену// кезену; сағақ//сабақ6 и т. д.
Эти слова в большинстве своем восходят к старой общетюркской лексике, что нетрудно доказать, открыв древнетюркские
письменные памятники, например, орхоно-енисейские надписи,
«Дивани Лугат тюрк» и др. Может быть, так подробно мы не стали
бы говорить, если бы эти сочинения С. Аманжолова и их автор не
оказывали пагубного влияния на молодежь. Например, под руководством С.Аманжолова аспирант КазПИ Т. Уюкбаев опубликовал статью7 «Адай диалектісі туралы» («Об адаевском диалекте»).
Автор статьи пишет следующее: «Адай тілі өз алдына диалект»
(«Адаевский язык являетея особым диалектом»). Это, конечно,
аманжоловская ошибка. В этом нет никакого сомнения. Что же
аспирант считает фонетическими особенностями этого диалекта?
(см. табл. ниже).
На наш взгляд, эти особенности были известны давно и зафиксированы в документах VIII, XI, XIV вв.
Таким образом, слова, зафиксированные еще в орхоно-енисейских памятниках, а также встречающиеся и в других памятниках,
или варианты слов, встречающиеся повсеместно, нашими «диалектологами» отнесены к диалектальной лексике.
Литературный вариант
Жалғыз
Тугелдеу
Доңғалак
Бекіту

Адаевский
вариант
Жангыз
Тугендеу
Доғалақ
Беркіту

Перевод
Один,одинокий
Пересчитать или поголовно считать
Колесо
Закрепить, утвердить

6

См. Аманжолов С. см. Известия АН КазССР, серия филологическая. 1950. №68.
С.71; Вестник АН КазССР. 1948. №7; Ж. Доскараев. Известия АН КазССР, серия
филологическая. 1946. №4.
7

Известия АН КазССР, серия филологическая. 1949, см. статью Уюкбаева.
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Қажарлы

Піскек
Пұшпақ
Қабырға
Біздің
Алашақ
Берешек

Піспек
Пұшқақ
Қабыртқа
Бізің
Алажақ
Бережақ
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Неутомимый (о человеке)
выносливый (о животных)
Мешалка
Части шкурки
Ребро
Наш
Дает, получаемое (то, что мне следует получить)
Долг (кредит)

Далее аспирант перечисляет своеобразные морфологические
особенности этого «диалекта» (морфологиялық өзгешелік):
ың/ің – барың
лық – баралық
лы – барулы
ын – шығын
Далее, С. Аманжолов, когда говорит об особенностях того или
иного им же выдуманного диалекта, не стремится научно обосновывать свои суждения, не приводит убедительных языковых
фактов. Например, он считает характерным для южного диалекта
наличие глагольных форм -лы (лі); -лық (-лік); ды (-ді): барулы,
баралық, барғанды, барың, келің и т. п.
Но эти формы известны повсеместно. Они зафиксированы и в
северо-восточных документах, для краткости сошлемся лишь на
два документа:

ÃƾǻƢǣȐȇƢƥ ǂǫƢǧ Ƣǋ±Ƣƫ ǺǇ ǾȈƥ »
ÃƾǻƢǣȐȇƢǇ § ǽƾǼȇƢǣƢǫ Ǻǈǳ ǾƳ
Ƥǳ¦ §°Ȃƥ Ȅǣ¦®¦ÂƢǿ ȄƬƬǳȂƥ
ÃƾǻƢǣƢǻ°ƢǇ ǮǼǼǳƢƳ ¦ƾǼǇƢƥ
ȄǳƢƬȈǯ °Ƣǯ ° ǾǴƬǰƳ §ȏ±¦ ÀƢǰǷ
« ȄǳƢƬȇ¦ ǮȈƥ ǾƥȂƫ ½Ȃǯ ǽƾǼǇ Ǿǳ°Â¦
Эти документы написаны в прошлом столетии, первый – омским казахом Абдулхаир Дербсалиным в 1834 г., а второй – толмачом Андреем Фроловым в Аягузском округе (Семипалатинская
область) в 1841 г.
Как видите, эти глагольные формы свойственны не только южному «диалекту», но и северо-восточным районам Казахстана.
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Эти словообразовательные аффиксы, в том числе и аффикс
«ды», встречаем у Махмуда Кашгарского в XI в. и др. Позже широко бытуют в казахской письменной литературе «баралық, келелік».
Эта форма, например, очень часто встречается в стихотворениях
Ибрая Алтынсарина. Кто не знает его популярного стихотворения:
«Кел балалар оқылық,
Оқығанды көңілге
Ықыласпен тоқылық»
Тоже самое нужно сказать и об аффиксе «лы». Морфологические особенности, о которых С. Аманжолов и Уюкбаев говорят
как о диалектальных формах, это давно известные общеказахские
формы. Они встречаются во всех письменных памятниках и в современном казахском языке.
Нельзя обойти молчанием и работы кандидата филололических наук Ж. Доскараева. Мы прежде всего имеем в виду его статью «К характеристике диалектов казахского языка»1.
Ж. Доскараев также признает наличие диалектов. Однако он
не соглашается с С. Аманжоловым лишь по вопросу о количестве
диалектов в казахском языке. Он утверждает, что казахский язык
распадается на два диалекта: юго-восточный диалект и северо-западный диалект. Таким образом, по Доскараеву – 2 диалекта, по
Аманжолову – 3 диалекта, а его ученик Уюкбаев добавил еще
один адаевский диалект.
Доскараев к диалектам относит особенности лексические:
СевероЗападный
диалект

Юго-Восточный
диалект
қос
Қос шықты
Бес ақа
Шарлы
Көрпелдес
Кепе (там кепе)
Там
Тесе
Ұрпақ
чегу
1

Перевод

қос

Соха или плуг с упряжкой
Начали пахать; пахота началась

айыр
шөп, шилар

Вилы
Пшеница, имеющая мелкие травянистые
отбросы (сорная)
Ягненок позднего окота
Землянка, шалаш, коровник
Дом
Шип/ы, мотыга; копать мотыгой
Отруби, шелуха (проса или ячменя и др.)
Запрягать;ат жегу-запрягать лошадь

көрпеш, көпей
кепе
там-зиарыт
шот
қауыз
жегу

Доскараев Ж. К характеристике диалектов казахского языка // Вестник АН Каз ССР.
1950. №4/61. С.79.
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К диалектальным особенностям Ж. Доскараев относит различное произношение некоторых слов, например:
Кəйтесің
Мəзмұн
Сүлі
Кеуіл
Кеуірт
Мында
Тұмақ
Чыған
Маңлай
Айлан
өлен

– қайтесің
– мазмүн
– сұлы
– көңіл
– күкірт
– мұнда
– тымақ
– шыған
– маңдай
- айнал
– өлең

зачем тебе
содержание
овес
настроение
сера
тут, здесь, сюда
малахай
выходя
лоб
повернись
песня

и некоторые чередования: а – е, у – х, е – е, у – н, у – к, ы – у, ч – ш,
л – д, н – л, н – ң, о – в, ш – ж.1
Таким образом, автор находит 12 особенностей южного диалекта. Ж. Доскараев ссылается на одно указание Н.Я. Марра, исходя из чего, он, как и С. Аманжолов, считает, что исследователи
казахского языка в прошлом – П.М. Мелиоранский, В.В. Радлов,
Н.И. Ильминский и другие – неправильно отрицали существовавшие диалекты в казахском языке.
«Прежние тюркологи-исследователи казахского языка, – пишет Ж. Доскараев, – (Н.И. Ильминский, Катаринский, В.В. Радлов, П.М. Мелиоранский) не обратили достаточного внимания на
изучение диалектов казахского языка. А некоторые из них, например, Радлов, Мелиоранский внесли в тюркологическую науку ценный вклад своими многочисленными исследованиями, но общие
методологические установки названных ученых, считавших каждый из тюркских языков наречием, привели к отрицанию диалектов в казахском языке»2. Нужно заметить, что в методологическом
отношении Доскараев по данному вопросу, исходя из концепции
Н.Я. Марра, допускает больше ошибок, нежели известные пред1
Доскараев Ж. К характеристике диалектов казахского языка // Вестник АН КазССР.
1950. №4. С.80-81.
2

Известия АН КазССР, серия филологическая, 1946. №4, см. статью Ж. Доскараева
«Краткий очерк о южном диалекте казахского языка». С. 53.
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ставители сравнительно-исторического метода – П.М. Мелиоранский, В.В. Радлов и др., т. к. отрицал и отрицает единство языка
казахского народа.
13
Внимательное чтение работ этих «диалектологов» (С. Аманжолова, Ж. Доскарева) дает основание думать, что они под диалектальными особенностями подразумевают:
1) архаизмы (жейде, тайган, ака, көшек, бодан, тога, байрак,
баралы, бізің и т. п.);
2) заимствования, подвергавшиеся «обработке» по внутренним
законам казахского языка (мəзмұн, бəтеңке, ноқтыр, гүріш, самауыр и т. п.);
3) просторечные слова и формы (кеуіл, тұмақ, маңлай, өлен,
пұл, гөк, құмған, о йақ, мөнім, сағақ (сабақ), быржық (тыржық),
сарғау (сарнау), масақ – машак (колосок), көресі-көретін (увидеть), шəме – шама (спитой чай), сəбəбі – себебі (причина), сора –
сұра (спроси), елкезер – елеуіш (сито), а также грамматические
и морфологические формы тын – тұғын. Примеры: бартұғын,
ұйықтағым бар и т. п.
4) неологизмы, которые иногда произносятся по разному;
5) параллельные формы (кəйтесің, кəзір, бірдеңке – бірдеңе
(что-нибудь), саңдақтар (руководители), айқай – айғай (крик),
кеуіл – көңіл (настроение) и т. д.);
Таким образом, всякое отклонение от литературной нормы
нашим диалектологам (С. Аманжолову, Ж. Доскараеву) кажется
диалектальной особенностью. Кроме того, эти диалектологи не
различают переходные говоры тех районов, областей, соседствующих с другими тюркоязычными народами. Также необходимо
подчеркнуть, что С. Аманжолов и Ж. Доскараев всякие фонетические чередования или выпадения звуков пытаются объяснить как
диалектальные явления.
Из всего сказанного нами выше вытекает, что в современном казахском языке нет трех (по С. Аманжолову) или двух (по
Ж.Доскараеву) территориальных диалектов.
Это вовсе не значит, что мы против изучения казахского языка всех областей, всей территории Казахстана путем организации
лингвистических экспедиций. Эти экспедиции могли бы фикси-
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ровать особенности произношения, словоупотребления и отчасти
словоизменения, т. е. выявлять некоторые остаточные диалектные
явления в казахском языке, которые теперь носят окостенелый характер. Самой главной положительной стороной этих экспедиций
явится изучение и исследование лексического богатства всего казахского языка.
Ни для кого не секрет, что наш литературный язык крайне нуждается в лексическом обогащении, например, в нем мало наименований различных рыб, а они имеются в языке прикаспийских,
аральских, балхашских казаков и казахов, живущих на побережье
рыбопромысловых рек и озер. Почему их нельзя использовать в
литературном языке? Или, например, в литературном языке мало
слов, обозначающих цвета. Они есть в языке казахов, живущих в
тех областях, где развито производство ковров, вышивки и пр.
На юге Казахстана развиты хлопководство, огородничество,
садоводство и виноградарство, и, следовательно, там по-казахски
именуются различные орудия производства, способы обработки
почвы, производство полуфабрикатов и фабрикатов и т. д. и, следовательно, имеются свои казахские наименования, которых в литературном языке очень мало. Почему их нельзя использовать как
общеказахские наименования?
В некоторых областях нашей республики сильно развита промышленность. Почему не использовать различные названия частей машин и процессов производства? На северо-востоке и западе
более развито сельское хозяйство, там имеются соответствующие
наименования сельскохозяйственных орудий и процессов труда.
Их тоже следует использовать как общеказахские слова1.
К величайшему сожалению, наши лингвистические экспедиции не занимались указанными жизненно-важными вопросами.
Они, как правило, занимались установлением границ «диалектов»,
руководствуясь в разрешении этой проблемы марровской установкой.
Вышеизложенное дает нам основание сделать следующие
краткие выводы:
1. Элементы современного казахского языка восходят к глубокой древности; они зафиксированы в древнетюркских памятниках,
1

См. подробнее X. Махмудов. О словарном богатстве казахского языка, машинопись.
С.20-23.
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например: таласские записи (V-VІ вв.), орхоно-енисейские записи
(VIII в.), Дивани Лугати ат тюрк Махмуда Кашгари (XI в.) и др.
2. Современный казахский язык принадлежит к числу кипчакской подгруппы тюркских языков. Кипчакская языковая общность, как и общность других подгрупп тюркских языков, восходит к древнейшему тюркскому языку – основе.
3. Современный казахский язык в плане историческом восходит к одному из диалектов так называемого кипчакского языка;
в основу общенародного казахского языка, повидимому, лег язык
уйсунского племенного союза.
4. Казахский язык относится к числу бездиалектных языков.
Специфические социально-экономические условия носителей казахского языка создавали условия для постоянного и оживленного
общения жителей разных частей края, что, в свою очередь, привело к раннему стиранию граней тех или иных диалектных различий, потому что не было условий, в силу отсутствия замкнутых
княжеств в Казахстане, для возникновения территориальных диалектов (с особым словарным фондом и грамматическим строем)
вместо прежних племенных диалектов.
Часть казахов, живущих в Синь-Цзяне и МНР, говорит на том
же казахском языке; их язык не составляет особого территориального диалекта. Для возникновения самостоятельных языков нужны следующие условия:
а) если диалект еще не успел перемолоться в общенародном
языке; в этом случае, в силу государственного краха данной народности, диалект обособившихся носителей этого языка сравнительно скоро может дать начало самостоятельному языку;
б) если же «диалект» обособившихся носителей данного языка
уже успел перемолоться в общенародном языке, то, повидимому,
для возникновения самостоятельного языка потребуются века...
Казахи, живущие в МНР и Синь-Цзяне, не имели и не имеют
своего особого диалекта, они говорят на том же общенародном
языке, так как казахский язык давно был бездиалектным.
5. Объяснение происхождения современного казахского языка
путем скрещения разнородных, генетически не связанных между
собой, различных племенных диалектов считаем ошибочным.
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6. а) концепция С. Аманжолова о трех (джузовых) диалектах
восходит к марровскому пониманию языка как общественной надстройки, поэтому она является ошибочной от начала до конца;
б) практически эта «теория» мешает дальнейшему обогащению
казахского литературного языка за счет лексики словарного состава носителей казахского языка – жителей южных и западных областей Казахстана, так как их «говоры» С. Аманжоловым объявлены
диаметральной противоположностью казахского литературного
языка;
в) помимо этого, «теория» С. Аманжолова о джузовых диалектах приносит большой политический вред, так как она способна
лишь порождать ненужные местнические распри.
7. Попытка объединить происхождение современного казахского национального языка как результат скрещений (путем взрывов) разнородных диалектов (С. Аманжолов и др.) отрицает всякую самобытность казахского языка, следовательно, и культуру
казахского народа, носит явно выраженный космополитический
характер.
8. Многие языковые факты, зафиксированные нашими диалектологами, являются либо некоторыми особенностями отдельных
говоров, либо элементами узбекского и киргизского языков (на
юге), татарского, башкирского и др. (на северо-западе), алтайского, отчасти монгольского (на северо-востоке). Таким образом, их
нельзя считать диалектальными особенностями казахского языка. Поэтому уместно было бы говорить о некоторых переходных
говорах, но не о каких-то территориальных диалектах казахского
языка.
Кроме того, наши некоторые языковеды (С. Аманжолов,
Ж. Доскараев и др.) к числу диалектных особенностей относят по
недоразумению и архаизмы, и просторечные слова и параллельные формы (кəдімгі/кəдуілгі// кадімгі/кəдуіңгі), местные профессионализмы и самые обыкновенные синонимы «делят» по несуществующим «диалектам».
9. Древний тюркский (письменный литературный) язык, зафиксированный в таких памятниках письма, как Таласские записи, Орхоно-енисейские записи, Дивани Лугати ат тюрк и др.,
во многом содержит общие элементы с современным казахским
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языком (общность основного словарного фонда и грамматического строя). Хотя эти памятники нельзя отнести к собственно казахским памятникам, тем не менее мы констатируем, что язык этих
памятников ближе всего в основе той подгруппе тюркских языков,
которые условно принято в тюркологии (С.Е. Малов, Н.Т. Сауранбаев и др.) именовать кипчакскими, куда и входит казахский язык.
10. Казахский литературный язык сложился на базе общенародного казахского языка далеко до Абая и бытовал в двух формах:
а) письменной.
б) устной.
Но мы не все написанное в Казахстане и казахами относим к
числу памятников литературного языка в собственном смысле этого слова, т. к. некоторые из них, как подробно говорилось выше,
написаны на определенном жаргоне, понятном лишь для феодальной верхушки. Мы считаем литературным – язык сказаний, песен,
эпических поэм, речь профессионалов-ораторов, язык акынов (Бухар-жырау, Махамбет Утемисов и др.).
11. Абая мы называем основоположником нового казахского
литературного языка, потому что он приблизил язык поэзии, художественной литературы к общенародному казахскому языку,
демократизировал его. Абай творил свои высокохудожественные
произведения на общенародном языке почти без примеси местных, областнических элементов казахского языка; он мастерски
обрабатывал то, что имелось у народа, и указал пути, как нужно
пользоваться народным языком. Все это относится и к Ибраю Алтынсарину.
Устная форма литературного языка этого периода характеризуется творчеством таких выдающихся акынов, какими были Суюмбай, Жамбул и др.
12. Основа современного казахского литературного языка (его
основной словарный фонд и грамматический строй) ничем существенным не отличается от основы литературного языка абаевского периода.
Громадные социально-экономические изменения в жизни казахов за три десятилетия и благотворное влияние русского языка
не могли не сказаться и на языке. Однако казахский язык не претерпел никаких взрывов (революций), он продолжал обогащатъся,
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шлифоваться, развиваться по своим внутренним законам развития.
«Сильному изменению подвергся словарный оостав современного
казахского литературного языка; заметны некоторые изменения
в звуковом составе (появились новые звуки: в, ф, ц). Выработались и вырабатываются синтаксические средства для более точного выражения разных оттенков мысли в сложно-подчиненных
предложениях»1.
В выработке языковых средств для более четкого выражения
значений цели, причины, следствия, времени, условия и др. были
использованы внутренние потенции самого казахского языка.
Изменения в словарном составе современного казахского литературного языка сводятся к следующему:
а) расширение значения слов и переосмысление слов;
б) появление большого количества неологизмов (новых слов);
в) заимствования из других языков и главным образом, из русского языка. «Казахская лексика пополнилась множеством слов,
вошедших из русского языка, богатая лексика которого явилась
неисчерпаемым источником, во-первых, для создания научнотехнической и общественно-политической терминологии и, вовторых, послужила источником, из которого и в другие разряды
лексики казахского языка вошло много слов путем калькирования
и прямого заимствования»2.
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ КЕЙБІР СӨЗДЕРДІҢ
ЭТИМОЛОГИЯСЫ ЖАЙЫНДА
Қазіргі қазақ тілі туралы шығып жатқан көптеген еңбектердің
ішінде анда-санда сөздің этимологиясы (шығу төркіні) деген
ұғымдар ұшырайды, бірақ этимология дегеніміз не, ол жайы əңгіме
етілмейді. Тек «Қазіргі қазақ тілі» атты еңбекте [1] бұл жөнінде
қысқаша мəлімет берілген, ол да тым тапшы. Ал мұнан басқа бұл
тақырыпқа арналған мақала, зерттеулер мүлде жоқ.
Этимология – гректің etymon (сөздің ақиқат мəні) жəне logos
(ілім) деген сөзінен құралған халықаралық ғылыми термин. Этимо1

Махмудов X. Заметки о преподавании русского языка в казахской аудитории//
Вестник АН КазССР. 1951. №9. С. 108.

2

Там же, С.109.
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логия жеке сөздің жұрнақтың (морфема) жасалу тарихын, шыққан
төркінін тексереді. Демек, этимологияның зерттеу объектісі
өте күрделі. Сондықтан да күні бүгінге дейін ешбір тілде бұған
арналған зерттеулер мен монографиялық еңбектер жоқтың қасы.
Бар болғаны – итальян оқымыстысы В. Пизани деген адамның
«Этимология» [2] деген кітапшасы (1947 жылы Милан қаласында
басылған). Орыс тіл білімінде этимологиямен көп шұғылданып,
зерттеулер жүргізген, этимологиялық сөздік жасаған ғалымдар
болды, [3] бірақ олар да сөздік жасаудан əрі бара алған жоқ. Күні
бүгінге дейін орыс тілінде де бұл мəселе жөнінде жазылған аздыкөпті мақалалар болмаса, көлемді монографиялық еңбектер жоқ.
Бұл ғылымның маңыздылығын сөз еткенде оның ең алдымен қазақ тілінің тарихын зерттеу үшін керек екенін айтуға
тиіспіз. Жеке сөздің, сөз жасайтын жұрнақтардың тарихын зерттеу үшін, əрқайсысының төркінін табу үшін, этимологиясын ашу
керек болады. Өйткені қазіргі қазақ тілінде қолданылып жүрген
көптеген сөздердің бұрынғы мағынасы бұлдырланып немесе
мүлде ұмытылып, тіл дамуының барысында жаңа мағынаға ауысып кеткендіктен, о бастағы төркінін болжай алмай қаламыз.
Мысалға құлын деген сөзді алайық. Биенің құлыны десе немесе бір
ананың баласын құлыным деп айналып отырғанын естісек, оған біз
таңырқамаймыз. Бұл бізге таныс сөз, оны күнделікті тіршілігімізде
қолданамыз, оның бізге ешбір жаттығы сезілмейді. Егер осы сөз
қандай түбірден жасалды дегенді қарастыратын болсақ, онда бізге
ойлануға тура келеді.
Бұл сөз екі құрамнан тұрады: құл + ын. Мұның бірі – түбір (құл)
екіншісі – жұрнақ (ын). Мұның жұрнағын кейінге қалдыра тұрып,
түбір сөз – құл дегеннің төркінін іздестіріп көрейік.
Құлынның жас кезіндегі мүше бітімі, жал-құйрығы, сыртқы
мүсіні құланға ұқсайтынына ешкім дау айта алмаса керек. Олай
болса, құлан деген сөз көп айтыла келе құлын болып өзгеріп кеткен.
Құлан деген сөз о баста қол жəне аң деген екі сөзден жасалған.
Біз оны қазақ тілінің ерте кезде жазылып қалған ескерткіштерінен
кездестіреміз. Қол сөзінің көп мағынасының бірі дала, аңғар
деген сөздер болғандығын өткен ғасырдың екінші жартысында еңбектерін жариялаған Л. Будагов, академик В. Радловтар-
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дан бастап, XI ғасырда өмір сүрген Махмуд Қашқари, Юсуп
Баласағұндардың еңбектерінен кездестіреміз [4].
Сондай-ақ, бұл сөз осы дала, аңғар (өзен, тау аңғары) деген
мағынада XIV ғасырдың ескерткіші Бабұрдың еңбегінде, XVI
ғасырда өмір сүрген Абулғазы Баһадур ханның еңбегінде де
кездеседі. Бабұр жорықта жүргенде бір тау етегіндегі аңғарға келіп
түскенін айтып былай деп жазады: Тау етегінде төбелері бар сусыз сахара қолға түстік [5]. Осы сөйлемдегі қол сөзі оригиналда
аңғар деген мағынада қолданылған. Баласағұн [6] шəһəрінде өмір
сүрген Юсуп «Құдытқу білік» деген кітабында қол сөзін ойпат,
аңғар деген мағынада қолданған.
Қазіргі кездің өзінде кейбір түркі тілдерінде, мысалы
əзірбайжан тілінде, гол – өзеннің құйылысы, ал башқыр тілінде
қол – өзен аңғары деген мағынада қолданылатынын айтады Л.
Будагов [7]. Моңғол тілінде хол [8] – алыс, қиян деген мағынада
қолданылса, ал гол деп өзенді айтатын көрінеді.
Ана тілі – сол халықтың ғасырлар бойғы тарихи өмірінің куəсі
ретінде өзінің лексикалық қорына талай айғақты материалдарды
сақтайтын асыл қазына. Оның ішін аудара қарап, ақтара тексерсек,
халықтың басынан кешірген тарихи, əлеуметтік, экономикалық
өмірінің шытырман шындығы жатады.
Солай болғасын құлын деген сөздің алғашқы түбірі құл, қол деген сөздерден бірден жасала қоймағанын аңғарамыз. Ең алдымен
семантиканың ұқсату заңы бойынша үлкен өзенді адамның дене
тұлғасына ұқсатып, оған қосылатын кішкене өзенді денеге жанай
қосылып тұрған қолға ұқсатқан көрінеді. Оған дəлел: əзірбайжан,
башқыр тілдерінде қол (гол) күні бүгінге дейін орысша – рукав [9],
қазақша – өзеннің бір тарауы деген мағынада қолданылады. Бұл
сөз бара-бара өзен деген мағынаға ауысады да, одан əрі өзеннің
аңғары деген ұғымды қамтиды. Осыдан келіп, аңғар (долина), кең
алқап деген сөздер дала, жон [10] деген ұғымдармен ұласып кейін
дала деген кең мағынаға ие болған. Осындай даму процесінің
нəтижесінде бұрынғы деректі атау абстракцияланып, моңғол
тіліндегі хол сөзі алыс, қиян [11] деген мағынаны білдіретін болған.
Сөйтіп, құлан дегендегі құл түбірінің арғы тегі – қол деген сөз
екені түсінікті болса керек. Ал бұл сөздің екінші компоненті – ан
жұрнағының немесе құлын дегендегі -ын жұрнағының о баста
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аң деген сөзден шыққанына да еш күмəн болмаса керек. Сонымен, құлан (қол + аң) өзен, көл аңғарында жүретін аң деген сөз
екен. Олар айтыла келіп, дыбыстық деформацияға ұшырап, осы
күнде бастапқы аталуынан алшақтап кеткен. Ал оны жылқының
жас төліне қолданғанда, бұдан да гөрі көбірек өзгеріске ұшырап,
алғашқы буыны өлі түбірге айналып, соңғы буыны жұрнақ болып
қалыптасып кеткен.
Осы сөздің алғашқы төркінін дəлелдейтін кейбір атаулар осы
күнде де тілімізде кездеседі. Мысалға Қарақол, Нарынқол деген
жер атауларын айтсақ та жеткілікті, өйткені бұл атаулардың соңғы
сыңары болып жұмсалып тұрған қол – өзен, аңғар деген сөздер
екені айқын.
Бұл келтірілген мысалдардан біз тіл тарихын зерттеудің
қаншалықты қиын екенін аңғарсақ керек.
Тілімізде өлі түбір деп аталатын көптеген сөздер бар. Олар –
түбірінің бұрынғы мағынасы мүлдем ұмытылған жəне қандай
сөзден, қалайша жасалғандығы мəлімсіз сөздер. Мысалға, арбау деген сөзді алайық. Мұндағы у – етістіктің түйық райының жұрнағы
екендігі, ба – етістік жасайтын жұрнақ екендігі бізге белгілі. Ал
ар түбірінің мағынасын қазір біз білеміз бе? Жоқ. Мұны ар-ұят
дегенмен шатастырмау керек. Олар өзіне басқа.
Ар деген сөз (VI–VIII ғасырлардағы) көне түркі тілінде арбау
деген мағынада қолданылған. Мысалы: Суріғ сабын ыймшақ ағын
арып [12] (Судай сөз, жұмсақ ағынмен арбау). Осындағы арып
дегеннің түбірі – ар, ал-ып – жұрнақ. Бұл сөз Махмуд Қашқаридың
еңбегінде де жұрнақсыз ар болып жазылған, мағынасы – арбау, алдау. Осы ар деген сөзбен қатар, ал деген сөз алдау деген мағынада
қолданылған. Мысалы, Ал тілім емес, шын тілім дегенді салыстыр.
Сол сияқты, аран деген сөз о баста ар (арбау), аң деген сөздерден
құралған. Бертін келе аң аулайтын алдау қора деген мағынадан
мал қора деген мағынаға ауысқан.
Сөйтіп, ал сөзі айла, алдау деген мағынада қолданылғандығын
Махмуд Қашқаридың сөздігіндегі мына мақал да дəлелдейді: Аушы
неше ал білсе, адыр (аю) сонша жол біледі. Бұл, əрине, аю аулап,
оны кəсіп еткен кезде туған мақал. Əл сөзі бертін келе əдіс, күш
мағынасында да қолданылады. Мысалы: Əлім жоқ дұшпанменен
алысатын, Ат қайда сұр қызылмен шабысатын. Мұнда əл деген
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сөз күш, қуат мағынасында қолданылып тұр. Халық күш пен айланы əмəн бір-біріне бара-бар санаған ғой. Айласыз, тəсілсіз құр
қара күштің кəдеге аса бермейтінін түйген. Демек, ал деген түбір
бертін келе əл болып өзгерген сияқты.
Қазіргі қазақ тілінде елі деген сөз бар. Бір елі ауызға екі елі
қақпақ қою керек дегенді салыстырыңыз. Осы елі арқылы қазының
қалыңдығын мүлтіксіз өлшейді. Ала бұлт қазы десек, қабырғаның
қазы етегінің бір жерінде болар болмас қазы бар да, енді бір
жерінде ешбір қазы жоқ екендігін түсінеміз, қызыл шарқа дегенде,
əлі нақты майға айналмаған болса да, қазы болып, көк етті тегіс
жапқанын ұғынамыз. Онан əрі қарай қазының қалындығын пышақ
сырты, шынашақ елі, бармақ екі елі, үш елі, төрт елі, табан, сере,
сынық сүйем, сүйем, қарыс, шынтақ деп өлшейді. Бұл өлшеудің
ең негізгісі – елі. Ал елі деген сөздің арғы төркіні не? Мұның арғы
тегі ел (қол) деген сөз болады десе, сіз оған «қалайша?» деп қайран
қаласыз.
Ел, елік деген сөз біздің тілімізде қолданылмағанымен, кейбір
түркі тілдерінде күні бүгін де қол мағынасында қолданылады.
Əзірбайжан, түрікпен, қырғыз тілдерінде ел сөзі [13] қол мағынасында қолданылады.
Бұл ел деген сөз көне заман ескерткіштерінде де жиі ұшырайды.
Мысалы: өң еліг (оң қол), сол еліг [14] (сол қол). Бұл сөздің
аяғындағы г біздің тілімізде əлдеқашан түсіп қалған. Қазақ тілінің
фонетикалық заңы бойынша сөз аяғында г, г, б, д дыбыстары айтылмайды. Сондықтан жоғарғы сөз (елі) елі болып оқылады. Мұны
ел деген сөзбен шатастырмау керек. Өйткені, көне түркі тілдерінде
ел деген сөз дос деген мағынада қолданылған. Мұны тіліміздегі
Елмісің, жаумысың? деген сөйлемнен де айқын аңғаруға болады.
Елден қашып, тау арасында жасырынған Еңлік пен Кебек елден
хабар ала алмай торыққанда Еңлік: «Япырмай, ел болса да, жау
болса да біреу келсе керек еді», – дейді. Махмуд Қашқари Екі
бек ел болды дегендегі ел – дос деген мағынада қолданылған деп
түсіндіреді [15].
Көптеген сөздер заман ағысына байланысты əрі сыртқы
тұлғасын өзгертіп, əрі ішкі мағынасын жаңалап отырған. Сөздің
этимологиясын зерттеу ісінде көптеген қиыншылық жайларды
жеңе біліп, ол жолда дұрыс бағыт таба білу халықтың əр кезеңдегі
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ғұрпын, дəстүрін жəне тарихын ұғынуға белгілі бір дəрежеде
жəрдем етеді. Бұған мысал ретінде оқ деген сөзді тексеріп қаралық.
Оқ деген сөз ертеректе жайдың, садақтың оғы деген тіркестермен
қатар, жерді қауым мүшелеріне бөлу үшін қолданылатын құрал
ретінде қолданылған [16]. Бөлінетін жерге келіп, кезекпен əр адам
оқ атады. Əркімнің оғының түскен жері өзіне үлес болып беріледі.
Осыдан келіп бір атым жер, атым деген атау жасалады.
Бертін келе жер бөлудің тəртіп, тəсілі өзгерген кезде, жаңағы атау
қолданудан қалып, оның орнына басқа өлшеуіш пайда болады да,
бұрынғы атау ұмытыла бастайды. Сөйтіп, ондай сөздер тұрақты
сөз тіркесінде сақталып немесе басқа мағынаға ауысып кетеді.
Сондықтан бір адым жер деген тіркес – көне тілдің бір көрінісі
оның бұрынғы мағынасы өзгеріске ұшырап, соның салдарынан
дыбыстық диградацияға тап болып, атым сөзінде: т дыбысы д-ге
ауысып, адымдау деген етістік жасалған.
Сол сияқты, жылдың аттарының аталуы да қызық. Ол туралы
көптеген аңыз əңгімелер де бар.
Этимологияны зерттеудің тағы бір керектігі тіл фактісінде
сақталған, халық өміріндегі кейбір елеулі құбылыстардың да сырын ашуға себепкер болады. Қазіргі қазақ тілінде ит шана, ит арба
деген атаулар бар. Сонымен қатар, қол шана, қол арба дегендер де
айтылады. Мұның кейінгісі қолмен тартып, сүйрейтін болғасын,
солай аталуы орынды. Ал алғашқы екі атау итпен байланысты.
Өйткені итті арбаға жекпесе, ит арба деген сөз тумас еді, сол
сияқты итті шанаға жекпесе, ит шана жасалмаған да, айтылмаған
да болар еді. Сондықтан қазақ халқының көне замандағы ата-бабалары итті жеккен болар деген ой туады.
Басқа тілден ауысқан сөз емес, байырғы тілімізде болған
мұндай мəліметті басқаша түсіндіруге орын жоқ. Егер итті басқа
халықтар, яғни көршілер, жексе, онда ит шана мен ит арба
солардың тілі бойынша аталып, қазақ тілінде басқа тілден ауысқан
сөздер қатарында болар еді. Бұл атаулардың қазақ халқы тарихына тікелей қатысы бар екенін айтуымыз керек. Мұны зерттеп,
дəлелдеу – келешектің ісі. Ит өлкесі – қиян; Ит арқасы – қиян; Ит
өлген жер деп алыс жерді айтуымыз да кездейсоқ нəрсе емес. Қазақ
халқы итті жеті қазынаның бірі деп санағанда, оның көлік орнына
жұмсалғанын да еске алған болар. Бұл фактілер, əрине, зерттеуді
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керек етеді. Ол туралы үзілді-кесілді пікір айту əлі ертерек сияқты.
Бұл арада біздің айтайын дегеніміз – қоғам тарихының көптеген
мəселесі тіл тарихымен ұштасып отыратындығы. Оны зерттеуге,
тексеруге ең керекті əдістің бірі – этимология. Тіл білімінің бұл саласын көптеп-көмектеп ілгері дамытуға халық ағарту жолындағы
қызметкерлер – мұғалімдер, ғылыммен шұғылданып жүрген жолдастар атсалысар деп сенеміз.
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БІРСӨЗДІҢ ТАРИХЫ
Қазіргі қазақ тілінде «ту тігу», «ту көтеру», «қолына ту алу»
дегендер жиі кездесетіні бəрімізге аян. Сіз осылардың қашан,
қайдан, қалай шыққанын білесіз бе, оқушы?
Мысалы:
«Жайнаған туың жығылмай,
Жасқанып жаудан тығылмай...
Жақсы өліпсің япырм-ай!»
(Абай).
Немесе: «Павел мен Əлімжан қараған сайын қызыл ту
жарқырай түсті». (Сəбит Мұқанов).
Болмаса: «Əскер тусыз болмайды дегенде Амантай екі кез
шүберекті сойылдың басына ендеме шегелеп, тудың басында қыл
болады дегенге – жылқының ту құйрығын байлап, туымыз осы –
деген еді» (сонан).
Тағы да: «Мамыр күні мағыстап, көк жүзінде еркелеп, қалқи
ұшқан ақ мамықтай ақ бұлт бақ, мейірім туы боп, төбеме келсе
дер едім» (М. Əуезов). Осы мысалдардағы ту деген сөз төрт түрлі
тіркеске түсті де, түрлі-түрлі мазмұн алды. Алғашқысы тігілген
тудың жығылғанын, екіншісі –тудың қызыл түсін, біздің еліміздің
құрылысына сай жеңіс нышаны екенін, тудың басында қыл болатынын, төртіншіде – ту ауыс мағынада арман ишараты екенін айтып тұр.
Халық əдебиетінде тудың түрі де, түсі де алуан.
Мысалы:
«Желпілдеген ала ту
Жиырылып ойға түскен күн» (Махамбет)
Телміріп қиқу келгенде
Шұбар туды шұлғанып...
Ақ сүңгіні қолға алып
Мінер ме еді заңғарды (Ер Тарғын).
Батырлар жауға шабады,
Қолына жасыл ту алып (Қыз Жібек).
Ай астына қараса,
Айшықты ала ту шықты (Алпамыс).
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Осының өзінен тудың қанша түсін көрдік. Ендеше, Махамбет,
Исатай туы – ала мата болса, Тарғындікі – шұбар шүберек. Абылай туы – ақ болса, Қыз Жібек тұсында жасыл екен. Неге бұлай?
Осыған жауап таба аламыз ба? Əлде бұлар шабытты ақынның
əншейін қалай болса солай айта салған шарықтаған шалдуар сөзі ме?
Жоқ, олай емес! Халқымыздың кəрі тарихының сыры мен
қыры мол. Бір қырына шықсаң, екінші қырқасы, одан ары тағы бір
жотасы көрініп қалғанымен шексіз де шетсіз жатқан бір кең дүние.
Жоғарыда айтылған жасыл, кызыл тулар яғни мата, кездемелер
орта ғасырдан бергі жерде ғана қолданылған. Арғы кезде ту мата
емес, найзаның ұшына байланған қыл құйрық. Мұның ықшам
түрін де ту – деп атап, ел басқаратын адамға ұлы қаған тарапынан
берілетін белгі бопты.
Сонау ерте кезде, біздің жыл санауымыздан бұрын жазылған
шығыс деректерінде (қытай, парсы, т.б.) жаңа сайланған ел басыға,
дəрежесіне қарай берілетін сыйлықтың басы – ту. Мұны əрі найза сабына асқан шеберлікпен зейнеттеп, асыл тастармен безеп,
алтынмен аптап, күміспен күптеп істейді екен. Ондайлар Алтай
мен Алатау арасын мекендеген елдерді басқарушыларға, əсіресе,
Орталық Қытай императорынан жиі жіберілген. Бұл белгі хан ордасына ғана қойылады екен, бірақ жауға аттанардағы ту орнына
қолдана қоймаған.
«Ту көтеру», «ту ұстау» деген сөздердің тегі жаңағыдан
басқашарақ.
«Ту көтеру» – өз алдына жеке ел болу белгісі. Айталық, бір
ұлыстан бөлініп, өз алдына бір мемлекет құрса, «ту көтеріп», яғни
найзаның ұшына белгілі бір түстегі ту байлап, орданың босағасына
қадайды екен. Осы туды өздеріне белгі етіп, бар ел осы ордаға
тəуелді болады, бағынады.
Жауға аттанарда – пəлен жерге ту тігілді деп, халқына жар салып, жаршы жіберіп, қол жинатады.
Жиынға келетін қол санының мөлшеріне қарай, ру басы, қол
басы өз алдына ту ұстап келуге хақы болған. Бірде жүз сарбазды бір ту деп атап, оның бастығы өзі бір ту көтерген. Көбінесе
жеті жүз адам – бір ту боп саналған. Бұл дəстүр моңғол жорығына
дейін сақталып кеп, онан кейін мың адам – бір ту, он мың – бір
ту – деп аталғанымен, халық кейін де ескі əдетін ұмытпай жеті жүз
қолды бір ту деуін қалдырмаған. Аулыңа жеті жүз қол салайын
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ба? Ордаңды түсте шауып алайын ба? («Айман – Шолпан» жырынан) деп, қыр көрсетсе, ал жас адуын Əлібек мың төрт жүз қолмен
шектіге келеді.
Сондай-ақ, Ақсақ Темір де, XVI ғасырдың басында өлген Шейбани да жеті жүз жауынгерді бір шатыр, бір ту деп санаған. Біздің
жыл санауымыздан екі мың жылдан астам бұрын жеті жүз белгілі
сан болып, ішінара өзгерістерге қарамастан соның сілемі біздің
заманымызға келіп жеткен. Бұл сияқты ту жүз адамнан құралған
топқа да (қытай жылнамасы), жеті жүз (Вамбери А. «История Бухары или Трании» 120-бет) болып сақтала беруі тегін емес.
«Ту басы» немесе «Ту ұстаған батыр» дейтін тіркестер жайлы... О баста туды қол басы, я асқан батыр-жауынгер ғана ұстаған.
«Соғыста ту ұстаған соңын бағар» дейтін тіркестер жайлы.
«Ту жығылу» дегенді көп қолдың тіккен туы жығылып жеңілуі
деп те, жеке батырдың атынан жығылып өлуі деп те түсінген.
Өйткені жеке адам батыр болса, өзінің арнаулы туы деп оның
шашақты найзасын айтқан. Əрі найзаны, əрі сүңгіні, əрі туды
ұстау қолайсыз болғандықтан, сол кездерде қарағай сапты найзаға
ту құйрықтан шашақ тағып, ол батыр қолындағы əрі найза, əрі туы
болып есептелген. Сондықтан халық ауыз əдебиетінде:
«Оқ тоқтаған кезінде
Қорен аттан құлады,
Туы қолдан нұрады
Далай лама лох – деп
Бəлем қалмақ сұлады» (Қыз Жібек).
Осы жырдағы «Туы қолдан нұрады» (қалмақша – жығылды –
деген сөз) – қолға ұстаған найзасы жығылғанын түсіндіреді. Тап
осы сияқты тіркестер басқа дастандарда да баршылық.
Дулат руынан шыққан Махмут Қашғари заманына дейін (XI
ғасыр) жылқының ту құйрығын найзаның басына байласа, бертін
келе, шүберек көбейген кезде, жалау көтеретін болған. Бұл жалау
көбінесе өз қолын өзгеден айыру үшін белгі ретінде біркелкі етіп
алақандай (ақ, сары, қызыл, жасыл) матаны аттың кекіліне байлап шабатын кездері де аз емес. Мүны да «ту байлап шабу» деген
тіркес бізге жеткізді.
«Ту тігу» деген тіркес түркі халықтарының отқа табынған
кезінен хабар береді. Олар отқа табыну үшін жыл тəулігінде үш
рет жиналып, құрмалдық беретін болған. Бірінші айда – бізше
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жаңа жылда (наурызда), екіншісі – көктемде (бесінші), үшіншісі –
көбік қарда (тоғызыншы) осы күнгі октябрь айында. Бұлардың
əрқайсысының өзіндік мəні бар. Əсіресе, күз бітіп, қыс басталарда
жылдық қорытынды жасап, малын, жанын санап, есеп жүргізген.
«Жылқыны қар түскенде санар болар» деген мақал – сол кезден
қалған сілем. Жан санағы жазғы шабыншылықтан, жаугерліктен
қанша қирағанын білуді керек еткен. Бұл жиындарды сой деп
атаған, бізше – сойыс.
Бұл «сом» (сойыс) өткізілетін жерді күні бұрын белгілеп, оған
тас, қыштан мұнара жасап, оның ұшар басына от жағатын орын
дайындаған. Мұнараның басына ту тігіп, от жағылғаннан кейін
жиналған ел өлең айтып, биін билеп көңіл көтерген. Жас жігіт
қалыңдық таңдайтын, бойжеткен болашақ жарын іздеп табатын
жері – осы тудың асты.
Елін қырғынға, ерін сүргінге, жерін қара өртке тапсыратын
қатал жаудың бетін қайтар деп, туымыз жоғары болсын, мерейіміз
үстем болсын, – деп, ел мұнарадағы оттан туын жоғары орнатқан.
Бұл сияқты туды жоғары орнату Шығыс елдерінің көбінде-ақ
болғаны туралы мəліметті Геродот (біздің жыл санауымыздан
екі ғасыр бұрын болған), Птоломей, т.б. авторлардың еңбегінен
кездестіреміз.
Жұлдыз. 1963. №11. 153-154-бб.

ЖҰМБАҚ САН – ЖҰМБАҚ ТІРКЕСТЕР
Қазақ халқының ауыз əдебиеті тілінде еліміздің өткен өмірінің
айнасындай талай кезеңнің жотасын көрсететін дəрменді сөздерді,
жұмбақты тіркестерді кездестіреміз. Көне заманның бір белгісіндей
қазіргі əдеби тілімізде сан қилы көнерген сөз бұрынғы мағынасын
жаңартып та, сол ескі күйін өзгертпей де қолданыла береді.
«Ер қаруы – бес қару». Мұны əркім-ақ айтады, бірақ қалай
түйеді? Əңгіменің тетігі де осында. Егер осыны қазіргіше түсінсек,
қылыш, мылтық, тағы басқаларын санап, беске жеткізуге болар
еді. Бірақ, бұл сөз о баста қолдану тынысы тарала бастағанда, ол
қаруларға темір, шойын, мыс, қола заттары араласпаған.
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Сол үшін қамшы, сойыл, шоқпар, найза, жақ – осы бесеуі
аталған екен. Найзаның ұшына, оқтың жебесіне металл ұстау –
кейінгі кезеңнің ісі.
Осылармен алуандас талай сөздер мағыналық өзгеріске
ұшырай отырып, тозығы жеткен бордай құр сүлдесі қалатыны да
мəлім. Кеше ғана «Адам болар кісіні кісесінен танимын» дегенді
қолданатын. Адамгершілікті кісемен белгілеу дəуір ісі. Осы күнде
оны айту былай тұрсын, ойға оралуының өзі сирек.
Сол сияқты бір фактіні халық елегінде екшеліп, таразыға тартылып, калыптасты деген таңдаулы туындының бірі «Айман –
Шолпан» жырынан кездестіреміз.
Бір сойқан енді саған салайын ба,
Аулыңды түн-түнемей шабайын ба?
Сөйлейсің əлің білмей, Маман шалым,
Айманды тоқалдыққа алайын ба?! –
деп, қара күшін асыра бағалап, əлемнің апшысын қуыратындай өр
мінез, астамдық көрсеткен Көтібар батыр Маманға ызалана келіп,
шаршы топтың алдында серт етеді:
Аулыңа жеті жүз қол жүргізбесем,
Шектіні таң сəріден кіргізбесем,
Көтібар менің атым жерге кірсін,
Айманды жайдақ нарға мінгізбесем!
Осы жырдағы Маманды шабу, қызын нарға жайдақ мінгізу –
екеуі де асқан қорлық. Аспан опырылып үстіне, жер ойылып астына түскені де, Маманның басын алу да жеңіл сияқты. Сондықтан,
ожар батыр істің ауырына сілтеп тұрғанын көреміз. Бұл жырды
шығарған ақын да дəуірінен кеш туғанын аңғармай өрепкіген
аңғал содырға əдейі айтқызып, ел аузында аңыз болған, заманның
тұңғиық сырын көңіліне тоқып өскен дəуірінің шытырман түйінін
парасатпен шеше білген сұлуды жайдақ нарға мінгізсе де, есер батырды сықақ еткені ақиқат.
Осы жырдағы қолдың санын айтқанда – неге 700? Неге онан
артық, кемі жоқ? Дөңгелек сан бір мың, я оның жарымы – 500 емес
пе? 5, 10, 25, 50, тағы солар сияқты дөңгелек сандар бар ғой. Түйе
саны жүзге жетсе «бір соқыр» деп, үш жүзге толса, «үш соқыр»
деп, əр саны жүзге жеткенде бір түйенің бір көзін шығарады емес
пе? Сол сияқты елуге келуге екі-ақ жыл қалды деп, қырық сегіздің
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айтылмауы да осы дөңгелек санның əсері болатын. «Ер Тарғын»
жырында Ақжүністің Қожақ батырға айтқанын еске алайықшы:
Бес жасыңда, қарт Қожақ,
Жас шыбықтан жай тарттың;
Жалғыз шиден оқ аттың,
Атқан оғың жоғалттың,
Қане, шыққан мүйізің?!.
Отыз беске келгенде...
Көксерек атты борбайлап,
Қамалды бұздың айғайлап,
Қане, шыққан мүйізің?! –
деп, қырық бес, елу бес, алпыс бес айтылады. Бұл дəстүр басқа
жырларда да сақталады.
Егер осыдан ауып кетсе дөңгелек санға артық-кем деп қосылып,
я алынып отырады. Арқаның ардагер ақыны, таңдайынан таң лебізі
ескендей «орта жүзді əнмен қырған» Біржан жүйрік тіл, тентек əн,
ащы күйдің шебері Сараға өз жасын қалай білдіруші еді:
Адымым күні бүгін қаз қалпында,
Екі жыл отыз беске келгеніме! –
деп дөңгелек санның артығын айтады.
Бұл алуандас қолданыстар қазақ халқының ауыз əдебиетінде
жиі ұшырағанда, ең алдымен елуді бір тұрғы етеді де, соның арғыбергісін көрсетеді.
Елуге жаңа келді менің жасым,
Көтердім елу бір пұт кірдің тасын.
Жетпіс сом залог қойып сол арада,
Сындырдым Крон балуан қабырғасын, –
дейді Балуан Шолақ. 50, 70 нақты сандар болғасын, оларды белгісіз
шамаға аударуға болмайды. Біздің айтып отырғанымыз шамамен
айтылатын сандар: «елу – ердің жасы», «келмейді екі елуге ердің
жасы» – деген сияқтылар.
Мұны ескертпейтін жағдайлар бар. Ең əуелі жырдың негізі
əнге құрылған, сондыктан бармағынан бал тамған күйші мен
шырқаған əннің əуенімен шапқан қолдың санына санамызды аудармаймыз. Əйтеуір, Маман ордасы шабылды дегенді ұғынамыз.
Ал шығарушы олай ойламаған. Сол күнде батырлықты ту еткен
ескішіл есер адамды атам заманғы кəрі дəстүрдің құлы еткен.
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Сондықтан, Көтібардың аузына жеті жүз санды салады да, осыны
Əлібекке де, Маманға қайталатады. Мысалы:
Əлібек аттаныпты жеті жүзбен,
Əр істі көрер пенде екі көзбен.
– Апекем, сəлем айтты, жездеке – деп,
– Тоқтатты Əлібекті Шолпан сөзбен.
Əскер санын Əлібек те əдейі асырмай отыр. Өйткені, оған 700
қолмен Маман да қосылады. Сөйтіп, бұлардың барлық санын:
«Мың төрт жүз», – дейді ақын.
Мақтанбаймын өзіме
700 қолдың алдымен
Іркілмей барып, мен бұздым,
Арыстан жатқан Орданы.
Дулап жатқан қорданы, –
дейді Бекет батыр жырында.
Мұның сыры мынада: сонау ежелгі ескі заманның өзінде жан
саны 700-ге толса, түрік халықтары ортасынан бір бастық сайлайды екен. Көне заманда, IV ғасырда, осы күнгі Бұхар қаласының
орны қопалы көл, іші толған құс, неше түрлі аң мекені болыпты. Өмірден жоқшылық азабын шеккен ерлер осы жердің аңына,
құсына қызығып, аң аулауға келеді де, ұшан-теңіз байлықты
қиып кете алмай, тұрып қала береді. Олардың саны 700-ге жеткенде ортасынан бір бастық – хан сайлапты. Əрине, ол кездегі
түрік халықтарының ханнан басқа сайлары жоқ қой! Əйтпесе, 700
жанның бастығы неткен хан болсын, əйтеуір бір бастықсымақ
болса да, ақ киізге отырғызып, топты үш айналдырып, ақбоз
атқа мінгізген екен – деседі. Бұл түрік (аты Абер болса керек)
атақты аңшы екен. Оның орнына белгілі атадан, я хан тұқымынан
бастық шақырса, аңшылар ортасына, ауыл-қыстаққа кім келсін.
Семіздікті қой көтереді. Өз ішінен тағайындаған аңшылар ханы
біреудің жақсы атын, жүйрік тазысын, берен мылтығын, сұлу
қыз бен көрікті əйелге дейін, қысқасы нені қаласа, соны тартып
ала беретін асқан жауыз болыпты. Ол арадағы халықтың біразы
ыдырап, шыға көше бастайды. Солардың бір тобы Казақстанның
Оңтүстік өлкесіне келіп, Шым-Кент қаласын салыпты.
Ертеректе қала (город), қорған (крепость) – бұл екеуі кент
деген сөзбен белгіленген. Қала, қорған деп, əрқайсысын айырып
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жатпай, екеуін тұтас түсінген. Ал, Шым дегені – нағыз шым деген
ұғымда. Шым қара, шымқай қара, шым жібек, шым болат –
дегендердегі шым – осы сөз. Кент – қала, қорған. Бұл уақиға IV
ғасырдың орта шені екен (Герман Вамбери, «История Бухары или
Трансаксоний», 1870 ж., 28-бет). Бұған қазақ халқының өткен
күндерінің тікелей байланысы бар сияқты. Неге десеңіз, сол Бұхар
жеріне қоныс тепкендер Түркістан мен Талас арасын мекендеген
халықтар екенін X ғасырда өмір сүріп, өшпес еңбек қалдырған
атақты ғалым Абу-Райхан Бируни де (шығармалары, I т. 231-бет)
айтқан. Бұл ғалым 973-1048 жылдарда өмір сүрген, хорезмдік еді.
Онан бұрынырақ «Бұхара тарихы» атты еңбек қалдырған Мухамед
Нəршахи да (899– 999) Бұхардың алғашқы мекенденушілері, шəһəр
болып құралғандығы 30 тайпаның ең негізгілері, əрі көпшілігі
оңтүстік Қазақстаннан келгендер еді дейді.
Абержы (Абер) сияқтылардың жауыздығы жазасыз кетпейді,
оның да сазасын тартқызған, олардың елеусіз қыстағы əлемге
əйгілі Бұхари-шəрифке айналды. Ел аузында аңыз болып алғашқы
700 адам қалды.
Бұл 700 саны сонау есте жоқ ежелгі дəуірдің өзінде де бір
меже болғанын (біздің жыл санауымыздан бұрын 103 жылдар)
қытай жылнамасынан кездестіреміз. 700 саны бір единица орнына
жұмсалғанын араб авторлары да айтады.
Қытай жылнамасы Ферғанаға жорығын (бұл біздің жыл
санауымызға дейінгі 104–101 ж.) жазғанда сонау Персиядан бергі
жерлердің бəрі бірін-бірі түсінетін туыс тілдер (түрік) деген. Біздің
жыл санауымыздан бұрынғы кезенде Мауреннəһір əлсіз болса
да, оған пана Қаңлы, Үйсін мемлекеттерін де Қытай жылнамасы
ескертіп отырған.
700 санын меже етушілік көне түкөйлерде де, хундарда да
(олар да түріктер) болған.
700-ді дөңгелек сан ету көне заманнан желісі үзілмей атадан
балаға мұра боп келгеніне көптеген мысал айтуға болар еді, біз
бірер фактімен шектелеміз. Орта Азия мен Қазақстан жерін мекендеген түрік халықтарынан шығып, араб-парсыларға қыран
жапқандай тиіп, Мауреннəһірді шетелдік басқыншылардан
(араб-парсыдан) арылтып, ата-баба дəстүрін, ана тілін ардақтаған
үш ханның соңғысы Шахбахыт аталған Мұхамед Шейбанидің
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үзеңгілес жолдасы, əрі досы ақын Мұхамед Салих ұлы жорықта
көргендерін жазып отырған. Ол – қыпшақтан шыққан түрік болатын.
«Шейбан нама» кітабы 1499–1506 жылдар арасындағы Шейбан жорығын баяндайды. Мұнда айтылған 700 де тегін еместі. Шейбани түрік халықтарының сонау көне заманнан өштесіп
келе жатқан қандасқан ата жауы ирандықтарға қарсы соғыста бір
жолы Хусроу шахты қолға түсіргенде 700 əскери адамның басын
шаптырған. Жайшылықта емес, қайыспас қаталдыққа, қарғыс
атқан қанқұмарлыққа да дəстүрлі дөңгелек санды қолданған.
Ол кез ұл – олжа, қыз – жесір заман ғой! Талай ұялы терек
қуарып, іргелі ел қаусап, бірін-бірі асып-шабу емес, бүкіл үйорманымен, ауыл-аймағымен тып-типыл ғып, қаусатқан жаудан
жалғыз-жарымдап, сайын сағалап, жарын жаралап, жан сауғалаған
кез екен.
Талай елді егерлеп, сан жерді ойрандап, тұнығын былғайтын
содырлы хан, сойқанды батырдың тұсында көшкен андай жосып,
бордай тозып кеткен ел де көп болған. Сондайдың бірі Шығыс түрік
халықтарының басынан өткен қайғылы халді көне тарих ел есінен
кетпестей, көкейінен көшпестей ескерткіш етіп қалдырған. Қанды
жорыққа еріксіз бел байлап, түтілген түрік руын іргелі ел, ірі мемлекет ету үшін азаттық туын алға ұстап, əлуетті ел қытаймен он
бір жыл үздіксіз соғыста əлі келмесе де, айласын асырған атақты
хан Киелі (Хели – орыс əдебиетінде, Хйели – қытай жылнамасында) 630 жылы қытай императорына тұтқын болып, ауыр ой, қалың
қайғыдан қорлықпен қаза тапқан. Одан кейінгі кезең қара-түнекке
айналған, жүз жылдан кейін Елтеріс қағанның немересі Юлығтегін (тегін–дегдар деген лақап атақ) шындықты айтты.
Ол: «Түрік халқы (Шығыс түріктері), өз алдыңа хандық құрған
туған жер, өскен елің бар ерікті, еркін өскен жұрт едің! Сенің
қарулы қаһарман ұлың елу жылдан астам қытай құлы болды. Айдай аруың, күн шалмаған сұлуың жау жұртың күңі болды! Түрік
деген атың да, атағың да жойылды. Сені ұлық тұтқан, қадірқасиетің қайда?..
Малың айдауда, басың байлауда, мұнша неге тоздың?
Қытай іргесін күзетіп, босағасын бағып, сырттан жау жібертпей
қарауылдаумен күн өткізуге арланбай қалай төзесің? Елу жыл
бойы қытай үшін соғыстың, соның шашбауын көтеріп, итаяқтан
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сарқыт іштің! Сол үшін қан-қырғыннан қымсынбай, қайда айдаса,
сонда бардың! Шығыста Бөкліге (Жапон) дейін, Батыста – ТемірДарбазаға (Иран) дейін, терістігі жəне бар, дамылсыз ат сабылтып,
кім үшін сергелдеңге түстің?!
Қайда кетті сенің қайран есіл, ерікті шаттық күндерің! Ол ма?
Ол Киелі ханмен бірге Қытай зынданына түсті. Жат қорлығын
көргенше, жар жастанып, тас төсейін! Еңкейіп өмір сүргенше,
шалқайып өлейін – деген, түрік халқының зарын естігенде Туған
жер: – «Жоқ, сен құрымайсың! Құл болып қорлықта жүрме,
бұлқынсаң, босанасың», – деді.
Мұның зарын естіген туған жердің аспаны: «Түрік халқы,
мен саған іргелі ел, еркін жер бердім, Елтеріс қағандай ер бердім.
Елбілге қатындай ел анасын бердім», – деп үн қосты.
Туған суы да сылдырап: «Елтерістей басшынды қоста, жау елден жақсылық тоспа, ел боласың!» – деді. Менің ұлы атам Елтеріс,
ұлы шешем Елбілге қытай құлдығынан құтылмаққа «жер-ана
сақтар» деп, сайды сағалап, бұлағын жағалап, тауға бекінді. Ойданқырдан жиналып, он жеті кісі болды. Одан əрі саны жетпіске толды.
Бостандықты аңсаған ел жинала келе жеті жүзге жетті. Жиналған
халық жеті жүз болғанда, сол топтың көсемі де, шені де, найзагер, садақ тартқыш сырттаны Тұнқақ (қытайша – Туньюкук) –
атаның баласы, адамның алыбы, Киелі ханның ұрпағы Елтерісті
хан көтерейік, мен қолбасы болайын, – деп Елтеріс қағанды елсіз
жер, еркін тауда бас сауғалап, күш жинай жүріп сайлаған екен», –
дейді. Бұл уақиға 683 жылы еді.
«Əрине, – дейді Тұнқақ, – ол, Елтеріс, асып кеткен данышпан емес еді, бірақ тендессіз алып, жүрек жұтқан батыр еді.
Сондықтан, ол қадірлі еді. Сол-ақ хан болсын, ақылшысы өзім
болғасын, өзгесін істей жатармын – деп ойлаған едім. Солай
да болды. Ол ешқашан еш жаудан қаймыққан емес, майданға
жекпе-жек шыққанда тек қана ат шыдамайтын. Еміне шауып,
екілене соғатын. Талай сапты бұзып, шепті шетінеткен батыр еді.
Сондықтан, түрік халықтарының басын құрап, тозған елдің тонын
жаңартып, күрделі мемлекет құрды».
Сөйтіп, 700 санды белгілі бір меже ету – сонау көне заманнан
келе жатқан дəстүр болса керек. «Осы күнгі Моңғолия жеріндегі
Қарақұм (моңғолша – Қарахорын) өлкесіндегі Шұғай құзына
бекінген аз адам едік, айналамыз аямас жау болатын. Барар жер, басар тау жоқ, құз арасында соғыс өнерін үйретіп жатырмыз. Қолдың
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үштен бірі жаяу еді, ат та жетіспейтін. Бізді торыған айналадағы
жаулар өлексеге үймелейтін құзғындай тап беруге дайын еді.
Біз көбейе бердік, екі мыңға жеттік те, жорыққа шықтық. Алғаш
тоғыз-оғызды жеңдік, осыдан басталды да кетті», – дейді Тұнқақ.
Жеті жүзден құралған қағанат қытайдың апшысын қуырып,
ұлы қорғанның ар жағына айдап салып, Қиданды қиратып,
қауданға тиген қара өрттей бүкіл Орта Азияны жаулағанға қанағат
тұтпай, сонау Иран шегіне қаулағанын айта келіп, арыған аттан
жал кетіп, тынымсыз жорықтан қалың қолдан əл кеткеніне Тұнқақ
қатты қынжылады.
Ат қалай арымасын, тон қалай тозбасын! Осы күнде поезбен,
машинамен əрең жетерлік сонау Шығыс Моңғолиядан Алтайды
көктей өтіп, Тарбағатайды бөктерлеп, үйсін жеріндегі (Жетісу,
Сырдария) «он оқ» еліне келіп, соғыссыз бойсұндырып, он оқ
(қазақ атанған рулар ұлысы) əскерін өзі басқарып, Орта Азияны
арылтып шыққан. Түптен келе жатқан аз қолды Елтеріс басқарса,
он оқтың ауыр қолын əлемге əйгілі қолбасшы Тұнқақ басқарып,
көп олжамен еліне тартқан. Бұл «он оқ» атанғандар – Ертіс пен
Сырдария арасындағы бұрынғы үйсіндер.
Түрік халқының белді ордасы қытаймен тең түспесе де, елеулі
ел, ұлы жұрт атанған үйсін хандығы (оның құрамында осы күнде
қазақ атанған, ұлыстардың көпшілігі енген, сонымен қатар ішкі
Түркістан-Цинь-зянь, тағы басқалар болатын) түрік халқының
қара шаңырағындай ордасын Ыссықкөлдің терістік-шығысындағы
Жұқы аталатын өзеннің сағасына салған екен. Ол қала осыдан екі
мың жыл бұрын қирап кеткен. Қазір Ыстықкөлдің астынан қираған
кірпіш, сынған құмыралар ғана табылып тұрады.
Осы үйсін əлсірей келе, көптеген кіші хандыққа бөлініп, бытырай бастайды да, бұрынғы Үйсін мемлекетін VІІ ғасырда (634
жылдар, қытай жылнамасының мəліметі) Қылыш хан он аймаққа
бөледі. Аймақ басы өкіміне алтындаған бір оқ (садақтың оғын)
беріпті. Сонан он оқ атанған екен. Оның бесеуі – Ыссықкөлден
Шығысқа қараған беттегі халықтар, жалпы аты бес дулат (дулу),
Ыссықкөлдің батысы бес нүшібі (үйсін) деп аталыпты. Дулат хан
бес дулаттың ханы болып, осы күнде Сүмбе (қытайша – Сүй-ху)
деген кішкене өзеннің бойында, қазіргі Ұйғыр ауданы Калинин
атындағы колхоз жерін орда еткен екен. Оны қытай əскері 666
жылдары түгел талқандап, жермен-жексен еткен көрінеді.
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Бұл жерлер талайларға мекен, талай хандарға орда болған. Талай халық баспана етіп, жан шақырған да осы Жетісу, Тянь-шань
өлкесі ғой. Мұнда көне дүниенің куəсындай көптеген мұралар да,
тасқа салынған өшпес сурет те, əртүрлі жазу да жиі ұшырайды.
Ескерткіште бейнеленген он оқ осылар еді.
Жүрек жұтқан батыр да, құлақ кесер қосын да, қан аралас, төс
тақасқан дос та, елден шыққан бұзық та осылардан табылатын.
«Жүрек жұтқан» деген тіркес – бұл күнде батыл дегеннің
синонимі болса, ол кезеңде тура мағынасында қолданылған.
Азамат болып, ат жалын тартуға, қол қатарына қосылу үшін ең
болмағанда бір жыртқышты (қасқыр, түлкі, борсықты) өз бетімен
олжалап келу керек екен. Жорықта қиын сыннан өтіп, алғашқы
соққан жауының жүрегін жылыдай жұтып, оң қолдың қар терісін
сыпырып алып, жалаң қылышына қынапқа жарататын болған.
Мұны місе тұтпай, өлген жаудың төбе терісін бір тілім сыпырып, ат терін сүртетін аспап қылған.
Жаудан түскен олжа əркімнің өзіне тиісті болса, өлтірген
жауын санау үшін құлағын кесіп қоржынына салатын. Кейде
аяушылық істеп, рақым етсе жауласқан елдің адамы қолға түскенде
оң құлағын кесіп алып, өзін босатып жібереді екен. Бізге жеткен
«Бастан құлақ садақа» деген мақал сонан қалса керек.
Үйсін мемлекеті он жыл соғысқан қытай қаталдығын мынадан көріңіз: бір қаланы қиратқанда бесіктегі бала былай тұрсын,
екіқабат əйелдің ішін жарып, шараналы нəрестеге дейін қырғанын,
«30 мың құлақ кесілді» – деп баяндаған. Сорлы құлақтың жазығы – өлген адамның санына жарағаны ғой, одан басқа не жазығы
бар десеңізші!
«Қан араласып туыстасу» деген тіркесті түсіну де қиын
емес. Өйткені, ол кездегі сөздердің негізгі мағынасы істің
тура түсінігінен шығады. Бармақ басын қылышпен шекіп, қан
шығарады да, ыдысқа ақ құйып, туыстасатын екі адам қанын тамызып, найзаның ұшымен аққа араластырады екен де, бөліп ішеді
екен. Осындай бір уақиғаға қытай елшісі мен түрік ханы кездескен. Қан араласқан туыс ел (дос) боламыз деп, бір ыдысқа – Орта
Азияда өлтірген Қоқан ханының бас сүйегіне ақ құйып, қандарын
араластырып, ант еткені үшін Қытай императорының қаһарына
ұшырай жаздаған.
Біздің жыл санауымыздан бұрынырақ Хун ханы Қытай елшісін
ертіп, тауға барып, боз ат шалып, найзаның ұшымен қан араластырып, ант ішкені де мəлім.
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Біреудің бұзықтығын айтқанда, «елден шыққан ала аяқ»
дейтінімізді ертедегі хун – деп аталған түрік тайпаларының
дəстүрімен салыстырсақ қана түсінікті болмақ. Өйткені, елден
шығу, ала аяк болу сонау көне заманның атауы ретінде бізге
тозығы жеткенде, тек қана ауыс мағынада қолданылып кеткен.
Патриархал заманда түрме, зындан салуға көшпелінің тұрмысы
көтермейтін болғасын, жазаның бəрі жедеғабыл істеліп, қылмысқа
қарай тез қолданылған.
Сол кездегі қылмыстың ауыры – тұсаулы атты ұрлау екен
де, жазаның ауыры – «елден шығу» екен. Ел жиналып талқыға
түскен айыпкердің бетін тіліп, екі аяғына екі түсті аяқ киім кигізіп,
«елден шық» – деп айдап қоя беретін болған. Ол адам тілінген
бетімен, ала аяқ күйінде ешқайдан жəрдем таба алмай, лажсыздың
күнінен құм сахарада қаңғырып жүріп, неше түрлі азап шегіп, ит
қорлықпен, қарға-құзғынға жем болады екен.
«Елден шыққан ала аяқ» деп, міне, осыны айтқан.
«Бетті тілу» деген сөздің де осы күнге дейін əйелдер аузынан
шығатын қарғыс екенін естігеніміз бар. Бұл сөздің де сыры қоғам
тарихының шытырманына тартатын көрінеді. Сонау атам заманда туыс-жегжаты үйде қаза тапса, жай ажалдан өлсе, жақын адамдары атқа мініп алып, ойбайлап, қаралы үйді жеті айналып, бетті
жеңіл тіліп сол үйге кіреді екен. Ер жігіт жауда өлсе, оған жоқтау,
азалау дегендер болмаған. Оның орнына жаудан өлген батыр деп,
сағаналы сарай салып, сүйегін жерлеп, ерлік істеріне, батырлық
қайратына, жеңген жауының санына қарай моласына бал-бал тас
қойғызған. Бетті тырнап, қан шығарып жылау да сонан қалған.
Бұл – бір түрі.
Мұның екіншісі – жазалының сазайына қарай бетті тілу екенін
жоғарыда айттық.
Үшіншісі – ер жігіт жауда өлсе, бетін тілмейді. Тек қана үйінде
өлсе, ері қарадан шықса, өлген əйелдің де бетін тілген, сондықтан
оны ешкім алмайтын болған.
Бұл жаман қарғыстың көне сыры осындай екен!
Жұлдыз. 1965. №11. 149-152-66.
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1946
«Маңғыстау» сөзінің семантикасы. – Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Филология сериясы. – 1946. – вып. 4.
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Қазақ тіліндегі кейбір кішірейткіш жұрнақтар. – Қазақ
ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Лингвистикалық серия. –
1950. – 6-шығуы. – №82. – 34-39-бб.
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1951
Қазақ əдебиет тілінің кейбір мəселелері туралы. – Кітапта:
И.В. Сталин жолдастың еңбектері негізінде қазақ тіл білімінің
мəселелері. – Алматы: Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, 1951.
Қазақ тіліндегі сын есімнің шырайлары. – Алматы: Қазақ
ССР Ғылым академиясының баспасы, 1951. – 90 бет.
Досқараев Ж., Мұсабаев Ғ. Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері. – Алматы: Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, 1951. – 110 бет.
Об изучении истории казахского языка в свете трудов
И.В. Сталина. – Вестник АН КазССР. – 1951 . – №9.
Қазақ тілі граматикасының кемшіліктері. – Социалистік
Қазақстан. – 1951. – 24 ноябрь (С. Аманжолов, И. Ұйықбаев,
А. Əбілқаевтардың 6-7 кластарға арнап жазған грамматикасына
сын).
Маңғыстаудағы адайлар тілінің кейбір өзгешеліктері. –
Досқараев Ж., Мұсабаев Ғ. Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері. – Алматы, 1951. – 81-89-бб.
1952
Мұсабаев Ғ., Аралбаев Ж. Қазақ тіл білімінің зəру мəселелері. – Қазақстан коммунисі. – 1952. – №6.
Қазақ тіл біліміндегі қателіктер мен кемшіліктер тез
жойылатын болсын. – Социалистік Қазақстан. – 1952. – 14 сентябрь.
Мусабаев Г., Аралбаев Ж. Против попыток возродить марризм казахском языкознании. – Казахстанская правда. – 1952. –
19 октябрь.
Некоторые вопросы развития казахского языка. – Казахстанская правда. – 1952. – 3 сентябрь.
Становление и развитие казахского литературного языка
и вопросы казахской диалектологии (Доклад, выносимый
на обсуждение дискуссии по некоторым вопросам казахского
языкознания). На правах рукописи. – Алма-Ата, 1952. – 63 стр.
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Н. Сауранбаев, А. Искаков, Х. Махмудов, М. Балакаев, Г. Мусабаев. К итогам дискуссии по некоторым вопросам казахского
языкознания. – Вестник АН КазССР. – 1952. – №6.
1953
О казахском литературном языке. – Казахстан. – 1953. – №6.
Орыс тілінен қазіргі қазақ тіліне ауысқан сөздердің жазылуы. – Қазақстан мұғалімі. – 1953. – 6 март.
Қазақ тілі сөздік құрамының кейбір мəселелері. – Қазақ ССР
Ғылым академиясының Хабаршысы. – 1953. – №6. – 20-37-бб.
Ермеков А., Сыздықова Р., Мұсабаев Ғ., Айдарбеков А. Қазақ
тілі. Учебник казахского языка для 5-7 классов русских средних
школ. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1953.
Ермеков А., Сыздықова Р., Мұсабаев Ғ., Айдарбеков А. Қазақ
тілі. Учебник казахского языка для 8-10 классов русских средних
школ. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1953.
Қазіргі қазақ тілінің бір томдық түсіндірме сөздігінің инструкциясы. Қолжазба құқығында. Алматы, 1953 (құрастырушылардың бірі).
1954
Махмудов Х., Мусабаев Г. Казахско-русский словарь. Ответ.
редактор Мусабаев Г. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1954.
Русско-казахский словарь. Составители: А. Искаков, Х. Махмудов, Г. Мусабаев. Под общей редакцией проф. Н.Т. Сауранбаева. – М.: Гос. изд. иностр. и нац. словарей. – 1954.
Қазіргі қазақ тілі (лексика, фонетика, грамматика). Авторлар коллективі: Балақаев М., Сауранбаев Н., Кеңесбаев С., Исқақов А., Мұсабаев Ғ. Жауапты редакторлар: М. Балақаев, А. Исқақов. – Алматы: Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, 1954.
1955
Қосымша дай/дей, тай/тей туралы. – Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Филология жəне искусствотану сериясы. – 1955. – 3-4-шығуы.

Қосымша

631

1956
Тағы да терминдер туралы. – Қазақ əдебиеті. – 1956. – 30 ноябрь.
Əдеби мұраны бұрмалаушылыққа қарсы: [Кейбір фольклор шығармаларының текстологиясы жайында]. – Қазақ əдебиеті. – 1956. – 13 апрель.
О двухтомном толковом словаре казахского языка. – В кн.:
Координационное совещание по вопросу составления толковых
словарей тюркских языков (24–26 октября, 1956 года, Баку). Тезисы докладов. – Баку, 1956. – С. 7–8.
1957
Педагог-ғалым: [Академик І. Кеңесбаевтың туғанына 50 жыл
толуына байланысты жазылған мақала]. – Коммунизм таңы. –
1957. – 15 февраль.
Қадірлі ұстаз: [Профессор Қ. Жұбанов туралы]. – Қазақстан
мұғалімі. – 1957. – 5 декабрь.
Мұсабаев Ғ., Тұрсынбеков Б., Шауғынбаев Ш. Қазақ тілін
оқытуға бұлай қарауға болмайды. – Қазақстан мұғалімі. – 1957. –
14 ноябрь.
Талантливой советский ученый: [О творческой деятельности проф. С.К. Кенесбаева]. – Казахстанская правда. – 1957. –
16 февраля.
Скромный и требовательный: [О профессоре К. Жубанова]. – Учитель Казахстана. – 1957. – 5 декабря.
Кеңесбаев І., Балақаев М., Ысқақов А., Мұсабаев Ғ. Сауатты жазу – мəдениеттіліктің белгісі. – Социалистік Қазақстан. –
1957. – 20 октябрь; Коммунизм жолы. – 1957. – 24 октябрь.
Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Алфавит пен емле ережелерінің
кейбір өзгерістері туралы. – Халық мұғалімі. – 1957. – №7.
«И» əріпінің жазылуы. – Социалистік Қазақстан. 1957. –
15 июнь; Советтік Қарағанды. – 1957. – 30 июнь; Екпінді құрылыс. – 1957. – 19 июнь; Ленин туы. – 1957. – 19 июнь; Коммунизм
жолы. – 1957. – 21 июнь.
Қазақ тілі орфографиясын тез үйренейік. – Лениншіл жас. –
1957. – 12 июнь.
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Қазақ əдеби тілін дамытқан эпопея. – Кітапта: Қазақтың
тұңғыш эпопеясы. М. Əуезовтің «Абай» жəне «Абай жолы» романдары туралы 1957 жылы март айында болған творчестволық
конференциясының материалдары. – Алматы, 1957.
1958
Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Көрнекті ғалым. – Жұлдыз. –
1958. – №6 (Проф. Қ. Жұбанов туралы).
Көрнекті ғалым: [Проф. С. Аманжоловтың творчествосы туралы]. – Социалистік Қазақстан. – 1958. – 30 январь.
[Выступление на координационном совещании по проблемам
глагольного вида и сложноподчиненного предложения в тюркских
языках]. – Вопросы грамматики тюркских языков. – Алма-Ата,
1958.
Біріктіріліп жазылатын сөздер. – Қазақ тілі мен əдебиеті. –
1958. – №6.
Жаңа орфографияның жаңалықтары. – Ленин туы. – 1958. –
11 июнь; Коммунизм туы. – 1958. – 7 июнь; Ленин жолы. – 1958.
– 20 июнь; Коммунизм жолы. – 1958. – 8 июнь; Советтік Жетісу. –
1958. – 10 июнь; Көкшетау правдасы. – 1958. – 10 июнь; Семей
правдасы. – 1958. – 24 июнь; Советтік Қарағанды. – 1958. – 1 июль;
Социалистік құрылыс. – 1958. – 17 июнь; Қызыл ту. – 1958. –
20 июнь; Коммунизм жолы. – 1958. – 4 июль.
Поэзия жаны – көркем тіл. – Жұлдыз. – 1958. – №2.
1959
Из истории аффиксов казахского языка: [К истории аффикса -дай, -дей]. – Известия АН КазССР. Серия филологии и искусствоведения. – 1959 (1958). – Вып.1–2 (8–9).
Қазақ тіліндегі кейбір сөздердің этимологиясы жайында. –
Қазақ тілі мен əдебиеті. – 1959. – №2. – 91–95-бб.
Махмудов Х., Мусабаев Г., Бегалиев Г. Краткий казахскорусский словарь. – Алма-Ата, 1959 (Под ред. Г. Мусабаева).
Современный казахский язык. 1. Лексика (Учебник каз.
языка для филол. факультетов педвузов и университета). – АлмаАта, 1959. – 141 с.
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Поэзия туралы ойлар. – Қазақ əдебиеті. – 1959. – 16 январь.
Махмудов Х., Мусабаев Г., Бегалиев Г. Краткий русскоказахский словарь. – Алма-Ата, 1959 (Под ред. Г. Мусабаева).
1960
Лексика современного казахского языка. Автореферат диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических
наук. – Алма-Ата, 1960.
Мұсабаев Ғ., Хасенова А., Сыздықова Р., Арғынов Х. Орфографиялық сөздік. – Алматы, 1960.
Махмудов Х., Мұсабаев Ғ., Қордабаев Т. Орысша-қазақша
мектеп сөздігі. – Алматы, 1960.
1961
Махмудов Х., Мусабаев Г., Бегалиев Г. Казахско-русский разговорник. – Алма-Ата, 1961.
Русско-казахский терминологический словарь. Термины
делопроизводства // Мусабаев Г., Сулейменова Б. Орысша-қазақша терминология сөздігі. 1. Термины делопроизводства. – Алма-Ата, 1961.
1962
О нормах казахского литературного языка. – В кн.: Всесоюзная конференция, посвященная закономерностям развития
литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Тезисы докладов. – Алма-Ата, 1962. (Совместно с С.К. Кенесбаевым
и др.).
Емле – тілдің жаны. – Социалистік Қазақстан. – 1962. – 24 август.
Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі. Лексика, фонетика. – Алматы, 1962. – 302 б.
Современный казахский язык. Фонетика и морфология. –
Алма-Ата, 1962 (Один из авторов).
1963
Бір сөздің тарихы: [Ту тігу, ту көтеру дегендегі ту сөзінің
шығу төркіні жөнінде]. – Жұлдыз. – 1963. – №11. – 153–154-бб.
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Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. – Алматы, 1963 (Құрастырушылардың жəне редакциясын басқарғандардың бірі).
1965
К вопросу о словообразовании. – В кн.: Исслования по грамматике и лексике тюркских языков. – Ташкент, 1965. – С. 18–25.
Мұсабаев Ғ., Исабаев А. Құнды еңбек: [Рец.: Арғынов X.
Құрмалас сөйлем синтаксисінің методикасы. Алматы, 1965]. –
Қазақстан мұғалімі. – 1965. – 25 март.
Мұсабаев Ғ., Болатов Ж. Педагог-ғалым: [Проф. Т. Қордабаев
туралы]. – Қазақстан мұғалімі. – 1965. – 23 декабрь.
Мұсабаев Ғ., Махмұтов А. Эпиграфиялық экспедиция материалдарынан. – Кітапта: Қазақ тілінің тарихы туралы зерттеулер. Мақалалар жинағы. – Алматы, 1965. – 162–182-бб.
Жұмбақ сан, жұмбақ тіркестер. – Жұлдыз. – 1965. – №11. –
149-152-бб.
1966
Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. 1-бөлім. Университет пен педагогикалық институттардың филология факультеттерінің студенттері үшін көмекші құрал. – Алматы, 1966.
Үлкен ғалымның бағалы еңбегі: [Рец.: Қ. Жұбанов. Қазақ
тілі жөніндегі зерттеулер. Алматы. 1966]. – Социалистік Қазақстан. – 1966. – 9 июль.
Мусабаев Г., Айдаров Г. Сыр-Дарьинская надпись. – Вестник АН Каз ССР. – 1966. – №6. – С. 85-86.
1967
Қазақ тілінің грамматикасы. 1. Морфология. – Алматы,
1967 (Авторлардың бірі).
Мұсабаев Ғ., Махмұтов А. Ақсу алқабындағы көне мұралар. – Өмір нұры. – 1967. – 15 июнь.
Кегенская надпись. – Вестник АН КазССР. – 1967. – №3. –
С. 83–85.
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1968
Көне тілдің көрікті қазынасы. – Жұлдыз. – 1968. – №3. – 156160-бб.
1969
Некоторые сведения о жизни Махмуда Кашгари. – В кн.:
Исследования по тюркологии. – Алма-Ата, 1969. – С. 48–62.
Тіл білімінің білікті ұстазы: [Х.Х. Махмудов жөнінде]. –
Социалистік Қазақстан. – 1969. – 16 октябрь.
Некоторые вопросы взаимодействия казахского языка с
другими языками. – В кн.: Взаимодействие и взаимообогащение
языков народов ССР. – Москва, 1969. – С. 232-234.
1970
Юллы ақын мұрасынан. – Жұлдыз. – 1970. – №3. – 144-149-бб.
Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Ұстаздардың ұстазы: [Профессор
Қ. Жұбанов жөнінде]. – Жұлдыз. – 1970. – №1. – 156-159-бб.
1971
Күл-тегін ескерткіші. – В кн.: Эпиграфика Казахстана. Вып. 1. –
Алма-Ата, 1971. – Б. 141–156.
Некоторые итоги эпиграфической экспедиции Института языкознания АН КазССР. – В кн.: Мусабаев Г.Г., Махмудов
А.М., Айдаров Г. Эпиграфика Казахстана. Вып. 1. – Алма-Ата,
1971. – С. 5–24.
Кегенская надпись. – В кн.: Мусабаев Г.Г., Махмудов А.М.,
Айдаров Г. Эпиграфика Казахстана. Вып. 1. – Алма-Ата, 1971. –
С. 24–28.
Мусабаев Г., Айдаров Г. Сырдарьинская надпись. – В кн.:
Мусабаев Г.Г., Махмудов А.М., Айдаров Г. Эпиграфика Казахстана. Вып. 1. – Алма-Ата, 1971. – С. 28-30.
О памятнике Кюль-Тегина. – В кн.: Мусабаев Г.Г., Махмудов А.М., Айдаров Г. Эпиграфика Казахстана. Вып. 1. Алма-Ата,
1971. – С. 109–141.
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Ысқақов А, Мұсабаев Ғ., Хасенов Ə., Əбілқаев А. Шындыққа
жүгінсек... («Қазақ əдебиеті газетінің 1971 жылғы 15 қаңтарындағы 3-санында жарияланған Ə. Төлеуовтің «Мұны қалай түсінеміз?» деген мақаласына байланысты). – Қазақ əдебиеті. –
1971. – 19 март.
1972
Орфографиялық сөздік. Өңделіп, толықтырылып 3-басылуы. – Алматы, 1972 (Құрастырушылардың бірі).
[Баспасөз тілінің мəдениетіне арналған ғылыми-практикалық
конференцияда сөйлеген сөзі]. – Кітапта: Тіл мəдениеті жəне баспасөз. Баспасөз тілінің мəдениеті жөніндегі ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Алматы, 1972. – 154-158-бб.
Кенесбаев С., Мусабаев Г., Неталиева Х. Об алфавите казахского языка. – В кн.: Вопросы совершенствования алфавитов
тюркских языков. – Москва, 1972. – С. 66-74.
1973
Кенесбаев С., Мусабаев Г., Неталиева Х. Орфография казахского языка. – В кн.: Орфография тюркских литературных
языков СССР. – Москва, 1973. – С. 103-117.
Историческая диалектология казахского языка (к вопросу
о племенных диалектах). – В кн.: VII региональная конференция
по диалектологии тюркских языков (15–17 мая 1973 г.). Маловские
чтения (18 мая 1973 г.). Тезисы. – Алма-Ата, 1973. – С. 22-26.
Мусабаев Ғ., Махмутов А., Айдаров Г. Эпиграфика Казахстана. Вып. 1. – Алма-Ата, 1973. – 163 с.
1975
Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі. Лексика, фонетика. – Алматы, 1975. – 302 б.
1976
Эпиграфика и письменность на территории Казахстана. –
В кн.: Советская тюркология и развитие тюркских языков в СССР:
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(Всесоюзная тюркологическая конференция, 27–29 сентября
1976 г. Секция №1 тезисы докладов и сообщений). – Алма-Ата,
1976. – С. 183-184.
1977
Мұсабаев Ғ., Сүлейменова Б., Жанұзақов Т. Бағалы еңбек:
[Рец.: І. Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Алматы,
1977]. – Социалистік Қазақстан. – 1977. – 3 июль.
1978
Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Толықтырылып, түзетіліп 2-басылуы. Құрастырушылар: А. Əбдірахманов, Г. Жəркешова, І. Кеңесбаев, Б. Қалиев, А. Қалыбаева, Т. Қордабаев, Ғ. Мұсабаев, Ə. Мұсалдаев, Қ. Неталиева. – Алматы, 1978. – 480 б.
Русско-казахский словарь. І том (А-О). Под общей редакцией
Г. Мусабаева. – Алматы, 1978.
1981
Русско-казахский словарь. ІІ том (О-Я). Под общей редакцией Г. Мусабаева. – Алматы, 1981.
1987
Кенесбаев С., Мусабаев Г., Неталиева Х. Орфография казахского языка. – В кн.: Исследования по казахскому языкознанию. – Алма-Ата, 1987, С. 338-349.
Махмудов Х., Мусабаев Г. Казахско-русский словарь. – Алма-Ата, 1987. – 507 с.
Кенесбаев С., Мусабаев Г., Искаковым А., Сыздыкова Р.
О нормах казахского литературного языка. – В кн.: Исследования по казахскому языкознанию. – Алма-Ата, 1987. – С. 130-143.
1988
Қазақ тілі тарихынан. – Алматы, 1988. – 136 б.

638

Қосымша

2008
Қазақ тіл білімінің мəселелері («Тіл білімінің озық үлгілері»
сериясы бойынша»). – Алматы: «Арыс» баспасы, 2008. – 472 бет.

Ғ. МҰСАБАЕВТЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ ТУРАЛЫ
Абдрахманов А. Қалиев Ғ. Сөздіктегі кейбір кемшіліктер жайында. – Социалистік Қазақстан. – 1954. – 17 октябрь (1954 жылы
басылған қазақша-орысша сөздігіне сын).
Аралбаев Ж., Сарыбаев Ш. Казахско-русский словарь. – Казахстанская правда. – 1954. – 12 май. (Рец.: Махмудов Х., Мусабаев Г.
Казахско-русский словарь. Алма-Ата, 1954).
Аспандияров Б. Издание, требующее переработки. – Советский Казахстан. – 1955. – №4. (Рец.: Махмудов Х., Мусабаев Г. Казахско-русский словарь. Алма-Ата, 1954).
Биоблиографический словарь. Сост.: Сарыбаев Ш.Ш., Нурмагамбетов А., Абилхасимов Б. – В кн.: Развитие казахского советского языкознания. – Алма-Ата, 1980. – С. 169-243 (Ғ. Мұсабаевтың да өмірбаяны берілген).
Жиыстырған Ғ.ƏНЕС

МАЗМҰНЫ
Құрастырушыдан ............................................................................ 3
І. Қазақ тіліндегі сын есімнің шырайлары ................................... 9
ІІ. Қазіргі қазақ тілі (лексика) .................................................... 111
ІІІ. Қазақ тілі тарихынан ............................................................ 349
ІV. Лексика современного казахского языка ............................ 501
V. Ғылыми мақалалар ................................................................. 545
Қосымша ...................................................................................... 627

Ғайнетдин МҰСАБАЕВ
ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ
Редакторы Төлеубек Алпысбаев
Корректоры Шəрипа Жамықаева
Беттеуші Нұрбүбі Садықова
Суретші Нағым Нұрмағамбетов

Басуға 28.08.2014 қол қойылды.
Пішімі 60х90 1/16 . Офсеттік қағаз.
Баспа табағы 40,0. Шартты баспа табағы 40,0.
Таралымы 4000 дана.
ЖШС «Абзал-Ай»
050009, Алматы қаласы
Абай даңғылы, 143, 425-кеңсе
тел/факс: 8(727) 394 38 32, 385 74 67
E-mail: Bekbosin-serik60@mail.ru

