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СӨЗДЕР СӨЙЛЕЙДІ

Сөздердің қолданылу тарихынан
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Бұл еңбегімді әкем Сәтіғали Құтқожин мен 
анам Жеміс Қалуқызының рухтарына арнаймын.

Автор

АЛҒЫ СӨЗ

Қалың жұртшылық, оның ішінде жастар мен мектеп оқушылары 
сүйіп оқитын батырлар жырлары мен лирикалық эпостарда, XV-
XIX ғасырларда өмір сүрген қазақтың ақынжырауларының өлең-
толғауларында, бағзы заманнан келе жатқан мақал-мәтелдерде, 
сондай-ақ кейбір ежелден қалыптасқан сөз тіркестерінің құрамында 
бұл күнде аса көп қолданылмайтын, мағынасы күңгірт тартқан не-
месе мүлде түсініксіз біраз сөздер кездеседі. Сонымен қатар қазірде 
жиі айтылатын актив сөз болғанымен, жырлар мен ертеректегі өлең-
толғауларда беретін мағынасы бұл күнгіден басқаша келетіндері тағы 
бар. Мысалы, батырлар жырларында жиі кездесетін:

Мінгенде аты ала-ды, 
Қылшық жүнді қара-ды, – 

деген жолдардағы ала сөзі – қазіргі «шұбар» деген түсті білдіретін 
сөз емес, «жылқы», оның ішінде «азбан» деген мағынадағы сөз (ала 
~ алаша ~ алаша ат: орыстың лошадь дегені осы тіркестен шыққан 
деген пікірлер бар).

Немесе XV-XVI ғасырларда өмір кешкен Шалкиіз (Шәлгез), 
Қазтуған, Доспамбет жырауларда:

Толғамалы ала балта қолға алып, 
Топ бастадым, өкінбен... 
Ала балта суырысып, 
Тепсінісіп келгенде...– 

деген тармақтар бар. Мұндағы ала сөзі де түске қатысты емес деп 
ойлаймыз, бұл – «ұрыс балтасы» деген мәнде, яғни «өлтіру, қырып-
жою» мағынасындағы сөз. Бұдан басқа да ала сөзі қатысқан «ұрыс, 
соғыс, қырып-жою, бүліншілік» деген ұғымдағы туынды сөздер мен 
тіркестер тілімізде едәуір: алапат, алау, алаулау, ала сүргін, ала 
қырғын т.т.Мысалы, қазіргі тілімізде алаулау сөзінің «соғысу, шабу-
ылдасу» мағынасы ұмыт болған, ал Махамбет ақында (XIX ғ.):

Алты күндей алаулап, 
Он екі күндей ой ойлап – 

деген жолдардағы алаулау етістігі көрсетілген көне мағынасында 
қолданылып тұр.
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Ала сөзінің ертеректегі берген мағыналары әлдеқайда көбірек 
болған. Мысалы, ала топалаң, алай-түлей, ала сапыран, алас-қапас 
дегендердегі ала сөзінде «бейберекет, тәртіпсіз, ретсіз, анық емес» 
деген мән бар. Осы мән ауа райына, табиғат құбылыстарына қатысты 
айтылатын ала құйын, ала көлеңке, алағаншық боран, ала таң, елең-
алаң сияқты сөздерде де байқалады.

Эпостық жырлар мен ертеректегі ақын-жыраулар мұраларында 
ғана емес, өлеңдері көкейімізге ұялап, сүйіп оқитын, көп жерін жатқа 
білетін күні кешегі Махамбет өлеңдерінде де арнайы түсіндіруді 
қажет ететін сөздер мен сөз тіркестері кездеседі. Мысалы, атақты 
«Ереуіл атқа ер салмай» деп басталатын өлеңіндегі ереуіл – монғол 
тілінің «тың, мықты» деген ұғымды білдіретін эруул сөзінің қазақша 
тұлғасы болу керек.

Кейбір жеке сөздер мен қалыптасқан тіркестердің де бұл күндегі 
қолданылуы, яғни беретін мағынасы мен ертеректегі қолданысы 
бірдей еместігі байқалады. Мысалы, ауыр сөзін қазір біз салмаққа 
байланысты ұғымда (ауыр жүк) немесе осы ұғымнан шыққан ауы-
спалы мәнде ауыр сөз, ауыр тиді, жумыстың ауыры деген сияқты 
тұстарда айтамыз. Ал бұрын бұл сөз ауыр жұрт, ауыр қол деген 
тіркестерде де келіп, «көп, сансыз» деген ұғымды да білдірген.

Көне өлең-жырларда кездесетін, қазіргі көпшілік оқырманға 
түсініксіз бірқатар бейтаныс сөздер, оның ішінде, әсіресе араб-пар-
сы сөздері мен көне түркі сөздері: қару-жарақ, киім-кешек атаулары 
бірқатар кітаптар мен оқулықтарда, хрестоматиялар мен жинақтарда 
мүмкіндігінше түсіндіріліп отырған. Бірақ кей сәттерде қате 
түсіндірілгендері де аз емес.

Сондай-ақ контекске қарап ұғуға болатын көбеген, кебенек, жо-
сын, түлей (Түлкі жортпас түлейден), барым (Талауға салды барым-
ды), кіреуке (Кіреуке тонды жамылып), сана (Қайда барып төгемін 
ішімдегі сананы), үдере, үдеру (Үдере көшіп барады немесе: Кей жер-
де жаяу үдеріп...), кен (Әзіреті Қаратау Әулиенің кені еді), сан (он сан 
ноғай, алты сан қазақ) сияқты сөздердің де сол контекстегі мағынасын, 
түптөркінін ашып берудің артықтығы болмайды. Бұлардың сырын, 
тегін, мән-мағынасын біле жүру, бір жағынан, қалың көпшілік үшін 
қызғылықты болса, екінші жағынан, ана тіліміздің байлығын игере 
түсулеріне, мұндай сөздерді орнымен қолдана білулеріне көмектеседі.

Әрине, ертегі-жырлардағы, бұрын өткен ақын-жыраулар шығар- 
маларындағы сөздердің басым көпшілігі – бұл күнде де қалың 
оқырманға әбден таныс, мән-мағынасы түсінікті сөздер. Баса айта 
кететін нәрсе – қазақтың бай ауыз әдебиеті мен өткен ғасырларда өмір 
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сүрген ақын-жырауларының тілі қазіргі көпшілікке де өте түсінікті, 
анық болып келеді, өйткені бұлар – қазақтың жалпыхалықтық сөйлеу 
тілінің негізінде жырланған мұралар. Бірақ сонымен қатар бұларда 
жырланған тақырыпқа, көнеден келе жатқан образдарды пайдалануға, 
ескі тұрмыс-салтқа байланысты бұл күнде ұмыт бола бастаған не-
месе мүлде ұмытылған я болмаса мағынасы өзгерген сөздер мен 
тіркестердің кездесуі – табиғи да заңды. Сондай сөздердің сырын 
біліп, қолданылған жеріндегі мағынасын түсіну, олардың түптөркінін 
танып отыру өте қажет деп білеміз. Әсіресе бұл – мектеп оқушылары 
мен студенттерге, атап айтқанда, болашақ мұғалім, филолог-ғалым, 
журналист, жазушы, ақындарға өте-мөте қажет болмақ. Жалпы бұлар 
ғана емес, кім-кімге де ана тілінің сөз сырына үңілу артық болмайды. 
Ұлы Абай айтқандай, «пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде 
ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін 
іздеген кезі өмірінің ең бір қызықты уақыты болып ойында қалады». 
Ал ана тілінің бары мен бояуын, сөздерінің нәрі мен нақышын 
қызықты құбылыс деп, оны білмекке ұмтылу да бір ғанибет болар 
деп ойлаймыз. Әсіресе бүгінгідей ана тіліміз – қазақ тілінің дәрежесі 
көтеріліп, әлеуметтік жүгі артқан кезде, осы тілдің барша байлығын 
игеру, тарихын білу – рухани парызымыз болмақ.

Бұл еңбек – тіл мамандарының аз ғана тобына арналған таза 
лингвистикалық талдау емес. Мұндағы көздеген негізгі мақсатымыз 
белгілі бір сөздің не сөз тіркесінің бұрынғы және қазіргі қолданысына, 
яғни сөз мағынасының өзгерісіне, дамуына (эволюциясына) назар  
аудару. Сонымен қатар талдаған бірсыпыра сөздердің түптөркінін, 
яғни қай тілдікі екенін, көне-жаңа сөз екенін де ашьш беруді көздедік. 
Бұл әрекетіміз көбінесе сөздің көне түркілік немесе монғол, араб, 
парсы тілдеріне тән сипатын айқындау түрінде жүргізілді.

Өткен дәуірлердегі өлең-жырларда, мақал-мәтелдер мен қалып- 
тасқан тіркестерде кездесетін бейтаныс, көне, кірме сөздерді түгел 
теріп талдауды мақсат еткеніміз жоқ. Бұл – әзірге мүмкін емес шаруа. 
Біз бұл еңбекте әзірге өзіміз іздеп тапқан материалдарды (сөз тал-
дауларын) ғана ұсынып отырмыз. Сондықтан осы ретпен зерттеуді, 
талдауды қажет ететін сөздер мен тіркестер әлі де баршылық екенін 
ескертеміз.

Біз бұл кітапта жеке сөздер мен тіркестердің он томдық «Қазақ 
тілінің түсіндірме сөздігінде», этимологиялық, диалектологиялық 
сөздіктерінде көрсетілмеген мағыналарын ашуға ұмтылдық. 
Сөздіктер мен жеке еңбектерде берілген кейбір жаңсақ түсіндірмелер 
мен талдауларды сөз етіп, өз анықтамаларымыз бен болжамдарымыз-
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ды ұсындық. Әрине, кейбір сөздердің көне түркі тілдерінде немесе 
монғол, парсы, араб тілдерінде, сондай-ақ орта ғасырлар мен қазіргі 
түркі тілдерінде берген мағынасын, тұлғасын көрсете талдаған кейбір 
сәттеріміз тіл зерттеуші түрколог мамандар үшін жаңалық болмас, 
бірақ қарапайым оқырман жұртшылығына қызғылықты болар деген 
ойдамыз.

Ең соңғы ескертеріміз – біздің барлық пікіріміз (талдаулары-
мыз) бастан-аяқ дұп-дұрыс, ешбір талассыз деуден аулақпыз. Кейбір 
ізденістеріміз әрі қарай қарастыра түсуді, ғылыми дәлелдерді 
көбірек қамтуды керек ететінін сеземіз. Сөйте тұра ұсыну себебіміз 
– өзге зерттеушілерге ой салуды көздеуімізге, ана тіліміздің барша 
байлығын айқындай түсуге жол ашуды ниет етуімізге байланысты.

Сөйтіп, ертедегі ұшан-теңіз әдеби мұрамыз бен сөйлеу тілімізде 
кездесетін бұл күнде не мүлде түсініксіз немесе мән-мағынасы 
өзгеше түсетін бір алуан сөздердің сырын ашу үшін олардың өздерін 
«сөйлеттік». Бұл сөздер тек өз табиғатын таныту үшін ғана сөйлеп 
қоймайды, халқымыздың өткендегі тарих көшінен де хабар береді.

Кітаптың құрылымы жайында. Бұл кітапта әңгіме болатын 
сөздер мен тіркестер оқырманның тез тауып алуы үшін, алфавит 
тәртібімен берілді. Кей сәттерде сөзтізбеге (реестрге) жеке сөз емес, 
сөз тіркесі алынды. Сондай-ақ енді бір тұстарда алфавит жағынан әр 
жерде тұруға тиіс екі-үш сөз бір реестрде берілді. Мысалы, бұлан, 
құлан немесе: азамат, шора/шоры, жолдас дегендер бірінші сөздің 
алфавиттегі орнымен берілді. Мағынасы жағынан біртектес (мысалы, 
жабайы жан-жануарлардың атауы) немесе синоним сөздер көбінесе 
осылайша қосақталып ұсынылды.

Бірқатар сөздердің екі-үш түрлі жазылып жүргендері кездеседі, 
оларды ортасына тік сызықша қойып, қатар бердік. Мысалы: күдері/
кедіре/күдіре/көдіре; қазына/қазине т.т. Баяндау мүмкіндігінше 
көпшілік қауымға түсінікті стильде (мәнерде) жүргізілді, дегенмен 
барлық талдау ғылыми негізге сүйенгендіктен, кейбір лингвистикалық 
терминдер қолданылып отырды. Оның үстіне ғылыми ақпарат, яғни 
мәлімет алынған көздер (сөздіктер, кітаптар, зерттеулер, жинақтар 
т.б.) көрсетіліп отырды.

Осы еңбектің 1980 жылғы басылымында екі тілдік сөздіктерден 
алынған материалдар (аудармалар, түсініктемелер) және орыс 
тілінде жазылған кітаптардан келтірілген дәйексөз (цитаттар) ау-
дарылмай, түпнұсқаша орысша берілген болатын. Ол кезде біздің 
кітаптарымызды оқитындар тек Қазақстанды, одан қалды бұрынғы 
Одақты мекендеген қазақтар ғана болатын, ал олардың орыс тілін де 
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қоса білетіндігі аян. Енді қазақ тіліндегі кітаптарды шет елдердегі 
қандас бауырларымыз да, түркі тілдес шетелдік өзге туыстар 
да оқитын күн туған қазіргі кезеңде оларға орыс тіліндегі текст 
дәйексөздерін түсінулері қиынға соғатынын ескеріп, орысша аудар-
малар мен түсіндірмелерді, дәйексөздерді қазақша аударып беріп 
отырдық, бірақ ғылыми дәлдік үшін материал алынған көздер жақша 
ішінде көрсетіліп отырылды. Олар қысқартылып берілді. Мұндай 
кітаптардың аталуы, шыққан жері, жылы толық жазылған тізім осы 
еңбектің соңында берілді. Сөздіктердің сілтемесі де жақша ішінде 
мейлінше қысқартылды. Мысалы, (Будагов, I, 752) деген сілтеме  
Л. Будаговтың 1869, 1871 жылдары I, II том болып Санкт-Петербуртте 
шыққан «Сравнительный словарь турецко-татарских наречий» де-
ген сөздігінің I томының 752-беті дегенді білдіреді. Немесе ДС, 
573 деген жақша ішіндегі қысқартулар «Древнетюркский словарь» 
(Ленинград, 1969) деген кітаптың 573-беті дегенге сілтейді. Жеке 
авторлардың еңбектеріне жасалған сілтемелер де жақша ішіне қысқа 
түрде көрсетілді, олардың да толық аты-жөнін кітап соңынан табуға 
болады.

Көпшілік оқырманға таныс болмағандықтан, кейбір кітаптар мен 
сөздіктерден алынған материалдар латын немесе араб әріптерімен 
жазылған түрінен өзгертіліп, қазіргі жазуымызбен берілді.

Бұл кітапта кейбір сөздердің осы күнгі қазақ емлесі бойынша 
дұрыс жазылған түрлерімен қатар, өзгешелеу тұлғада жазылған жары-
спа қатары да (варианттары, дублеттері де) бар. Олар мысал алынған 
басылымда солайша жазылуына немесе сөз түбірінің о бастағы 
тұлғалануына байланысты келтірілді. Мысалы, абжылан/әбжылан, 
алапа/алафа, қарашы/қараша т.б. Бұл – әрине, осы сөздерді осылай-
ша екі-үш түрлі етіп жазу керек деген сөз емес.

Келесі бір ескертетін нәрсе – жырлардан, ақын-жыраулар мұра- 
ларынан алынған мысалдардың қай жылғы басылымнан келтіріл- 
гендігі, беті көрсетілмеді. Бір жырдың екі-үш не одан да көп басылы-
мы болды, сол сияқты Махамбет ақынның соңғы үш-төрт басылымы 
бар. Біз өлең жолдарын солардың барлығынан да алдық. Сондықтан 
кейде белгілі жырдың немесе өлеңнің бірер сөзі не әрпі оқырманның 
қолында бар басылымдағыдан басқаша болып тұрса, оны ұсынылып 
отырған кітапта кеткен қате не салақтық деп емес, сол мысалдың  
өзге басылымнан алынғандығының нәтижесі деп тану керек. Өйткені 
бір жырдың әртүрлі басылымында азды-көпті айырмашылықтары 
бар екендігі аян.
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Кітап соңында осында талданған сөздердің тізімі алфавит 
тәртібімен берілді. Олардың ішінде сөзтізбеге кірмей, жол-жөнекей, 
яғни өзге сөздерді талдау үстінде әңгіме объектісі болғандар да бар.

Университеттер мен педагогикалық институттардың филология 
факультеттерінде қазақ әдеби тілінің тарихымен қатар, қазақ тілінің 
тарихи фонетикасы, тарихи морфологиясы, тарихи лексикасы деген 
пән салалары оқытылады. Тарихи фонетика мен тарихи граммати-
кадан оқулықтар мен оқу құралдары біршама бар деуге болады. Ал 
қазақ тілі бойынша тарихи лексиокология саласына арнайы жазылған 
да, қосымша материал ретінде ұсынылған да еңбектер жоқтың қасы. 
Сондықтан осы сөздікте қазіргі қазақ тіліндегі кейбір сөздердің 
қолданылу тарихын, яғни мағыналық қозғалыс-өзгерістерін талдаған 
негізгі материал бойынша тарихи лексикология курсының бірқатар 
мәселелерін кітап соңында қысқаша баяндап, қосымша құрал ретінде 
ұсынып отырмыз.
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СӨЗДЕР СӨЙЛЕЙДІ

АБЖЫЛАНДАЙ ТОЛҒАНУ. Қазақтың эпостық жырларынан 
абжыландай толғанып деген сөздерді кездестіреміз. Мысалы, «Қыз 
Жібек» жырында Төлеген мен Қаршығаға Жібектің көшін тапқанға 
дейін кездесетін, бірінен бірі асып түскен сұлу қыздардың біреуі:

Алтынды қамшы қолға алып, 
Абжыландай толғанып, 
Бұралып кетіп барады, –

деп суреттеледі. Немесе «Алпамыс» жырында батырдың қарындасы 
балғын жас Қарлығаш та:

Алтыннан кемер байланып, 
Абжыландай толғанып, –

келе жатады. Бір ғажабы – бұл теңеу-образ сұлу қызды не батырды 
суреттегенде айтылады. Мысалы, жас батыр Алпамыс:

Саймандарын сайланып,
Алтыннан кемер байланып,
Абжыландай толғанып, 
Қызыл найза қолға алып, 
Шұбарға қарғып мінеді.

Осы жырдың 1961 жылғы басылымындағы (Алматы, «Ғылым» 
баспасы) ғылыми түсіндірмеде бұл тіркеске: «су жылан сияқты деген 
сөз, ол шапшаңдық пен тездіктің символы» деп анықтама берген.

Абжыландай толғанып деген теңеуді әдебиеттанушылардың 
көбі шапшаңдықты білдіретін немесе сұлу қыздың жүрісінде тал 
шыбықтай бұралған түрін суреттейтін образ деп таниды. Оған 
жыланның су ішіндегі тез қимылы, ирелеңдеген көрінісі негіз болып 
тұр деп біледі. Бұл – бір жағынан, абжылан дегенді сужылан (аб – 
парсыша «су») деп танудан шыққан түсінік. Сөздің бұл этимология-
сын (төркінін) бір кездерде тіл мамандары ұсынған болатын. Тіркестің 
ненің образы үшін қолданылғаны дұрыс көрсетілген, ал образға негіз 
болған нәрсе сужылан деп тану – жаңсақтық. Абжыланды сужылан 
деп ұққаннан кейін сужыланның «жүріс-тұрысын», «кескін-кейпін» 
іздеп, оның «тал бойынан» табылған қасиеттерін сұлу қыз бен батыр 
жігітті суреттейтін образды тіркеске икемдестіреді.

Ең алдымен, абжылан – сужылан ба? Жоқ. Ол жөнінде алғаш 
пікірді А.Махмұтов айты да осы сөздің төркінін жаңаша «төрітті» 
(тудырды). Зерттеуші мұндағы аб бөлігі парсы сөзі емес, кейбір түркі 
тілдеріндегі аба, ап сөзі дейді, якутша: аба, ап – «ащы дәм, суда 
өсетін улы шөптің тамыры» және «сиқыр, арбау, жадылау», алтай-
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ша: «екі жүзділік» деп келтіреді де, абжылан – «арбайтын, сиқырлы 
жылан», мұның ең бастапқы мәні – «улы жылан» деген этимология 
ұсынады (Этимол. сөздік, 17). Шынында да, якут тіліңдегі «сиқырлау, 
арбау, қызықтыру, магия» деген ұғымды білдіретін ап сөзінің төркіні 
– осы мәндегі монғолдық аб, һаб сөзі.

Егер абжылан дегеннің бірінші сыңары «сиқыр, арбау» мәніндегі 
сөз деп тапсақ, әрине, аб сөзі қазақ тіліне якут тілінен енді деуге 
болмайды. Ол – сірә, ежелгі түркі-монғолға ортақ сөздердің бірі бо-
лар. Бұл жорамалға саятын және бір дәлелді осы тіркестің толғану 
сөзімен келуінен іздеуге болады. Толғану сөзі қазірде негізінен «ой-
лану, терең ойға бату» деген ұғымда қолданылады. Ал бұл сөздің 
«жиырылу, оралу, бір нәрсені айналу, төңкерілу» деген мағынасы 
бұл күнде қазақ тілінде ұмытылған. Л. Будагов толғамақ (толғау) 
сөзінің өткен ғасырдағы қазақ тілінде «бір нәрсені орау, айналды-
ру» мағынасы бар екенін көрсетеді (Будагов, I, 752). Шағатай тілінде 
толғаштырмақ сөзінің ауыспалы мағынасының бірі «алдап соғу, ал-
дап түсіру» екенін тағы да осы Будагов сөздігі білдіреді.

Толға етістігінің ертедегі түркі тілдеріндегі бір мағынасы «орау» 
екендігін XI ғасырдағы Махмұт Қашқари сөздігі танытады. Ол өзіне 
жіп орап алды дегенді сол кездегі түркі тайпаларының бірқатары: 
ол өзүне йуң толғанды деп айтатындарын мысалға келтіреді (ДС, 
573). Сонда абжыландай толғану дегендегі толғану сөзі «ирелеңдеп 
жылжыған» немесе «шиырылып оралған» деген ұғымды, одан ба-
рып «арбаған, қызықтырған» деген ауыспалы мәнді білдіреді. Сірә, 
бүл тіркестің образдық қызметі жыланның әйтеуір жылжуына теңеу 
емес, оның адамды арбайтындай, қызықтыратындай көрінісіне теңеу 
болса керек.

Толғау (толғану) сөзі ауыспалы мәнде «қызықтыру» дегенді 
білдірер болса, абжыландай толғану деген тіркестің екі сөзінде де 
адамды өзіне тарту, қызықтыру ұғымын табамыз.

Абжылан (әбжылан) сөзін «арбаушы, сиқырлаушы, қызықты- 
рушы» деген образ ретінде қолдану тек жырда ғана емес, ақын-
жырауларда да кездеседі. Мысалы, Бұхар жырау (XVIII ғ.):

Ұрғашының жақсысы
Әбжыландай сумаңдап, 
Боз жорғадай бұлғады, – 

дейді. Немесе Жамбыл осы образды айдаһарға қатыстырып айтады. 
«Өтеген батыр» жырында айдаһар (қазақ ұғымында ол да – жылан):

Жүз құбылып толғанып, 
Өтегенді шақырды, – 
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деп келеді. Тек қана абжылан емес, жалпы жылан атаулыны арбаушы, 
сиқырлаушы образында ұсыну қазірге дейін жоқ емес. Мысалы, 
жазушы Ғабит Мүсірепов «Оянған өлке» романында Игілік бидің 
қонақ күтіп жүрген сылаң тоқалы Айғаншаны «қысыр жыландай 
жүйткіп жүр» деп суреттейді (Ғ. Мүсірепов. Таңд. шығ. 1955, II том, 
10).

Сөйтіп, бір кездерде абжыландай толғану деген тіркес образды 
білдіруге жұмсалған. Келе-келе жылан сөзінің көбінесе жағымсыз 
образға қатысты айтылатыны себеп болып, адамның жағымсыз 
іс-әрекетін бейнелеуге қолданылатын болған. Мысалы, Ілияс 
Жансүгіровтің мына өлеңінде:

Албасты Арқадағы аб(ы)жылан
Молда отыр ысқырынып, оқып Құран. 
Атты арбап, атан жұтып жатыр молда
Құранмен жем түсіріп жуан-жуан, –

деп ысқырынған абжыланды жағымсыз жемқор молданың образын 
беруге жұмсаған. Жамбыл да бір өлеңінде жыланды арбаушы, 
сиқырлаушы образ ретінде алса, келесі бір өлеңінде бұл атауды мүлде 
жағымсыз образды беруге қолданады:

Ысқырынып өрмелеген тау мен тасты
Мен көргем абжыланды сұры қашқан.

Бұл жолдарға қарағанда, ақын абжыланды сужылан деп түсінбеген: 
сужылан тау мен тасқа өрмелемейді ғой.

Тіпті қазіргі сөздіктер абжыландай толғанды деген тіркесті  
«айбат шекті, буырқанды» деп түсіндіреді (Кеңесбаев, 9). Бұл түсін- 
дірме, әрине, біржақты, ол – талданып отырған фразеологизмнің осы 
күнгі қолданысына қарай берілген анықтама. Бұл сияқты әрқилы 
танымдар − абжылан тіркесіндегі аб сөзінің «сиқыршы, арбаушы» 
мәнінің мүлде көмескіленуінен туған жайт, яғни соңғы дәуірлерде 
абжылан сөзі жалпы жыланның, тіпті улы жыланның синонимі 
ретінде таныла бастағаны байқалады. Өйткені қазіргі қазақ тілінің 
толық түсіндірме сөздігі абжылан сөзін: 1) үлкен жылан, 2) ауыспа-
лы мағынасы «жауыз, қанішер» деп көрсетеді (ҚТТС, 1974, I, 35).

Сөйтіп, осы талдаулардан кейбір сөздердің образдар жүйесі заман 
өткен сайын өзгеріп отырғаны көрінеді.

АБЫЗ. ХІХ ғасырдың орта тұсында жасап өткен Дулат 
Бабатайұлының бір өлеңінде:

Абыз демей, не дейміз, 
Шалы орнынан тұрған соң, −
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дейді. Мұндағы абыз сөзі, Л. Будаговтың көрсетуі бойынша, 
Қазан татарлары тілінде «оқымысты, білгір, сауатты адам», тобыл 
наречиесінде абзи «аға», абыз тотай, одан қысқарған абыстай 
«апай, дінбасы болған адамның әйелі, мұғалім әйел», башқұртша 
абсай «ана, шеше», абыз етмек, абызламақ «оқыту, ағарту», абызмақ 
«оқу, сауаттану» (Будагов, I, 4). Қазіргі қазақ тілінде абыз – көне 
сөз, «көп білетін, білгір, білімді адам» және «сәуегей, көріпкел» 
мағыналарын білдіреді (ҚТТС, I, 1974, 38). Соңғы мағынада жиірек 
қолданылатынын айтуға болады және қазақтардың абызы – «алдап 
соғатын» сәуегей емес, ақылды, халық құрметіне ие болған әрі жасы 
еңкейген адам екені байқалады. Мұхтар Әуезов «Еңлік-Кебек» 
пьесасында дана кейіпкердің образы етіп Абызды алуы да осыны 
дәлелдейді.

Абышқа (абшыйақ) сөзінің бірнеше фонетикалық вариантта 
құбылып келіп, бірқатар көне, тірі түркі тілдерінде немесе олардың 
диалектілерінде «қарт адам, қария, әйелдің ері, шал», кейде тіпті 
«кәрі әйел» ұғымын беретіні мәлім. Бұл сөздің түбірі – абы/абу/аба 
немесе абыш «шал». Ал аба – (түрлі фонетикалық вариантта) түркі-
монғол тілдерінде «әке, ата, әкенің ағасы» мағынасын беретін сөз. 
Қырғыз тілінде «қадірмен» мағынасын беретін абығый сөзінің аб/
аба тұлғасымен тамырластығы даусыз, өйткені жасы үлкен адам, ата, 
әке – қадірлі, құрметті адамдар.

Демек, бұл күнде сирек қолданылатын, көбінесе бұрынғы өлең-
толғаулар мен қазіргі тарихи, көркем шығармаларда кездесетін абыз 
сөзі өзінің түп тамырындағы «ата, әке, қарт адам» деген мағынасын 
да, одан ауысқан «көпті көрген білгір, сауатты, білімді адам» де-
ген мағынасын да көмескілендіріп, «дана, ақылшы, көреген қария»  
деген ұғымда жұмсалған, жұмсалатын сөз деп танимыз. Әрине, бұл 
сөздің қазақ тіліндегі қолданысында өзге тілдердегі және ертедегі 
мағыналық реңктері сақталғанын (қария адам болуы, көп нәрсені 
байымдай алатын білімді болуы, сәуегейлік қасиеттінің болуы т.б.) 
көреміз.

АҒА. XIX ғасырдың I жартысында жасап өткен атақты Махамбет 
Өтемісұлы ақында:

Сан шерулі қол болса, 
Батырлар болар ағасы, – 

деген жолдар, XVI ғасырда өмір сүрген Доспамбет жырауда:
Азаулының Аймәдет ер Доспамбет ағаның
Хан ұлына несі жоқ?
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Би ұлынан несі кем?
Азаулыда аға болған ерлер көп еді,– деген жолдар бар1. 

Ноғайлының Ер Шобан деген батыры Қабардының Биғазы 
дегенінің жылқысын айдап әкетіп бара жатқанда, артынан келген 
қуғыншыны айнытпақ болып, қасымда мынадай-мынадай мықты ба-
тыр-жолдастарым бар деп суреттегенде:

Қан жұқпас қайқы қара болат өтпеген....
Бұ жиынның ішінде
Ер Жақсымбет аға бар, –

дейді. Мұндағы аға сөзі Жақсымбет батырдың көркем эпитеті емес, 
ол қызметті ер сөзі атқарып тұр, бұл жердегі аға – «басшы, қолбасы» 
деген ұғымда келген термин іспетті сөз. Демек, жоғарыда келтірілген 
өлең жолдарындағы аға сөзі осы күнгі «жасы үлкен ер адам» деген 
мағынасынан басқаша қолданыста тұрғанын аңғартады.

Түркияда бұрын аға титулы әскери адамдарға, коменданттарға, 
янычарлардың бастықтарына берілетін атақ болған (Будагов, I, 60). 
Бұл пікірді өзге ғалымдар да растай түседі. Ортағасырлық түркі 
ескерткіші «Шейбани-намені» зерттеген шығыстанушы И. Березин: 
«Осман түріктері аға сөзіне «әскери мырза (әмірші), бастық мырза 
(господин) деген мағына берген»,– деп жазады (Библиотека восточ-
ных историков, изд. И. Березиным, Т. I. СПб, 1849, 20).

Орта ғасырлардағы хан сарайларында есік аға (ишик аға) деген 
жоғары лауазым да болған: «ишик аға – «сарай есіктерінің» биік 
табалдырығының бас күзетушісі, камергер. Орта ғасырлардағы 
хан сарайларындағы жоғары мәртебелі қызмет иелерінің бірі» 
(Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII вв., Алма-Ата, 
1969, 537).

Ертеректегі қазақ қауымында да аға сөзі басшыға, оның ішінде 
әскери басшыға да айтылатын дәреже мағынасын бергенге ұқсайды. 
Мысалы, Шалкиіздің:

Батыр жігіт жау бастар,
Аға жігіт қол бастар, – 

дегені қолды (әскерді) бастайтын жігіттің аға аталғанын дәлелдей 
түседі. Махамбет ақынның да:

Исатай деген ағам бар, 
Ақ кіреуке жағам бар, – 

1 Осы жерде және әрі қарай XV-XIX ғасырларда өмір сүрген Асанқайғы, 
Шалкиіз, Доспамбет, Қазтуған, Жиембет, Ақтамберді жыраулардан бастап, Дулат, 
Шортанбайларға дейінгі ақындардан келтірілген мысалдар «Ертедегі әдебиет 
нұсқалары» (1967), «Үш ғасыр жырлайды» (1965), «Алдаспан» (1967), «Ақберен» 
(1972) кітаптарынан алынды.
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дегенінде аға деп жасы үлкен адамды айтып отырған жоқ, қолбас- 
шыны, көтеріліске шыққан қарулы топ басшысын атап отыр. 
Қазақтың батырлар жырында:

Жүрмеймісің, құрдасым, 
Қол ағалық қыламын, – 

деген жолдарда қол ағалық тіркесі кездеседі. Мұнда да қол аға – 
«әскери басшы, қол басшысы» деген ұғымда. Аға сөзінің белгілі 
бір әскери топтың (құрамның) басшысы (командирі) деген атақты 
білдіргендігін XVI ғасырда қазақтан шыққан тарихшы-шежіреші 
жалайыр Қадырғали би Қосымұлының «Жами’ ат-тауарих» атты 
шығармасынан да көреміз: Уа Мүгеті баһадур мың кішінің бегі 
ерді, йа’ни мың ағасы. Мұнда бек сөзі мен аға сөзін синоним етіп 
ұсынған. Дәлірек айтсақ, аға сөзін парсыша әмір мен түркі термині 
бек сөздерінің қазақша баламасы етіп жұмсаған. Тарихшы бабамыз 
ана тілінің аға сөзін «әмірші, билеуші» мағынасындағы термин етіп 
қолданған. Оның терминдік, титулдық мәні жалқы есім – адам ат-
тарымен тіркесіп келтірілгенінде тіпті айқын көрінеді. Мысалы, 
Қадырғалидың шежіресінде Булад аға, Бүйінчік аға, Абдулла аға, 
Арғун ата деген лауазымды есімдер аталады. (Р. Сыздықова,  
М. Қойгелдиев. Қадырғали би Қосымұлы және оның «Жылнамалар 
жинағы». - Алматы, 1991). Аға сөзін әскери емес, жай «басшы, бас  
адам» мағынасында жұмсау да қатар жүрген. Мысалы, Сәкен 
Сейфуллин арғын Байдалы бидің сөзінен деп:

Рулы елге жарасар 
Үлгі айтатын ағасы, – 

деген жолдарды келтіреді (С. Сейфуллин, VI, 59), сол сияқты Сүгір 
ақын бір толғауында:

Кешегі өткен ер Сырым
Кіші жүздің ағасы, – 

деп, аға сөзін «ел басы, әлеуметтік (әскери емес) басшы» мағынасында 
жұмсайды. Қайткенде де өткен кезеңдерде аға сөзі «жасы үлкен ер 
адам» деген тура мағынасымен қатар, «бас, басшы, ел (ру, тайпа, 
халық) басшысы, әскери басшы (қолбасы)» деген ауыспалы мағынада 
да жиі қолданылып, терминдік сипатқа ие болған сөз екенін көреміз.

Аға сөзінің бір кездегі «бас, басшы» деген ауыспалы мағынасы 
ертеректе қалыптасқан ел ағасы, от ағасы (қазірде біріккен сөз 
ретінде бірігіп отағасы болып жазылады) деген тіркестердің бар 
екендігімен де дәлелдене түседі: ел ағасы – белгілі бір қауымның 
(айталық, ауылдың, рудың, атаның т.б.) басшы адамы, отағасы – бір 
шаңырақтың басты адамы, иесі. Кейін отағасы сөзінің мағынасы 
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жалпыланып, «жасы үлкен ер адам, сыйлы адам» дегенді білдіруге 
жұмсалып кеткені және көбінесе қаратпа сөз ретінде жұмсалатын 
болғаны байқалады. Ауыл ағасы, жігіт ағасы деген тіркестер де осы 
сияқты.

XV-XVI ғасырларда аға сөзінің осы күнгідей «бірге туғанның  
немесе туысқанның ішінде еркек кіндіктің жасы үлкені» деген не- 
гізгі мағынасы, әрине, болған. Бертін келе, XVIII-XIX ғасырларда, 
бұл сөздің «қолбасшы, әскери басшы» мағынасы солғындап, ол ау-
ыспалы мәнде қолданылғанда «жасы үлкен, сыйлы, құрметті адам» 
деген ұғымда жиірек жұмсала бастаған. Мысалы, Нұрым жыраудың 
(XIX ғ.):

Сағынып аңсап, аға деп 
Енді сәлем бере алман, – 

деген жолдарындағы аға – жасы үлкен, құрметті адам. Жырау бұл 
сөзді Өтембек деген жай адамға (әскер басына емес) айтады.

Сонымен, аға сөзінің негізгі мағынасынан ауысқан «қол басы, 
жүз басы, мың басы, түмен басы» деген ұғымы да қазақтың XV-XVII 
ғасырлардағы ақын-жырауларының тілінде қолданылған. 

АДЫРНА. Махамбет ақынның атақты жырларының бірінде: 
Адырнасын ала өгіздей мөңіреткен деген өлең жолы бар. Мұндағы 
адырна сөзі ақын мұрасының жинақтарында «садақтың оқ тіреп  
ататын тарамысы» деп түсіндірілген. Қазақ тілінің сөздігі де адыр- 
наның мағынасын осылай анықтайды. Сонымен қатар мұның  
адырана варианты бар екені де көрсетілген. «Қазақ совет энцикло-
педиясы» адырна сөзінің мүлде басқа екінші нәрсені де білдіретінді- 
гін береді, яғни адырна деп жауынгершілікте, аңшылықта қол- 
данылған сыбызғы сияқты көне үрмелі музыкалық аспапты да 
атаған дейді (ҚСЭ, I, 125). Соған қарағанда, Махамбеттің жоғарғы 
өлеңіндегі адырна сөзі садақтың кермесінен гөрі, дыбыс шығаратын 
аспапқа жуық келмес пе екен деген ой туады. Махамбет өлеңінен өзге 
қазақ текстерінде адырна сөзі мөңіреу, аңырау сөздерімен тіркесіп 
келмейді. Мысалы, Шалкиізде:

Адырнасын атқа алған, 
Атқан оғын тайға алған,

Қазтуғанда:
Кара ұнымы сұлтандайын жүрісті, 
Адырнасы шайы жібек оққа кірісті, – 

деп келетін өлең жолдарындағы адырна сөзі, сөз жоқ, «садақтың 
тарамысы, кермесі» деген мағынада жұмсалып тұр. Бірақ садақты 
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мықтап тартып, оқты алысқа жіберудің поэтикалық образын садақ 
тарамысының қатты серпігенінен шыққан зуылы, дыбысы арқылы 
беру әбден сыйымды. Сондықтан адырна «мөңіреуі де, аңырауы да» 
мүмкін.

Адырна сөзінің төркінін зерттеушілер оны «бөлу, ажырату» 
дегенді білдіретін айыр-/адыр- деген етістіктен шығарады. Түркі 
тілдерінде й~д (айақ~адақ) дыбыстары алмасатыны мәлім (қазақша 
айыру сөзі көне түркі тілдері мен қазіргі бірқатар түркі тілдерінде 
адыр- тұлғасында келеді). Адыр- етістігіне қосылған -на есім тудыра-
тын жұрнақ болу керек дейді (Этимол. сөздік, 21).

Сөйтіп, «садақтың тарамысы» мағынасында болсын, музыкалық 
аспап атауы ретінде болсын, адырна сөзі – қазақтың көне жырлары 
мен бұрынырақ өткен ақын-жырауларының тілінде қолданылған, 
қазірде ұмыт бола бастаған сөз. Бұрынғы кезеңнің өзінде бұл атау 
поэтикалық сөз болып, образ жасауға жұмсалғаны байқалады. Бұл 
сөздің образдық сипатын таныған ғалым Мұхтар Мағауин тұңғыш 
рет XV-XVII ғасырлардағы қазақ ақын-жырауларының мұраларын 
жарыққа шығарғанда, жинаққа «Адырна» деп ат берген.

АЗАМАТ, ШОРА/ШОРЫ, ЖОЛДАС. XVII ғасырда жасаған 
Ақтамберді жырауда:

Ей, азаматтар, шоралар, 
Атты мінсең, зорды мін, – 

деген жолдар бар. Мұндағы азамат сөзі дәл қазіргі мағынасында 
емес. Бұл сөздің бұрын терминдік сипаты болған. Ш. Уәлиханов 
былай деп көрсетеді: «Азамат – кәмелетке келіп, еншісін алған, ту-
ыстарына тәуелсіз, үйлі-баранды адам» дегенді білдіреді. Сонымен 
қатар бұл сөз бір кезеңдерде «жасақшы» («дружинник») ұғымын да 
бергенге ұқсайды. Шора сөзі азамат дегеннің синонимі дей келіп, 
Шоқан шора азамат тіркесі – таза әскери мәнді сөз, ол «жолдас, 
жасақшы» деген деп көрсетеді (Валиханов, I, 20). Азамат сөзінің 
жоғарыда келтірілген Ақтамберді жыраудың қолданысы Шоқанның 
осы айтқанын растайды.

«Айман-Шолпан» жырындағы Айман қыз Әлібекке сәлем айтып:
Аты болса, байласып, 
Азаматын сайласын, – 

дегенде, азамат сөзінің «жасақшы» ұғымы танылады. Бұл сөзді 
Махамбет те жиі қолданған:

Арғымақ, сені сақтадым, 
Құлағың сенің серек деп, 
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Азамат, сені сақтадым, 
Бір күніме керек деп... 
Азамат ердің баласы 
Аз ұйықтар да көп жортар, 
 Дұшпанға кеткен кегі бар, 
Алқалаған жер болса,
Азамат басы құралса...

Бұл қолданыстардағы азамат сөзі жай ғана адамға қарата емес, 
жауынгерлерге, жасақшыларға қарата айтылып тұр.

«Ер Сайын» жырында Сайын батыр қасындағы 40 жігітіне:
Ей, қырық жігіт азамат,
Маған бола өлмеңіз, – 

дейді. Мұнда да азамат – жауынгер, жасақшы.
Заман озған сайын азамат сөзінің мағынасы өзгерген. Өткен 

ғасырда бұл сөз «жалпы ересек адам, ер адам» дегенді білдіргенін 
сол кездегі сөздіктер көрсетеді: Азамат – ересек адам, адамдар тобы 
(Кирг.-русск. сл., 1897). Қазақ тілінде осы мағынадағы азамат сөзінің 
синонимі жолдас сөзі қолданылғаны байқалады. Мысалы, Махамбет 
енді бір өлеңінде:

Қасыма ерген жолдастар... 
Жолдастарым, мұңайма, – 

дейді. Сөйтіп, азамат сөзі ескі жырларда, ертеректегі қазақ тілінде 
«қолына қару ұстап, ел қорғауға не ел жаулауға аттанатын адам, 
жасақшы» дегенді білдірген.

Қазіргі күнде азамат «кәмелетке жеткен ер адам» деген мағынада, 
«осыдан «адамгершілігі мол, саналы, құрметті адам» деген ауыспалы 
мағынада да жұмсалатынын білеміз.

«Жасақшы» ұғымындағы азамат сөзіне шора деген сөздің сино-
ним болғандығын, яғни тепе-тең мағыналас екендігін В.В. Радлов та 
айтады: «Бұрын қазақтар шора (чура) сөзін «жасақшы, жауынгер, 
жолдас» мағынасында кеңінен қолданған (Радлов, т. I, ч. V, 23). Ал 
Н. И. Ильминский: «Шора – батырдың баласы және батырдың өзі» 
деп танытады (Ильминский, 150). Бұл пікірлерді қазақтың батырлар 
жырының тілі растайды.

Ей, жігіттер, шоралар, – 
дегенде, сөз жай жігіттерге емес, жасақшы жігіттерге арналған. Тіпті 
бұл жердегі жігіт деген сөздің өзі терминге жуықтау. Орта ғасырлар- 
да түркі тілінде жігіт (йігіт) сөзінің терминдік мағынасының болға- 
ны ғылыми әдебиеттерде көрсетіледі: «Жігіт (йігіт) – феодалдың жал-
дамалы атты әскерінің жауынгері немесе олжа табу үшін феодалға 
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жақындасқан жауынгер, «кезбе рыцарь» дегенді білдіретін термин» 
(Материалы по истории казахских ханств ХV-ХVІII вв. Алма-Ата, 
1969, 493).

Әрине, қазақтың өлең-жыр текстеріндегі жігіт сөзі дәл осы 
термиңдік мәнде қолданылған деуге болмайды, бірақ контекстегі 
мағынасы жағынан шора, азамат сөздеріне синоним іспеттес болып 
келеді. Әсіресе, «ей, жігіттер, шоралар» сияқты қатар қолданыста 
жігіт сөзінің осы күнгідей тек «жас ер адам» деген жалпылама 
мағынадан гөрі, белгілі бір топ өкілін атауы басымырақ тәрізді.

Шора сөзінің «жасақшы, жорықтас, жолдас» ұғымында қолда- 
нылуы тіпті ертеректе орын алып, соңғы XVIII ғасырларда сирегені 
байқалады. Бұхар сияқты XVIII ғасыр жырауы да, Махамбет сияқты 
жаугершілікті жырлаған XIX ғасыр ақыны да «жасақшы, жорықтас, 
жолдас» деген мағынада шора сөзін қолданбайды. Кейінгі дәуірлерде 
шора «байдың, батырдың, бидің баласы» деген сияқты әлеуметтік 
(сословиелік) атақты білдіруге жұмсалған. Ер Шобанның:

Хан ұлы төредей, 
Би ұлы шорадай, – 

дегенінде де, одан кейінгі Бұхардың:
Байлар ұлы шоралар, 
Бас қосыпты десін де.

Немесе:
Байлар ұғлы шоралар 
Көл жағалар жаз күні, 
Байлар қызы бикештер 
Қол бұлғайды-ау жаз күні, – 

дегенінде де шора сөзінде жоғарғы мысалдардағыдай таза «жасақшы, 
дружинник» мәні сезілмейді, бірақ қайткенде де шора сөзінде 
әлеуметтік топты көрсететін мағына бар. Ханның тақты иеленбеген 
ұрпағы (ұлы) төре деп аталатыны сияқты, байдың, бидің ұлдары 
мен қыздары да жай бай баласы, би баласы, байдың қызы деп атал-
май, шора, бикеш деген сияқты арнаулы атпен аталғанын білдіреді. 
Сондықтан болу керек, «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» шора 
сөзінің беретін мағынасын «феодалдық қоғамдағы үстем тап өкілі, 
ел билеген әкім, мырза, бек, шонжар» деп көрсетеді де, оның қазірде 
қолданылмайтын көнерген сөз екенін ескертеді (ҚТТС, X, 157).

Кейбір зерттеушілер чура (шора) сөзі мағынасы жағынан көне 
түркі тілінде қолданылған оғлан сөзімен тең түседі, ал оғланның 
мағынасы «біреудің баласы, ұрпағы, құл және жауынгер» дей келіп, 
орта ғасырларда Еділ бойы татарларында тәуелді адамдар көп бол-
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ды, олардың ішінде нәсілі түркі еместерін сол кездегі терминоло- 
гия нормасы бойынша чура деп атады дегенді айтады (Татары По- 
волжья, 191). Соған қарағанда, шора/чура сөзі о баста екі-үш түрлі 
мағынада жұмсалған тәрізді: бірі − «біреудің баласы, ұрпағы», 
екіншісі – «жауынгер», үшіншісі – «қызметкер (құл, күң)». Қазақ 
тілінде 1, 2-мағыналарда шора варианты, 3-мағынада шоры варианты 
қалыптасқанға ұқсайды. «Қамбар батыр» жырында:

Ерегіссең менімен, 
Шауып алып малыңды, 
Асықпасаң қайтармын 
Қатыныңды шоры ғып, – 

дейді. Мұндағы шоры сөзіне осы жырдың 1957 жылғы басылымында 
«күң» деген түсініктеме берілген.

АЙБАР. Махамбет ақын Исатайдай қолбасшының портретін бер-
генде:

Құландай ащы дауыстым, 
Кұлжадай айбар мүйіздім!– 

дейді. Мұндағы айбар сөзі қазірде айбат, айбын, ызбар сөздеріне 
мағыналас деп танылады. Бәрінде де «қорқытатын, сұс көрсететін» 
деген мән бар. Тегі, бұл сөздер мәндес болғанмен, олардың 
поэтикалық образ жасаудағы салмақтары бірдей еместігі байқалады. 
Қырғыз тілінде айбар сөзі «сұс көрсететін, таяныш-тірек ететін 
нәрсе» мағынасында жұмсалады да, айбат сөзінен («қаталдық, 
қорқынышты түр») бірсыпыра ажырап тұрады (Юдахин, 28). Сірә, 
қазақ тілінде де бұл екі сөз – таза синонимдер емес, яғни мағыналары 
бірдей емес. Айбар бұл күнде сирегірек қолданылады. Ол көбінесе 
образ жасайтын элемент ретінде келеді: құлжаның қарағайдай 
мүйізі, дағарадай мүйізі демей, айбар мүйізі десе, соңғы тіркестің 
образдық бояуы әлдеқайда бөлек болып шығады. Айбар мүйіз – жай 
ғана қорқытатын сұсты мүйіз емес, сүйсіндіре имендірер пішіндегі 
мүйіз. Бұл тексте құлжа сөзінің өзі образ жасап тұр: құлжа – арқар, 
ол адамзат пен ит-құс, анау-мынау аң мекендей алмайтын қия-құз, 
тау-тас сияқты қиын-қысталаң ортада өмір сүре алатын әрі күшті, әрі 
еркін жануар. Сондықтан ол – күштіліктің, еркіндіктің символы.

Сөйтіп, айбар – көбінесе поэтикалық образ жасауға қатысатын, 
сирек қолданылатын сөз.

АЙДЫН, АЙДЫНДЫ, АЙДЫНДЫҚ, КӨЗАЙЫМ.
Жырларда айдынды туған деген эпитет бар. Ол көбінесе батырға, 

сұлу қызға (әйелге), жалпы жағымды образға қатысты айтылады:
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Айдынды туған Қыз Жібек..,.
Айдынды туған Ораққа..,.

Орақ батырдың айдынды туған, айдынды деген эпитеті өзге жыр-
ларда да бар. «Қобыланды батыр» жырында Орақтың есімі аталған 
жерде:

Айдынды Орақ, айлы Орақ, 
Айбалтасы қанды Орақ, – деп келеді.

Айдын сөзінің қазіргі тіліміздегі негізгі мағыналары: 1) «айбын, 
күш-қуат», 2) «көлдің, тұнық судың жарқыраған беті», ауыспалы 
мағынасы – «айқын, ашық, даңғыл» деп көрсетілген (ҚТТС, 1974, I, 
18). Ал айдынды сөзі бұл күнде тек қана «айбынды, айбатты, айбар-
лы» дегенді білдіреді деп танытады (сонда, 18). Бұл сөздің ескі жыр-
ларда беретін мағынасы бұл көрсетілгеңдердей емес.

Көне түркі тілінде айдың – «айдың сәулесі». Бұл сөздің орта ғасыр 
ескерткіштерінде осы көрсетілген мағынамен қатар, «жарқыраған, 
анық, ашық, айқын» мағынасы бары көрінеді. Әрі ол сөз айдын 
тұлғасында да келеді (айдуң ~ айдын) (Құрышжанов, 80, Фазылов, I, 
36). Қазіргі түркі тілдерінің бірқатарында (түрік, әзірбайжан т.б.) ай-
дын, айдынлық сөздері «жарық, жылтырауық, айқын» деген мағына 
береді. Түрік тілінде бұл түбірден жасалған айдынламақ, айдынлан- 
мақ етістіктері бар: айдынламақ «жарық түсіру», айдынланмақ  
«1) жарқырау, жалтырау, анықталу, айқындалу, 2) жарық бола бастау, 
таң ата бастау. Айдың сөзі қазіргі түрікмен тілінде «дұрыс, анық, 
ұнамды» және «белгілі, мәлім» деген мағыналарға да ие. Қазіргі 
қырғыз тілінде бұл сөздің «сәулеттілік, ұлылық» деген мағынасы 
көрсетілген де оған ауыз әдебиеті үлгісінен мысал келтірілген 
(Юдахин, 30).

Осылардың барлығына қарағанда, айдын/айдың/айдун сөзінде 
«жарық, нұр» мағынасы барлығы көрінеді. Зерттеуші Ә. Қайдаров 
бұл сөздің о бастағы құрамын ай + түн деген сөздердің бірігуінен 
шығарады (Этимол. сөздік, 23-24). Осыдан «нұрлы, нұр шашқан, 
сәулетті», одан барып «ұлы» деген ауыспалы мағынасы пайда болған 
тәрізді. Бұл мағына тек қырғыз тілі емес, қазақ тілінде де орын алған.

Айдынды туған батыр немесе айдынды туған сұлу қыз деген-
де, біздіңше, айдын сөзі «қаһарлы, айбатты, күшті» мағынасында 
емес, «нұрлы, сәулетті, маңғаз» мағынасында жұмсалған. Мұны 
бұл эпитеттің тек батыр емес, қызға да айтылатындығынан көреміз. 
Сәулеттілік, нұрлылық – жақсы адамның қасиеті, яғни айналасына 
жақсылық нұрын шашқан адамдар ғана «айдынды болып туады».

Демек, ескі жырларда кездесетін айдынды туған деген образ-
ды тіркестегі айдын сөзінің мағынасы осы күнгі айдын көл, айдын 
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шалқар деген тіркестердегі мағынасынан да, «айбатты, айбынды, 
күш-қуатты» деген мағынасынан да бөлек, басқаша. Айдынды Орақ, 
айдынды туған Қыз Жібек дегендерде айдынды «нұрлы, сәулетті» 
мағынасын білдіреді.

Айдын сөзінің «нұр, жарық» мағынасынан «ақ, жарқыраған» де-
ген ауыспалы мағынасы туғанын айдындық сөзінен көреміз. Бұл да – 
қазірде сирек кездесетін, бірақ ертеректегі тілімізде қолданылған сөз. 
XVI ғасырда жасаған Доспамбет жыраудың бір толғауында:

Қосақай, Қосай, Ер Досайдың анасы 
Хан қызындай Сұлтанның 
Айдындықтай ақ білегін жастанып...– 

деген өлең тармақтарын оқимыз. Айдындық сөзі орта ғасыр 
ескерткіштерінде «жарық, сәуле» деген мағынада келсе, қазіргі кейбір 
түркі тілдерінде, мысалы, түрік тілінде «жарық сәуле, жарық түскен 
жер» деген ұғымда қолданылады. Жарық сәуле, жарық (жарқын) 
болу күн сәулесіне қатысты. Сондықтан «жарық» ұғымы «ақ» де-
ген ұғымға оңай алмасады (түрік тілінде айдынлық сөзінің екінші 
сындық мағынасы «ақ» – светлый). Қазақтың халық өлеңінде айты-
латын ақ жүзің аппақ екен атқан таңдай деген жолда аппақтық пен 
атқан таң теңестіріледі. Демек, айдындық (жарық, сәуле) сөзі аппақ 
сөзімен мағыналас.

Айдын, айдындық сөздерінің «жарық сәуле, нұр» мағынасы бер- 
тінгі дәуірлерде қазақ тілінде көмескілене түскендіктен, біздің топ-
шылаумызша, білек сөзімен бірден тіркеспей, -дай жұрнағын жалғап 
қолданылған, яғни айдындық білек емес, айдындықтай білек. Тіпті 
бұл тіркестің қақ ортасында келген ақ сөзі айдындық сөзін түсіндіре 
түсуге келген «жәрдемші» болып тұр. Сөйтіп, айдындықтай ақ білек 
– «аппақ білек», яғни ап-ақ білек деген тіркес, мұнда айдындықтай 
деген сөз ақ сөзінің синонимі ретінде жұмсалған.

Айдын, айдындық сөздерінің түркі тілдеріндегі мән-мағынасын 
іздестіру үстінде өте бір қызық фактіні кездестірдік. Қазақ тілінде 
сағынып күттірген біреуі келгенде: «Балаң (інің, апаң т.т.) келіп, 
көзайым болып жатырмысың!» – деген құттықтау сөзі бар. Осындағы 
көзайым түсініксіз, қандай түбірлерден жасалғанын айту да бірден 
қиын. Түркі тілдерінің, оның ішінде қазақ тілі сияқты қыпшақ то-
бына жататын қарайым (караим) тілінде көз айдындық деген тіркес 
бар екен, ол қуанышты оқиға дегенді білдірсе керек, ал көзің айдын  
болсын деген тіркестің мағынасы «өзіңе жақсы хабар келсін!», 
сөзбе-сөз аударғанда, «көзің жарқырасын!» дегенді білдіреді 
екен (Караимско-русс.-польский сл., 52). Түрік тілінде де гөзуңүз 
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айдын! «сізді құттықтаймын! немесе «кұтты болсын» дегенді 
білдіреді. Осыған қарап, қазақ тілінде немесе қазақ халқын құраған 
тайпалардың бірінің тілінде көз айдындық тіркесі «қуанышты оқиға, 
жақсы хабар» деген мәнде қолданылып, одан көз айдындық болдың 
ба, яғни «қуанышты оқиғаға кездестің бе, құтты болсын!» деген 
сияқты тұрақты тіркес жасалған болар деп топшылауға болады. Келе-
келе қазақ тілінде көз айдындық тіркесінің мағынасы күңгірт тартып, 
сыртқы тұлғасы жағынан да өзгергені, яғни көз айдындық-тан көз 
айымдық, одан көз айым (көзайым) болғаны байқалады.

АЙЛАНУ. «Едіге» жырының 1934 жылы жарияланған нұсқа- 
сында:

Ноғайлының ауыр жұрт
Абдырады, айланды, – 

деген жолдар бар. Мұндағы айланды сөзінің мағынасы бұл күнде 
күңгірт. Бұл «жәбірлеу, қорлау, кемсіту» мағынасындағы көне айығла- 
(ДС, 29) сөзінің кейінгі тұлғасы болуы мүмкін. Бұл жерде сусыма-
лы ғ(ығ) дыбысы түсіп қалған деуге болады: айығланды>айланды. 
Бұл тұлға айығла>айла- етістігінің өздік етіс формасы ретінде 
«жәбірленді, қорланды» мағынасын білдіреді деп түсіну керек. Бірақ 
бұл пікіріміз – үзілді-кесілді ұсынылған тұжырым емес. Айлану 
сөзінің өзге де мағыналары болуы мүмкін. Мысалы, түрікмен 
тілінде айла- етістігі «айнала қоршау» деген мағынада жұмсалады. 
Жоғарғы контекске қарағанда, айланды сөзіне бұл мағына да келетін 
сияқты: жаудың шабуылына душар болған ноғайлының ауыр жұрты 
сол дұшпанның айнала қоршауында қалды деп түсінуге де бола-
ды. Дегенмен қазақ тілінде сирек жұмсалатын бұл тұлға не көненің 
көзі (айығланды дегеннен), не өзге түркі тілдерінің (мысалы, оғыз 
тілдерінің) элементі болуы ықтимал.

АЙЛАСУ. Шортанбай (XIX ғ.) ақында:
Ақын, шешен көрсем деп, 
Айласпаңдар мендейге, – 

деген өлең жолдары бар. Мұндағы айласу етістігі – жалпы қолданыс- 
та, яғни әдеби тілімізде жоқ, мағынасы көпшілікке түсініксіз сөз. 
Оны диалектолог мамандар Қостанай облысының Жанкелді ауда-
нында «үйлесу, ұқсау» деген мағынада жұмсалатын жергілікті сөз 
деп табады. Шортанбай – өмірінің саналы жылдарында Арқада, 
Қарағанды, Кереку өңірлерінде жасап өткен ақын. Демек, айласу сөзі 
тек Қостанайдың бірер ауданына емес, ілгеріректе бүкіл солтүстік, 
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орталық Қазақстан өлкесі тұрғындарының тіліне тән болған сөз 
деп тануға болады. Айласу «ұқсау» деген мағынада бұрын жалпы 
қазақ тіліне тән сөз болуы да мүмкін. Дегенмен сөз мағынасы мен 
түптөркінін әлі де іздестіру қажет.

АЙПАРАДАЙ, АЙЫМ. «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырындағы 
Баян қыз бірде:

Айпарадай ақ жүзім сіз көресіз, – 
десе, екінші бір жерде:

Айдай болған ақ жүзім көрмейсіз бе?– 
дейді. Жалпы түркі тілдерінде ай – әйел сұлулығының символы, 
әйел көркінің әдемілігін айға теңеу ежелден бар. Зерттеушілер орта 
ғасыр ескерткіштерінде ай сөзінің бір мағынасы «сұлу, әдемі, сұлу 
қыз» дегенді атайды (Фазылов, I, 321). Тегі, бұл ай сөзінің ауыспа-
лы мағынасы болар. Осыдан барып кейбір түркі тілдерінде, мы-
салы қырғыз тілінде «жұбай, әйел», мағынасындағы айым сөзі бар 
(Юдахин, 36). «Жұбай» мағынасында айым сөзі қазақ жырларында 
да кездеседі. «Алпамыс батыр» жырында:

Отаудағы айымдарың,
Сөзден келер қайымдарың, – 

деген жолдар бар. Бірақ қазақ тілі үшін «жұбай, әйел» мағынасындағы 
айым сөзі кәнігі емес, өйткені өзге жырларда бұл сөз кездеспейді. Ал 
«Алпамыс» жырында өзбек, қарақалпақ тілдеріне тән жеке сөздердің, 
тіпті грамматикалық тұлғалардың орын алғандығы мәлім. Оның 
үстіне бұл сөз диуананың (диуана болып келген Алпамыстың) аузы-
нан шыққан. Бірақ қайткенде де айым сөзінің «сұлу әйел», одан «сұлу 
жұбай», одан жалпы «жұбай» мағынасы бірқатар түркі тілдерінде бар 
екендігін аңғарамыз.

Орта ғасыр ескерткіштерінде кездесетін ай йуз, ай йузлі, айтек 
(айдай), толун айтек (толған айдай) сөздері әйелдің көркіне байла-
нысты айтылған. Қазақ тілінде толған айдай жүзі – айдай ақ жүзі ~ 
айдай жүзі ~ ай жүзі деген сөздер сұлу қызды (әйелді) суреттейді.

Ал айпара не деген сөз? Түрік тілінде «ай сияқты жарқын» де-
ген мәнде поэзияда қолданылатын айбар сөзі бар (Турецко-русск. сл., 
1977, 81). Соған қарағанда, не қазақ тілінің ертеде өзінде болған не-
месе өзге түркі тілдерінің поэтикалық дәстүрінен енген «айдай, ай-
дай аппақ, ақ жүзді» деген мағынадағы айбар сөзі болғанға ұқсайды, 
кейін келе бұл сөздің орнын айдай, ай жүзді сөздері басып, айбар 
сөзі сирек қолданылатын, бейтаныс тұлғаға ауысып кеткен секілді. 
Соның нәтижесінде тіпті тұлғасы да өзгеріп, айбара ~ айпара болып 
айтылуы ықтимал.
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Айбар сөзінің этимологиясын (төркінін, құрамын) іздестіру – 
біздің бұл кітаптағы міндетіміз емес, дегенмен бұл сөз айға барабар 
(парапар) тіркесінен ықшамдалып жасалуы мүмкін деп топшылауға 
болады. Барабар сөзі түркі тілдеріне парсы тілінен енген, мағынасы 
«тең, бірдей», сонда бұл – айға барабар>ай барабар> айбар болып, 
әбден кірігіп біріккен сөздердің қатарына жататын тұлғалардың 
бірі болмақ. Түркі тілдерінде тұрақты тіркестер құрамындағы 
компоненттердің әртүрлі жалғаулары түсіріп айтылуы – бар құбылыс 
(айға барабар>ай барабар). Бірдей дыбысталатын буындардың 
біреуінің түсіп қалуы заңды: айға барабар>айбара>айбар. Қазақ 
тілінде заман ~ замана деген сияқты сөз соңына а дауысты дыбысын 
қосып айту дәстүрі айбар сөзін айбара дегенге айналдырған тәрізді. 
Түсініксіздеу тұлғаға -дай жұрнағы жалғанған сөздер – қазақ тілінде 
жиі кездесетін құбылыс. Осының нәтижесінде айпарадай сөзі пайда 
болған болар дейміз. Бұл сөздің қайткен күнде де мағынасы ашық: 
«ай сияқты жүз, айға тең ақ жүз, айға парапар ақ жүз».

АЙТУЛЫ, АТАУЛЫ, АТАЙЫ. «Атақты, әйгілі, белгілі, даңқты» 
деген мағынада жырлар мен ертедегі нұсқаларда айтулы және  
атаулы сөздері кездеседі. «Қобыланды» жырында жыршы қызыл- 
бастың батыры Ер Қазанды суреттей келіп:

О да айтулы ер еді, – 
дейді. «Қыз Жібек» жырында Жібектің портретін жыршы:

Жібек сұлу деген бар екен,
Айтулының өзі екен, – 

деп суреттейді. Сәкен Сейфуллин қазақ әдебиетінің тарихына 
арналған зерттеулерінде жалайыр руынан Бөлтірік бидің сөзі деп 
берген толғауда:

Аққу құсқа оқ тисе, 
Қанатын суға тигізбес.
Айтулы ерге оқ тисе, 
Қиналғанын білдірмес, – 

деген жолдарды келтіреді. Бұл сөз айтылу түрінде «даңқты, белгілі, 
әйгілі» мағынасында қырғыз тілінде де бар. Мұнда да ол көбінесе 
фольклор тілінде кездеседі: Айтылуу Жээренче чечен (Юдахин, 
35). Қазақша айтулы, қырғызша айтылуу сөздерінің түбірі – айт- 
етістігі. Бұл етістіктің «сөйлеу, әңгімелесу» деген мағынасы «сөзге 
тиек болған, әңгіменің өзегі болған атақты адам» деген мәндегі айту-
лы тұлғасына негіз болған болу керек.

Татар тілінің диалектілерінде атаулы деген сөз бар, мағынасы: 
1) «атақты, белгілі», 2) «арнаулы». Айтулы сөзі қазақ тілінде де 
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«атақты, белгілі» деген мағынаны берген (Будагов, II, 394). «Белгілі, 
әйгілі, даңқты» деген мәнде қазақ тілінде бұл күнде атақты сөзі 
қолданылады. Бірақ бұл сөз, сірә, кейінгі кезеңдерде жанданған сөз 
болар. Бұрынырақ бұл мағынада атақты дегеннен гөрі атаулы, ай-
тулы сөздері не өзге сөздер көбірек қолданылған сияқты. Өйткені 
күні кешеге дейін атақ сөзінің «жаман атақ, өсек» деген ұғымы да 
болған. Мұны қазақтың өткен ғасырдағы сөздігін жасаған Л. Будагов 
та көрсетеді. Сондықтан соңғы кездерге дейін кездесетін атақты 
сөзін екі түрлі мәнде түсінуге болады: бірі – «әйгілі, белгілі, жақсы 
аты бар», екіншісі – «жаман аты бар, өсекке шыққан».

Ер, батыр, жұрт деген сөздермен тіркесте кейде атайы сөзі 
келеді. Сырт қарағанда, бұл жоғарыда сөз еткен атаулы, атақты, 
айтулы сөздерінің бір варианты тәрізді болып көрінеді, өйткені 
бұлардың бірінің орнына екіншісін айтып алмастырушылық бар. 
Бірақ атайы сөзінің түбірі де, мағынасы да жоғарыда талданған 
сөздерден өзгеше. Атайы «мықты, күшті, берік» деген ұғымды 
білдіреді. Шалкиізде:

Атайы ердің тұсында 
Тұлпары тұрар шарқ ұрып,.. 
Атайы ердің баласы 
Атадан жалғыз тудым деп, 
Басына қиын іс келсе, 
Ісін көпке салар ма?– 

деген жолдар бар. Мұндағы атайы – «мықты, күшті» деген мәнде. 
Осы сөздің атайман варианты Қазақстанның кейбір жерлерінде 
(Обаған, Қостанай, Орынбор, Бөрте т.б.) «өте, тым, тіпті» және 
«мықты, күшті» деген мағыналарда жұмсалады (Диал. сөздік, 33): 
атайман жігіттер, атайман жылқы, атайман түйе. Атайы сөзі 
кейде атайын тұлғасында да келеді.

АЙЫЛЫН ЖИМАУ. «Қамбар батыр» жырынан:
Шынтақтап сен мамықты 
Айылыңды жимайсың, 
Аяғыңды көсіліп, – 

деген өлең жолдарын оқимыз. Қазақ тілінде тек болымсыз мәнде ай-
тылатын айылын жимады деген тіркес бар. Сырт қарағаңда, мұндағы 
айыл сөзі ер-тұрман әбзелінің бірінің аты сияқты. Ал шындығында 
айыл – монғол тілінде «қорқыныш, үрей» деген мәндегі сөз. Сірә, 
бұл өте көне тіркес болу керек. Мұндағы айыл сөзі бір кезде түркі-
монғол тілдеріне ортақ сөз болып «үрейін жимау», яғни «қорықпау, 
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жасқанбау» мағынасын беретін тіркес ретінде қалыптасқан бо-
лар. Бұл сияқты құрамында түркі-монғол тілдеріне ортақ сөздер 
сақталып қалған, «еншісі бөлінбеген» сірі тіркестер қазақ тілінде аз 
кездеспейді.

АЙЫП-ШАМЫ ЖОҚ. Мұндағы айып сөзі түсінікті, ол араб сөзі 
болғанымен, қазақ тіліне өте ертеде еніп, мағынасы тұрақталған, ту-
ынды тұлғалар жасайтын түбір сөзге айналған. Шам түркі тілдеріне 
қытай тілінен енген сөз болу керек деген болжам бар. Көне түркі 
тілдерінде шам сөзі жеке келіп, «дау, талас» дегенді білдірген (ДС, 
137). Бұдан туған чамла- «таласу, дауласу», чамлық «дау-дамай, та-
лас», чамсыз «дау-дамайсыз, талассыз» деген сөздер де бар. Сірә, 
тіліміздегі «ар, ұят, намыс» мағынасындағы шам сөзі және одан 
туындаған шамына тию, шамдану, шамкес, шамырқану сөздерінің 
түп негізі көне түркілерден келе жатқан шам болуы мүмкін. Бұл 
күнде шамына тию, шамдану сөздерінің мағынасы «ар, намыс» 
дегендерге қатысты деп ойлағанымызбен, ар-намысқа тиюдің де 
негізінде «дау-талас туғызу» ұғымы жататынын сеземіз. Әрине, шам 
сөзін қазақ тіліне қытай тілінен тікелей енген деп танымай, көне түркі 
тілдеріндегі қолданыстан келе жатқан тұлға деп қарау жөн.

АЛ ИІНДІК. ХVІ ғасыр жырауы Доспамбеттің: 
Жазыда көп-ақ жортқан екенбіз
Арғымақтың талдай мойнын талдырып,
Үйде қалған арудың
Ал иіндігін аудырып, – 

деген өлең жолдары бар. Мұндағы бұл күнде қолданылмайтын ал 
иіндік тіркесі нені білдіреді? Қазіргі де, бұрынғы да қазақ тіліне 
қатысты сөздіктерде тіркелмеген. Ел/ал/ елк/еліг деген сөздің ерте-
де және өзге түркі тілдерінде «қол» деген мағынаны білдіретін сөз 
екендігі мәлім. Ел/ал негізінен «қол» мағынасында оғыз тобындағы 
тілдерге тән. Иін/иіндік сөздері «иық» деп түсіндіріледі. Сірә, ал 
иіндік / ел иіндік тіркесі «иықтан саусаққа дейінгі тұтас қол» деген 
жиынтық атау болса керек. Сонда жырау батыр Доспамбет жары- 
ның (аруының) құшақтаған қолын аударып тастап жорықта, дала-
да (жазыда) көп жортқан екенбіз деп тұр, бұл тіркес негізінен ХV-
ХVІ ғасырда жасап өткен ноғайлы-қазақ ақын-жыраулары тілінде 
кездеседі. 

АЛА, АЛАША АТ. Түркі тілдерінің осы күнгі сөздіктерінде ала 
сөзінің «ат, жылқы» мағынасы көп көрсетілмейді, өзге де сындық 
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мағыналарымен қатар, жылқының түсін білдіретіндігі айтылады. 
Қазақ тілінің екі томдық түсіндірме сөздігінде де, қазақша-орысша 
сөздіктерінде де ала дегеннің «ат» мағынасы көрсетілмейді. Тек 10 
томдық түсіндірме сөздіктің I томында ала сөзінің 2-мағынасы көне, 
ол «жылқы ішінде көрнекті, жүйрік ат» деген мағынасын танытады. 
Шынында да, қазақтың эпостық жырлары мен өткен ғасырлардағы 
ақын-жырауларының мұраларында ала сөзі «ат», оның ішінде «аз-
бан» ұғымында жиі кездеседі. Мысалы, «Алпамыс», «Қобыланды» 
жырларында:

Ерлер мінер алаға,
Көңілім толды санаға,.. 
Мінген аты ала еді, 
Қылшық жүнді қара еді... 

Махамбетте:
Міне алмаған алаға-ай...

Ала сөзі, біздіңше, бұл мысалдарда жалпы «ат» (мейлі «көрнекті, 
жүйрік» болсын) дегенді емес, «азбан» дегенді білдіреді. Кейбір 
түркі тілдері сөздіктері алаша (ала) деген сөзді орысша мерин деп 
көрсетеді. Ал орыс тіліндегі мерин сөзі, Ушаков сөздігінің беруіне 
қарағанда, қалмақтың мөрін сөзінен алынған: мерин – ақтатылған 
айғыр (Ушаков, II, 186).

Ала сөзі түркі тілдерінің қыпшақ тобында алаша вариантында 
жиірек қолданылған. Татар тілінде алаша -деген жолдарды оқимыз. 
Тіпті бұл жердегі алғаным сөзінде тәуелдік мағына жойылып кет-
кенге ұқсайды, сөз осы тұлғада «қосақ, жар, әйелі, күйеуі» дегенге 
меңзейді. 

Алаша аттың басы деп, 
Қалмақты ердің қасы деп, – 

деген жолдарда Тарғын батыр жекпе-жекке шығатын қалмақтың 
«алты құлаш ала аты» алаша ат деп те аталады. Алаша вариан-
ты Түрікменстан қазақтары тілінде түйенің будан тұқымын атауға 
жұмсалады (Диал. сөздік, 24).

Сірә, «азбан» мағынасындағы ала сөзі – халық поэзиясында күшті, 
мықты жылқының символы, өйткені азбан – үйірге түсіп жүрген, 
яғни әбден есейіп, күш жиған еркек малдың ақтатылған кездегісі. 
Оның мықтылығы сондай – ол «ертеңнен шапса, кешке озған, ылди-
дан шапса, төске озған томаға көзді қасқа азбан» болып суреттеледі. 
Сондықтан да батырлардың мінген мықты аты ала (азбан) болады. 
Батыр өзінің күш-қайратын танытқысы келгенде, «жылқы ішінде 
аламын» дейтіні де осыны дәлелдейді. Азбан мен ала сөздері – си-
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нонимдер, бірақ поэзия тілінде жылқыға қатысты тұстарда жиірек 
қолданылатыны ала варианты болғанға ұқсайды. Өйткені азбан сөзі 
тек жылқыға емес, ақтатылған қошқарға, бұқаға да қатысты айтыла-
ды.

АЛА БАЛТА. АЛАУЛАУ. Ала – көп мағыналы сөз. Оның 
бірқатар мағынасы бұл күңде өте көмескіленіп кеткенге ұқсайды. 
Соның бірі – ала сөзі қатысқан жерде (тіркесте, біріккен сөзде, қос 
сөзде) «өлтіру, қырып-жою» және «бүліншілік» ұғымының болуы. 
Батырлар жырларында соғыс қаруының бір түрі – айбалта (орысша 
секира) атауы кездеседі. Ал XV-XVI ғасырлардан келген деп жүрген 
нұсқаларда бұл қару ала балта болып келеді. Егер айбалта сөзіндегі 
ай компоненті сол қарудың пішініне, жарты ай тәрізді иілген түріне 
байланысты айтылса, ала балта тіркесіндегі ала нені білдіреді? 
Әрине, бұл балтаның түсін (бояуын) білдіріп тұрған сөз емес.

Ала сөзін мағынасы ұрыс-соғысқа, бейберекеттікке, бүліншілікке 
қатысты біраз сөздер мен тұрақты тіркестерден ұшыратамыз. 
Олар: қазақ тіліндегі алапат, аламан, алай-түлей, ала сапыран, 
ала топалаң, ала қырғын, алау, алаулау, ала топыр бәле түрікмен 
тіліндегі аламан, ала-говурды, қырғыз тіліндегі аламан, ала топалаң. 
Л. Будагов сөздігінде берілген алақ, алақмақ, аламан, аламанчы, ала-
ма, алай, қазіргі түрік тіліндегі алашы, алатаран, алау, қарақалпақ 
тіліндегі аласат сөздері.

Л. Будагов джағатай (шағатай) тіліндегі алау сөзінің мағынасы 
«талау, талап-таражға салу, бүлдіру» деп көрсетеді, осымен түбірлес 
алақты, алақмақ, яғни алақу сөзі «таланды, тоналды, талан-таражға 
түсті, бүлінді» деген мағынаны, алақышмақ – «бірін-бірі тонамақ» 
деген мәнді білдіреді дейді (Будагов, I, 79).

Қазақ тілінің не бұрынғы, не қазіргі сөздіктерінде көрсетіл- 
мегенімен, алаулау сөзі қазақ тілінде де болған. «Қобыланды» 
жырындағы:

Алаулаған қалмақтан 
Кегімді барып алармын, – 

деген жолдарға және Махамбеттегі:
Алты күндей алаулап, 
Он екі күндей ой ойлап, – 

деген жолдарға қарағанда, алаулау «шабуылдау, ұрысу» мағынасын 
береді. Махамбет өлеңдеріне берілген түсінікте бұл сөзді «жалын-
дап, күйіп-жанып» деп ұғындырыпты (Махамбет, 35). Әрине, бұл 
түсіндірме – жаңсақ.
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Қазіргі түрік тіліндегі «жаналғыш (орысша палач)» мағынасын- 
дағы алашы сөзі де, XVIII-XIX ғасырлардағы қарақалпақ шайыр- 
ларының тілінде кездесетін «жаугершілік, қиыншылық» мәніндегі 
аласат сөзі де, қазақ тілінің жергілікті сөзі ретінде келетін «аласапы-
ран, бүлік, бүлдіру» мағынасындағы аласат, аласат салу сөздері де, 
Түрікменстан қазақтары мен Сыр бойы қазақтары «алай-түлей, ала-
сапыран, дүрлігу» мағынасында қолданатын алағай-бұлағай сөздері 
де бір төркіндес. Ала қырғын, ала сапыран, ала топалаң тіркестерін- 
дегі «бүліншілік» ұғымын бұлардағы ала компоненті айқындай 
түседі.

Демек, ертеректегі қазақ тілінде кездесетін ала балта – жай балта 
емес, соғыс құралы, ұрыс балтасы, «кісі өлтіретін балта». Ала сөзінің 
«соғыс» ұрыс» мағынасына қатысты қолданылған және бір тұсы, 
біздіңше, ала берен, ала ту тіркестерінде келгені. Берен – сауыт, ала 
берен – ұрыс киімі. Сәкен Сейфуллин Құлет ақынның Қарқаралымен 
қоштасқан бір толғауынан келтірген тексте:

Әкем күйеу болған жер, 
Шешем бір келін болған жер, 
Ақ бүркеншік салынып, 
Ала берен киген жер, – 

деген жолдар бар (С. Сейфуллин, VI, 132). Мұндағы ақ бүркеншік 
салынған – шешесі, ала берен киген – әкесі. Бұл жердегі ала – сөз жоқ, 
түс атауы емес. Сол сияқты ала ту деген тіркес о баста тудың түсіне 
қатысты емес, «ұрыста ұстайтын ту» деген ұғымда туған тәрізді. Ол 
ала тудың түсі жасыл, ақ, көк т.б. болуы мүмкін.

АЛАМАН. Бұл сөздің түбірі де «талау, тонау» мәніндегі ала сөзі 
деп тануға әбден болады. Өйткені көптеген түркі тілдерінде аламан 
сөзінің екі мағынасы бар: бірі және негізгісі – «талау, тонау, шабу 
мақсатымен жиналған топ, отряд». Л. Будагов аламан, аламанчы 
сөздері түрікмен, әзірбайжан, шағатай тілдерінде «тонау, талау, то-
наушы, талаушы отряд» деген мәнде деп көрсетеді (Будагов, I, 79). 
Ұйғыр тілінде аламан «1) топ, көпшілік, 2) талау, тонау (Уйг.- русск. 
сл., 51). Қазіргі түрікмен тілінің түсіндірме сөздігі аламан сөзінің, 
біріншіден, көне сөз екендігін, екіншіден, мағынасы «шабуыл 
мақсатымен жиналған топ» екендігін көрсетеді (Түркмен дилиниң 
сөзлүги, 37).

Бұл сөз сонау XI ғасырдың өзінде түркі тілдерінде бар екен, 
мағынасын Махмұт Қашқари «тонау үшін жасалған шапқын» деп 
көрсетеді (ДС, 229). Қырғыз тілінде «аламан сөзінің бір мәні «бей-
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берекет жасалған шабуыл» және бір мағынасы «соғыста түскен олжа 
(орысша трофей)» (Юдахин, 45). Мұны қазақ тіліндегі «ұрыс-соғыста 
түскен олжа» мағынасындағы (кейін жалпы «олжа, пайда, табыс») 
алапа сөзімен салыстыруға болады.

Қазақтың батырлар жырларында: Аламанға дем берген... Ноғай- 
лының аламан, Махамбетте: Аламанға жел беріп... деп келеді. Бұн- 
дағы аламан – «көпшілік қауым». Бірақ, сірә, жай көпшілік емес, 
атқа мінген (демек, шабуылшы болу мүмкіндігі бар) көпшілік болар. 
Қазіргі Атырау, Маңғыстау тұрғындары тілінде аламан – «сарбаз, 
шапқыншы қол» (Омарбеков, 99). Осыған қарағанда, аламан сөзінің 
о бастағы мағынасы «шапқышпылар» болған болу керек, одан «сар-
баздар, қол, әскер» мағынасына ауысуы оңай.

Және бір қызық жайт, аламан сөзі – жинақтау ұғымы бар сөз. 
Аламан – жеке сарбаз, жеке шапқыншы емес, олардың жинақы атауы 
(сондықтан да өткен ғасырдағы сөздіктерде аламан «шапқыншылар 
тобы, тонаушы, талаушылар, тобыр» деп көрсетілген (Ильминский, 
51).

Аламан сөзінің төркінін біраз зерттеушілер түркінің ал- (алу, 
алмақ) етістігінен шығарады: ал+а+ман. Бұл сөздің этимологиясы 
жайында арнайы пікір айтқан А. Махмұтов ал ~ ала тұлғалары чуваш 
тілінде «қол» дегенді білдіреді, ал қол сөзінің «әскер» ұғымы қоса 
бар, сондықтан аламан сөзі ал ~ ала қол, әскер/+ман (адам) деген екі 
түбірден құралған күрделі сөз деп топшылайды (Этимол. сөздік, 29).

Біздіңше, аламан, алаш, алақу (алаулау) сөздерінің төркіні – ал 
етістігі де емес, «қол» мағынасындағы ал сөзі де емес, монғол, қалмақ 
тілдеріндегі «1) өлтіру, жанын алу, малды сою, 2) өлім әкелетін, 
өлтіретін» деген мағыналардағы ала/х/2 сөзі (Монгольс-русск. сл., 28). 
Тегі, бұл – түркі тілдеріне монғол тілдерінен енген кірме сөз емес, 
түркі-монғол тілдеріне о бастан ортақ сөз болар. Түркі тілдерінде 
оның жеке тұрып «өлтіру» мағынасында қолданылуы жойылған да 
туынды, тізбекті сөз түбірінде сақталған болу керек.

АЛА КӨЗ. АЛАБҰРТУ. АЛА АУЫЗ. Ала сөзінің үшінші бір 
мағынасы бірқатар түркі тілдерінде «келіспеушілік, араздасу, бөліну» 
екені көрсетіледі. Қырғыз тілінде ала «келіспеушілік, араздық, 
бөлінушілік» (Юдахин, 45). Көне түркі тілдерінде де ала сөзінің бір 
мағынасы «келіспеушілік, қастандық» екенін М.Қашқари көрсетеді: 
Qarγa qarisin kim bilir, kici alasin kim tapar – «Қарғаның қарасын кім 

2 Жақша ішінде жазылған х әрпі – монғол тілінің тұйық етістікті көрсететін 
жұрнағы (қазақша -у жұрнағына сай: алах – алау).
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білер, кісінің аласын кім табар». Қазірде қолданылатын «Жылқы ала-
сы – сыртында, адам аласы – ішінде» деген мақал XI ғасырда да дәл 
осы түрінде болғанын көреміз.

Ала көз, алабұрту, ала ауыз тіркестеріндегі келіспеушілік, қастық 
мәнін жасауға ала сөзінің мағынасы негіз болғанын байқау қиын емес. 
Бұл сөздердегі ала тұлғасының не түске, не ұрыс-соғыс ұғымына, не 
жоғарыда талданған «азбан»-ға қатысы жоқ. 

АЛАПА. Бұхар жыраудың Шоқан Уәлиханов жазып алған бір 
толғауында (Абылай ханға арнаған жоқтауында):

Қырық сан қара қалмақты
Жарлығына қаратқан.
Алафасын арттырып,
Арпалап атты қунатқан (Валиханов, 1, 191), – 

деген жолдар бар. Мұндағы алафа сөзі бұл күнде бейтаныстау. Қазақ 
тілінің толық (10 томдық) түсіндірме сөздігі алапа сөзінің көне  
екенін көрсетеді де оған «Қазақ совет энциклопедиясы» берген анық- 
таманы қайталап береді. Бұл екі анықтағыш кітаптың түсіндіруінше, 
алапаның бір мағынасы «олжа, пайда, табыс», екіншісі – «пара, 
алым, ауызбастырық», үшіншіден, бұл сөз – кәделі сыйлықтың, жөн-
жоралғының атауы (ҚТТС, 1974, 1, 196). Ал Шоқан жазбаларын жа- 
риялаған кезде, осы толғауды аударушылар академик Ә.Марғұлан 
мен Дж. Кармышева алафа сөзі келген өлең жолын «айналасына 
ұлылықтың нұрын шашқан (окружил себя ореолом величия)» деп ау-
дарады (Валиханов, I, 170). Демек, бұл жерде алапа сөзінің және бір 
мағынасы көрсетіледі.

Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктерін жинап зерттеушілердің 
мәліметіне қарағанда, бұл сөз Қазақстанның әр өлкесінде әртүрлі 
мәнде жұмсалатыны байқалады. Атырау, Маңғыстау өңірінде бұл сөз 
– кәденің атауы. Семей, Абай аудандарында – «қалыңмал», Қостанай, 
Қызылорда өңірінде – «олжа, пайда, табыс», ал Жамбыл, Шу аудан-
дарынан жиналған материалдардың көрсетуі бойынша, бұл сөздің 
(алапа-ның) мағынасы – «адамгершілік, бедел». Жоғарыдағы Бұхар 
толғауындағы алафа (алапа) сөзінің контекстегі мәні осы соңғы 
мағынаға жуықтайды: алапасын арттырып – «беделін арттырып» 
деп түсінуге болады.

Біздіңше, о баста алапа сөзі (алапай тұлғасында да келеді) «соғыс-
ұрыста түскен олжа» дегенді білдірсе керек. Оның бұл мағынасы 
қырғыз тілінде сақталған. Ала түбірінен жасалған «олжа, трофей» 
мәніндегі сөз өзге түркі тілдерінде де бар. Мысалы, түрік тілінде: 
аланж 1) олжа, 2) тартып алу, конфискация (Турец.-русск. сл., 43).
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Қазақ тілінде де алапа-ның «олжа» мәні жай олжа емес, соғыста 
түскен олжа екенін Қазақ энциклопедиясынан көруге болады: ерте 
заманда жаудан түскен олжа алапай (алапа) деп аталған (ҚСЭ, I, 
246). Тіпті алапаға қызықпа деген халық мәтелі, энциклопедия мен 
түсіндірме сөздік көрсеткендей, «параға қызықпа» деген ұғымда емес, 
«жаудан түскен олжаға қызықпа», яғни «бүлген елден бүлдіргі алма» 
дегенді білдіретін тәрізді. Келе-келе көне сөз мағынасы құбылып, 
бір жерде «жалпы олжа», бір жерде сол олжаның бір түрі – «кәдеден 
түскен олжа» (одан барып кәденің өзінің атауы) деген мағыналарда 
қолданылатын болған.

Сөйтіп, алапа негізінен екі түрлі мағынада ертеректе жиі 
қолданылған, бұл күнде әртүрлі ұғымда әр жерде сақталған көне 
сөздердің бірі деп танимыз.

АЛАШ. Қазақтың ауыз әдебиеті тілінде, әсіресе жырларда, со-
нымен қатар өткен ғасырлардағы ақын-жыраулар тілінде, тіпті күні 
кешегі Бұхар, Махамбет, Шернияздарда, айта берсек, Абайдың 
өзінде алаш сөзі өте жиі қолданылған. Бұл сөздің екі-үш мағынада 
жұмсалғаны байқалады. Бірі – ел, жұрт, байтақ сөздерінің синонимі 
ретінде. Мысалы, «Қамбар батырды» жырлаушы қызыма күйеу 
таңдатам дегенді:

Бұл хабарды Әзімбай 
Алашқа тегіс жүргізді, – 

деп суреттейді. Махамбет ақын:
Алаштың байлығынан пе пайда, 
Тарығып келген ерлерге 
Қайыры оның болмаса, – 

дегенінде алаш деп тұрғаны − жалпы «ел-жұрт, халық». Шернияз 
ақын Исатайдың ел қамын жейтін жақсылығын айтқанда:

Исатай – ел еркесі, ел серкесі,
Бір мен емес, алашқа жайылым еді, – 

десе, мұнда да алаш – «қалың көпшілік, ел, халық» деген мәнде 
қолданылып тұр.

Сонымен қатар бұл сөз «белгілі бір этникалық құрам (айталық, 
хандық немесе тайпалар одағы), қауым» деген нақтылы тар 
мағынаны да білдіргені байқалады. Оның бұл терминдік мағынасы 
алты сан алаш, он сан алаш, алты алаш сияқты тіркестерде келген-
де, тіпті айқын сезіледі. Сондықтан алаш сөзі жеке келіп те, жоғарғы 
тіркестермен келіп те, «қазақ қауымы» немесе «белгілі бір бөліктері 
(рулары, рулар одағы, жүзі)» деген мағынаны да бергені және 
байқалады. Мысалы, Бұхар жырау Абылайға:
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Он сан алаш баласын
Жұмсап бір тұрсың қолыңнан, – 

дегенінде Абылайдың қазақтың көп руларының басын біріктіріп би-
леу әрекетін айтып тұр. О баста алты сан алаш – XIII ғасырдың бас 
кезінде, тегі, монғол шабуылына қарсы ұйымдасқан алты тайпадан: 
қыпшақ, найман, қаракесек, алшын, қоңырат, жалайыр – тайпалары-
нан құралған одақты білдірген. Кейін бұл одақ алты сан алаш деген 
атпен Жошы ұлысының қарамағына кірген (ҚСЭ, I, 247). Ал бірақ 
қазақ ақын-жыраулары бұл тіркесті «жалпы қазақ қауымы», тіпті кей-
де одан тарылтып, «өз руластары» деген мәнде жұмсаған. Мысалы, 
Махамбеттің:

Алты сан алаш ат бөліп, 
Тізгінін берсе қолыма,
Зулар едім бір көшке, – 

дегенінде, «қазақ қауымы», оның ішінде өз ортасы – «он екі ата 
байұлы» деген сияқты ұғым бар, өйткені дәл осы жолдардың алдын-
да:

Он екі ата байұлы
Жиылып келсе бұл іске, – дейді.

Алаш сөзі «ел, жұрт, қауым» деген жалпы мағынаны білдірумен 
қатар «қазақ елі, қазақ қауымы» деген нақтылы терминдік мәнде де 
қолданылған. Алаш сөзінің қазақ тайпалары одағына байланысты ер-
теректен бері қолданылып келе жатқанын XVI ғасырдың соңы мен 
XVII ғасырдың бас кезіндегі тарихи шығарма – тарақ таңбалы жа-
лайыр руынан шыққан Қадырғали бидің шежіресіндегі алаш мыңы 
деген тіркестен байқаймыз. Мұндағы тарихшының алаш мыңы деп 
отырғаны – ішінде қаңлы, жалайыр, қатаған сияқты ірі-ірі рулары бар 
тайпалар одағы. Ал алаш мыңы деген сөз, қазіргі зерттеушілердің ай-
туына қарағанда, XV-XVI ғасырларда қазақ халқын атайтын этноним 
(халық аты) болған (Ч. Валиханов, I, 636). Ұлықбектің еңбектеріне 
қарағанда, алаш атауын қазақ тайпалары монғол жорығы басталмас- 
тан бұрын, XII ғасырға дейін қолданған (ҚСЭ, I, 247).

Өткен ғасырлардағы қазақша-орысша және орысша-қазақша 
сөздіктерді құрастырушылар да, Л.Будагов, В.Радлов сияқты лек-
сикографтар да қазақ тіліндегі алаш сөзі «бүкіл қазақ халқы» деген 
сөз деп аударады да алаш деген сөз қазақ деген сөздің синонимі деп 
танытады. Алаш «бүкіл қазақ халқы» деген ұғыммен барабар деген 
тұжырымды ортағасырлық түркі тіліндегі тағы бір тарихи шығарма 
– «Бабурнаме» материалдарына сүйеніп, өзінің «Қара сөздерінде» 
Абай да айтады. Ол алаш сөзінің түптөркінін Алаша хан атынан, 
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ал хан есімінің өзін қалмақша алачын (алач) «жан алушы» деген 
сөзден шығарады, өйткені Алаша ханның шын аты Ахмет дейді 
(Абай, II, 224). Осы мәліметті Сәкен Сейфуллин де бере келіп: «Бұл 
сөз ноғайлы заманынан, яғни қазақ атанған тайпалар қазақ болмай 
жүргенінде қолданылған сөз», – дейді. Оған дәлел ретінде «ноғай, 
қазақ – бәріміз бір алаштың баласымыз» деген нақыл сөзді келтіреді 
(С. Сейфуллин, VI, 21-24).

Алаш сөзінің үшінші мағынасы – жоғарыда көрсетілген мағынаға 
қарама-қарсы «жау, жат» деген мәнде жұмсалуы. Мұны С. Сейфуллин 
жақсы көрсеткен. «Е-е, мен сенің ағайының емес, алашың ба едім» 
және «алашың туысқандай болсын» дегендерді мысалға келтіреді  
(С. Сейфуллин, VI, 285). Алаш сөзінің «ел» және «жау» деген қарама-
қарсы екі мағынасы өткен ғасырларда қатар қолданылып келген. 
Мысалы, Бұхардың:

Өзіңмен бірге туысқан
Алаштан бетер жат болар,– 

дегенінде немесе Махамбеттің:
Бесеуіміз жүргенде, 
Алашқа болман деуші едік, – 

дегендерінде алаш – «қарсы жақ, дұшпан». XVI ғасыр жырауы 
Шалкиіздің:

Алаштан байтақ озбаса,
Арабыдан атты сайлап мінбен-ді, – 

деген өлең жолдарында екі сөз көне мағынада келген: алаш – мұнда 
«жат ел, жат (жау) жұрт», байтақ – өз елі, өз жұрты». 

ХІХ ғ. ақыны Базар Өтемісұлында: 
Алаш дұшпан мысалы
Аңдысып тұрған көзіңнің
Қарасы мен ағындай 
  (ХVІІІ-ХІХ ғ. қазақ поэзиясы. 228), – 

деген жолдарында алаш сөзінің «дұшпан» мағынасы тіпті айқын 
берілген. 

Алаш сөзінің жағымсыз мағынасы монғол, қалмақ тілдерінде бар. 
Монғолша алач сөзінің бір мағынасы «кісі өлтіруші, жан алғыш», 
қалмақ тілінде алач – «баскесер». Бұл сөздің қазақ тіліндегі «жау, 
дұшпан» мағынасында қолданылуына оның монғол тілдеріндегі 
ұғымы да себепкер болуы мүмкін, яғни алаш сөзінің «кісі өлтіргіш», 
одан шыққан ауыспалы мағына «жау, дұшпан» деген ұғымы қазақ 
тілінде өте ертеден келе жатуы ықтимал, яғни бұл сөз осы мағынада 
түркі-монғол тілдеріне ортақ сөз болуы да мүмкін немесе соңғы 
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ғасырларда үнемі сыртқы жауларының бірі болып келген монғол тай-
палары – қалмақтар мен жоңғарлардың тіліндегіше «жан алғыш, бас- 
кесер» мағынасынан ауысып, «жау, жат» мағынасында қолданылып 
кетуі мүмкін.

Сөйтіп, өткен кезеңдердегі қазақ тілінде алаш сөзі «ел; жұрт, 
көпшілік, қауым, халық» мағынасында және осыған қарама-қарсы 
«жау, дұшпан, жат» мағынасында қолданылған. Бертін келе Абай 
сияқты қаламгерлер бұл сөздің мағынасын тарылтып, «жалпы қазақ 
елі, халқы» емес, әйтеуір «ел іші, біреудің айналасы, жақыны, туысы» 
деген мәнде жұмсаған. Мысалы:

Малға достың мұңы жоқ малдан басқа,
Аларында шара жоқ алдамасқа,
Табысына табынып, қалбаң қағып.
Тойғанынан қалғанын берсе алашқа (Абай, 1, 197), – 

дегенінде алаш сөзі «жақыны, айналасы» деген ұғымды береді, 
өйткені бұл өлеңдегі әңгіме – мал жию үшін барша айлаәрекетін 
жасап жүрген «малға достар» туралы, олар – тойғанынан қалғанын 
бүкіл елге, халыққа беретіндей мықтылар емес, «қалбаң қаққан» жай 
пысықтар, олардың алашы – жақыны, туысы, айналасы ғана.

Қазіргі қазақ әдеби тілінде «ел, қауым, халық» дегеннің синонимі 
ретінде алаш сөзі өте сирек қолданылады (ал қазақ халқы дегеннің 
баламасы ретінде ең соңғы кездерге дейін мүлде қолданылмай 
келді). Бұл күнде поэзияда алаш «жалпы бұқара, көпшілік, халық» 
мағынасында поэтикалық сөз ретінде жұмсалады. Мысалы, Қадыр 
Мырзалиевтің «Данышпан» деген кітабынан:

Көмейлі капитал
Алашты – 
Халықты
Сүліктей сорды кеп.

Соңғы бір-екі жылдың ішінде алаш сөзінің публицистика тілінде 
жандана бастағаны байқалады. Бұған, бір жағынан, ұлттық намыс- 
ты ояту, ол үшін қазақ халқының ұлттық тәуелсіздігін талап етіп, 
сол жолда қызмет көрсеткен «Алаш» партиясын, оның көрнекті 
қайраткерлерін насихаттау, халыққа кеңінен таныстыру мақсаты се-
беп болса, екінші жағынан, тіліміздің сөз байлығын сарқа пайдалану, 
ол үшін ондаған көне сөзді қайта активтендіру бағыты себеп болды. 
Бұл күнде алаш сөзі көбінесе «қазақ халқы» ұғымында жұмсалатын 
сияқты.

АЛҒАНЫМ. Бұл сөздің беретін мағынасын контекске қарап айы- 
ру оңай сияқты көрінеді. Ол көбінесе «әйелім, жарым, қосағым» де-
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ген ұғымда жұмсалған деп ойлаймыз. Бұл тұлға қазірде әдеби тіл 
нормасында қолданылмайды деуге болады, дегенмен ауызекі сөйлеу 
тілінде жұмсалуы мүмкін.

Алғаным сөзін біз эпостар тілінен және өткен кезеңдердегі ақын-
жыраулар тілінен кездестіреміз. Мысалы, «Алпамыс» жырында 
Байбөрі бай бәйбішесіне:

Рас па сөзің, алғаным,
Алаша төсек салғаным,– 

дейді. Бұл жерде Байбөрі жасы ұлғайып қалған әйеліне аруым, жа-
рым дей алмайды. Сірә, өткен кезеңдерде күйеуінің әйеліне үй 
ішінде айтатын қаратпа сөзі немесе жалпы өз әйелін атауы үшін 
айтылатын сөз – жоғары поэтикалық бояуы бар жарым, жұбайым, 
қосағым деген сөздер де емес, кейінгі кездерде мүлде тұрпайы сипат 
алып кеткен қатыным деген сөз де емес, өткенде қазақ тілінде онша 
жиі қолданылмаған арабтың әйелім сөзі де емес, бейтарап мәндегі 
алғаным сөзі болған болу керек. Сондықтан:

Алғаным асыл ару деп, – 
деген өлең жолын Асанқайғыдан кездестірсек,

Алғаным мен балдарым…
Артымда қалған алғаным, – 

деген жолдарды Махамбет ақыннан ұшыратамыз.
Сөз төркіні айдай анық: алу етістігінің есімше тұлғасы, ол зат есім 

қызметін атқарып, «алған әйелі, жұбайы, зайыбы» деген ұғымға ие 
болған тәрізді. Бірақ бір ғажабы – алғаным сөзі ескі жырларда әйелге 
де, еркекке де қарата айтыла берген, сірә, қосағым, жарым, жан жол-
дасым деген сияқты жыныстық айырым мағынасы жоқ сөз болу ке-
рек. Мысалы, жоғарыда келтірілген мысалдардың көбі әйелге қарата 
айтылған болса, мына жолдарда ер адамға айтылған қаратпа болып 
келеді. Мысалы, Ер Қосайдың анасы Арубибі ері – Ақжонасқа:

Айналайын алғаным,
Дүниенің білдім жалғанын, – 

деп назданады. Сол сияқты Алпамыстың анасы – Аналық Алпамыстың 
әкесі – Байбөріге: Мақұл десең алғаным – дейді. «Қыдырбайұлы 
Қобыланды» деген жырда:

Сонда кемпір егілді,
Көзінің жасы төгілді.
Алғаным еді Қыдырбай…− 

деген жолдарды оқимыз. Тіпті бұл жердегі алғаным сөзінде тәуелдік 
мағына жойылып кеткенге ұқсайды, сөз осы тұлғада «қосақ, жар, 
әйелі, күйеуі» дегенге меңзейді. 
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Өткен ғасырда қазақ жерінен жинаған материалдарды түркі тіл- 
дерінің салыстырма сөздігіне енгізген Л.Будагов алған сөзін «алған 
әйелі, ері» деп аударады да жақша ішіне өлеңдерде «сүйіктім» деген 
мағынада келеді деп көрсетеді (Будагов, II, 392). Бұл жерде сөздікші 
талдап отырған сөздің сырын дұрыс таныған сияқты. Егер алғаным 
сөзі әйеліне қарата айтылғанда, ал етістігіне қатысты екені көңілге 
қонымды (әйелді алады) болғанымен, ер адамға қарата айтылғанда, 
сөздің түпкі мағынасы шықпайды (күйеуді алмайды, күйеуге шығады, 
ерге барады). Демек, жырларда қолданылған алғаным тұлғасы мета-
фораланып, «сүйіктім, аяулым» деген сияқты мағынада жұмсалған 
деп табамыз.

АЛДИЯР. Қазақтың эпостық жырларында, ертегілерінде, Махам- 
бет жырларында хан, сұлтан сияқты әлеуметтік дәрежесі жоғары 
адамдарға қарата айтылатын алдияр сөзі жиі кездеседі:

Алдияр бас хандарым, 
Жаңа келді Қамбарың... 
Алдияр тақсыр ханымыз.

Шоқан алдияр сөзін «Алла жар болсын» дегеннен шыққан деп 
таниды (Валиханов, I, 226). Кейінгі этимологтер де осы пікірді 
қуаттайды (Этимол. сөздік, 32). Қырғызша-орысша сөздіктің ав-
торы К. К. Юдахин де алдияр – араб, парсы сөзі (Алла + йар) деп 
табады да монархтар мен хандардың құрметті дәрежесін (титулын) 
білдіретін, орысша «ваше величество» дегенге сай тарихи көне сөз 
деп түсіндіреді (Юдахин, 49). Біздіңше, бұл – жаңсақ пікір.

Ертеректе, хандық дәуірде қазақтар қолданған алдияр сөзі 
монғолша алдар сөзімен төркіндес болу керек. Алдар «даңқ, атақ, 
мәртебе, дәреже» дегенді білдіреді. Бұл сөз қалмақ тілінде де бар. 
Алдияр қалмақша «ұлы» деген мағынада. Алдияр қазақ тілінде жеке 
тұрып та, алдияр тақсыр, алдияр хан сияқты тіркестер түрінде де 
қолданылған. Бәрінде де ол «мәртебелі, ұлы» деген мәнді білдірген. 
Ал бұл эпитет хан, бек, сұлтан сияқты билеушілерге ғана айтылғаны 
мәлім. «Алдияр деген сөзді қазақтар хандарға айтқан, бұл сөз кейде 
алдияр тақсыр деп те келеді» (Будагов, II, 392).

Шынында да, бұл сөз орысша «ваше величество» деген тәрізді 
құрметті титулды (дәрежені) білдірген. Әрине, алдияр сөзі қазақ 
тіліне монғол немесе қалмақ тілінен кейінгі ғасырларда енді ме 
әлде ежелден түркі-монғол тілдеріне ортақ сөз бе – әзірге кесіп айту 
қиын. Сірә, бұл сөз түркі тайпалары тілінде монғол шапқыншылығы 
кезінен (XIII ғ.) бастап қолданылған болар. Оның үстіне ханда-
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ры тек қана Шыңғыс әулетінен болып келген қазақ қоғамында сол 
хандарға монғолша алдияр (ұлы, мәртебелі) деп айту орын алған болу 
керек. Өйткені алдар/алдияр сөзі көне түркі тілінде жоқ, өзге түркі 
тілдерінің де барлығына тән емес.

АЛҚАЛАУ, АЛҚАЛЫ. Махамбет ақында:
Алқалаған жер болса, 
Азамат басы құралса... 
Алқалай келген кеңесте 
Дем құрыған күн болған... 
Алқалы кеңес құрған күн, – 

деген өлең жолдары бар. Алқалау сөзі ертеректегі ақын-жыраулар 
тілінде де бар. Шалкиізде:

Алқалаған ауыр қолдар тоқтарға 
Арыстанбекұлы Сұлтан бар.

Алқалау сөзінің түбірі – алқа. Алқаның қазіргі мағынасы 1) «жиын, 
топ», 2) «коллегия» (ҚТТС, 1974, I, 224). Бұл – арабтың хәлқа сөзі, 
мағынасы – «дөңгелек», одан барып «адамдар тобы» деген ауыспалы 
мәнде қолданылған. Сірә, бұл сөз түркі тілдеріне өте ертеде енген 
болу керек. Этнографтардың айтуларына қарағанда, Орта Азияны 
және Қазақстанды мекендеген халықтардың ислам дәуіріне дейінгі 
әдет-ғұрпында жылына бір рет өлгендердің бейітіне баратын дәстүр 
болған. Бейіт басына жиналған әйелдер алқа құрып, қол ұстасып, 
ауық-ауық алақан соғып, дұға оқып, ортаны айналып жүретін болған, 
соны алқа деп атаған (Снесаров, 155). Түркі тілдеріне парсы тілінен 
алқа сөзі осы кездерде кірген болу керек (ал парсы тіліне бұл сөз араб 
тілінен енген).

Қазақ тіліндегі алқа-қотан, алқа құру және алқалау сөздері осы 
мәндегі алқа сөзімен сабақтас. Кейін келе діни рәсімдерге қатысты 
алқа құру дәстүрі жойылғанмен, «дөңгелек құрып айнала отыру» 
немесе «бір нәрсені айнала қоршау» деген мәнде алқалау етістігі 
қолданылатын болған.

Жоғарыдағы Махамбет өлеңіндегі алқалау сөзі кеңесу, ақылдасу 
үшін жиналатын жиынға қатысты тұста айтылған. Ал қазақ 
қоғамында (әрине, өзге жұрттарда да) кеңесу, ақылдасу үшін алқа-
қотан отыру, яғни дөңгелек құрып айнала отыру дәстүрі болған. 
Бұдан барып алқалау сөзі «кеңесу, топ болып отырып ақылдасу үшін 
жиналу, бас қосу» деген ауыспалы мағынаға ие болғаны байқалады. 
Мысалы, Махамбетте:

Алқалай келген кеңесте 
Дем құрыған күн болған.
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Ал соңғы Шалкиіздегі алқалау сөзі «қоршау» деген мағынада 
қолданылған. Алқалау сөзі бұл күнде «айнала қоршау, қамалау» деген 
мәнде жұмсалады да оның «жиналу, бас қосу» мағынасы ұмытыла 
бастап, ескі нұсқаларда сақталған.

АЛП. Бұл сөз дәл осылай тұлғаланған (жазылған) түрінде Шалкиіз 
өлеңдерінде кездеседі:

Алп, алп, алп басқан 
Арабы торым озіңсің... 
Алп, алп, ал сақын.

Алп сөзінің көне түркі тіліндегі бір мағынасы «ауыр, қауіпті, 
қорқынышты және маңызды» деп көрсетіледі (ДС, 37). Шалкиіздің 
арабы торыны алп басқан деп суреттеуі «аяғын ауыр басқан» 
дегенді білдіретін сияқты, ал аяқты ауыр басу – маңыздылықтың, 
салмақтылықтың белгісі. Екінші жердегі (алп, алп, ал сақын дегендегі) 
алп сөзінің мағынасын контекске қарап, «қорқыныш (бар), қауіп 
(бар), сондықтан сақтан (сақын)» деп отырған тәрізді. Қайткенде де 
бұл – көне тұлға, қазақ тілінде сақталған көне сарқыншақтардың бірі. 
Мұндай көне жұқанақтар қазақтың XV-XIX ғасыр ақын-жыраулары 
мен ауыз әдебиетінің тілінде аз кездеспейді (мысалы, мұндағы сақын 
дегеннің өзі де көне, бұл сөздің өте ертедегі бір мағынасы «ойлау, 
толғау, болжалдау» болса, екінші мағынасы «сақтану» екендігін 
білеміз).

АМАНДАСУ. Амандасу сөзі қазіргі әдеби тілімізде «сәлем беру, 
сәлемдесу, амандық сұрау» деген мағынада қолданылады. Түсіндірме 
сөздік осылай деп көрсетеді (ҚТТС, 1974, I, 250). Ал ертеректе бұл сөз 
қазақ тілінде қарама-қарсы мағынада да қолданылған, яғни «қоштасу, 
қош айтысу» дегенді де білдірген. Батырлар жырларынан:

Амандасып елменен, 
Туып-өскен жерменен. 
Қош айтысып Қамбарға 
Қалмаққа қарай жөн тартты... 
Амандасып жылады, − 

деген жолдарды оқысақ, мұндағы амандасу «сәлемдесу, көрісу» емес, 
«қоштасу» деген сөз екенін байқаймыз, яғни бұл жердегі амандасу 
«амандық сұрау» емес, «амандық тілеу» мәнін береді.

«Айман- Шолпан» жырында еліне қайтарылған Шолпанды шы- 
ғарып салған Арыстан туралы: «Шолпанмен амандасып кейін қайт- 
ты», – дейді. Мұнда да амандасу − «Амандық тілеп, қош айтысу». 
Бұл сөздің соңғы мағынасы ауызекі сөйлеу тілінде де кездеседі.
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Сонымен қатар ескі әдеби нұсқаларда амандасу сөзі «көрісіп 
сәлемдесу» мағынасында да жиі жұмсалған. Қалмақ келіп, қызыңды 
бер деп қысқанда, қыз әкесі Әзімбай («Қамбар батыр» жырында);

Жіберді тарту қылып тоғыз адам, 
Қамбарға қайтыңдар деп амандасып, – 

дегенді оқимыз. Сонымен, бұрын амандасу сөзі қарама-қарсы екі 
мағынада жұмсалған және ауызекі сөйлеу тілінде қазірде де осылай 
қолданылады деп түсіну керек.

АНТ. «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында үш-төрт жерде адамға 
қатысты, яғни белгілі бір сипаты бар адамды атайтын ант сөзі 
кездеседі:

Елдеп шыққан білімсіз ант екен деп, 
Елі-жұрты Қарабайға өкпеледі.

Бұл сөз әрдайым не Қарабайға, не Қодарға қатысты айтылады. 
Екеуі де – жырда жағымсыз кейіпкерлер:

Қодар тоқсан дейтұғын бір анты бар...
Қарабай анттың қойы осы болса,
Тура сілте антыңның ауылы қайда. 

Демек, ант – жағымсыз адамды сипаттайтын сөз. Түркі тілдерінің 
белгілі зерттеушісі – Г.Дерфер мұны парсы тілінің «екі ұдай, 
күмәнды» мағынасындағы анд сөзімен салыстырады да мүмкін, 
түркі тілдеріндегі ант сөзінің түптөркіні парсы тілі болу керек деген 
жорамал айтады және бұл сөз түркі тілдеріне ауысқанда, жағымсыз 
мағыналы сөзге айналған болар дейді. Қазақ тілінің материалы осы 
пікірді қостайтын сияқты.

Бұл сөздің монғолдың анда «туысқан, бауырласқан адам» де-
ген сөзінен қысқарып алынған болар деген өзге бір ғалымның 
(Рамстедтің) пікірі бұл жерде қиыспайды. Сондықтан қазақ 
тілінде «қылығы жағымсыз адам» мағынасындағы ант сөзі өте си-
рек қолданылатын тұлғалардың бірі деп санаймыз. Бұл сөз тіпті 
антұрған (ол да жағымсыз сипат) деген тіркестен жасалған сынның 
қысқартылып жұмсалған түрі болуы да мүмкін. Бұл – екінші жора-
малымыз. Қайткенде де бұл қолданыстың мағынасы мен төркінін 
іздестіре түскен абзал.

АРАЙ. «Алпамыс» жырында баласы жоқта Ұлтан құлға пенде бо-
лып, түйе бағып жүрген Алпамыстың әкесі – Байбөрі түйелерге:

Айдасам жөнге жүрмейсің, 
Қарағымның артында 
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Иесіз қалған үлегі, 
Арай, жаным, арай! – 

дейді. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі бұл жердегі арай сөзін «са-
быр, ұстам, тоқтам» деп түсіндіреді (ҚТТС, 1974, I, 306). «Алпамыс» 
жырының ғылыми басылымында бұл сөзді парсының көңіл күйді 
білдіретін сөзі деп анықтайды (Алпамыс батыр, Алматы, 1961, 82). 
Ал, дұрысында, арай түркі сөзі болуы керек. Ол алтай түркілерінің 
тілінде «ақырын-ақырын, бірте-бірте, әрең-әрең» деген мағыналарды 
білдіреді. Байбөрінің аузынан шыққан арай да «ақырын, жаным, 
ақырын» деген мәнде жұмсалған деуге болады.

Түсіндірме сөздік арай сөзінің бірінші мағынасы «таң атар кездегі 
күн шапағы, шұғыласы» дегенді көрсетеді (ҚТТС, 1974, 1, 305). Бұл 
мағынаның түптөркіні түркі-монғол тілдеріне немесе монғол тілдеріне 
тән арай сөзіне қатысты болу керек. Арай – монғол тілінде «әрең, 
ақырын, сәл-пәл, аз ғана» деген үстеулік қызметте қолданылатын сөз. 
О баста арайлап таң атты деген тіркес ақырындап, сәл-пәл нұр ша-
шып атып келе жатқан таңды атаған болуы керек. Кейін келе арай 
сөзі «таң атар кездегі күн шапағы, нұр, сәуле» деген заттық мағына 
беріп кеткенге ұқсайды.

Ал жырдағы арай сөзінің мағынасы түпнұсқа тілдегідей 
«ақырын» дегенді беріп тұрған тәрізді, яғни наршалар мен үлектерге 
ере алмаған қарт адам оларды «ақырын, ақырын!» деп қайырған деп 
түсінуге болады. Арай сөзін «ақырын, ептеп, біртіндеп» мағынасында 
Мүхтар Әуезов те қолданған. «Абай» операсының либреттосындағы 
Ажардың ариясының:

Өлмек ем сол әнге ұйып арай-арай, 
Ол бірге өшпек болды арай-арай, 
Көрдім де бекінгенін бірге өлмекке, 
Тірлікке мен шақырдым арай-арай, – 

деген тексіне зер салсақ, мұнда жазушы арай сөзін қосарлап «ақырын-
ақырын, бірте-бірте» деген ұғымда жұмсап тұр.

АРА-ТҰРА. Бұл қос сөздің мағынасы айқын: ол «кей-кейде, ан-
да-санда» деген мағынаны береді. Ал жеке-жеке қолданыста ара сөзі 
көрсетілген мағынаға біршама қатысты болғанымен, екінші тұра 
сыңарының оған жақындығы жоқ екені көрінеді. Көне замандардағы 
ата-бабаларымыздың қолданысында арата-арата сөзі «анда-сан-
да, мезгіл-мезгіл» деген ұғымда жұмсалған екен (ДТ, 50). Бұл тұлға 
айтыла келе ара-тұра болып кетпеді ме екен деген ойға қаламыз. 
Әрине, бұл да – жорамал және «ішек-қарны көрініп тұрған» тым 
жеңіл жорамал, әрі қарай іздестіру – алдағы міндет.



43

АРУ. Қазірде тілімізде бар ару сөзін ертедегі қазақ әдебиеті 
нұсқаларынан жиірек кездестіреміз. Мұнда бұл сөз екі түрлі ұғымда 
келеді: бірі – әйел, қыз деген сөздерден бұрын тұрып, «сұлу, сүйкімді», 
«абзал, ардақты» дегенді білдіреді немесе жеке тұрып «сұлу қыз, 
сүйікті әйел» деген мәнде жұмсалады. Доспамбет жырау өзі туралы 
толғауының бір жерінде:

Алғаным Әли ағаның қызы еді, 
Қас арудың өзі еді. 
Маңдайы күнге тимеген, 
Желге шашы үрмеген, 
Серпіліп адам бетін көрмеген, – 

дейді. Сонымен қатар XV-XVII ғасырлардағы нұсқалардан ару ат, 
ару ұл, ару батыр деген тіркестерді ұшыратамыз. Шобанда:

Ақтабан ару торы ат жайлаған...
Шалкиізде:

Айсұлдың ару Әметі тұрғанда... 
Айсаның ару ұлы Қолай бар.

Бұл күнде ару ат, ару жігіт деген тіркестер құлаққа жат естіледі. 
Қазірде ару сөзі әйелге, көбінесе сұлу жас қызға қатысты қолданылса, 
ертеректе ару сөзінің «пәк, таза, кіршіксіз» және діни ұғымдағы 
«әулие, ие», осылардан барып «игі, мінсіз, игілікті, асыл, күнәсіз, 
пәк» деген ауыспалы мағыналары пайда болған. Сондықтан көне 
түркі ескерткіштерінде арығ тон (таза киім), аруғ азуқ (адал тамақ), 
қылқы аруғ (мінез-құлқы игі), ару күмүш (таза, қоспасыз күміс) де-
ген тіркестерді көреміз. Көне түркі тілдеріндегі аруғ қызлар тіркесі 
осы күнгі қазақ тіліндегідей жалпы «сұлу қыздар» емес, «күнәсыз, 
пәк қыздар» деген ұғымда келеді. Орта ғасырлардағы түркі жазба-
ларында да ару (ары, арығ, аруғ, арық) сөзінің «таза, кіршіксіз», 
«әулие, игі» мағыналары сақталған. Мұнда да ары тон (таза киім), 
ары гәуһар (шынайы гауһар), арық гүл (таза гүл), арығ сув (таза, ағын 
су), арығ сифат (игі сипат) деген тіркестерді көреміз. Бұл сөз, тегі, 
тек түркі емес, түркі-монғол тілдеріне ортақ ежелгі сөз болу керек. 
Өйткені монғол тілінде де ариг сөзі «таза» мәнін береді. Монғолша 
ариг ус – ауыз ту (таза, ішуге келетін су), арила(х) қазақша арула(у) 
«тазарту, тыйылу (жауынның ашылуы), жойылу, жоғалу» мағынасын 
береді, ариун – 1) «киелі, әулие, таза, адал, 2) үсті-басы таза жүретін» 
деген мәндегі сөздер.

Жоғарыда қазақ өлеңдерінде кездескен ару сөзінің жылқыға және 
ер адамға қатысты айтылған сәттері бұл сөздің көне мағыналарының 
қазақ тілінде де қолданылғандығын танытады. Дегенмен ару сөзінің 
көне мағыналарының баршасы қазақ тілінде біз сөз етіп отырған 
дәуірлерде-ақ сақталмаған. Мысалы, бұл сөздің су, киім, тамақ 
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сияқтыларға қатысты қолданылуы келдеспейді. Тек адам мен онық 
жан серігі – жылқыға байланысты қолданысын көреміз және «игі, 
мінсіз» дегеннен ауысқан «өте жақсы, абзал» деген мәндерде келгенін 
байқаймыз.

Ару түбірінен жасалған туынды сөздер де ұмытылған, мысалы, 
арусыну, арулық сөздері бұл күнде жоқ. Немесе ару сөзінің қолданылу 
аясы тарылып, белгілі бір тіркесте ғана сақталған. Ол – арулау 
етістігі. Бұл сөз өлікті «ақ жуып, арулап қою (көму)» тіркесінде ғана 
қолданылады. Өлікті арулап таза жудыру тіркесі қырғыз тілінде де 
бар. Ол тіркес «өлікті тазалап жуу» деп түсіндіріледі (Юдахин, 71). 
Ал қазақ тілінде өлікті арулап жуу, таза арулау, арулап көму (қою) 
тіркестері бар. Сірә, мұнда «тазалау», «тазалап жуу» мәнімен қатар 
(ол мәнді ақ жуу тіркесі де береді), «қастерлеу, әулие тұту» мәні де бар 
тәрізді. Өйткені ару түбірінің діни ұғымдағы бір мағынасы «әулие», 
«құдайы», осыдан өлген адамдарды арулап көму – оны әулие тұтып, 
Құдайдай қастерлеп жерлеу дегенге де саяды. Бұл сөздің «әулие, 
әулиедей қастерлі, ардақты» деген мәні қарт, сыйлы әйелге айтыла-
тын аруана тіркесінде де байқалады.

Ару сөзінің «таза, игі» ұғымы қазақ тілінде, біздіңше, және бір 
жерде сақталған сияқты. Ол – ар ма? армысыз! деп амандасқанда 
айтылатын сөзде. Мұның өзі де көне. Қазірде бұлайша амандасулар 
белгілі бір стильдік мақсатпен қолданылады. Бұл тұлғалар қазақтың 
эпостық жырлары мен ертегі-аңыздарында көбірек сақталған. 
Көріскенде арбаң! деп амандасу қырғыз әдебиетінде, әсіресе 
оның оңтүстік диалектісінде кездеседі. Бұл сөздің морфологиялық 
құрылымын К. К. Юдахин ары + ба + ң деп береді де мағынасын 
«шаршау, шаршап-шалдығу, арықтау» мәндегі ару етістігімен бай-
ланыстырады, яғни арбаң – «шаршама» деген сөз деп аударады. 
Біздің топшылауымызша, қазақ, қырғыз және татар тілінің кейбір 
диадектісінде кездесетін ар ма, армысыз, арбаң, арумы сөздерінің 
түбірі – «шаршау» мағынасындағы ары емес, «таза», одан барып 
«ауру-сырқаудан таза, есен-сау, аман» мағынасындағы ары (арығ, 
ару) сөзі болар дейміз.

Ару ма (татарша ар мы, қырғызша ары ба сөздері) «деніңіз ауру- 
сырқаудан таза ма, есен-саумысыз» деген ұзақ амандықтың ықшам- 
далған варианты болар. Зерттеуші Р.Г.Ахметьянов татар тілінің бір 
диалектісінде, сондай-ақ башқұрт, удмурд және мари тілдерінде 
(соңғының бір диалектісінде) ару сөзі сәлемдесуде айтылатындығын 
көрсетеді. Мысалы, татар, башқұрт тілдерінде арумы тұлғасы «жақсы 
тұрып жатырсыз ба! (жақсымысыз! амансыз ба!») деген мағынада 
жұмсалады дейді (Ахметьянов, 19).
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Қазақтың ертедегі үлгілерінде амандасудың (мүмкін, тілдесудің) 
бұл тұлғамен берілуі арма! (ар ма!) түрінде келеді және бұл лебізді 
көбінесе жасы кіші үлкенге білдіреді. Мысалы, «Қобыланды» жы-
рында жас батыр Қобыланды «қырық күншілік Қазанға» өзінен 
бұрын аттанып кеткендердің ішінде Қосдәулетті қуып жеткенде:

Үлкен едің, арма! деп, 
Алдында кісі бар ма? Деп, – 

тілдеседі. Аққозы, Қарақозы сияқты өзінен үлкендерге де арма! 
дейді, ал құрдасы Қараманды қуып жеткенде, онымен бұлайша 
сәлемдеспейді. Бірақ, сірә, арма сөзі жалпы амандасу үшін де айты-
ла берген сияқты. Мысалы, Бекежан Жібек қызға Төлегеннің өлгенін 
айтуға келгенде, сөзін:

Айтамын айт дегеннен, арма, Жібек, 
Ботасы өлген түйедей зарла, Жібек! – 

деп бастайды. Ал кейінгі кезеңдерде жазушылар бұл сөзді аман- 
бысың! амансыз ба! амансыңдар ма! деген сөздердің тепе-тең 
баламасы ретінде қарап, армысың! армысыз! арсыз ба! армысыңдар! 
деген тұлғаларда қолданғандары байқалады. Мысалы, «Жанталас» 
романында:

– Арсыз ба, Бұхареке!
– Барсыңдар ма, өрендерім! – деген диалогті оқимыз.
Арма сөзін бұлайша сыртқы тұлғасын құбылтып қолдану не 

түсінбестіктің, не тілге жауапсыздау қараған еркіндіктің жемісі бо-
лар. Өйткені о баста бұл сөз – тек ару ма (ары ма) деген жеке сөз 
бен шылаудың тіркесі түрінде ғана қалыптасқан қолданыс сияқты. 
Арығ, ары(у) сөзінің соңындағы ығ(ыу) дыбыстарының түсіп қалуы, 
сөйтіп, арма болып кірігіп кетуі – заңды құбылыс. Сәлем сөз арма! 
болса, оған қайырылатын сөз бар бол! болуы керек, бұл «бәрекелді, 
рақмет!» деген сияқты мәнді беретін болса керек.

Ару (ары) сөзінің «таза» мағынасы қазақ тіліндегі арылу 
етістігінде де сақталған. Арылмақ сөзі қазіргі түрік тілінде екі түрлі 
ұқсас мәнде жұмсалады: 1) тазару, таза болу, 2) аурудан сауығу, жазы-
лу (Турец.-русск. сл. 1977, 62). Татар тілінде де ару – «таза», арулық 
– «тазалық», аруламақ – «тазарту». Қазіргі қазақ тілінде арылу сөзі 
«бір нәрседен құтылу, тазару», одан барып «ақталу» деген ауыспалы 
мәнде жұмсалады (ҚТТС, 1974, І, 360).

АРШЫН. ТӨСІ АРШЫНДЫ СҰЛУЫҢ. Бұл образды тіркес 
ертедегі ақын-жыраулар тілінде де, ауыз әдебиеті үлгілерінде де жиі 
кездеседі. Мысалы, Бұхар жырауда:

Төсі аршынды сұлуың
Сілкіп төсек сала алмас малдан соң, – 
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деген толғау жолдары бар. Түркі тілдерінің салыстырма сөздігінде 
автор аршын сөзі ноғай тілінде «күміс, күміс әшекей» дегенді 
білдіреді дейді де төс аршынды бай қызы деген мысал келтіріп, оны 
«омырауы қымбат әшекейге толы» деп аударады. Сырт қарағанда, 
бұл түсіндірме нанымды сияқты. Мүмкін, бұл – ноғайлы-қазақ 
заманында қалыптасқан сұлулықтың, сәндіктің, байлықтың образы 
болар, бірақ ертедегі жырларда жылқы жөнінде:

Аршын басты бурылы 
Қабырғадан қанаты... 

немесе батыр:
Омырауын аршындап,
Мінген атын қамшылап, – 

деп суреттеледі. Әрине, соңғы мысалдарда аршындау етістігінің 
алтын-күміс әшекейге қатысы жоқ сияқты. Сірә, бұл жерде аршындау 
– ұзындық өлшемі болып саналатын аршын сөзіне қатысты деп 
түсіндірілуі («құлашын кеңге салу, екпіндеу») қисынсыз болмас. 
Дегенмен бұл да күмәндылау түсінік. Бұл сөз омырауын аршындау, 
тал бойын аршындау деген тіркестерде сабақты етістік ретінде келіп, 
жоғарғы «екпіндеу, арындау» деген мағыналардан алшақтап кетеді. 
Сондықтан бұл өте бейнелі (образды) тіркестің мән-мағынасын, 
түптөркінін әлі де іздестіре түсу керек сияқты.

АРЫҚ-ТҰРАҚ АРЫҚ-ТҰРЫҚ. Жалпы мағынасы түсінікті бұл 
қос сөздің екінші сыңары тұрық/тұрақ сөзі бұл күнде қазақ тілінде 
«арық» мағынасында жеке қолданылмайды. Ал ХІ ғасырдағы түркі 
тілдерінің Махмұт Қашқари құрастырған сөздігінде туруқ (turug) 
сөзі жеке тұрып малға қатысты «арық, көтерем» деген мағынада 
жұмсалған: туруқ ат – «көтерем ат». Демек, бұл қос сөздің екі сыңары 
да – бір мағынадағы сөздер екен. Мұндай бір мағынадағы сөздердің 
қос сөз құрамында қатар келуі – тілімізде жиі кездесетін құбылыс. 
Түсіндірме сөздіктерде тіркелген тұрық сөзі – негізінен тұрқы деген 
тұлғада жұмсалып, бір нәрсенің, көбінесе адам, жан-жануар сияқты 
тірі жан иесінің тік және көлденең қалпындағы көрінісі («Түсіндірме 
сөздікте» тек «горизонталь қалпындағы» деп түсіндірілген, бұл 
жаңсақтау сияқты). Бүгінгі қолданыста тұрықты, тұрықсыз деген 
туынды тұлғалары бар. Бірақ бұл «тұрықтардың» арық-тұрық-тағы 
тұрық-қа қатысы жоқ деп табамыз.

АСА ЖҰРТ. «Қыз Жібек», «Айман-Шолпан» жырларында аса 
жұрт тіркесі кездеседі:
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Асудан келген қоңыр қаз
Аса жұрттың елінде...
Аса жұртқа барғанда,
Елдің көркі мал дейді...
Баласы аса жұрттың мейман келді.

Бұл жердегі контекске қарағанда, аса жұрт тіркесі «шет жұрт» 
дегенге меңзейді. «Қыз Жібек» жырының бір басылымында бұл 
тіркесті осылай түсініп, «жат ел» деген мағынада деп анықтама 
береді. Бірақ аса жұрт тіркесінің бұл күнде мағынасы көмескілене 
түскендіктен, екінші бір жырда («Айман-Шолпанда») бұны «асқан 
жұрт» деп түсіндіреді. Бірақ контекстегі мағынасы екеуінде де бірдей. 
Бұл тіркесті Махамбет ақын да келтіреді:

Аламанға жол бердік, 
Аса жұртты меңгердік...

Бірақ Махамбет қолданысында бұл тіркестің мағынасы «жат 
жұрт» дегеннен гөрі «өз жұрты» дегенге көбірек келеді.

Аша (қазақша аса) сөзі көне түркі тілдерінде «туысқан» дегенді 
білдірген (ДТ, 4). Түркі тілдеріндегі ш ~ с дыбыс алмасуларын ескер-
сек, бұған қазақша аса сөзі сай келеді, сонда аса жұрт «туысқан 
адамдар, өз жұрты» деген мәндегі тіркес болып шығады.

К. К. Юдахиннің сөздігіне қарағанда, аса сөзі қырғыз тілінің 
солтүстік диалектісінде қолданылады, ол – араб тілінен енген сөз, 
мағынасы «туысқан адам, семья мүшесі» (Юдахин, 74). Сөйтіп, аса 
түркінің өз сөзі ме, жоқ, әлде арабтан ертеде түркілерге енді ме, 
әлде түркі тілдерінен араб тіліне көшті ме – бұларға жауап беруді 
этимологтердің еншісіне қалдырып, біз бұл жерде қазақ тіліндегі 
қолданыстарын сөз етсек, о баста аса сөзі жұрт, ру («Қыз Жібекте: 
«аса руға барғанда») сөздерімен тіркесіп, «туысқан ел, өз жұрты» 
дегенді білдірген болар. Ал егер бұған қарама-қарсы «жат жұрт, 
шет ел» мағынасында қолданылғанын ұшыратсақ, бұл да заңды: сөз 
мағынасының қарсы мәнге ауысуы – тіл-тілде кездесетін құбылыс.

АСРА ЖҰРТ. «Қобыланды батыр» жырында асра (асыра) жұрт 
деген тіркес те кездеседі:

Асыра қыпшақ баласы 
Жатқаннан соң байлауда...
Арыстан туған екен деп 
Асыра жұрты қуанды.
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Көне түркі тілдерінде асра деген сөздің бір мағынасы «бағы- 
нышты, мойынсұнған» дегенді білдірген (ДС, 61). Жоғарыдағы жыр 
жолдарындағы асыра сөзі де «бағынышты, бас иген» деген мәнді 
білдіреді. Жалпы жұрт сөзі – түркі тілдерінде өте ертеден келе 
жатқан, терминдік мәні бар сөз. Ұзақ уақыт сақталып келген 
терминдік мағынасы – «ел, белгілі бір қауым, этникалық құрам, 
белгілі атымен аталған халық» деген мағына. Жұрт сөзі қазақ тілінде 
осы мағыналарда әр алуан эпитетпен қолданылып келген: аста-
на жұрт, аса жұрт, асыра жұрт, ауыр жұрт, байтақ жұрт т.т. 
Қарақалпақ тілінде кесе жұрт тіркесі қолданылады, мағынасы – 
«басқа ел, бөгде жұрт».

Қазақ әдеби үлгілеріндегі асра жұрт тіркесі, сірә, «бөгде, басқа 
жұрт» дегенге емес, «бағынышты, қол астындағы өз жұрты» дегенге 
саяды.

АСТАНА ЖҰРТ. Батырлар жырларында, Махамбетте, Шернияз, 
Нұрым сияқты өткен ғасырларда жасаған ақын-жыраулар тілінде 
астана жұрт, астана халық деген тіркестер кездеседі. Мысалы, 
Махамбетте:

Айғайда белдік байланған,
Астана жұртын айналған.

Нұрым жырауда:
Азын көпке теңгерген, 
Астана жұртын меңгерген.

1878 жылғы А.Старчевский құрастырған екі тілдік сөздікте, 
1897 жылы Орынборда шыққан «Қазақша-орысша сөздікте» астана 
жұрт, астана халық дегендерді «көп, сансыз көп халық» деп ауда-
рыпты. Л. Будагов бұл сөз түркі тілдеріне парсының астан, астана 
(табалдырық, есік, сарай) деген сөзінен ауысқандығын айта келіп, 
қазақ тілінде астана жұрт тіркесі бар екенін көрсетеді де, оны 
«сансыз көп, зор халық» деп аударады (Будагов, I, 40). В. Радлов бұл 
сөздің әзірбайжан тілінде «табалдырық, сарай, сарай қызметіндегі 
адамдар» деген мағыналары барын көрсетеді (Радлов, т. I, ч. I).

Сірә, қазіргі қазақ тіліндегі астана сөзінің «белгілі бір 
мемлекеттің, елдің орталық қаласы» деген ұғымы бұл сөздің парсы 
тіліндегі «сарай, әміршінің сарайы» мағынасынан алынған болу керек, 
яғни «үкіметтің резиденциясы орналасқан қала» дегенді білдіреді. 
Ал өткен ғасырларда қолданылған астана жұрт тіркесінде, біздің 
байқауымызша, В. Радлов көрсеткендей, «сарай қызметіндегі адам-
дар (орысша: придворный штат)» деген мән бар тәрізді, яғни белгілі 
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бір «сарайға (хан ордасына) қараған жұрт» деген мағынада айтылса 
керек.

Жоғарғы текстерде бұл тіркес «қол астындағы, өзіне қараған, 
соңына ерген халық, жұрт» деген мәнде қолданылғанға ұқсайды. 
Сонда астана жұрт тіркесі «көп, ұлы халық» дегеннен гөрі, «біреудің 
(ханның, батырдың) қол астындағы («табалдырығындағы») ел-жұрт» 
деген мағынаны білдіретін тәрізді. Астана сөзінің «табалдырық» 
мағынасы қазақ тілінің жергілікті сөйлеу дағдыларында (говорла-
рында) сақталған. Ж. Досқараевтың көрсетуі бойынша, Жамбыл 
облысының тұрғындары үйдің табалдырығын астана деп атайды 
(Досқараев, 11, 13).

АТ-ҰЛАҚ – бұл күнгі ат-көлік деген тіркестің (қос сөздің) 
синонимі. Бұл тіркес ХVІ ғасырдағы қазақ жазба ескерткіші тілінде 
де бар: «Қачан ләшкәр ач уа сусақлығ етселер, туар қара, ат улағы 
һарығай…» (Қадырғали би… 194-бет). Бұл тіркес (қос сөз) «Қазақ 
тілінің түсіндірме сөздіктерінде» тіркелмеген, синонимі ат-көлік 
бар, оны «ат немесе көлік» деп түсіндірген. Ат сөзі түсінікті, ұлақ 
немене? Көне түркі тілдерінде улағ сөзінің бір мағынасы – «жүк ар-
татын жануар (ат, мүмкін, түйе, есек болар)» (ДС, 608-бет). Демек, 
ат-улағ − «жүк артатын ат, көлік ретінде пайдаланатын ат» Заман өте 
келе улағ/ұлақ сөзі ұмытылып, оның мағынасын (қызметін) көлік сөзі 
беріп кеткенге ұқсайды. Бірақ ескі (ертеректегі) жазба дүниеміз бен 
өлең-жырларымыздың тілінде сақталып қалған қолданыс. Мұны ат-
ұлақ тұлғасында сөздіктерге қосу қажет.

Бұл сөз ұлаа тұлғасында көне сөз ретінде (көнерген деген белгімен) 
монғол тілінде де тіркелген (Монг.-русск. сл., 450), мағынасы – 
«көлік». Демек, бұл – монғол-түркі тілдеріне ортақ, өте көне «тілдік 
жәдігерліктің» бірі болып саналады. 

АТЫ ШУЛЫ. Бұл тіркестегі шулы сөзінің айғай-шу дегендегі 
шу сөзіне қатысы жоқ. Көне түркілер чау сөзін «даңқ, атақ, даңқты, 
атақты» мағыналарында қолданған ДС, 135). Сонда аты шулы деген 
тіркестің о бастағы тұлғасы аты шаулы болуы керек, ол «аты даңқты, 
атақты» деген сөз болып шығады, монғол тілінде де цуу «1) біреу 
жайында таралған сөз, әңгіме, 2) даңқ, атақ» мағыналарын береді. 
Демек, чау/чу/цуу/шау/шу тұлғалары көне замандарда түркі-монғол 
тілдеріне ортақ сөз болып, негізінен бір мағынаны білдірген. Қазақ 
тілінде шау/шу сөзі «атақ, даңқ» ұғымында жеке қолданыстан қалып, 
аты шулы сияқты тіркес құрамында сақталған «көнекөздердің» бірі.
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АУЫР. Қазақтың батырлар жырлары мен лиро-эпостарында, XV-
XIX ғасыр ақын-жыраулар тілінде ауыр әскер, ауыр қол, ауыр жұрт, 
ауыр дәулет сияқты тіркестер кездеседі. Мысалы:

Алқалаған ауыр қолдар тоқтарға 
Арыстанбек ұлы Сұлтан бар (Шобан).
Тебірлерге қалғанда
Теңселер сойды ауыр ноғай жұртыңыз...
Тебіренсе ауыр жұртын тындырмас (Шалкиіз). 
Ауыр әскер қосымен («Қобыланды батыр»).
Ауыр әскерге жолықтық (Радлов, VII).

Ауыр әскер қол түрінде бұл тіркесті Махамбет ақын да бірнеше 
рет пайдаланады. Мұндағы ауыр сөзі – бұл күнде салмаққа және 
қиындыққа қатысты айтылатын сөз (ауыр балға, ауыр жұмыс). 
Оның «қайғылы» (ауыр хабар), «өте үлкен, төзуге болмайтын» (ауыр 
қылмыс), «қауіпті; қатерлі» (ауыр жара), «байсалды» (ауыр қозғалу) 
деген ауыспалы мағыналары да жоғарыдағы екі мағынасынан өрбіген. 
Ал ауыр қол, ауыр жұрт дегендерде ауыр сөзі «көп, сансыз» деген 
мағынада келген.

Махамбет ақын бір өлеңінде ауыр әскер қол десе, екінші бір жер-
дерде осы ұғымды мың сан әскер қол, сан шерулі қол, көп әскер деген 
тіркестермен білдіреді. Дулат Бабатайұлы аталған ұғымды ұлы шерік 
қол деп береді.

Бұл сөздің ағыр тұлғасында орта ғасырлардағы түркі жазба 
ескерткіштерінде «бағалы, күшті» және «көп, сансыз» мағыналары 
бар: ағыр черік – қазақша ауыр қол дегеннің тура баламасы (Фазылов, 
I, 104).

«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында ол дәулет сөзімен тіркеседі 
де онда да «көп, мол, сансыз» дегенді білдіреді: 

Ауыр дәулет беріпті Алла нәсіп.
Ауыр сөзінің қазақ тілінде жұрт сөзімен тіркесіп қолданылаты- 

нын Шоқан да айтқан. Ол профессор Н. И. Березинге жазған ха-
тында Тоқтамыс хан жарлықтарындағы кейбір түркі сөздерінің 
қазақ тілінде бар-жоғын көрсетеді. Соның бірі – ноғайлының ауыр 
жұрт тіркесі, қазақтар өзінің батырлар жырларында Алтын Орданы 
ноғайлының ауыр жұрты деп атаған дейді (Валиханов, I, 121).  
Л. Будагов ағыр (ауыр) сөзінің өзге түркі тілдерінде (әзірбайжан, 
түрік) «маңызды, ұлы, үлкен, қымбат, бағалы, сыйлы» деген ауыспа-
лы мәнде қолданылатынын да көрсетеді (Будагов, I, 61). Ауыр сөзінің 
бұл мағыналары қазақ тілінде де болған. Мысалы, «алдаспан ауыр 
қылыш суырған» (Шобан) дегендегі ауыр сөзінің мағынасы салмаққа 
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қатысты емес, «бағалы, құнды», демек, «өткір қылыш» деген ұғымда. 
Ал көне түркі тілдерінде ағыр сөзінің екінші мағынасы «бағалы, 
қымбат», «сыйлы, құрметті» дегенді білдірген (ДС, 19).

Бұл күнде ауыр сөзі «көп, мол» мағынасында жаңадан тіркес 
құрап қолданылмайды. Ертедегі әдебиет нұсқалары меп жыр-
ларда кездесетін ауыр жұрт, ауыр қол, ауыр әскер, ауыр дәулет 
дегендердегі ауыр сөзінің мағынасы қазіргі мағыналарынан өзгеше 
деп тану керек, ол − «көп, ұлы, үлкен, қымбат, бағалы» деген ауыспа-
лы мағыналар. Әрине, бұл сөздің осы күнгідей салмаққа, қиындыққа 
қатысты мағынасы және осылардан ауысқан өзге де мағыналары 
ертедегі қазақ тілінде де болған. 

АШ ҚҰЛАҚ «Аш құлақтан тыныш құлақ» деген мәтелдің 
мағынасы түсінікті, ол «бір нәрсеге араласпай тыныш жүру», «қаш- 
қалақтау», «жан тыныштығын сақтау» деген мәндерде жұмсалады. 
Мәтелдің соңғы бөлігінің де (тыныш құлақ) мағынасы мен 
лексикалық құрамы айқын, ал аш құлақ дегендегі компоненттердің 
тіркесу қабілеті, мағыналық қисындылығы күмәнді, түсініксіз: 
әдетте құлақ сөзі сақ құлақ, ұзын құлақ деген тіркестерде келеді, 
ал аш болу құлақтың қасиетіне жатпайды. Ислам дініне қатысты 
әдебиеттерді оқығанда, арабша аш қуллаһ деген тіркесті кездестірдік. 
Ол «Аллаға деген шынайы махаббат» дегенді білдіреді екен. Бұл – 
Ясауи ағымының постулаты. Ясауи діни ағымы орта ғасырлардан 
бастап (ХІІ-ХІІІ ғасырлардан) қазақ халқын құраған тайпалардың 
арасында кеңінен таралғаны мәлім. Бұл ағымның негізін, жолдарын, 
қағидаларын терең түсінбесе де, ислам дінін уағыздайтын, қалың 
жұртшылықты осы дінге тартатын жолдардың (ағымдардың ) бірі 
деп санаған қара халық осы кезеңдерде (әрине, бұдан да бұрын) ис-
лам дініне қатысты сөздерді, араб тілінде ұсынылатын уағыздарды 
да жиірек ести бастаған. Сірә, алғашқы кезеңдерде қара халықта 
дінге деген фанатизм күшті болмаған болу керек, яғни ислам дінінің 
қағидаларын жергілікті халық тілінде (түркі тілінде) тәптіштеп 
түсіндіру, арабша айтылған әрбір сөздің, әрбір сөйлемнің, тіпті 
әрбір уағыздың мағынасын дәлме-дәл айқындап түсіндіру қарекеті 
де күшті болмағаны белгілі, яғни ерте орта ғасырларда мұндай діни 
үгіт-насихат жүргізудің мықты базасы да (негізгі құралдары, жолда-
ры, әдістері де) болмағандығы аян. Сондықтан арабша жиірек айты-
латын сөздер мен фраземаларды қара халық өзінше түсініп, мақал-
мәтелдерінің компоненті (сөзі) етулері де әбден мүмкін. Сондықтан 
аш қуллаһ, аш қуллаһ деп жиірек естіген сөздердің мән-мағынасын 
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жақсы білмей, аш қуллаһ (аш құлақ) деп айта бергеннен гөрі тыныш 
жүргенім артық деген өз философиясын ұсынса керек. 

Сірә, жалғыз бұл мәтел емес, қазақтардың тілінде «Алладан ой-
байым тыныш», «Ұра берсе, Құдай да өледі» деген сияқты мәтелдер 
де бар, бұларда да дінге деген фанатизм жоқ, керісінше, таза праг-
матизм байқалады. «Аш құлақтан тыныш құлақ» та, мүмкін, осы 
қатардан табылар. Әрине, бұл – әзірге жорамалымыз, әлі де «аш 
құлақтың» сырын іздестіре түсу керек. 

АШУ (ҚАРНЫ АШТЫ. АРЫП-АШТЫ). Қарны ашты, арып-
ашты дегендердегі ашу етістігі қазіргі қазақ тіліндегі ашығу сөзінің 
мағынасын береді. Көне түркі тілдерінде «ашығу» ұғымын аш- 
тұлғасы білдірген. Орта ғасырлардағы түркі жазба үлгілерінде қазіргі 
ашығу (ашық-) етістігі ач- түрінде келген (Наджип, 123). Аш- пен 
ашық- сөздерінің түбірі бір: аш-. Бұл тұлға қазақ тілінде жоғарыда 
көрсетілген тіркестер құрамында ғана сақталған. О бастағы түбір 
тұлғаға қазақ тіліне келгенде белгілі бір жұрнақтар жалғанып, 
қолданылуы аз кездеспейді. Мысалы, қазіргі қазақ тілінде аяңдау 
(айаңда-) етістігінің түбірі ай-, бұл түбір «адымдау» мағынасын 
білдірген, оған қосылған -а қимылдың күшеюін немесе бәсеңдеуін 
білдіретін жұрнақ болса, мұның үстіне -ң жұрнағы жалғанып, қимыл 
есімін жасаған, ал қазақ тілінде етістік түбірлі есімнен қайтадан 
етістік пайда болған (айаң + да). Мұндай мысалдар едәуір кездеседі.

ӘЙКЕЛ. «Қыз Жібек» жырының 1887 жылы жазылған қолжазба 
бойынша берілген бір нұсқасында Алашабайдың қызы – Жібектің 
портретін берген ақын оны:

Қостан әйкел тағынған, 
Жүз теңгелік опа, ендік, 
Екі бетке жағынған, – 

деп суреттейді. Мұндағы әйкел сөзі контекске қарағанда сәндік үшін 
әйелдер тағынатын зат екені түсінікті болып тұр. Жыр нұсқасының 
орысшаға аудармасында әйкел сөзін «қамзолға қадайтын әшекей» 
деп түсіндіреді («Қыз Жібек, 1963, 128). Әйкел сөзінің «барқытқа зер 
қадап, оған күміс ақша тағып, сол иықтың үстінен әкеліп, оң қолтық- 
тың астынан түймелейтін, қыздардың сәндікке киетін әшекейінің 
бірі» деген де түсіндірмесі бар. 

БАЙҒҰС «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» байғұс сөзін «сорлы, 
бейшара, мүсәпір» деп, бір ғана мағыналы сөз ретінде көрсеткен. Бұл 
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түбірден туындаған байғұстық, байғұстау сөздерінің мағынасын 
да осыдан шығарады («мүсәпірлік, сорлылық»). Ал байғұс сөзі күні 
кешеге дейін, тіпті Абай заманында, Абайдың өзінде екі-үш іргелес 
мағыналардың бірі – жоғарыда көрсетілген «мүсәпір, бейшара» де-
ген, екіншісі – «жалпы кедей адам», бай дегеннің антонимі, үшіншісі 
– «жалшы, бақташы» мағыналарда қолданылған. Мысалы, Абайдың: 

Бай байғұсым десіп деп, 
Шақырып қымыз берсін деп, –

деген өлең жолдарындағы байғұс – малшы, жылқышылардың біреуі. 
Байғұс сөзінің ілгергі ғасырларда «кедей, жоқ адам», мағынасында 
жұмсалғандығын мына мысалдар да дәлелдейді. Сәкен Сейфуллин 
жинаған ауыз әдебиеті үлгілерінде:

Бай кісі мен байғұсты
Бәрін бірдей тең көрген, –

деген жолдар бар. Мұнда байғұс сөзі – бай сөзінің антонимі, яғни 
қарама-қарсы мағынаны білдіреді. Бұхар жырауда да байғұс – жарлы 
сөзінің синонимі:

 Өтермеден кетер ме 
Жарлы менен байғұстар.

ХІХ ғасырда түзілген екі тілдік сөздіктерде де байғұсты «бедняк, 
бедный, бедняжка (с оттенком сожаления и участия)» деп аударғанда, 
бұл сөздің түпкі мағынасы бір болғанмен, бірде әлеуметтік топ ата-
уы – жарлы, кедей деген сөздердің синонимі болса, бірде аяу реңкі 
бар бедняжка сөзімен аударылған. Бұл жерде мағына реңктері жақын 
болғанмен, екі сөзді қосып жіберген. Сірә, ертеде байғұс сөзі – жалпы 
белгілі бір әміршінің қол астындағы бағынышты адам, яғни қарашы 
сөзінің синонимі болып та қолданылғанға ұқсайды. Ал қарашы – 
ілгергі орта ғасырларда (ХVІ ғасыр жазбасы – Жалайыр Қыдырғали 
бидің шежіресінде) ханның қасындағы кеңесші (осы кітаптың 
сөзтізбесінен қарашы сөзін қараңыз), ал кейінгі кезеңдерде ХVІІ-ХІХ 
ғасырларда қазақ қоғамындағы әлеуметтік топтар айқындалып, бай-
лар экономикалық жағынан хан үйлерінен кем түспейтін дәрежеде 
күшейген кезде, олардың айналасында да қарашы тәрізді әлеуметтік 
топ пайда болады. Бір кездерде байғұс сөзі осындай топты да атаса  
керек. Мысалы, Катанов жинаған мақал-мәтелдердің ішінде «ханның 
ісі қарашыға түсер, байдың ісі байғұсқа түсер» деген мәтел бар. Абайда 
да жоғарыда келтірілген мысалда байғұс сөзі осы мағынада көрінеді. 
Ал ХVІІІ ғасырларда байғұс сөзінің бұл мағынасы көмескіленіп,  
енді «жарлы, кедей» деген әлеуметтік топ атауына айналғаны бай- 
қалады. Бұл сөз бай атауының қарама-қарсысында тұратын антонимі 
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болып қолданылады. Оның бұл тұста беретін мағынасы «жалшы, жал-
дама еңбек адамы, малай, қызметші, күндікші» (Букин сөздігінде). 
Демек, байғұс сияқты кірме сөздің мағыналық қозғалысы (өзгерісі) 
соңғы бірер ғасырдың өзінде құбылып отырғаны байқалады. Оның 
«жалшы, қызметші» мағынасы ескіріп, «бейшара, мүсәпір» сияқты 
мүсіркеу реңкі бар мағыналары тұрақтала түскен. 

БАЙСАЛДЫ. БАЙСАЛ ТАБУ. Байсал сөзі қазіргі әдеби тілімізде 
жеке тұрып көп қолданылмайды. Ол не байсалды деген туынды сөз 
түрінде, не байсал табу, бойы байсал тарту деген тіркес түрінде 
келеді. Байсалды сөзі «сабырлы, ұстамды, байыпты» деген сын есім 
мағынасында көбінесе адамға байланысты айтылады. Ал бұл сөздің 
қазақ тіліндегі ертеректегі мағынасы адамға қатысты «сабыр» де-
геннен гөрі, жалпы мәндегі «тыным-тыныштық» деген екендігі 
байқалады. Байсал табу деген тіркестің «тынышталу, тыным табу, 
тыну» деген мағынасы осыған саяды. Қазақ тілінде «Көш байсалды 
болсын!» деген тілек сөз бар. Мұнда байсалды сөзі осы күнгідей «са-
бырлы, ұстамды» деген мәнде емес, «тыныш, тыныштықты» деген 
мағынада келген.

Байтөбеті маңқылдап,
Байсал тауып үрген жер...
Көштің байсал тапқаны – 
Көкорайға қонғаны.
Даудың байсал тапқаны – 
Төрешіге барғаны (С. Сейфуллин VI, 53), – 

деген ескі нақыл сөздерде байсал табу фразасы «тыным табу, 
орналасу, шешілу» дегенді аңғартады. Бұхар жыраудың: Байсалды 
үйге түсіңіз дегеніндегі байсал сөзі де – «тыныш, ұрыс-керіссіз» деген 
мәнде. Демек, байсалды, байсал табу сөздері бұрынырақ қазіргіден 
өзгешелеу мәнде де жұмсалған.

БАЙТАҚ. Өткен дәуірлердегі қазақ тілінде байтақ сөзі актив 
қолданылған. Шалкиіздің бір толғауында:

Алаштан байтақ озбаса,
Сыпайшылық сүрмен-ді, – 

деп келеді. Байтақ сөзі батырлар жырында тіпті жиі кездеседі. 
Бұларда:

Байтағымның ішінде
Он сан елім ноғайлы...
Менен қалған байтақ ел, – 

деген жолдарды, «Едіге» жырында:
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Хан Тоқтамыс қарланып, 
Байтағым деп зарланып, – 

дегенді оқимыз. Бұл сөз Махамбет ақынның аузына да жиі оралған:
Біздің Ер Исатай өлген күн,
Он сан байтақ бүлген күн. 

Бұхар жырауда:
Байтағың байып, мал беріп,
Байрақты жерге қыстатқан, – деп келеді. 

Байтақ сөзі бұл күндегі әдеби тілімізде «ұшы-қиыры жоқ кең» 
деген сындық-мағынада қолданылады (ҚТТС, II, 41). Ал жоғарғы 
мысалдарда бұл сөз осы көрсетілген ұғымда емес. Байтақ сөзі 
бұрын қазақ тілінде зат есім мағынасында қолданылып, «белгілі бір 
этникалық-территориялық тұтастық (мысалы, хандық), ел, жұрт» де-
ген мағынаны білдірген. «Едіге» жырында ханға ренжіп, қайырылмай 
кеткен батырға кері қайт деп өтіне келген Жанбай:

Байтақ бөліп береді, 
Патсалықты құр сәна, – 

деп уәде береді. Мұндағы байтақ деп отырғаны – белгілі бір 
мекендегі (территориядағы) белгілі бір құрамды ел, яғни кішігірім 
хандық. Өйткені осы идея «Ер Тарғын» жырында:

Бес жүз ауыл береді, 
Өз алдыңа сұлтан боп, 
Сүйген жерің жайлашы, 
Неғыласың бір қызды!?– 

деп, байтақ сөзінің орнына бес жүз ауыл деген әбден нақты мағы- 
надағы сөз тіркесі ұсынылған.

Ертеректегі үлгілерде кездесетін байтақ ел, байтақ жұрт де-
гендер қазіргідей «барлық ел, барлық жұрт» дегенді емес, «жеке 
бір хандық сияқты тұтастық, ел-жұрт» деген ұғымда жұмсалған, 
яғни ел және жұрт деген жеке сөздердің баламасы ретінде келген, 
сонда байтақ та – «ел», ел де – «ел». Бұл тіркесте мағынасы бірдей 
екі сөздің қатар айтылып, плеонастық құбылыс жасап тұрғанын 
көреміз. Мағыналары бірдей немесе өте жақын сөздердің қатар келіп 
қолданылуы, яғни плеоназм дегендер тілімізде аз кездеспейді (мы-
салы, телегей-теңіз, бекер босқа, құр текке, ел-жұрт, бала-шаға 
дегендердің сыңарлары мағыналас дербес сөздер екені мәлім).

Байтақ сөзінің өзге сөздермен тіркесулері де қызғылықты. Он 
сан байтақ тіркесі – «көп рудан, көп жұрттан құралған ел (хандық, 
мемлекет т.б.)» деген мағынадағы метафоралық тіркес. Осы сөздің 
бұл мағынасы байтақ ел, байтақ жұрт дегендерді өткен ғасырдағы 
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қазақша-орысша, орысша-қазақша екі тілдік сөздіктердің «сансыз 
көп халық» («многочисленный народ») деп аударуларына себеп-
кер болған тәрізді. Келе-келе, біздің кезеңімізде, байтақ сөзінің о 
бастағы мағынасы өзгеріп, «кең, ұшы-қиыры жоқ, үлкен, барлық» 
деген мәндерге ие болып, өзге сөздермен тіркесте ғана қолданылатын 
болған. Мысалы, байтақ дала, байтақ өлке, кең байтақ, ұлан байтақ. 
Ал қырғыз тілінің диалектісінде бұл сөз «алыс, қиыр» және «өте 
ертедегі, баяғы» деген мағынада жұмсалатындығы көне сөздердің 
алғашқы мағыналарының көмескіленіп, ауыспалы бірнеше мәнге ие 
болатындығын танытады.

Байтақ сөзінің өзі қазақ, қырғыз сияқты түркі тілдеріне өте ер-
теде парсы тілінен енген болу керек. Парсыша пайтахт сөзі «аста-
на» (дәлме-дәл: «тақтың төменгі жағы, аяғы») дегенді білдіреді. 
Түркі тілдерінде «тақтың төменгі жағы» дегеннен «тақта отырған 
билеушінің «ханның» аяқ астындағы (қол астындағы) бағынышты ел» 
деген ауыспалы мән пайда болғанға ұқсайды. Байтақ сөзінің «жұрт» 
деген мағынаны білдіретіндігін қазақ тіліндегі көне мұраларда және 
жырларда кездесетін астана жұрт тіркесі дәлелдей түседі. Бұл – 
байтақ жұрт дегеннің тура баламасы, мағыналары бірдей.

Қазақ тілінде байтақ сөзінің «астана, орталық қала» мағына- 
сындағы қолданысы да жоқ емес. Алпамыс батыр:

Байсын деген өз елім, 
Жиделі байтақ қаламыз, – 

дейді. Мұндағы байтақ қала тіркесінің өзі «орталық, астана қала» 
дегенді аңғартады. Бұл сөздің қазақ тілінде «кең, үлкен, ұшы-қиырсыз» 
деген ауыспалы мағынада қолданылуы тіпті ауыз әдебиетінің өзінде 
де байқалады. Мысалы, «Қобыланды» жырында:

Жасыл байтақ жері бар,
Айдынды шалқар көлі бар, – 

деген жолдарда байтақ сөзі осы күнгідей сындық мағынада.

БАРЫМ. «Алпамыс» жырында:
Талқан қып алды шаһарымды, 
Талауға салды барымды. 
«Қамбар батыр» жырында: 
Патшадан барым садаға
Қолыңнан келсе, жәрдем ет, – 

деген тармақтар бар. Мұндағы барым сөзін әдетте «қолымдағы бар 
нәрсені (байлықты, малды) талап әкетті» және патшадан қолымдағы 
бар нәрсем садаға деген сөз деп түсінеміз де, барым сөзінің түбірі бар 
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(орысша есть) сөзі болар деп ойлаймыз. Ал, шындығында, барым 
сөзі көне түркі тілдерінде «мал» және «мүлік» деген екі мағынаны 
білдірген (ДС, 84). Сонда бұл сөздегі -ым қосымшасы – тәуелдік 
жалғауы емес (балам, үйім, шапаным дегендердегі сияқты), сөз 
тудырушы жұрнақ болып табылады. Жоғарғы сөйлем қазіргі тілмен 
айтсақ, талауға салды менің малымды, тіпті дәлірек аударсақ, малды 
талауға салды немесе мүлікті талауға салды деп айтылар еді.

Қазақ тілінде бар малы (бар малым, бар малың, бар малдары т.т.) 
деген тіркес о баста барым-мал болуы мүмкін, сонда бұл «барлық 
мал» деген мағынаны емес, жалпы «мал-мүлік» деген жинақтау 
ұғымды беретін қосар сөз болып шығады. Қазақ тілінде «мал-
мүлік» ұғымындағы барым тұлғасы ұмыт бола түскендіктен, кейде 
қысқарып, бар тұлғасында да қолданылғаны байқалады. Мысалы, 
«Алпамыс» жырында:

Қатардағы нарларың, 
Қазынадағы барларың 
Тәңірі берсе менікі, –

деген жолдардағы бар сөзі барым сөзінің қысқарған варианты деп 
танимыз. Бұлайша қысқартуға өлең шарты да себепкер болып тұр: 
әдетте өлең өлшемі көтермесе, яғни белгілі өлшемнен буын саны 
асып кетсе, мүмкін жерде сөз тұлғасын ықшамдау поэзияға жат емес.

Бар сөзінің «мал-мүлік» мағынасы үйлі-баран деген тіркесте 
де сақталған, мұнда баран тұлғасы – көптікті білдіретін -ан деген 
қосымшамен келген тіркес, ол «мал-мүлкі бар» деген ұғымды береді. 
Бар сөзінің «мал-мүлкі» мағынасы Абайдың:

Ұлық болдым мінекей,
Бар малыңды шығындап, – 

деген жолдарында да байқалады. Бұл жердегі бар малым дегенді бар-
мал(ым) деп жазуға болады, өйткені мұнда ақын «барлық малымды 
шығындап» деп тұрған жоқ, «мал-мүлкімді», яғни байлығымды 
шығынға ұшыратып деп тұр. О баста, тегі бар сөзі негізінен «мал > 
байлық» деген бір ғана мәнді берген болар. Кейін келе мал сөзінің 
мағынасы мен қолданысы активтеніп, бар сөзін ығыстырған кезде 
барым-мал немесе бар-мал түрінде плеонастық тіркес құраған деп 
табуға болады.

БАРЫМТА. Бұл сөзге түсіндірме сөздік былайша анықтама 
береді: «Кектеніп жауласқан екі рудың бірінің-бірі мал-мүлкін 
күшпен тартын алуы» (ҚТТС, 1976, II, 109). Бұл түсіндірме дәл емес. 
Біріншіден, барымтаға кектеніп жауласқан сайын бара бермейді, 
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екіншіден, барымта – рулар арасында ғана емес, жеке адамдар ара-
сында да болатын акт. Барымта сөзінің мағынасын өткен ғасырдағы 
қазақша-орысша сөздіктер дәлірек көрсетеді. Мысалы, 1897 жылы 
Орынборда шыққан қазақша-орысша сөздікте: «Барымта (ба-
ранта)– зорлап алынған не ұрланған малдың немесе басқа да бір 
көрсетілген жәбірдің есесін алу үшін жәбірленушінің қарсы жақтың 
малын өз ұйғарымымен айдап алып кетуі» деп берсе, Л. Будагов бұл 
іс-әрекеттің ертеректегі мәнін аша түседі: «Барымта ерте кезде (де-
мек, XIX ғасырға дейін – Р.С.) дауласушы жақтардың біреуі билер 
үкіміне мойынсұнбаса, кесікті орындамаса, жәбір көрген жақ оның 
малын, жанын айдап әкетіп, күшпен орындауға праволы болғандықты 
атайды (Будагов, I, 224).

Демек, дауласқан екі жақтың (дау-дамай рулар арасында да, жеке 
адамдар арасында да болуы мүмкін) айыптысы билікке көнбей, 
кесілген құнды, айыпты т.б. төлемесе немесе түгел төлемесе, даулау-
шы жоқ оны күшпен төлету шарасын істейді. Ол шара – барымталау 
актісі. Барымта – би (билер) кескен үкімді жазықты жақтың дұрыс 
орындамағанын даулаушы жақтың дәлелдеу актісі.

Барымта сөзінің төркіні монғолдың барымт сөзіне апарады деп 
ойлаймыз. Монғолша барымт «1) негіз, дәлел, аргумент, 2) факт, 
жағдай, 3) есеп» деген мағыналарды білдіреді. Қазақтағы барымта – 
о баста құр тартып алу, талау емес, өзіне билікпен кесілген айып, құн 
сияқтылардың тиісті екендігін дәлелдеудің әрекеті. Сондықтан ерте-
ректе тек мал-мүлік емес, адамдар да барымтаға ілігетін болған (мы-
салы, қанға қан, жанға жан сұрайтын сәттерде). Әрине, барымтаға 
алынған зат (көбінесе мал, оның ішінде жылқы) даулаушыға тиісті 
мөлшерден артық болып кетеді (немесе айыпты жаққа солай бо-
лып көрінеді), сондықтан барымтаға қарымты қайтарылуы мүмкін. 
Қарымты, қарымта сөзі де монғолдың хариу сөзімен түбірлес, бұл 
сөздің мағынасы – «қайтару, жауап, есені қайтару». Осы мағынадағы 
қару сөзі қазақта да қолданылады: бір нәрсенің (іс-әрекеттің) 
қаруын қайтару – белгілі бір іс-әрекетке жауап ретінде, оның есесін 
қайтаратын әрекет істеу. Сірә, барымта, қарымты дегендер ер-
теден келе жатқан, түркі-монғол тайпаларының көпшілігінде орын 
алған жөн-жосық болу керек. Сол себептен қазақ тіліндегі барымта, 
қарымты сөздері – монғол тілінен соңғы дәуірлерде енген сөз емес, 
өте ертеден бар ортақ сөздер деп есептейміз. Ал әр кезеңде барым-
та актісінің өзінің сипаты өзгеруіне байланысты, бұл сөздің беретін 
мағынасы да өзгеріп отырған. Соңғы кезеңдерде, Л.Будаговтың ай-
туына қарағанда, барымта сөзі жай «тонау, талау» дегенді білдіруге 
көшкен тәрізді.
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БЕДЕУ АТ. Қазақтың аса бай ауыз әдебиеті үлгілерінде, ақын-
жырауларының өлең-толғауларында бедеу, бедеу ат сөздері жиі 
кездеседі. Мұндағы бедеу сөзінің бірден ойға келетін мағынасы «бала 
көтермеген әйел» және «қысыр, бойдақ ұрғашы мал». Сондықтан, 
сырт қарағанда, бедеу ат тіркесі ақылға сыйымсыз көрінеді, өйткені 
ат дегеніміз – «үйірге түспейтін, піштірілген, ақтатылған жылқы» 
(ҚТТС, І том, 464), демек, еркек мал. Бірақ қазақ тілінде, әсіресе 
«Батырлар жырлары» сияқты көркем дүниесінде малды жақсы білген 
атам қазақ бедеу ат деген тіркесті қалайша қалыптастырған? Демек, 
бедеу сөзінің өзге де мағынасын іздеу керек болады. Бір қызығы 
– «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» бедеу сөзінің 1-лексикалық 
мағынасы етіп «жүйрік, бәйгі аты, жараған жылқы» дегенді көрсетеді 
де ат сөзімен тіркеспей, жеке тұрып қолданысқа түскенін мысалға 
келтіреді: Шапса да қанша жүйрік бедеу озар (Ақан сері). Демек, бе-
деу ат дегеннің мағынасы «мықты ат, жараған ат» , ал халық жыр-
ларында бедеу ат – жай мықты ат емес, тіпті бәйге аты да емес, 
көбінесе батырлар, бектер, хандар мінетін мықты ат, сұлу ат, бағалы 
жылқы. Оны Мұрат ақын (ХІХ ғ.): 

Жібектей жалын төгілтіп,
Ерні төмен салынған.
Құйрығы гүлдей малынған,
Күдергі бел, күпшек сан
Бедеу атқа мінген жер, – 

деп сипаттайды. «Қамбар батыр» жырында: 
Бектер мінген бедеу ат 
Темір менен тағалар, – 

деп келеді. Алпамыс батыр қалмақ ханына: 
Байлаудағы бедеу ат 
Астыңдағы алтын тақ 
Я сенікі, я менікі! – 

деп айбат көрсетеді. Кедей жігіт Қамбар батырды күйеу бала етпек 
болғанда, оған:

Мінгізді бедеу атын да,
Кигізді қамқа тонын да, – деп баяндайды. 

Бұл мысалдардың барлығында да бедеу ат – хан, бек, батырға 
лайық мықты, бағалы ат.

Бұл атау наз бедеу деп те келеді: Тайбурыл иесі Қобыланды 
батырға:

Қарағай менен бітер тал,
Кімге келмес керім сал.
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Наз бедеу атқа бітер жал
Аямай тарттың қамшыңды,
Батыр туған Қобылан нар! – 

деп өкпе айтады. Наз бедеу – сұлу ат. Наз – парсы сөзі, наз бедеу де-
генде оның «грациозный» деген бір мағынасы алынған болуы керек. 

Бедеу ат деген тіркес бұл күнде күнделікті сөйлеу тілінде көп 
қолданылмайтыны белгілі, ал қазіргі көпшілік қауым ауыз әдебиеті 
жырлары мен ХV- ХVІІІ ғасыр ақын-жырауларын да көп оқымайтын 
болар. Тіпті «тіл білеміз» деп тілдегі кемшіліктерді теріп жүрген ере-
сек журналистеріңіздің өзі сөздіктерге тіркелген бедеу ат дегенді 
сынап, ондай қолданыс жоқ деп білгішсінгендері де бар. Іздей білсек, 
әлі біз көп естімеген, мағынасын білмейтін, танымайтын сөздеріміз 
баршылық екен. Бабаларымыздың тіліндегі осындай қазынаны біле 
түсу үшін де осынау еңбек ұсынылып отыр. 

Бедеу ат тіркесінің мән-мағынасын іздей жүріп және бір қызық 
фактіні кездестірдік. Жалайыр Қадырғали би жазған тарихи еңбекте 
(ХVІ ғ.) ақта/ахта ат деген тіркесті кездестіреміз. Ақта ат – бе-
деу ат дегеннің синонимі, яғни хандардың, батырлардың жорыққа 
мінетін мықты аты. Мысалы: Уа анларны йахшы ахта атларға 
міндіріб, йолда йүргүздім (Қадырғали би …, 196-бет). Ечкі оғлы 
Хасан Едіге бинің ахта атын алып турур ерді (сонда, 235-бет). Тіпті 
осы сөзден жасалған ақтачы «атбегі» сөзі де бар. Ақтачы/ахтачы 
− Шыңғыс хан тағайындаған мәртебелі 10 қызметтің біреуінің иесі, 
сондықтан көбінесе жалқы есіммен тіркесте келеді: Буқатай ахта-
чы, Нурин ақтачы т.б. 

Парсы тілінің өте білімді маманы – Ислам Жеменей құрастырған 
«Парсыша-қазақша сөздікте» («Санат» 1994) әхта (ахта) сөзінің 
қазақшасы бедеу деп көрсетеді. «Бедеу» мағынасындағы эхта (ахта, 
ақта ат) парсының өз сөзі ме, кірме сөз бе – оны мамандар айқындар, 
ал бізге бұл жерге көңіл аудартып отырған – ахта ат пен бедеу ат 
деген тіркестердің таза синонимдер болып келетіндігі. Сірә, ХV-ХVІІ 
ғасырларда қазақ тілінде мықты ат, жорық аты деген мағынада бе-
деу ат тіркесі өлең-жырларда жиі қолданылса, жазба тілде ақта ат 
атауы да қолданылған деп түюге болады. Ақта ат синонимі парсы 
тіліндегі тарихи жазбалардың ықпалы болуы да мүмкін. 

Ахта (ақта, ағта) сөзінің этимологиясы мен мағынасы  
Э.В. Севортян сөздігінде берілген. Зерттеуші бұл сөз иран тілдерінен 
келген дейді, мағынасы – «азбан» («мерин»). П.М. Мелиоранскийдің 
ахта сөзі түркі мен монғол тілдеріне монғол жаулап алулары кезінде 
енген дейді. Ахта/ақта атауының түркілік ақта – «малды тартты-
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ру, піштіру» деген сөзімен қатысты болуы да мүмкін. Қазіргі қазақ 
тілі сөздіктерінде ақта- етістігінің бұл көне түркілік мағынасы 
көрсетілмеген. 

«Азбан, яғни ақтатылған, піштірілген жылқы малы» деген мағы- 
надағы ақта атауы қазақ тілінде жұмсалмағанын ертедегі өлең-
жырлар тілінде, ХV-ХVІ ғасыр ақын-жырауларының тілінде кездес- 
пейтіндігі дәлелдейді. Бірақ жорыққа, ұзақ сапарға мінетін мықты 
атты қазақтар да жақсы білген, ол бедеу ат деп аталған. Демек, 
бедеу ат сөзі де, ақта ат сөзі де құлындамайтын бие мен үйірге 
түспейтін айғырды, яғни ұрпақ бермейтін ұрғашы да, еркек те малды 
(бұл жерде жылқы малын) атаған болып шығады. Ақта ат пен бе-
деу ат – бір-біріне синоним тіркестер. Қазақ тілінде соңғы варианты 
қалыптасқан. Ақта ат жазба тілде, оның өзінде де парсы тіліндегі 
әдебиеттің ықпалы болған үлгілерде, мысалы, Қадырғали бидің жаз-
басында қолданылған деп топшылауға болады. 

БЕРЕН. Қазақ тілінің түсіндірме сөздіктері бұл сөздің көп мағы- 
налы екенін дұрыс танытып келеді. Бірақ мағыналарының көпшілігі 
бұл күнде ұмыт бола бастаған. Мысалы, көп томдық түсіндірме 
сөздік берен сөзінің бір мәні «қымбат, асыл мата» десе, екі томдық 
түсіндірме сөздік «гүл салып тоқылған масаты, жібек мата» дейді. Ал 
өткен ғасырда сөздік құрастырған Н.И.Ильминский берен сөзінің екі 
мағынасын көрсетеді: бірі – «ең жақсы барқыт», екіншісі − «ең мықты 
болат» (Ильминский, 88). Біздіңше, Ильминскийдің түсіндірмесі 
нақты. Қазақтар берен деп жалпы жақсы матаны емес, ең жақсы 
(құлпырған) барқытты атаған. Мақта матаны көбінесе мата деп, 
барқытты барқыт, мақпал деп, жібекті шұға, шәйі, атлас, масаты 
деп атағаны белгілі. Сондықтан өлең-жырларда кездесетін берен 
сөзінің бір мағынасын «ең жақсы барқыт» деп түсінген жөн сияқты. 
Мысалы, «Қобыландыда»:

Байдың қызы жамылар
Масаты мен беренді.

Бұл сөздің Ильминский көрсеткен екінші мағынасынан ауысып, 
берік металл шығыршықтардан жасалған сауытты да (көбе, сауыт, 
кіреуке сөздерін қараңыз), асыл болаттан жасалған семсер немесе 
қылышты да (кейде тіпті кездік, пышақтарды да) берен деп атағаны 
көбінесе ескі өлең-жырларда жиі ұшырасады:

Қынабынан суырып,
Қолына алды беренді...
Керегеде ақ берен
Мұны да белге шалады.
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Берен сөзінің «болаттай мықты, күшті адам, асыл адам» деген 
үшінші ауыспалы мағынасы өткенде де, қазірде де жиі қолданылады. 
Мысалы:

Бөкенбайдай жас берен 
Жылқыны іздеп барғасын... 
Сансызбай атты жас берен 
Толғана мойнын бұрады... 
Тал бойына бір берен 
Таба алмайды жарасар.

Соңғы мысалдағы берен сөзін осы жырды бастырушылар «ақыл- 
ды» деп түсіндіреді, дұрысында бұл да – жоғарғы мысалдардағыдай 
«батыр, мықты адам» деген мағынада жұмсалған сөз. Бұл сияқты әр 
кітапта әртүрлі (бір-біріне жуық болғанмен) түсіндірілуі берен сөзінің 
өткендегі қолданысының (мағынасының) көмескілене түскендігінен. 
Сондықтан батырлар жырлары мен лиро-эпостарда Махамбет, Дулат 
сияқты ақындарда жиі кездесетін берен сөзін контекске қарай бес 
түрлі мағынада түсіну керек: «1) ең мықты болат, берік металл, 2) сол 
болаттан, металдан жасалған қылыш, семсер, кездік, қанжар, пышақ 
т.б. 3) сауыт, көбе, 4) батыр, күшті, мықты адам, асыл адам, 5) ең 
жақсы барқыт».

БҮЛУ. Батырлар жырларында да, қазақ ақын-жырауларының 
тілінде де бүлу етістігі кездеседі:

Он сан ноғай бүлгенде, 
Ормамбет хан өлгенде... 
Осы айтқаным болмаса
Ноғайлы елің бүледі... 
Кіші қара қалмақ бүлерде... 
Еңсесі биік кең сарай
Мортық болар бүлген соң. 

«XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ ақындарының шығармалары» 
атты кітапта (Алматы, 1962) соңғы жолдағы соңғы сөздер бөлген соң 
болып жазылған, алдыңғы жолдағы бүлерде деген сөзге «бүлінерде» 
деп түсінік берілген. Әрине, екеуі де қате және бұлар – бүлу сөзінің 
бұл күнде мағынасы көмескі тартқандығынан туған қателер.

Бұл сөзді Махамбет ақын да қолданады:
Біздің Ер Исатай өлген күн, 
Он сан байтақ бүлген күн.

Бұл мысалдардың барлығында да бүлу етістігі «белгілі бір 
халықтық ойрандалуы, ыдырауы, тозуы» мағыналарын білдіреді. 
Бүлу етістігінен жасалған бүлік сөзін өткен ғасырдағы қазақ тілінің 
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сөздігін жасаушылар «тозу, ойрандалу» деп көрсетеді (Кирг.-русск. 
сл. 1897), ал қазіргі күнде бүлік сөзі – «шырық бұзатын дау-жанжал, 
өкімет билігіне қарсы құралды дүмпу» деген мағынаға ие сөз ((ҚТТС, 
1976, II, 568).

Бүлу етістігінен жасалған бүлгін деген есім сөз де қолданылған, 
мағынасы «ойран болған кезең, тозған шақ» (ел туралы). Мысалы, 
Шернияз ақынның (ХІХ ғ. І жартысы) өлеңінде:

Төре кетіп, төбеде төбет қалып,
Туып тұр ел басына бүлгін деген, – 

деген жолдар бар. «ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ ақындарының 
шығармалары» (Алматы, 1962) деген кітапта көрсетілген сөз бұл 
күн деп мүлде қате басылған (128-бет) дұрысы – бүлгін болуы керек. 
Бүлгін дегеннен туған бүлгіншілік, бүлгіндік деген мәндес қатарлары 
да бар, бірақ «Түсіндірме сөздікте» берілген түсінік дәл емес. 
Бүлгіншілік дегенді бүліншілік дегеннің ауызекі тілдегі варианты деп 
көрсетеді де, бүліншілік «1) ел тыныштығын кетірген дау-жанжал, лаң;  
2) өкімет билігіне қарсы астыртын ұйымдасқан қарулы дүмпу» деп 
түсіндірілген. Бүлгіншілік пен бүліншілік екеуі – екі басқа мағынадағы 
сөздер. Бүліншіліктің анықтамасы біршама дұрыс, бірақ бүлгіншілік 
– бүліншілік сөзінің варианты емес. Бүлгіншілік – «ойрандалу, тозып 
ыдыраушылық» (ел-жұрт, халық туралы) дегеннің дерексіз (абстракт) 
есімі. Бүлу етістігінің өлең-жырларда, мақал-мәтелдерде сақталған 
мағынасын дұрыс түсініп, оны бүліну сөзімен шатастырмау керек. 

Бұл күнде актив қолданылмайтын, мағынасы күңгірттене бастаған 
сөз болғандықтан, бүлу дегеннің орнына бүліну, бөлу деп жазушылық 
жиі кездеседі. Тіпті бүлу сөзін бүліну сөзінің өзгеше грамматикалық 
тұлғада тұрған варианты деп ұғушылық та бар. Мысалы, «Бүлген 
елден бүлдірге алма» деп айтылуға тиісті мәтелді кейбір кітаптарда 
«Бүлінген елден бүлдірге алма» деп жазып жүр. Шындығында, бүліну 
сөзі «тозу, ыдырау, ойрандалу» мәнінде келсе, оның бүлу сөзімен 
түбірлес болуы даусыз болар еді. Ал бірақ ертеректегі қазақ тілінде 
жоғарыдағы мағынада бүліну емес, бүлу сөзі қолданылған және оның 
көбінесе он сан ноғай бүлгенде, он сан байтақ бүледі, ноғайлы елің 
бүледі деген түрде келуі бұл тіркестің ноғайлы одағының ыдырауы, 
тозуы тұсында туған немесе сол тұста активтенген образды (бейнелі) 
сөзтіркес екенін аңғартады.

Бүлу сөзі қазақтың мақал-мәтелдерінде де сақталған: бүлген елден 
бүлдірге алма. Озбыр олжа үшін өледі, күншіл күндеумен бүледі.

Бүліну етістігі «белгілі бір жүрттың (хандықтың, патшалықтың, 
тайпалар одағының, үлкенді-кішілі ел ішінің) жаудан жеңіліп ойран-
далуы, ыдырауы» мағынасында қолданылуынан гөрі, «бір нәрсенің 
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бұзылуы, қирауы» деген мағынаны білдіруге бейімдеу. Бүліну сөзінің 
бұдан да басқа: «1) әлекке түсіп, әбігерлену, 2) зақым келу, 3) ласта-
нып былғану, 4) өз-өзінен ашулану» сияқты мағыналарды білдіретіні 
мәлім, ал бірақ бұл мағыналардың бірде-біреуін бүлу етістігі бермейді. 
Сондықтан түбірлері бір болғанмен, бүлу сөзі – бүліну сөзінің көне 
варианты, яғни тепе-тең баламасы деп санауға болмайды. Осы себеп-
тен де бүлу сөзін бүліну созімен ауыстыруға және болмайды.

БҰЛАН, ҚҰЛАН, ТАРПАН/ТАРПАҢ. Ауыз әдебиеті мұралары 
мен өткендегі ақын-жыраулар тілінде белгілі бір поэтикалық жүк 
арқалап, жиі қолданылған сөздердің қатарына құлан, бұлан, тарпаң 
атаулары кіреді.

Құланнан атты қодықты («Қыз Жібек»),
Құлан жортпас құла дүз...
Емен шайнап, тал қайзар
Құлан, бұлан баласы (Шалкиіз).
Бүлдіргесі – бұлан терісі,
Өрімі – құнан білдің қайысы (Доспамбет).
Ерді ырғытқан бұландай (Сейфуллин, VI, 201).
Тағыдай таңдап су ішкен,
Тарпаңдай тізесін бүгіп от жеген
Тағы сынды жан едік (Махамбет).

Бұл үзінділердің барлығында құлан, бұлан, тарпаң – мықтылық- 
тың, қайсарлықтың, бас имейтін өрліктің символы. Әңгіме – осы жан-
жануарлардың өздері жайында емес, олар образ үшін қолданылған. 
Бұлардың ішінде құлан – «тағы жылқы», біздің кезімізге дейін 
сақталып, осы күннің өзінде қорықтарда өсіп-өніп жатқандықтан, 
бұл сөз түсінікті. Ал бұлан – орысша лось деп аталатын бұғы тектес 
ірі жануардың атауы, ертеде қазақ жерінде көп болып, бұл күнде жой-
ылып кеткен. Өзге кейбір түркі тілдерінде де бұлан «лось» дегенді 
білдіреді (Будагов, I, 289). Бұлан сөзін қазақ ақындары күні кешеге 
дейін (тіпті қазірде де) еркіндіктің, мықтылықтың образы ретінде жиі 
пайдаланады. Мысалы, Махамбетте:

Бұландай ерді кескен күн, 
Қара бұланның терісі 
Етік қылар күн қайда!

Дулат Бабатайұлында (XIX ғ. орта тұсы):
Бозда жүрген бұландай, 
Үйде тұрмас ойқастап.

«Бұланға ерген шешекке аунар, доңызға ерген балшыққа аунар» 
деген көне мәтелде де бұлан – еркіндіктің символы.
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Ал тарпаң (тарпан) сөзін В. В. Радлов қазақ тілінде «тағы жылқы» 
деген сөз дейді (Радлов, II, 373). Қазақ совет энциклопедиясы тарпаң 
– Еуропа жабайы жылқысы, кәдімгі жылқының түр тармағы, түсі 
сұрғылт, арқасы қара жолақты деп анықтама береді (ҚСЭ, X, 567). 
Демек, тарпаң да – құлан сияқты, тағы жылқының бір түрі.

Сөйтіп, бұл үш атаудың үшеуі де – қазақ ауыз әдебиеті мен XV-
XIX ғасырлар поэзиясында белгілі бір образ үшін актив қолданылған 
сөздер болған.

БҰЛТ АЛА, ЖЕР ШОЛА. Бұл фразеологизмдегі соңғы сөз бей-
таныстау, сондықтан оның түсіндірмесі де жаңсақ берілген: «шола – 
біркелкі емес, оймыштанған ала- құла жер» деп анықталыпты (ҚТТС, 
10-том, 247-бет). Мұндай түсіндірмеге берілген мысалдардағы 
қолданысы себепкер болған тәрізді. Ақын-жазушылардың барлығы 
бірдей пайдаланып отырған тілдің лексикалық қазынасын түгел 
жақсы біледі деуге болмайды. Әсіресе ақындар өздеріне бейтаны-
стау сөздерді де өлеңнің ұйқасына, ырғағына сай келіп тұр деп са-
нап қолдана беретіндері бар. Сол қолданыстарға қарап «Түсіндірме 
сөздіктің» ақаусыз жасалмайтындығы және белгілі. Талданып 
отырған фразеологизмдегі шола сөзі «ала-құла» деген емес, 
керісінше, «біртегіс, тұтас, монолит» деген мағынаны білдіреді. Бұл 
сөз о баста түркі- монғол тілдеріне ортақ жүздеген сөздің бірі болуы 
керек. Қазіргі монғол тілінің өзінде цул (шул > шұл > шол >шола) 
«1) біртегіс, 2) тұтас, монолитті 3) таза, қапасыз, 4) бір түсті (ала-
құласыз)» деген мағыналарда қолданылады (Монг.-русск. сл., 1957, 
614-бет). Ал қазақ тіліндегі бұлт ала, жер шола деген қос тағанды 
(екі бөлікті) фразеологизмнің мағынасы: табиғаттың бұлттар сияқты 
тұрақсыз құбылысы ала (бірде бар, бірде жоқ, бірде қою, бірде сирек 
деген сияқты), ал жер болса, ол тұрақты, мызғымас тұтас деген кон-
трасты ұғымдармен берілген бейнелі тіркес деп табамыз. 

Ал «жетіспеушілік, аздық, кемдік» деген мағынада қолданылатын 
шола сөзі алдыңғы шола тұлғасының ауыспалы мағынасы емес, 
омонимі болуы керек. 

БҰРСАНУ/БУСАНУ. Эпос жырларының барлығында дерлік ба-
тырлар «буырқанып, бұрсанып, мұндай темір құрсанып» айбат ше- 
геді, жауға аттанады, ұрысқа кіреді, «ойын салады», Мысалы, Боран 
деген жыраудың Өтебәлі төреге айтқанында:

Атасы жаман бұ кәпір 
Буырқанды, бусанды, 
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Мұздай темір құрсанды (X.Досмұхамбетұлы. Исатай-Махамбет, 
Алматы, 1991, 19). 

«Қобыланды» жырында:
Қабағынан қар жауып, 
Кірпігіне мұз тоңып, 
Қатуланып, қаттанды, 
Буырқанып, бұрсанды, 
Мұздай темір құрсанды,

Мұндағы буырқану сөзі біршама түсінікті делік: мал баққан қазақ 
бураның буырқанатынын жақсы біледі. Демек, бұл сөзде «айбат шегу, 
қаһар көрсету» мағынасы бар, осыны сезіп, онымен әрдайым қатар 
келетін бұрсану (бусану) сөзі де буырқану-ға жақын мәндегі сөз бо-
лар деп ұғамыз. Төркінін іздестірсек, көп жаңылыспағанымызды 
көреміз. Көне түркі тілдерінде бусан- етістігі бар, ол «беймазалану,  
алаңдау, қапа болу» деген мағыналарды білдірген. Осы ұғымда бу-
сан- бусурқан- деген қос сөз де қолданылған. Ал мүмкін осы бусан- 
сөзімен түбірлес бусы-деген етістіктің «ашулану, бұрқан-тарқан болу» 
мағынасы бар. Сірә, біз талдап отырған сөз көне бусы- етістігімен 
тамырлас болар.

Көбінесе бұрсанып тұлғасында жазылатын сөздің бусанып де-
ген варианты да кездеседі (оған жоғарыдағы Боран жыраудан 
келтірілген мысал дәлел бола алады). Қырғыз тілінде де бұл образды 
тіркес буурқанып-буусанып түрінде айтылады. Қазақтың жыр-өлең 
текстерінде бұрсанып түрінде қалыптасу себебін өлең жолындағы 
құрсану сөзіне ұйқастыру талабынан іздестіру керек болар. Мағынасы 
күңгірт сөздерді өлең шарты үшін дыбысталуы жағынан өзгерте салу 
– қазақ поэзиясы тілі үшін жат құбылыс емес.

Бұрсану етістігінің мағынасы мен төркіні жөнінде екінші бір  
жорамал жасауға болады. Монғол тілінде бурчигна(х) сөзі бар, мағы- 
насы: «қатты ашулану». Ал тұлғасына келсек, түркіше бұрсану деген-
ге келеді: ч/с, и/а дыбыстарының алмасуын және г, ғ дыбыстарының 
түркі тілдерінде сусымалы (түсіп қалғыш) екендігін ескерсек, 
бурчигна(х) тұлғасы бұрсан(у) болып шығады. Сөйтіп, буырқану мен 
бұрсану синонимдерге жақын (екеуінде де «қатты ашулану, қаһар 
көрсету» мағынасы бар) бірліктер ретінде қатар айтылып, бірін-бірі 
толықтыра, айқындай түскен сөздер болып шыққан-ау дейміз. 

БҰРШАҚ. «Қамбар батыр» жырында өзіне таласқан қалмақ ханы 
Мақтымды Қамбар жеңіп сұлатқан соң, қыз Лазымның (Назымның) 
көңілі орнына түседі, оны жыршы:
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Мойнынан алған сықылды
Бұрынғы салған бұршағын, – 

деп суреттейді. Осы жырды бастырушылар мойнына бұршақ салу 
деген тіркесті былайша түсіндіреді: «Бұрынғы кезде басына қатты 
қайғы түскен адам тілек тілеп, мойнына тас (?) байлайтын әдет 
болған, қайғысы жойылғанда ғана мойнына салғанын алады екен 
(«Қамбар батыр», Алматы, 1957, 112). Бұл жерде ескі наным-сенімге 
байланысты әдетті дұрыс көрсеткен, бірақ мұндағы бұршақ – тас 
емес, бұл жері – қате.

Шынында да, өте ертедегі наным-сенім бойынша Тәңірі мен 
әулие-әнбиелерден бір нәрсені қатты тілегенде адамдар мойнына 
көбінесе шылбыр, арқан, жіп, белбеу сияқтыларды салатын болған. 
Оған «Қыз Жібек» жырындағы мына жолдар да дәлел бола алады: 
Сансызбай бала мен Қорен қалмақтың жекпе-жегінде Сансызбайдай 
балғын жастың мерт болмауын Жібек сұлу Құдайынан тілеп:

Көк сандалдың шылбырын 
Мойнына орап салады. 
Бір Құдайға зар етіп, 
Мінәжат қып тұрады.

«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында да:
Мойнына кісесін сап жалынды енді, – 

деген жолдарды оқимыз.
Ал бұршақ деген «көгеннің желісіне өткізілген лақ, қозы байлай-

тын шағын бүлдірге жіп, бір жақ басы түйіншек, екінші жақ басы 
– ескен жіптің тұйық ілмегі (Қасиманов, 214). Демек, бұл жердегі 
бұршақ сөзінің аспаннан жауатын бұршаққа да, кішкене-кішкене 
құмалақтай (тастардай) нәрсеге де (мысалы, лобия бұршағы) еш 
қатысы жоқ. Сондықтан бұршақ сөзінің орнына шылбыр, кісе сияқ- 
ты өзге де «жіптердің» қолданыла алатынын жоғарғы мысалдар 
дәлелдейді.

Бұл сөз қазақ тіліндегідей мағынада қырғыз тілінде де қолда- 
нылады. Сонымен қатар мұнда бұршақ сөзінің екінші мағынасы бары 
және көрсетіледі, ол «жалпы мойынға ілетін жіп» (арқан), осыдан 
барып «тұтқында, қапаста болу» мағынасы туған: бурчактан келу – 
тұтқыннан босанып келу (Юдахин, 162).

БЫТ-ШЫТЫ ШЫҒУ. Быт-шыты шықты, быт-шыт болды де-
ген тіркестер тілімізде жиі қолданылады. Жалпы мағынасы да айқын 
– «күл-талқан болды, парша-паршасы шықты» дегенді білдіреді 
(ҚТТС, 1976, II, 596), сондықтан бұның құрамындағы быты неме-
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не, шыты немене деп, жеке-жеке іздеп ойланып жатпаймыз. Тіпті 
әрі-беріден соң бұл екі сөз тырс-тырс, күрк-күрк дегендер сияқты 
еліктеуіш қос сөз болып көрінеді. Ал еліктеуіш сөздердің көпшілігінің 
дербес лексикалық мағынасы болмайды, олар еліктеуден (естуден, 
көруден, сезуден т. т.) туған дыбыстар болып келетіні белгілі.

Мағыналы қос сөздердің әр сыңарының өз алдына лексикалық 
мазмұны (мағынасы) болатыны да белгілі. Быт шыт(ы) қос сөзі 
көмекші етістіктерсіз жеке қолданылмағанымен, оның екі сыңары да 
мағыналы сөздер екені көрінеді. Быт (бут) сөзі – монғол тілінде өзімен 
тіркескен етістікке «барынша, мүлде» деген сияқты мән беретін, орыс 
тілінің раз-/рас- приставкаларының қызметіне ұқсас келетін үстеу 
сөз екен. Мысалы, бут цохи(х) «талқанын шығару, әбден ойрандау», 
бут ниргэ(х) «күл-талқан ету» деген мағыналарда қолданылады. Тегі, 
қазақша күл-талқаны шығу, күл-паршасы шығу дегендердегі күл 
сыңары да осындай қызмет атқаратын сияқты: талқаны шығу дегенің 
орнына күл-талқаны шығу десек «мүлде талқандалу, быт-шыт болу» 
деген қосымша мәнмен (семантикалық реңкпен) атаймыз. Айырмасы 
монғолдың бут (быт) сөзі етістіктің алдында тұрса, қазақша күл де-
ген есіммен тіркесіп барып көмекші қабылдап, күрделі етістік жасай-
ды. Қазақ тіліндегі қос сөздердің мағынасы күңгірт сыңарларының 
(компоненттерінің) түптөркінін, семантикасын зерделеген Әбілбек 
Нұрмағамбетов те бұл қос сөзді талдаған. Ол бут сөзі монғол тілінде 
«күл-талқаны шығу» дегенді білдіреді деп сәл жаңсақтау көрсеткен. 
Өйткені бут тұлғасы – біріншіден етістік емес, үстеу іспетті сөз, 
ол бір нәрсені әбден талқандау, ойранын шығаруды білдіретін 
сөздердің алдында келіп, оны күшейту, әсірелеу (тым, аса, әбден, 
өте, мейлінше, барынша деген сияқты) мән беретіндігін жоғарыда 
айттық. Монғол тіліндегі: «1) бөлшектеу, бұтарлау 2) шашу, шашып 
тастау 3) қуып жіберу» мағыналарын беретін бутарла(х), «ұсақтау», 
«айыру» мағынасындағы бутархайла(х) етістігі де, «ұсақталу, 
ұнтақталу, шашылу» деген мағынада жұмсалатын бутра(х) сөзі де 
біз талдап отырған бут сөзімен реңктес (мағыналық реңктері жақын) 
сөздер сияқты. Сірә, қазақ тіліндегі бұтарлау, бытырау, бытырату, 
бытыранды сияқты етістіктердің түбірінде быт/бут/бұт сөзінің се-
мантикасы бар деуге болатын сияқты. Демек, быт/ бут/бұт – түркі-
монғол тілдеріне ортақ бірлік (сөз). Ал шыт сыңарына келсек, оны 
зерттеуші Ә.Нұрмағамбетов түркі тілдердің сібірлік тобындағы ха-
кас тілінде чіт- «жоқ болу, жоғалу» мағынасында қолданылатын 
сөз деп анықтайды. Демек, шыту етістігінің түркі тілдерінде «жоқ 
болу, жоғалу» мағынасы бар болса, қазақ тіліндегі шытынау сияқты 
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сөздердің де мағынасы (немесе мағыналық реңктері) жағынан алтай 
түркілері тіліндегі шіт-/шыт- сөздерімен түбірлес болуы мүмкін. 
Қысқасы, бұл – этимологиялық ізденістердің нысанасы. Ал қазіргі 
(осы кітаптағы) бізге керегі – быт-шыт (болды) дегендегі қос сөздің 
екі сыңары да түркі-монғол тілдерінде жеке лексикалық бірліктер 
екендігін көрсету болды. Сөйтіп, быт-шыт қос сөзін күл талқан, күл 
парша сөздерінің тепе-тең баламасы болар деп топшылаймыз.

БІЛІК/БІЛЕК. Ертедегі ноғайлы-қазақ жырауларының бірі – Ер 
Шобанның тілінде:

Сыпайшылық бұ-ды деп,
Ала білек оқ салған, – 

деп келетін жыр жолдары бар. Мұндағы білек сөзі түсініксіз. Бұл 
сөз көне жырлардың өзінде өте сирек ұшырайды. Сондықтан бір 
жерде білік, бір жерде білек, тіпті бір жерде бұлың (дай) деп жазылып 
жүр. Соңғы тұлғаға қарай зерттеуші Ә. Қайдаров бұл сөзді «жай 
оғының ағаш сабын білдіреді» деп табады (Қайдаров, 27). Біздің 
байқауымызша, «Алпамыс» жырындағы:

Сырым саған түзу-ді 
Садаққа салған бұлыңдай, – 

деген жолдардағы бұлыңдай тұлғасы қате жазылған. Өзге де осы 
мағыналы жолдармен салыстырсақ, бұл сөз біліктей болуы керек: 
арабша жазылуда дауысты дыбыстың ы, і; ұ, ү; о, ө болып оқылуы 
шартты, контекске қарай кез келгенін қойып оқуға болады, ал соңғы 
жұрнақтың -дей түрінде жазылуы да араб әрпімен жазудың емлесіне 
байланысты: қазақ сөздерін арабша жазғанда, дауыссыздардың 
қатаң-ұяң болып келуі сақтала бермеген (мақбал, айтды деп жазу 
«дұрысырақ» болған). Қазақ эпостары ең алғаш хатқа араб жазуымен 
түсті, қазіргі басылымдары – сол арабша графикадан көшірілген 
нұсқалар. Сондықтан осы сипаттас (яғни дауысты дыбысы дұрыс 
жазылмаған) қателерді жиі кездестіреміз.

Ә. Қайдаров білік сөзінің мағынасын дұрыс тапқан тәрізді. Кон- 
текске қарағанда, білік – жақ оғының сырланатын, қырланатын ағаш 
жағы, яғни оқтың ұшынан өзге жағы. Бұл сөз орта ғасырлардары, мы-
салы, XIII ғасырдағы түркі-араб сөздігінде де кездеседі (Құрышжанов, 
97). 

Қазақ тілінде білік ағаш деген тіркес бар. Ол – арбаның алдыңғы 
және артқы доңғалақтарын байланыстырып тұратын ағаш. Бұны 
Жамбыл, Шу өңірлерінде белағаш деп те атайды (Диал. сөздік, 64). 
Үй төбесіне салатын арқалықтың Қазақстанның кейбір өңірлерінде 
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белағаш деп аталатынын диалектологтер көрсетеді. Біздіңше, білік 
ағаш, белағаш дегендер – түбірлес сөздер.

Сөйтіп, білік/білек, бел тұлғалары – «бір нәрсенің ортан белі, 
арқауы» деген ұғымға ие сөздер. Оқтың ұзын арқауы (ала білек 
оқ), арба доңғалақтарын байланыстырып тұратын арқау ағаш (білік 
ағаш>6елағаш), үй төбесінің арқауы – бәрі де бел (біл, білік), білек 
сөздерінің қатысуымен аталады.

Білік сөзін және бір жерде кездестіретін тәріздіміз. Өткен ғасырда 
В.В.Радлов жинап бастырған қазақ текстерінің ішінде «аяғына бұғау, 
қолына білекшін қойып, зынданға бырақты» деген сөйлемді оқимыз. 
Мұндағы білекшін сөзі де, біздіңше, тұтқынның қолын артына 
қайырып байлау үшін көлденең қойылатын ағашты білдіретін тәрізді. 
Өйткені егер бұл сөз білек (қолдың білегі) дегеннен жасалған болса, 
оның тіркесіндегі етістік қойып делінбес еді, салып, кигізіп болар еді. 
Бұл жорамалымызға және бір дәлел XIII ғасырдың түркі-араб сөздігін 
зерттеген голланд ғалымы Т.Хоутсма мұндағы білік сөзін «тек қана 
беліне қыстырып жүретін құрал» деп табады (Құрышжанов, 97). 
Сірә, ғалым білік сөзінің түптөркінінде «бел» (пояс) мағынасы барын 
сезіп, сол мағынадан шығарып топшыласа керек. Мүмкін, жоғарғы 
білекшін (білікшін) «кішкене білік» (Хоутсма айтқан белге қыстырып 
жүретін сойыл тәрізді қару) дегенді білдіретін болар. Бірақ бұл 
айтқандарымыздың бәрі жорамалымыз ғана, әрі қарай іздестіре түсу 
қажет.

ДАҢҒА ШЫҒУ.
«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырында:

Қарабай, Сарыбаймен аңға шыққан, 
Екеуінің дәуірі даңға шыққан, – 

деген жолдар бар. «Ер Сайын» жырында:
Байлығының белгісі
Малы алашқа даң болған, – 

деп келеді. Даңға шығу тіркесі «Ер Тарғын» жырында да кездеседі. 
Бұл тіркес Қазақстанның батыс өлкесінде жергілікті сөз (диалектизм) 
ретінде кейде ауызекі сөйлеу тілінде де ұшырайды. Мағынасы – 
«белгілі болу, атағы шығу, даңқы шығу». Даңға шығу дегеннің бірінші 
сөзінің түбірі – даң. Бұл – жеке тұрып қазірде көп қолданылмайтын 
сөз. Ал түркі тілдерінің кейбіреулерінде, мысалы, қырғыз тілінің 
оңтүстік диалектісінде даң «атақ, белгілілік, даңқ» мағынасында 
ұшырасады. Осы түбірден өрбіген даңдуу «белгілі, атақты», даңдау 
«біреуді мақтап атағын жаю», даңдану «өзін жақсы жағынан көрсету» 
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деген сөздер қырғыз әдеби тілінде жұмсалады. Қазақ тілінде де «өз 
атағын өзі көтермелеу» деген мағынада даңдайсу (даң + дай + сы + 
у) деген етістік кездеседі. Демек, даң сөзі бір кездерде жеке тұрып, 
«атақ, даңқ» дегенді білдіргені хақ.

Бұл жерде ерекше болып көрінетін құбылыс – шығу етістігінің ба-
рыс септіктегі сөзді қажет етуі (әдетте, дұрысы даңы шыққан болу 
керек қой). Сірә, биікке шықты, тауға шықты дегендей, «белгілі 
атаққа шықты (ілікті)» деген үлгіге (модельге) сай даңға шықты бо-
лып қалыптасқанға ұқсайды. Қазірде бой жетті түрінде айтылатын 
тіркес ілгеріректе қазақ тілінде бойға жетті тұлғасында айтылған. 
Мысалы, Асанқайғы толғауында:

Қадірін жеңге білмесе, 
Бойға жеткен қыз ғаріп.

Даң сөзі осы күнгі әдеби нормадағы даңқ сөзімен түбірлес деген 
пікір бар (Досқараев, II, 43).

ДАТ(ДӘТ). Ауыз әдебиеті үлгілерінде: Дат, тақсыр!, Тоқта, ба-
тыр, дәт тыңда! деген жолдар кездеседі. Бұлардағы дат/дәт сөзінің 
негізі – дад. Ол парсы тілінде «әділ заң, әділдік» және «(әділдік іздеп) 
арыз айту, өтіну» мағыналарын береді. Сонда «дат, тақсыр!» деген 
сөздер «өтінішім бар, соны тыңда» немесе «әділдік іздеймін!» деген 
мәнде айтылатын қалыпты сөздер болып шығады.

ДЕМ ТАРТУ. XV-XVII ғасырлардағы өлең-жырлар мен эпостар-
да:

Балдағы алтын құрыш болат 
Ашылып шапсам дем тартар. 
Сусыным қанға қанар деп, – 

деп келсе, дәл осы жолдарды Махамбет те қайталайды:
Қарқыны күшті көк семсер 
Шапқан сайын дем тартар, 
Сусыным қанға қанар деп.

Дем тарту тіркесінің мағынасы бұл күнде күңгірт. Сондықтан 
да кейбір жерлерде ол дом тартар деп жазылған. Бұл тіркес, сірә, 
парсының дем сөзінің қатысуымен жасалған болу керек. Дем сөзінің 
парсы тілінде бірнеше мағынасы бар: қазақ тіліне енген дем («ауа 
жұту») дегеннен басқа және бір мағынасы «қылыш, оқ, қайшы, сем-
сер сияқты құралдардың өткір жүзі, ұшы» дегенге саяды. Осыдан 
барып дем тарту тіркесі «өткірлене түсу» деген ауыспалы мәнге ие 
болуы мүмкін. Немесе қазақ, қырғыз тілдерінде осы сөздің «күш, 
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қуат» деген ауыспалы мағынасы және бар екені мәлім. Мысалы, дем 
берді, демеді («қуат берді, жігерлендірді» деген мағынада), қырғыз 
тіліндегі дем байлады («үміт артты»), дем кесті, дем суытты, дем 
басты («күш-қуатынан айырды, аптығын басты, үркітті» деген 
мағынада) сияқты тұрақты тіркестердегі дем сөзі «күш, қуат» деген 
мәнде. Сондықтан дем тарту деген тіркес «күші артты» деген ауы-
спалы мағынада қолданылған сөздер болуы да мүмкін.

ДЕС БЕРУ, ДЕС БЕРМЕУ. Дес сөзі қазақ жырларында жеке 
тұрып, сирек қолданылады, бірақ кездеседі. Мысалы, «Қамбар ба-
тыр» жырында:

Табасың қайдан десіңді?– 
деген өлең тармағын оқимыз. Бұл сөз қазақ тілінде көбінесе дес 
бермеу, дес беру, дес тию, дес көру, десі қайтпау (қайту) сияқты 
күрделі етістік құрамында қолданылады. Бұлардың барлығында 
да дес сөзі «күш, қайрат, өктемдік, артықшылық» мағыналарында 
қолданылған: дес бермеу (беру) «бой бермеу, билік бермеу, күшін 
көрсету, артықшылығын таныту», дес тию «билік тию, ерік тию», 
дес көру «тірек көру, таяныш ету», десі қайтпау «беті қайтпау, тай-
салмау» деген мағыналарда жұмсалады. Бұлардағы дес – парсының 
даст «қол» деген сөзі, оның парсы тілінде «1) күш, күштілік, билік, 
2) білім, хабардарлық, тәжірибе, 3) артықшылық, жеңіс» деген ау-
ыспалы мағыналары да бар. Қазақ, қырғыз тілдерінде бұл сөздің 
тура мағынасы да емес, ауыспалы мағыналарының 1, 3-түрлері 
қабылданған және сөз тұлғасы өзгерген (даст>дес). Қырғыз тілінде 
бұл тұлғамен келетін күрделі сөздер едәуір. Мұнда дес қайтару 
«қорқыту, сес көрсету», десі қайту «қаймығып қалу», дес сындыру, 
дес жандыру «қорқыту» деген тіркестер қолданылады.

ДУЛЫҒА/ТУЛЫҒА. Бұл сөз қазақ тілінде көбінесе дулыға 
тұлғасында кездеседі және тарихи сөз (көнерген сөз – историзм) болып 
танылады, яғни бір кездерде баскиімнің атауы болып жұмсалғанымен, 
заттың өзі жоқ болып кеткендіктен, атауы да қолданыстан шыққан, тек 
ертеректегі өлең-жырлар мен мақал-мәтелдерде сақталған, қазірде 
образ үшін пайдаланылатын немесе бұрынғы дәуірлерді суреттеген 
тарихи шығармаларда кездесетін көнерген сөз болып қалған. Бұл, 
сірә, түркі-монғол тілдеріне ортақ сөз болар, өйткені «оқ өтпейтін 
металдан жасалған баскиім (каска, шлем)» мағынасындағы дуулга 
сөзі монғол тілінде де бар. Мұнда тіпті «дулыға кию» мағынасында 
дуулгала(х) етістігі бар (Монг.-русск. сл., 161).
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Сөздіктердің аудармаларына қарағанда, түрік, шағатай, ұйғыр 
тілдерінде бұл атау тулға, туғулға, тулыға,тауылға, туқлуға тұлға- 
ларында «каска, шлем» мағыналарында қолданылатындығын  
Л. Будагов көрсетеді (Будагов, I, 404).

Қазақтың ертеректегі тілінде дулыға/тулыға сөзі алдымен батыр 
(жауынгер) киетін, «оқ өткізбейтін, яғни металл қапталған баскиім» 
мағынасын берген. Мысалы, мұны «Қамбар батыр» жырындағы:

Құрама болат дулыға 
Шекесіне қояды, – 

дегені, әрі батыр, әрі жырау Доспамбеттін:
Туған айдай нұрланып, 
Дулыға кидім – өкінбен, – 

дегендері дәлелдейді. «Дулыға кию» – батырлықтың символы. 
Шалкиіздің:

Дулығамның төбесі
Туған айдай болмаса,
Батыршылық сүрмен-ді, – 

дегенінде немесе: «Ер Көкше» жырындағы батырдың портретін 
беретін Дулыға сыймас шекелі дегендерінде дулыға сөзі образ үшін, 
батырлықтың иесін білдіретін символ ретінде келіп тұр. Бұл образды 
XIX ғасырда жаугершілікті жырлаған, өзі де батыр-жауынгер Ма- 
хамбет ақын да еркін пайдаланады. Исатайдың портретін бергенде, 
оның ұрысқа кіретін қолбасшы екенін білдіру үшін «дулығасы 
басында» деген образды пайдаланады.

«Қобыланды» жырындағы Қарлыға қыз да – батыр, ұрыс адамы, 
сондықтан ол да:

Буыны түсіп былқылдап, 
Алтын қалпақ тулыға 
Шекесінде жарқылдап

көзге түседі. Мұнда дулығаның баскиім екендігін қалпақ сөзімен 
айқындай түссе, әрі металдан жасалған, әрі әсем (алтын жалатқан) 
баскиім екенін жыршы шебер келтірген.

Сөз түбірін кесіп айту қиын, дегенмен түбірі монғолдың «адамның 
төбесі» мағынасындағы зулай/дъулай сөзі болуы да мүмкін деген ойға 
келеміз. Дулыға сөзінің этимологиясын да әрі қарай іздестіре түсу 
қажет деп санауға болады.

ДЫНДАН. Батырлар жырларындағы сұлу қыздың образын бер-
генде, оны шашын дынданменен тараған деп келеді. Мұндағы дын-
дан сөзі «тарақ» дегенді білдіреді, бірақ мал мүйізінен жасаған жай 
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тарақ емес, піл сүйегінен жасаған қымбат әсем тарақ. Дындан парсы 
тілінде «тіс» дегенді білдіреді. Дәндәна сөзі бір нәрсенің, мысалы, 
«тарақтың тісі» немесе «кішкентай тіс» деген мәнде айтылады. Ал 
түркі тілдеріне енгенде, бұл сөз тарақтың тісін емес, өзін білдіретін 
мағынаға ауысқан және жай тарақ емес, алыстан келген, сатып ала-
тын қымбат тарақты атаса керек. Ұйғыр тілінде дындан сөзі «піл 
сүйегі» деген мағынадағы көне сөз деп көрсетілген. Қазақ тілінде бұл 
сөз дандан түрінде де айтылған болу керек. С. Қасиманов «дандан – 
піл сүйегінен істелген тарақ» деп көрсетеді (Қасиманов, 215).

ДІН АМАН. ДӘН РИЗА «Алпамыс» жырында әулие-әнбиелерден 
перзент сұрап, көп уақыт ауыл-елінен ұзаққа кеткен Байбөрі бай тілегі 
орындалып, үміті ақталып, еліне келсе, елінің амандығын жыршы:

Барса елдер дін аман,
Малы шықты қорадан, –

деп суреттейді. Мұндағы дін аман тіркесінің дін деген компонентінің 
қазіргі түсінігіміздегі дін («религия») сөзіне қатысы жоқ. Бұл 
тіркестің мағынасы – «тегіс аман, мүлде аман-сау». Дән риза/дән разы 
тіркесіндегі дән-нің де «өсімдіктің ұрығы, тұқымы» деген мағынасына 
мүлде жуыспайды, бұл жерде «әбден риза» дегенді білдіреді. Өте 
ерте замандарда дын/дін/дан сөзінің бір мағынасы – қазіргі монғол 
тілдеріндегі «мүлде, тегіс» деген семантика. Іздестіре түссек, мүмкін 
тағы да осы қатарды толықтыратын тіркестер бар болар. Мысалы, 
діні қатты тіркесі, мүмкін, о баста дін қатты дегеннен туып, мүлде 
қатты сияқты мәнде жұмсалған болар (бұл – әзірге жорамалымыз). 
Мысалы, діні қатты адам – «өте қатал адам» дегенге меңзейді.

Демек, өте көне, тіпті түркі-монғолдық дан/дән/дын/дін сөзі заман 
(ғасырлар) өткен сайын қазақ тілінде актив қолданыстан ығысып, екі-
үш тіркесте «сіріленіп», сақталған деуге болады. Мағынасы «мүлде, 
әбден, тегіс» деген шылау сөз деп табамыз. 

 
ЕЛ-КҮН. Тілімізде ел-күн аманда деген сөз реті бар. «Ер Тарғын» 

жырында Тарғын батыр:
Қаптай қонар елім жоқ, 
Елім-күнім Кәрібоз, 
Сөйлесетұғын тілің жоқ, – 

деп астындағы атымен «сырласады». Бұл жерде өзі қызмет еткен 
ханнан әділдік таппай, жалғыз шығып кеткенде, өзін қаумалаған 
елі-жұртының, халқының жоқ екенін айтады, елі де, «қаумалаған 
қарындасы» да астындағы жалғыз аты мен қасындағы Ақжүніс ару 
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ғана екенін білдіреді. Контекске қарай ел-күн қос сөзінің мағынасын 
оңай ұғуға болады, ол – «ел-жұрт, адамдар». Мұны алдыңғы сөзден 
аңғарамыз, ал күн сыңары немене? Адамдар деген мен аспандағы 
жарық күнді білдіретін екі сөз бұл жерде қалайша «табысып» тұр 
деген сұрақ туады. Іздей қалсақ, бұл тіркестегі күн сөзінің аспандағы 
күнге қатысы жоқ екен.

Күн көне түркі тілдерінің өзінде-ақ ел сөзімен қосарлана келіп 
(ел-күн түрінде), «халық, ел-жұрт» дегенді білдірген (ДС, 169). Осы 
қатарда қадаш күн тіркесі де бары көрінеді, ол «еркек-әйел туыстар» 
деген мағынада қалыптасқан. Соған қарағанда, түркі тілдеріндегі көне 
тіркестердің құрамындағы күн сөзі «адам, адамдар» дегенді білдіретін 
монғол тіліндегі хун сөзімен іліктес болар деп топшылаймыз. Бұл да 
көптеген сөздердің түркі-монғол тілдеріне ортақ дәуірлерінен келе 
жатқан жұқаналардың (реликтілердің) бірі болар. Күн сөзі түркі 
тілдерінде «адам» мағынасында жеке қолданысында сақталмай, ел, 
қадаш сияқты сөздермен тіркескен (қазірде қосарланған) қолданыста 
орын теуіп қалған «көне сөздердің» бірі болмақ.

Күн сөзінің қазақ тілінде «адам, кісі» деген мағынада жеке 
жұмсалуы ұмыт болғаны соншалық, бұл тіркесті қазірде ай-күн 
аманда деп қолданады. Бұл қолданыс әр-берден соң логикаға қайшы: 
ай мен күн өлмейтін, өшпейтін, әрқашан аман табиғат нысандары, 
ал ел-күннің, яғни халық, ел, жұрттың амандығы-жамандығы, өсуі, 
өшуі – логикаға сыйымды ұғымдар. Әрине, қалың көпшіліктің, 
тіпті қолына қалам алған жазушы, журналистердің барлығы тегіс 
қазақтың әр сөзінің түптөркінін, семантикалық қозғалысын жақсы 
білулері мүмкін емес, сондықтан бұл күнде ай-күн аманда демей, ел-
күн аманда деп келтіргендері жөн. Тілді жақсы білетін жазушылар 
бүгіннің өзінде ел-күн деп қолданады. 

ЕМСЕУ, ЖЕМСЕУ. Махамбет ақынның Баймағамбет сұлтанға 
айтқан атақты сөзінде:

Еділді көріп емсеген, 
Жайықты көріп жемсеген 
Таудағы тарлан шұбар біз едік, – 

деген жолдар бар. Мұндағы екі сөздің (емсеу, жемсеу) мағынасын 
тап басып бірден айтып беру қиын. Ал іздестірсек, мыналарға көңіл 
аудартуға болады. Емсеген сөзінің түбірі еңсеу ~ аңсау «бір нәрсені 
қатты қалау, тілеу, құмарту» болар. Мұны Л. Будагов осылай көрсетеді: 
«еңсемек – бір нәрсені қалау, аңсау (иметь жажду)» (Будагов, II, 392). 
1912 жылы Қазанда шыққан «Ақын» атты кітапта:
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Адыра қалғыр Көк Жайық 
Садағын сала байланып, 
Астана жұртын айланып, 
Ерлерім еңсеп келген жер, – 

деген жолдар бар. Осындағы еңсеу сөзі мен Еділді көріп емсеген деген 
сөз бір деп танимыз. «Шора батыр» жырында:

Тауда өскен тас түлек 
Еңсейді де жемсейді, – 

деп келеді. Қазақ тілінде аңсау вариантында айтылатын бұл сөз 
өзге кейбір түркі тілдерінде, мысалы, қырғыз тілінде еңсеу түрінде 
айтылады: эңсе- – қатты аңсау (сильно желать) (Юдахин, 956). Ал 
аңсау вариантының қырғыз тіліндегі негізгі мағынасы «шөлдеу, 
сусау» (қазақ тіліндегі аңқасы кебу дегенмен салыстырыңыз). Бұл 
жерде ң мен м дыбыстарының алмасып келуі келесі тармақтағы 
жемсеген сөзіне ұйқасуынан болу керек. Өйткені бұл сөздің еңсеу 
варианты қазіргі қазақ тілі үшін түсініксіз: бейтаныстау сөздің 
тұлғасын өзгерте салу – тілде бар құбылыс.

Келесі жолдағы жемсеген сөзінің түбірі – жемсе-. Ол жем 
сөзіне -се жұрнағы қосылып жасалған. Көне -са/-се жұрнағы бір 
нәрсені қалау, тілеу мағынасын беретін етістік жасайды, бұл Махмұт 
Қашқариден бастап (XI ғ.) көрсетіліп келеді. Мысалы, Қашқари 
сөздігінде «ол сатқысы келді» дегенді сатсады деп, «су ішкісі келді» 
дегенді сусады деп, «май жегісі келді» дегенді йағсады (йағ – көне 
түркі тілдерінде «май» деген сөз) деп көрсетілген. Сонда жемсе- 
«жем жегісі келу» деген сөз болып шығады. Бұл да – көне, сирек 
жұмсалатын сөз.

ЕҢІРЕУ, ЕҢІРЕТУ. Қазіргі қолданысымызда еңіреу, еңірету 
сөздері «қатты жылау, егіле жылату» деген мағынада келеді. Ал ескі 
жырларда, өткендегі ақын-жыраулар тілінде бұл сөздердің «жылау» 
мағынасына мүлде жанаспайтын қолданыстары кездеседі. Мысалы, 
«Қозы Көрпеште»:

Көктайды қарыштатып мен еңіретіп...
Сары ала сай кез оқты еңіретті...
Бақа айғырға қамшысын еңіретермін, – 

деген жолдар бар. Бұлардағы еңірету сөзі «зулату, ызғыту» мағы- 
насында қолданылған. Бұл мәндегі еңіреу, еңірету сөздері аңырау, 
аңырату сөздерінің дыбыстық варианты сияқты. Аңыратып ән 
салды, ат аңыратып келеді дегендер жоғарғы еңірету дегенмен 
бірдей мағынада келіп тұр. Мысалы, «Ер Қосай» жырында:
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Алтын ат аңырап келеді, 
Баланың исін алады, – 

дейді. Аңырау, аңырату сөздерінің бұл күндегі мағынасы «зар ұру, 
зарлау, күңірену» және «үнді тамылжыту, шырқау» (ҚТТС, I, 1974, 
286). Бұл сөздік аңырау сөзінің үшінші мағынасы деп «қатты ағындау, 
ызғыту» дегенді де көрсетеді.

Ал еңіреген ер деген тіркестегі еңіреу сөзінде «егіле жылау, 
зар жылау» мағынасы да, «құйқылжыту, қатты ағындау, ызғыту» 
мәні де байқалмайды. Бұл, сірә, еңіреу сөзінің «зар илеу, зар ұру» 
мағынасынан ауысып «күңірену, ел үшін, біреу үшін қам жеу» деген 
ұғымда, көбінесе еңіреген ер тіркесінде қалыптасқан сөз болу керек. 
Мұны ел қорғау тақырыбына жырланған эпостар тілінен, Махамбет 
сияқты ел қамын жеген ақындар тілінен көбірек кездестіреміз:

Еңіреп жүрген ерлерді,
Ерендер қашан ескеред («Алпамыс»).
Мен Нарында жүргенде,
Еңіреп жүрген ер едім (Махамбет).

ЕП. Махамбет ақын:
Жақсыларға еп едім, 
Жамандарға көп едім, – 

дейді. Еп сөзі қазіргі қазақ тілінде жеке тұрып көп қолданылмайды. 
Ол епті, епсіз, ебі жоқ, ебі бар, ебі келмейді сияқты тіркестерде 
кездеседі. Жоғарғы мысалдарда еп сөзі «жөн, мақұл, дұрыс» деген 
мағынада қолданылған. Бұл сөз осы мәнде қырғыз тілінде әлдеқайда 
жиі кездеседі. Бір кездерде еп сөзі қазақ тілінде де жеке тұрып, 
«мақұл, жөн, дұрыс» деген мағынада актив қолданылғанын көреміз. 
Мысалы, жырларда:

Әлібек мына сөзді құп көреді,
Айманның бұл ақылын еп көреді («Айман-Шолпан»)
Лазымжанды беруге
Өз бойыңа еп пе еді? («Қамбар»)
Жалған жауап сөйлеуге сіздерге еп пе? («Қозы Көрпеш»).

Бұл сөз «мақұл, жөн, дұрыс» мәнінде епті түрінде де келеді. 
Мысалы, «Айман-Шолпан» жырында ең сыйлы қонаққа арнап тіккен 
алтын үй жайында:

Мынау үй Маман байға епті келді, – 
делінеді, яғни жыршы «бұл үй Маман байдың түсуіне лайық» дегенді 
айтады.

Қазақ тілінде еп сөзінің «әдіс, тәсіл, айла, ыңғай» мағынасын 
білдіретін тұстары да бар. Бұл мағынамен төркіндес епті, епсіз, ептеу, 
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ебдейлі, ебдейсіз сөздері және бар. Барлығының да ішкі ұғымында 
«икемдік, ыңғайлылық, қолайлылық» деген қосымша мағыналық 
реңк бары көрінеді. Демек, еп сөзінің соңғы көрсетілген мағынада 
келетін туынды тұлғалары бұл күнде еркін әрі жиі қолданылса, 
«дұрыс, жөн, мақұл» мағынасындағы қолданысы ертедегі үлгілерде 
сақталған екен. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі еп сөзінің «әдіс, тәсіл, 
айла, ыңғай» және «дәл, сай, пар» деген мағыналарын ғана көрсетеді.

ЕРЕУІЛ. Махамбеттің атақты «Ереуіл атқа ер салмай» деп бас- 
талатын өлеңіндегі ереуіл сөзі ақын жинақтары мен оқулықтарда 
«ерттеулі ат» деп түсіндіріліп келе жатыр. Бұл – қате түсінік. Ол 
сөздің төркін тегін арнайы іздестірген Құлмат Өмірәлиев қазақша 
ереуіл сөзін монғолдың ирэгулъ сөзімен байланыстырады: ертеде 
монғолдар ертеңгі болар майдан тағдыры қалай шешілерін, яғни 
кім жеңерін алдын ала білу үшін соғыс алдында екі жақтан екі 
мықты батырды таңдап, оларды жекпе-жекке шығаратын болған. 
Монғолдардың әдетінде қай жақтың батыры жеңсе, ертеңгі қан май-
данда сол жақтың қолы жеңеді деген наным болған. Міне, осы екеуді 
монғолдар ирэгулъ деп атаған. Зерттеуші ереуілге шығатын батыр-
лар мінетін атты да ереуіл деп атаған болу керек деп топшылайды 
(Өмірәлиев. Сөздеріміздің тарихынан, 80). Бұл пікірді Л. Будагов 
та айтқан болатын. Ол шағатайша һараул, қазақша ереуіл «әскердің 
алдыңғы шебі, авангард» деп түсіндіреді де монғолша ирэгулъ – 
«жекпе-жекке шыққандар» дейді. Жекпе-жекке кімнің шығуы керек 
екеніне кейде бал ашатын болған, демек, монғол тілінде бұл сөздің 
«бал ашу» деген мағынасы да бар дейді (Будагов, I, 186).

Қазіргі монғол тілінде ирүүл сөзі «жекпе-жек келу, турнир» деген 
мағынаны береді (Монг.-русск. сл. 222). Түркі сөздерінің түптөркінін 
кең көлемде зерттеп жүрген ғалым Ә. Қайдаров бұл сөзді өзгеше ту-
ындатады: «батыр, батыл, жүректі» мағынасындағы ер деген түбір 
сөзге -еуіл жұрнағы жалғанып жасалған ереуіл сөзіне -лі деген тағы 
бір жұрнақ қосылып, ереуіллі сөзі пайда болған, кейін келе бұл сөздегі 
-ілл деген дыбыстар шоғыры ықшамдалып, бұл сөздің бір ғана л ды-
бысымен айтылуына әкеп соққан. Мағынасы – «біреуге не бір нәрсеге 
күш көрсету, наразылық білдіру», ал ереуіл ат тіркесінде келгенде 
«жорық аты» деген мәнді береді дейді (Кайдаров, 32). Бұл пікірге 
Мұхтар Әуезов тілінің лексикасын арнайы зерттеуші Е. Жанпейісов 
те қосылады (Жанпейісов, 73).

Махамбеттің осы өлеңі 1910 жылы Орынборда шыққан «Шайыр» 
атты кітапта да жарияланған. Осы жинақты құрастырушы Ғабдолла 
Мұштақ (Ғұмар Қарашев) ереуіл ат деген сөзге «мінбей сақтаған ат» 



79

деп түсінік береді. Бұл сөзге біз де із кесіп көріп едік, ол із үшінші бір 
соқпаққа салды: монғол, қалмақ тілдерінде эрүүл, эрүл деген сөздер 
бар, мағынасы «сау, дені сау» (орысша «здоровый»). Көне монғол 
тілінде бұл сөздің дыбысталуы – ерегул. Ал мықтылық денсаулықпен 
байланысты ұғым: дені сау адам (мал) мықты болады. Демек, ереуіл 
сөзі ат сөзімен тіркескенде, «мықты ат, тың ат» («мінбей сақталған 
ат») дегенді білдіруі әбден сыйымды. Махамбеттің ереуіл атқа 
ер салмай дегені де «мықты, қосалқы, тың ат» дегенге меңзеуі де 
мүмкін. Ертеде үлкен ұзақ жорыққа шыққанда, астындағы атпен қоса 
және бір мықты ат ала шығу, яғни қосар мініп шығу дәстүрі қай-қай 
халықта да, әсіресе түркі-монғол халықтарында орын алған, өйткені 
атсыз, жаяу адам ұрыс салатын жауынгер бола алмайды. Ұрыста не 
жолда астындағы аты мертіксе, окқа ұшса, өліп қалса, жорықшы 
алып шыққан қосалқы атына ер салып мінетін болған.

Ереуіл ат тіркесіндегі ереуіл сөзінің мағынасының соңғы 
дәуірлерде қазақ тілі үшін күңгірттенуі, бір жағынан, бұл сөзді мүлде 
қате түсіндіруге алып келсе («ерттеулі ат» деп анықтама беруге), 
екінші жағынан, тұлғасын өзгертіп, екі-үш түрлі етіп жазуға себепкер 
болған. Мысалы, 1974 жылы «Жазушы» баспасы шығарған жинағы 
«Ерулі атқа ер салмай» деп аталған, ал кейбір басылымдарда бұл сөз 
ереулі деп те жазылған. Соңғы екі түрдегі тұлғалануы да дұрыс емес, 
дұрысы – ереуіл болуы керек.

Сөйтіп, ереуіл ат «ерттеулі ат» емес (ерттеулі атқа адам ер сала  
ма?!), «тың қосалқы ат», түптөркіні монғол тілінің не «сау» мағына- 
сындағы эрүүл сөзі немесе «жекпе-жек, турнир» мағынасындағы 
ирүүл сөзі болу керек. Бұл қазақ тіліне монғол тілдерінен енген кірме 
сөз бе әлде көптеген өзге сөздер сияқты ете әріден келе жатқан ортақ 
сөз бе – мұны іздестіре түсу қажет. Мүмкін, бұл сөз қазақ халқын 
құраған тайпалар тіліне Шыңғыс хан жорықтарынан бастап енген 
болар. Кезінде найман, керей(т) сияқты тайпалардың (сол кездің 
терминімен айтсақ, жұрттардың) Шыңғыстың өзіне қарсы тұрып 
соғысқандары бар, кейін Шыңғыс хан мен оның ұрпақтары жаулап 
алған елдерді өз әскеріне қосып алып, «әлемді жаулауға» аттанған 
жорықтарына қатысқандары бар – қайткенде де қазақтарды құраған 
көптеген ру-тайпалар монғолдың әскери лексикасынан жақсы хабар-
дар болған, яғни ұрыс-соғысқа, әскери тәртіпке, әскер құрылымына 
қатысты монғол сөздерін меңгерулері хақ.

Махамбет бұл тіркесті образ үшін пайдаланған: ереуіл атқа ер 
салмай... ерлердің ісі бітер ме дегені өздері аттанған жорықтың ауыл 
арасындағы бір-екі күндік барымта-қарымта сияқты жүріс емес, 
кескілеспей басылмайтын, ұзақ жолды, көп күндік (айлық, жылдық) 
қан майдан екенін айтқаны, образбен бергені.
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Ереуіл сөзі Махамбет қолданған тіркестен (ереуіл ат) өзге жер-
лерде бүгінгі кездің өзінде де кеңінен қолданылады. Түсіндірме 
сөздіктің анықтамасына қарағанда, бұл сөздің қазір екі мағынасы бар: 
бірі – «пролетарит күресінің негізгі түрінің бірі, жаппай бас көтеріс, 
қозғалыс, аттаныс, дүрлігушілік», екіншісі – «ұзақ жортуға шыдам-
ды, берік, мықты» (бұл ат деген сөзбен тіркескенде ғана беретін біз 
көрсеткен мағынасы болуға тиісті, әйтпесе өзге сөздермен тіркесіп, 
«берік, мықты» ұғымын бере алмайды ғой).

Ереуілге шығу, еруілдеу, сірә, белгілі бір іс-әрекетке (айталық, ат-
таныс, жорық, саяси-әлеуметтік күрес т.б.) ниет еткенде, біріншіден, 
«елден, жұрттан бұрын, өзгелердің алдын ала» деген мағыналық 
реңкті, екіншіден, «қарсылық көрсете, наразылық білдіре» дегенді 
қоса қамтитын тәрізді және бұл іс-әрекет үнемі жаппай көпшілік 
орындайтын ғана емес, жеке адамға да тән болуы да мүмкін. Мысалы, 
Дулатта:

Ел үшін кешіп жанынан 
Ереуілге шыққан ер, – 

деп келеді. Немесе жеке адамға да «таң атпай ереуілдеп неғып 
жүрсің?» деп те айтылады. Е. Жанпейісовтің зерттеуіне қарағанда, 
М. Әуезов те бұл сөзді «қарсылық көрсету, наразы болу, көтеріле 
қозғалу» мағынасында жұмсаған (Жанпейісов, 73). Демек, ереуіл 
сөзінің бір мағынасы «күрес, қарсылық, наразылық» деген реңкті 
қамтиды екен. Әрине, бұл мағыналардағы ереуіл сөзінің ереуіл 
ат дегендегі мағынасына қатысы жоқ. Қазіргі қазақ тіліндегі 
кең қолданысты ереуіл сөзінің де этимологиясын іздестіру – тіл 
зерттеушілердің алдында тұрған міндет.

ЖАҒАЛАСУ. Бұл сөздің қазіргі негізгі мағынасы − «тайтала-
су, айқасу», одан қалды «қосамжарланып араласу, қоса қабаттасу», 
соңғысы – ауыспалы мәні. Сырт қарағанда, бұл сөз тайталасқан 
адамдардың бір-бірінің жағасынан алуына қатысты айтылған болу 
керек деп ойлаймыз. Ал, шындығында, сөздің түбірі – жағы/йағы/
жау сөзінің көне түркілік түрі (түркі тілдерінде ғ ~ у дыбыстарының 
алмасуы − кәнігі құбылыс: тағ ~ тау, бағ ~ бау дегендердегі сияқты).

Жағалас- етістігі – көне йағылаш- сөзінің қазақша варианты, ал 
йағыла- – «ұрысу, соғысу», дәлірек көшірсек, «жауласу» (йағы ~ 
жау). Демек, йағы/жау түбірінен қазақ тілінде екі етістік жасалған: 
жағалас- және жаулас-. Сонда жаумен жағаласу дегеніміз қазақ- 
шаға «аударсақ» жаумен жауласу болып шығады. Әрине, бір тү- 
бірден жасалған жауласу мен жағаласу деген екі тұлға өз алдына 
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мағыналық реңктері бар екі дербес сөзге айналған: жағаласу тұлғасы 
«жауласу» сияқты жалпы ұғымның ішінде «арпалысу, тайталасу, 
қоса қабаттасу» сияқты нақтылау реңкті білдіретін сөзге айналған, 
өйткені тіл «артық дүниені көтермейді», егер жауласу мен жағаласу 
сөздері дәлме-дәл бір мағынада тұрып қалса, біреуі артық дүние бо-
лып шығар еді.

ЖАД ЕТУ/ЖАТ ҚЫЛУ (ЕТУ). Бұл сөздер батырлар жырла-
рында жиі кездеседі. Мағынасы – «Құдайды, пірлерді, әулиелерді 
құлшылық етіп есіне алу». Тіркестің негізгі сөзі – жад парсы тілінде 
«ес, еске алу» мағынасында қолданылады. Демек, жад қылу «еске 
алу» деген ұғымды беретін күрделі етістік болып шығады. Бірақ бұл 
етістік жалпы біреуді немесе бір нәрсені еске алу емес, тек қана жал-
барынатын иені – Құдайды (Алланы, Тәңіріні), әулие-әнбиелерді, ба-
балар мен пірлерді еске алу, жай ғана еске алмай, оларға құлшылық 
етіп, бір тілекпен жалбарына еске алу мағынасында ғана қалыптасқан. 
Мысалы:

Жеті кәміл бабасын 
Жад етуге жаңылып... 
Батасын беріп қол жайып, 
Жад етуге жаңылып... 
Жад қылады Иені...

Қобыланды батыр қызылбастың еліне Құртқа сұлуды алуға атта-
ну үшін мінетін ат сұрап, жылқы басындағы Естеміске:

Жад қыламын, Естеке, 
Жеті кәміл бабаны, – 

десе, тоқтамасын білген Естеміс те батасын беріп, қол жайып 
Құдайды жад қылады. Бұл сөзді батырдың әкесі Тоқтарбайдың аузы-
на жазушы М.Әуезов те салады:

Жұп шырағым жалындап, 
Жад еткенім өзіңсің, 
От анасы, жарылқа!– дейді. 

«Ер Сайын» жырында:
Бозмұнай бай жылайды, 
Жад айтады Құдайды...

Бір ғажабы (өкініштісі) – қазіргі қазақ тілінің түсіндірме сөз- 
дігінде де, қырғыз тілінің екі тілдік сөздігінде де бұл күрделі етістік 
берілмеген. Ал жад сөзінің жалпы мағынасы «ес, ой» және оған 
қатысты жадына түсіру, жадынан шығару, жадына сақтау (тоқу, 
ұстау) т.б. сияқты кәнігі тіркестер ғана көрсетілген.
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ЖАДЫЛАУ. ЖАЙШЫ. КҮН ЖАЙЛАТУ. Осыдан бұрын 
талданған жад сөзіне тұлғасы жағынан ұқсас, бірақ одан мүлде басқа 
сөздің бірі – йат/йад. Алдыңғы жад ету дегендегі жад сөзі парсы 
тілінікі болса, бұл талдағалы отырған жад /йад – түркінің өз сөзі 
(түсіндірме сөздікте жады сөзін парсынікі деп қате көрсеткен). Көне 
түркі тілдерінде бұл сөздің бір мағынасы – «сиқырлық, арбау, дуалау, 
жаңбыр мен жел шақыратын сиқырлық», йадчы сөзі «сиқыр адам, ар-
баушы, сиқырлаушы», йатла- етістігі «сиқырлау» деген ұғымдарды 
берген. Соңғы екі сөз сол тұлғада қазақ тілінде де бар, мағынасы да 
сақталған: жадыла- – «сиқырлау, арбап дуалау».

«Бір нәрсенің құпия сыры, сиқыры» ұғымында жады сөзі де 
кездеседі. Жады – «ескі наным бойынша сиқырлы күштің біреуге 
ынтықтыруынан болатын сырқат (ҚТТС, 1978, III, 499). Осы түбірден 
туындаған жадыгөй (кейбір жерлерде мұны жадыгер деп те айта-
ды) – «сиқырлап-дуалап, алдап-арбайтын сиқыршы» (сонда, 499). 
Бұл екі сөзден жасалған жадылау, жадыгөйлену, жадыгөйсу сияқты 
етістіктер де, жадылық, жадыгөйлік сияқты дерексіз есімдер де 
қолданылады.

Жадыгөй, жады сөздерін М.Әуезов «Қарақыпшақ Қобыланды» 
пьесасында да, «Қарагөз» трагедиясында да жақсы пайдаланған. 
Қазіргі күнде ұмыт бола бастаған бұл сөздерді түсініктірек болу үшін 
қатар келтіріп те қолданады: «жадысы мен жәдігөйі жайлаған жер-
де» (Әуезов, VI, 202). Бұл күнде жәдігөй сөзі «сиқыршы» деген тура 
мағынасынан ауысып, жалпы «алдаушы, қастандық етуші, екі жүзді 
адам» деген ұғымда жиірек кездеседі.

Жад/жат түбірі қазақ тілінде екінші бір фонетикалық тұлғада 
және қолданылған. Ол – жайшы және күн жайлату сөздері. Бұлардың 
да түбірі – йад. Түркі тілдерінің даму барысында д ~ й дыбыстық ал-
масулары болғаны белгілі (адақ~айақ, құдық~құй дегендер сияқты). 
Сонда жайшы – «сиқыршы» мәніндегі йадчы-ның қазіргі вари-
анты. Бірақ жайшы – кез келген сиқыршы (жалпы жадыгөй адам) 
емес, ауа райын өзгерту үшін сиқырлық жасаушы адам. Өткен ғасыр 
лексикографы (сөздікшісі) Н. И. Ильминский: жайшы – жаңбыр 
шақырушы деп көрсетеді (Ильминский, 124). Шоқан Уәлиханов та 
осыны айтады: «Жайшы – қазақтарда сиқырмен жаңбыр шақырушы» 
(Валиханов, I, 251).

Осы етістіктің жайлату деген ырықсыз етіс түрі күн сөзімен 
тіркесіп, күн жайлату деген этнографизмді жасайды. «Қозы Көрпеш-
Баян сұлу» жырында тазша қойшы болып жүрген Қозы Баянның асқа 
кеткен әкесі мен Қодарды келтірмей кідірту үшін:
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Он екі күн бұршақты төгілдіріп,
Күн жайлатып, асшыны қамап салды, – 

деп суреттеледі. Және бір жерде тағы да сол Қозы: 
Жердің жүзін күн жайлатып боран қылды, – деп келеді. 

Күн жайлату тіркесінің мағынасы көне наным-сенімдерге қа- 
тысты екені мәлім, яғни сиқырлап жауын-шашын шақыруды күн жай-
лату дейді, мұндай сиқыршыны жайшы деп атайды (Ильминский, 
124).

ЖАМ. Қазақ тілінің ауыз әдебиеті үлгілерінде жам ағайын, жам 
әулие деген сияқты тіркестер бар:

Жам әулие жиналдық... 
Жам ағайын жалпыға...

Жам – араб сөзі, ол – «жинау» деген етістік (жама). Жам тұлғасы 
қазақ тілінде «түгел жиналған, барлық, барша» деген мағынада жұм- 
салады. «Қамбар батыр» жырында:

Жиылды жұрт жамаға, – 
деп келеді. Бұл жерде жамаға деген арабша етістік «жиын» деген 
зат есім мәнінде жұмсалған. Бұл кірме сөз бұл күнде кемде-кем 
жұмсалатын, көбінесе тіркестер құрамында сақталып, оның өзінде 
де өткендегі мұралар тілінде қолданылған сөз ретінде танылады.

ЖАУШЫ. Жаушы деп ертеректе құда түсетін адамды атаған:
Қыз Назымға жаушы қып, 
Жиырма жігіт жіберді... 
Қызға жаушы көп екен, 
Тағдырға жазған алады.

Бұл сөз жуучу түрінде қырғыз тілінде де осы мағынада жұмсалады. 
Қазақ, қырғыз тілдерінде жаушы жіберу /жуучу жиберу, жаушы боп 
бару /жуучу түшу деген тіркестер бар, мағыналары – «құда түсуге 
жіберу, құдалыққа бару».

Жаушы тұлғасы «сөз» деген мағынадағы саб/сау сөздерімен 
түбірлес деп ойлаймыз. Соңғы сөздер қазақ тілінде сөз саптау, сауын 
айту (қара: сауын айту) тіркестерінде сақталған: сөз саптау ~ сөз 
сөздеу ~ сөйлеу. Оғыз тілдерінде және ескі өзбек тілінде саашчы сөзі 
«елші, туыстар мен құдалар арасында хат тасушы адам» мағынасында 
жұмсалған. Саучы-ның түбірі сау «сөз», оған -чы жалғанып, «сөз ай-
тушы» ұғымын беріп тұр, ал елші – сөз айтушы адам, хат тасу да – сөз 
жеткізу.

Қазақтың жаушысы мен қырғыздың жуучу сөздерін саучы 
тұлғасының бір варианты деп танимыз. Жаушы да – сөз жеткізуші, 
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бірақ адамдар арасында олардың бір-біріне жай ғана сөз жеткізуші 
емес, құдалық сөзді жеткізуші адам. Демек, бұл жерде сөз мағынасы 
тарылып, сараланған.

ЖӘРЕУКЕЛІ.
«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында:
Жәреукелі келеді жалшы деген, – 

сөздер бар. Сілтемеде бұл жолдағы жәреукелі сөзіне «жағынғыш» 
деп деп келетін біршама дұрыс түсінік берілген. Мұның түбірі – 
«ұнау, жақсы көру» мағынасындағы жарау сөзі болуы мүмкін. 
Оған адамның бір қасиетін, қызметін т.б. білдіретін парсының -кер 
жұрнағы жалғанып, «ұнауға тырысатын, жағынғыш қызмет етуге 
даяр тұратын адам» мағынасын беретін жараукер сөзі пайда болса 
керек деуге болады. Бұл сөз қырғыз тілінде де бар: жароокер – 
«жаны ашығыш, қызмет көрсетуге даяр тұратын адам» (Юдахин, 
236). Қазақ тілінде өте сирек қолданылатын бұл сөз жәреуке 
түрінде қалыптасқан, соңғы -кер жұрнағының жіңішкелігі түбірді 
де жіңішкертіп өзгертуге себепкер болмады ма екен деп ойлаймыз. 
Сөз этимологиясын ашудағы біздің бұл келтірген талдауымыз – 
әзірге жорамал түріндегі ғана пікір. Әлі де іздестіруді қажет ететін 
тұлғалардың бірі.

ЖЕБЕ. Бір қызық жайт – қазақ тілінде көне қарулардың бірі – 
садаққа (жаққа) қатысты атаулардың көбі күні кешеге дейін бірнеше, 
ең кемі екі вариантты болып келеді. Мысалы, садақтың оғы оқ деп те, 
жебе деп те аталған. Екеуі де поэтикалық тілде қатар қолданылған: 
қозы жауырын оқ, сай кез оқ, сары жебе, күшіген жүнді сұр жебе, 
қызыл сырлы жебе т.т.

Кейбір кітаптарда, мысалы, Махамбет жинақтарында жебе сөзі 
«садақ оғының қыры» деп түсіндірілсе, қазақ тілінің екі томдық 
түсіндірме сөздігінде жебе – «садақ оғының масағы» деп анықталады 
(ал масақ сөзінің өзін «садақ оғынық ұшы» деп түсіндіреді), сонда 
жебе – «садақ оғының ұшының ұшы (!) болып шығады. Дұрысында 
жебе – оқтың өзі. Мұны батырлар жырларында бірнеше рет қайта- 
ланып келетін:

Көп оғының ішінде
Сұр жебе деген оқ алды, – 

деген жолдар дәлелдей түседі.
Оқ пен жебе сөздері – бір мағынадағы синонимдер. Егер жебе 

сөзі контекске қарай оқтың ұшын білдіретін болса, ол – ауыспалы 
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мағынасы. Осыдан барып садақтың оғы сияқты үшкір, ұшы сүйір 
нәрсені де, мысалы, найзаның өзін немесе ұшын жебе деп атау пайда 
болған:

Жебелі найза қолға алсын... 
Алты қырлы ақ жебе 
Шаныша алмасам маған серт! – 

дегендердегі жебе – найза немесе найзаның ұшы.
Қазақстанның батыс өлкесінде істік сым темірді жебе істік дейді 

(Досқараев, II, 55). Аңға немесе жауға қарсы, олардың жолына істік 
ағаштан я болмаса темірден құратын тосқауылды да жебе деп атаған. 
Мысалы, Махамбет ақындағы:

Құрулы жатқан жебеге 
Құрсағынан шалдырған, – 

деген жолдар осыны танытады. Немесе эпостардағы:
Жеті қатар қазған оры бар, 
Ор ішінде жиған торы бар, 
Жеті қатар жебе бар, 
Болаттан қаққан шеге бар, – 

деген жолдар да жебе сөзінің бір мағынасы «істік тосқауыл» екен- 
дігін дәлелдей түседі. Кейінгі Ұлы Отан соғысы кезінде және 
одан бұрынғы бірінші дүниежүзілік соғыста да соғысушы екі 
жақтың тосқауыл шебінде қолданған тікенекті темір торды немесе 
танкіге қарсы құрылған тосқауылды атау үшін де кейде жебе сөзін 
пайдаланғанымыз мәлім. Бұлардың барлығы – о бастағы «оқ» мағы- 
насындағы жебе сөзінің ауыспалы мәнде пайда болған қосалқы 
кызметтері.

ЖЕК КӨРУ. «Жаратпау, ұнатпау» мағынасындағы бұл тіркес 
қазіргі тілімізде жиі қолданылады. Тіркес мағынасы түсінікті. Ал 
құрамындағы жек сөзі жеке-дара қолданылмайды, мағынасы күңгірт, 
ол бұл тіркестен басқа жексұрын сөзінде кездеседі. Көне түркі 
тілдерінде йенік көр- тіркесі және йенікле- етістігі «жаратпау, жирене 
қарау» дегенді білдірген. Мұндағы йенік сөзінің бір мағынасы «мар-
дымсыз, болмашы, түкке тұрғысыз» деген болса, йенік көру «түкке 
тұрғысыз, жиренішті нәрсе немесе адам деп тану» болып шығады.

Йенік/йеңк сөзінің қазақша жек болып кетуі түркі тілдерінің 
дыбыстық заңдарына қайшы келмейді: зерттеушілердің айтуларына 
қарағанда, түркі тілдерінде ғ, р, л, қ, й, у дыбыстары – «әлсіз» дыбы-
стар, олардың түсіп қалуы, қосылуы, өзге дыбыстарға ауысуы «оп-
оңай» (мысалы, бағла ~ байла, нең ~ не, бұл ~ бұ, сағ ~ саан-, йағы ~ 
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жау дегендердегі сияқты). Осы қатарға йеңік>йек>жек тұлғаларын 
жатқызуға болады. Демек, ертедегі бабаларымыз «жақтырмау, жарат-
пау» мағынасында йенік көру тіркесін қолданған болса, бұл сөздер 
осы мағынада қазақ тілінде жек көру түрінде сақталып келген деуге 
болады. Зерттеуші Ә. Нұрмағамбетов бұл тіркестегі жек компонентін 
«жын, шайтан» мағынасындағы көне жек сөзі деп таниды, яғни 
жек көру «жын, пері көруді» білдіреді дейді (Нұрмағамбетов, 79). 
Біздіңше, бұл – даулы пікір-ау дейміз. Егер жек көру етістігі бұл 
мағынаға қатысты болса, жектей көру болар еді және жаратпау, 
ұнатпау үшін адамның не бір нәрсенің шайтан, пері, жын сияқты бо-
лып көрінуі шарт емес. Әсіресе, жек көрінетін тек адам емес, оның 
мінез-құлқы, жүріс-тұрысы да, жеке жансыз заттар да, тіпті дерексіз 
(абстракт) ұғымдар да болады ғой, соңғыларды қалайша шайтан-
дай көруге болады? Сондықтан біз алдыңғы болжамымызды дұрыс, 
қисынды болар деп ойлаймыз.

ЖЕР БОЛУ, ЖЕР ҚЫЛУ. Жер болды тіркесін «ұятқа қалды, 
абыройы түсті, беті күйді» деген мағыналарда жұмсаймыз. Соған 
орай біреуді жер қылу – «ұятқа қалдыру, абыройын түсіру» болып 
шығады. Мұндағы жер сөзі жеке алғанда түсінікті сияқты. Бірақ 
дәл осы тіркесте «қара жер, жер шары» мағынасындағы жер сөзінің 
«ұят» дегенге қатысты тұрақты тіркес жасауында көңілге қонбайтын 
қисынсыздық бар. Іздестірсек, мұндағы жер сөзінің төркіні басқа бо-
лып шықты.

Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілінде ир сөзі «ұялған, 
қысылған» деген мағынаны білдірген. Ер ир болды деген сөйлем кісі 
ұялып қалды, яғни дәл қазіргіше кісі жер болды дегенді білдіргенін  
XI ғасыр лексикографы – Махмұт Қашқари көрсетеді (ДС, 211). 
Демек, ұялғанда, ұялтқанда айтылатын жер болды, жер қылды 
дегендердегі жер сөзінің «қара жер» мағынасындағы жерге тікелей 
қатысы жоқ болып шығады. Қазақ тілінде ир (жир ~ жер) сөзінің 
ұятқа қатысты ұғымы ұмыт болғандықтан, жоғарғы тіркестердегі бұл 
сөзді кәдімгі «жер» ұғымымен ұштастырып, ұятқа қалдыру мәнінде 
жерге қарату деген тіркес те жасалған, бірақ бұл қолданыстағы жер 
сөзін кәдімгі жер деп те тануға болады, өйткені ұялған адам төмен 
қарайды, бұл тіркес осыдан барып жасалған дегенге сая аламыз.

ЖЕСІР. ЖЕТІМ. Бұл сөздердің осы күнгі мағыналары айқын: 
жесір «ері өлген әйел» дегенді, жетім «әкесі не шешесі, не екеуі 
де жоқ бала» дегенді білдіреді. Ал ертеректегі қазақ тілінде бұл 
сөздердің тағы бір беретін мағынасы болған. Шоқан былай деп жа-
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зады: «Қазақтар құлдарды екіге бөлген: соғыста қолға түскен құлды 
олжаласқан құл немесе жесір деп, ал сатып алған немесе өзге жол-
мен (соғыста емес) келген құлды жетім деп атаған» (Валиханов, I, 
127). Шоқанның осы сөзін қазақ жырлары мен көне әдеби нұсқалары 
дәлелдейді. Мысалы, «Қобыланды» жырында:

Екі пәнде әкелдім, 
Берсем сені күйеуге 
Бас жетімің еткендей, – 

дейді әкесі қызына. Мұндағы екі пәнде деп тұрғандары – қапыда 
қолға түскен екі тұтқын батыр Қобыланды мен Қараман. Көбікті 
қызына: «Сені күйеуге бере қалсам, осы екеуін құл етіп (бас жетім 
етіп) беремін», – дейді. Ал бұрынғы қазақ салтында ұзатылған қызға 
жасаудан өзге малшы-жалшы, құл-құтан қоса беретін дәстүр болғаны 
мәлім. Мысалы, «Қобыланды батыр» жырынан:

Қырық құл мен қырық күң 
Қосып берді қызына, – 

дегенді еске түсірелік. Батырлар жырының және біреуінде:
Пұшығы жоқ, кемі жоқ, 
Бір мың жетім оған бер, – 

дейді. Мұндағы жетім деп отырғаны – құлдар.
«Қыз Жібек» жырында «жесірі» – Жібекті іздеп келіп, қалмақ ха-

нынан жеңіп алған Сансызбайға қайын жұрты:
Сексен нарды толтырып жасау артып, 
Бес жетім, алтын отау берді дейді, – 

деп келеді. Мұндағы бес (сірә, бас болар) жетім де – ұзатылған 
қыздың жасауына қосып беретін құл немесе (бесеу болса) құлдар.

Махамбет ақын көтеріліс жеңілгеннен кейін Баймағамбет сұл- 
танның алдына келуге мәжбүр болады, яғни Баймағамбеттің қолға 
түсірген тұтқыны және ұрыста қолға түскен емес, өз аяғымен, өзі 
келіп түскен тұтқыны. Баймағамбетке айтқан атақты сөзінде ақын:

Ұрмай-соқпай келтірген
Арманың бар ма Құдайға
Мынау Махамбет сынды жетімді-ай, – 

дейді. Мұндағы жетім сөзін ақын мұрасының басылымдарын-
да тырнақшаға алып жазып жүр, бұл – ақын өзін қорғансыз екенін 
білдіру үшін осы күнгідей «әке-шешесіз» деген мағынадағы жетім 
сөзін қолданып тұр дегенге меңзейді. Ал, дұрысында, ақын бұл сөзді 
сол кездегі (ертеректегі) өз мағынасында, яғни «соғыста емес, өзге 
жолмен қолға түскен тұтқын» деген ұғымда қолданған, сондықтан 
ешқандай тырнақшаның қажеті жоқ. Махамбеттің:
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Жетімдерге жем бердім, 
Жесірлерге жер бердім, – 

дегенінде де жетім мен жесір деп отырғаны – қатын-қалаш, бала-
шаға емес, мал-мүліксіз кедейлер (тұтқын-құл тәрізді бейшаралар).

Жесір – «тұтқын және тұтқынға түскен» деген мағынадағы 
арабтың есир деген сөзінің қазақшаланған тұлғасы. Бұрынырақ қазақ 
тілінде бұл сөз соғыста қолға түскен тұтқын – құл дегеннен гөрі, жал-
пы «тұтқын» мағынасында жиірек қолданылған. Мысалы, «Айман-
Шолпан» жырында:

Екеуін сүйреп шықты екі жігіт, 
Қылады екі пақыр неден үміт, 
Жесірді қолға түскен аясын ба, 
Қорқады кетеміз деп нарға мініп, – 

деген жолдардары жесір сөзі «қолға түскен тұтқын» мағынасында 
айтылған, олар – Айман мен Шолпан. Сол сияқты Теңге тоқал 
«жесірін жұрт мақтаған көрейін» деп, Айман қыздың алдынан 
шығады. Бұл жерде де Айман – қолға түскен тұтқын ғана.

Сонымен қатар жесір сөзі әйелге қатысты айтылса, қазіргідей тек 
ері өлген әйелді ғана емес, қалыңмалы төленген қызды немесе әйелді 
де дау-шар тұсында жесір деп атаған. Бұл – «қалыңы төленген әйел 
де тұтқын, құл, күң есепті, мал берушінің меншігіне жататын басы-
байлы болады» дегенді білдіреді. «Алпамыс» жырында баласын ой-
нап жүріп Алпамыс өлтіріп алған кемпір оған:

Күшің болса барсаңшы, 
Жесіріңді алсаңшы, – 

дейді. Мұндағы Алпамыстың жесірі – оған айттырылған Гүлбаршын.
Қазан революциясына дейін қазақ даласында дау-шар, сот 

ісінде жиі колданылған «жер дауы, жесір дауы» дегенде, үнемі ері 
өлген әйел туралы дау емес, бұл термин айттырылған, қалыңмалы 
төленген қыздың дауы туралы да айтылған. Әрине, ертедегі қазақ 
әдеби нұсқаларында жесір, жетім сөздерінің қазіргідей мағынада 
жұмсалған тұстары да жоқ емес. Мысалы, батырлар жырында:

Бәрі де жесір тұл қалды, – 
дегенде, әңгіме – ерлері соғыста қаза тауып, жесір калған әйелдер 
жайында.

Жетім сөзінің «басына азаттық берген құл» деген мағынасы 
болғанын өткен ғасыр сөздіктері көрсетеді (1878 жылы Санкт-
Петербургте шыққан А.Старчевский құрастырған «Спутник русского 
человека в Средней Азии» деген кітаптың қазақша-орысша сөздігін 
қараңыз).
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ЖОСЫН. Бұл сөз де сирек кездеседі. «Алпамыс» жырында 
Тайшық хан дуана болып келген қызына:

Берейін саған осыны, 
Айуан тілін аңғарар 
Сөзіңнің жота жосыны, – 

дейді. Мұндағы жота жосын деген сөздер «сөзіңнің жөні» дегенді 
аңғартады. Жосын/йосун сөзі көне түркі тілдерінде «тәртіп, әдет» 
дегенді білдірген. (ДС, 275). Қазақ тілінде жосын сөзінің жосық 
түрі активтеу, ол «жөн, бағыт, жоба» деген мағыналарда жұмсалады. 
Жөн-жосық болып қосарланып та келеді. Мұның жосын варианты 
көне жырларда, өткен ғасырларда жасаған кейбір ақын-жыраулардың 
тілінде оқта-текте ғана ұшырасады. Ал қырғыз тілінде көбінесе жо-
сун түрі қолданылады, мағынасы – «рет, тәртіп, жөн, жосық». Осыдан 
туған жосуундуу («халық дәстүрін ұстаушы, оны жақсы білетін 
адам»), жосуунсуз («тәртіпсіз, көргенсіз») дегендер де – қырғыздың 
қазіргі тілінде қолданыстағы сөздер. 

Жосын сөзін акад. Ә. Марғұлан жора-жосын түрінде өзінің қазақ 
тілінде жазған еңбектерінде «халық дәстүрі, салты» мағынасында 
пайдаланады (Ә.Марғұлан. Шоқан және Манас. Алматы, 1971).

Сөйтіп, жосын сөзі – жосық сөзінің варианты болып, «жөн, рет, 
тәртіп» және «әдет-ғұрып, салт» мағыналарында қолданылатын си-
рек сөздердің бірі.

ЖЫЛЫ: ЖЫЛЫ-ЖҰМСАҚ. Сойылған мал етінің жылы-
жұмсағы деп айту бар. Мұндағы жылы сөзі бұл күнде түсінікті, ол 
– суық, салқын деген сөздерге қарама-қарсы мағынада келетін сөз. 
Ал бірақ жоғарыдағы жылы-жұмсақ дегендегі жылы бұл мағынада 
емес. Бұл сөздің о бастағы тұлғасы жаулы<жаулығ/жағлығ бо-
лып табылады. Жағ ~ жау түбірі «май» деген ұғымды білдірген. 
Демек, еттің жылы-жұмсағы оның «майлы-жұмсақ», яғни ең 
дәмді жерлері дегенді білдірген. Жау сөзінің көне замандарда «май» 
мағынасындағы сөз болғанын, оның жаужұмыр, жаубүйрек деген 
атаулар құрамында келіп, «май, майлы» деген ұғымды білдіргендігін 
білеміз. Көне түркі тілдерінде де йағлығ-йумшақ деген қос сөз болған, 
оның бір мағынасы қазақ тіліндегідей, «жұмсақ» болса, екіншісі 
«бітік егін» деген ұғымды берген.

Сөйтіп, майлы әрі жұмсақ деген сөздерден жасалған жылы-
жұмсақ дегеннің бірінші сыңары жаулы сөзінің «майлы» мағынасы 
қазақ тілінде күңгірттенгендіктен, ол түсінікті жылы тұлғасына ауы-
сып қалыптасып кеткен. Мағынасы күңгірт сөздердің тұлғасын ауы-
стырып жіберу – жиі кездесетін құбылыс.
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ЖІТІМ: ӨЛІМ-ЖІТІМ. Көне түркі жазба ескерткіштерінің 
тілінде йіт- етістігі «жоғалу, жоқ болу» деген мағынаны білдірген, 
мұнда да өл-йіт- деп қосарынан қолдану бары көрсетілген (ДС, 
263). Демек, өлім сөзі бүгінгі қазақтарға түсінікті, ал жітім – «бір 
нәрсенің жоқ болуы», яғни жоқ іздеп жүрмін дегендегі жоқ сөзінің 
мағынасын беретін тұлға. Көне түркілерде «жоғалған зат («мал») 
ұғымында йітүк (жітік) тұлғасы болған: ер йітүк сурды – «кісі 
жоралған нәрсе (жоқ) туралы сұрады (сұрастырды)».

Демек, өлім-жітім тікелей беретін «өлген, өшкен, жоқ болған, 
жоғалған» деген мағынадан шығып, «шығын, қаза» деген жинақтау 
мәнді білдіретін қос сөзге айналған. Бұл көбінесе малға қатысты ай-
тылады: мал тек өліп қоймайды, сонымен қатар өзгеше түрде де «жоқ 
болады» ғой: ұрланады, ит-құсқа жем болады, тұралап қалады т.т. 
Осы соңғы жоқ болушылықты қос сөздің жітім сыңары білдіретін 
сияқты немесе бұл компонент алдыңғы «жоқ болушылық» – өлім де-
ген ұғымды күшейте түсуге келген «көмекші күш» болып танылуы 
мүмкін.

Біздің байқауымызша, «өлтірді» мағынасындағы басына 
жетті деген тіркестің о бастағы көне түркілік қолданысы басы 
йітті (жітті) болса керек. Демек, ол «басы жоқ болды, өлді» де-
ген ұғымдағы тіркес болып шығады. Соған қарағанда, қазіргі қазақ 
тіліндегі «көзін құрту, жоғалту, тығу, жасыру» мағынасындағы жы-
тыру етістігінің фонетикалық варианты деп қарауға болады. Жуан ва-
рианты жеке қолданылатын сөз болып сақталған да жіңішке нұсқасы 
тек сөз тіркесінде «сіріленіп» қалған сияқты.

ЗАР ЕҢІРЕУ. Алдыңғы сөз парсы тілінде зари тұлғасында «жы-
лау, еңіреу», одан барып «шағым, өтініш» мағыналарын береді. Зари 
кардан «жылау» және ауыспалы мәнде «өтіну, жалынып сұрау» 
дегенді білдірсе, қазақша зар еңіреу деген тіркес те осы ұғымда 
қолданылады. Мұнда бір мағынадағы парсыша және қазақша екі 
сөз қатар келіп тұр. «Қазақшаласақ», бұл тіркес еңіреу еңіреу болып 
шығады.

ЗОР САЛУ. «Қобыланды» жырында:
Зор салмасын біздерге...
Зор салмасын жолбарысқа, – 

деген өлең жолдары бар. Қамбар батыр өзін:
Еңбекке белін байлаған 
Қас кедейдің зорымыз, – 

деп таныстырады. «Тауарих хамсадан» берілген бір өлең тексінен:
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Зор күн туды, зор күндер, 
Күлкі кетті мол күндер, – деген тармақтарды оқимыз.

Зор сөзінің бұл күнде сындық мағыналары ғана көрсетіледі, 
олар: «1) ірі, үлкен, 2) мықты, күшті, 3) ерекше, айрықша». Оның 
заттық мағынасы қазіргі сөздіктерде көрсетілмеген. Ал ертерек-
те қазақтар зор сөзін «күш, мықтылық» деген заттық мағынада 
да жұмсағаны жоғарғы мысалдардан байқалады. Біз талдағалы 
отырған зор салу тіркесі де түсіндірме сөздікке енбеген. Жоғарыда 
келтірілген мысалдың алғашқысындағы зор салмау «күш көрсетпеу» 
деген ұғымда жұмсалған болса, соңғысындағы қас кедейдің зоры 
«кедейлердің тірегі, алпыс үйлі арғынды, тоқсан үйлі тобырды аң 
етін беріп асыраған күші, қуаты» деген мәнді байқатады.

Бұл күнде зор сөзінің заттық мағынасы өзгеріп, сындық, үстеулік 
мағынада жұмсалады. Бұл сөз парсы тілінде де бар, онда да бұл «күш, 
қуат, мықтылық» деген заттық мағынадағы сөз ретінде берілген. 
Демек, бұл сөзді біз түркі тілдеріне кірме дегеннен гөрі, парсы тіліне 
түркі-монғол тілдерінен енген сөз болу керек деп түйеміз. Өйткені 
«батылдық, ерік күші» мағынасында зор сөзі монғол тілінде де бар. 
Бұл түбірден түркі-монғол тілдерінде ондаған туынды сөз (сын 
есім, үстеу, етістіктер) жасалғаны бұл сөздің түптөркінін көрсете 
түседі. Мысалы, бір қазақ тілінің өзінде зорай-, зорла-, зорық- деген 
етістіктер, зораң, зорға, зордан деген сын есім мен үстеулер, зорлық, 
зорлықшы сияқты туынды зат есімдер қолданылады.

ЗЫҢЫРАНУ. Қазақ даласының батыс өлкесін мекендеп, XIX 
ғасырдың II жартысыңда өткен Абыл Өтембетұлының өлеңдерінен:

Замана қайым болар жер зыңыранса, 
Тау құлап, тас қаңбақтай жұмаланса, – 

деген жолдар бар. Мұндағы зыңырану сөзі қазіргі қазақ әдеби тілінің 
лексикалық қазынасында тіркелмеген: сөздіктерде жоқ. Сірә, мұның 
түбірі еліктеуіш сөз болар: зың + ы + ра. Мұндағы -(ы)ра бөлегі 
күркіре, сырқыра, барқыра, бұрқыра, зырқыра, шұрқыра дегендердегі 
сияқты көбінесе еліктеуіш сөздерден етістік тудырушы жұрнақ. Зың 
– ызыңдаған дыбысты білдіретін еліктеуіш сөз (ызыңда- етістігінің 
өзі (ы)зың еліктеуіш сөзінен жасалғаны көрініп тұр). Бірақ жердің 
зыңырауы – жай баяу ызыңдаған дыбысты емес, орысша айтқанда, 
«гудящий», яғни «үздіксіз қатты дыбыс шығару» деген ұғымда та-
нылады.

Қазіргі қазақ тілі нормасындағы зың түбірлі сөздер не зың тұлға- 
сынан жасалған (зыңқылда-, зыңғырла-), не -ыл жұрнағын жалғаған 
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есім тұлғасынан (зыңыл) жасалған болып келеді, зың еліктеуіш сөзіне 
тікелей -ыра жұрнағын жалғап жасалған етістік сирек қолданылатын 
сөзге айналған деп танимыз.

ИЛЕУ: ЗАР ИЛЕУ. «Қайғыру, зар шегу» деген мағынаны біл- 
діретін бұл тіркестің алғашқы сөзі түсінікті, ал илеу-і нені білдіреді? 
Бұл илеу сөзінің нан илеу, балшық илеу тіркестеріндегі илеу сөзіне 
еш қатысы жоқ. Ол − оғыз тілдеріне тән әйла-/айла- көмекші етіс- 
тігінің дыбыстық өзгеріске ұшыраған тұлғасы. Айла- етістігі қыпшақ 
тілдеріндегі (мысалы, қазақ тіліндегі) ет-, қыл- етістіктеріне сай 
келеді. Айла- көмекші етістігі көбінесе араб-парсы сөздерімен 
тіркесіп, күрделі етістік жасайды, бұл тәсіл орта ғасырлардағы 
түркі жазба дүниелері тіліне тән, өте өнімді амалдардың бірі болған. 
Мысалы, Ясауидің өлеңдерінде байан әйла- (баян ет-. баянда-), ‘афу 
әйла-(ғафу ет)-, парһиз әйла- (сақтан-) деген сөздер бар.

Қазақ тілінде айла- етістігі иле- түрінде тек бірен-саран сөзбен 
тіркесте сақталған болса, кейбір қазақ ақындары оны стильдік мақсатта 
ара-тұра пайдаланып отырған. Мысалы, Әріп Тәңірбергеновтен:

Наз етіп ғашықтығым айтылған соң, 
Көңіл аусын көз жасыма рахым айлап. 
Михнатты ауыр жүктер мойныма алып, 
Бір жанды құрбандыққа тұрмын сайлап, – 

деген шумақты оқимыз. Бұл тұлғаны белгілі бір стильдік мақсат 
көздеп Сәкен Сейфуллин де пайдаланған:

Сөйледі Адақ тұрып Абылайға: 
Я, тақсыр, өтілім бар, қабыл айла. 
Жұмбақты шешпей тұрып тілегім бар, 
Қабыл қып тілегімді сөзді байла.

Мұнда қабыл ет деген етістіктің орнына ақын қабыл айла де-
ген тепе-тең тұлғаны (эквивалентін) қолданғанда, біріншіден, бұл 
сөз Абылай хан сияқты жоғары лауазым иесіне мәдениетті кітаби 
стильде тіл қатуды танытатын элемент ретінде келсе, екіншіден, 
алғашқы жолдағы Абылайға және төртінші жолдағы сөзді байла де-
ген тұлғаларға ұйқасатын сөз ретінде кәдеге асырылған.

Қазақтың жалпыхалықтық тілінде айла- сөзі оның қышпақтық ет-, 
қыл- варианттары актив қолданылатын болғандықтан, тілде кеңінен 
орын таба алмай, зар илеу сияқты бірен-саран тіркес құрамында 
«әлдеқалай» сақталып қалған тұлға екені байқалады. Бұған, сірә, 
ортағасырлық түркі жазба тілі «атсалысқан» болу керек.
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ИЛЕНУ: САРЫСУ ИЛЕНУ. Буын-буынның ауруын сарысу 
иленді дейміз. Әдетте илену деп қамыр, балшық сияқты қою заттың 
араласып, нығыздалуын айтамыз. Сарысу дегенді қазақ қоймалжың 
сұйықтық деп түсінген болар, сондықтан оны иленді дейтін шығар 
деп топшылауға еркіміз бар. Ал бірақ илеу сөзінің түптамырын іздей 
қалсақ, көне түркі тілдерінде иг(ий) сөзі «ауру» дегенді, игле-(ийле-) 
«ауыру, науқастану» дегенді білдірген (ДС, 204-205). Демек, илену 
сөзінің төркіні көне игле- болса, ол күнде бұл етістіктің мағынасы 
«сарысумен (сарысу жиналып) ауыру» болмақ. Бұл жорамалымыз 
кейбір көне сөздердің қазіргі тіркестер құрамында сақталып қалу 
фактілерінің едәуір екендігіне сүйеніп жасалып отыр.

ИРЕК: ИТ МІНІП, ИРЕК ҚАМШЫЛАДЫ. Бұл тіркесте ирек 
сөзі түсініксіз. Акад. А. Н. Кононовтың жазғанына қарағанда, түріктер 
арасында иттің атын Ирек немесе Серек деп қояды екен (Кононов, 
73-74). Демек, ирек сөзі «ит, қасқыр тұқымдас» деген атау болу ке-
рек. Сонда бұл образды тіркес «бір итті мініп, бір итті қамшылап» 
деген мәнді білдіреді. Бір мағынадағы екі сөзді кезектестіріп, бір 
сөйлем ішінде ойнату – тіл-тілдің қай-қайсысына да жат құбылыс 
емес. Осы әдіс арқылы, яғни сөздерді ойнатып образ жасау – ұтымды 
тәсілдердің бірі.

Ирек сөзінің этимологиясын (қай тілдік екенін және түпкі 
мағынасы мен морфологиялық құрамын) әрі қарай іздестіру қажет. 
Біз әзірге таба алмадық.

КЕБЕНЕК. Қазақ тілінде «ерді кебенек ішінде таны», «кебін ки-
ген келмейді, кебенек киген келеді» сияқты мәтелдер бар. Кебенек 
сөзі жырларда да кездеседі. «Алпамыс батыр» жырында Құлтай 
Алпамыстың тірі екеніне сеніп:

Кебенек кигеп ер еді, 
Кебін киген жоқ еді, – 

дейді. «Қобыланды батырда»:
Есіктің алды – ебене, 
Ерлер киер кебене, – 

деп келеді. Айырмашылық – кебенек сөзінің соңғы дыбысының 
түсіріліп айтылғаны. Қазақ халқының қолөнері жайында кітап 
жазған С. Қасиманов кебенек сөзін «ертеректе болған киіз ша-
пан» деп түсіндіреді. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі кебенек сөзін 
«малшылардың аяздан, жауын-шашыннан қорғану үшін киетін, жұқа 
киізден тігілген сырт киімі» деп анықтайды (ҚТТС, IV, 535). Сірә, 
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алғашқы түсіндірме дәлірек болар, өйткені «ерді кебенек ішінде 
таны», «кебін киген келмейді, кебенек киген келеді» дегендерге 
қарағанда, кебенек тек малшылар емес және жауын-шашыннан қор- 
ғану үшін ғана емес, жалпы кие беретін ең жұпыны (қарапайым) 
шапан болғанға ұқсайды. Оны Шоқанның еңбектеріндегі сөздерге 
берілген түсіндірмелер де растай түседі: «Кебенек – қазақтардың ерте 
кездердегі киімі, ол тығыз әрі жұқа етіп басылған ақ киізден тігілетін 
кең, ұзын шапан (плащ), бұл киім жаңбыр мен қардан қорғайды. 
Кебенекті ертеде көбінесе жауынгерлер киген» (Валиханов, II, 711).

Бұл сөздің кебе варианты да бар. «Едіге» жырында:
Тоқсан баулы ақ кебе 
Тоғысқан жерде кигенмін, – 

деген жолдар бар. Мұндағы тоғысқан жер деп тұрғаны − ұрыс май-
даны. Көне түркі тілдерінде тоқуш- «соғысу, ұрысу, шабуылдау» де-
ген мағынаны білдірген (ДС, 578). XVI ғасырдағы қазақ шежірешісі 
Қадырғали би де тоқуш, тоқушу сөздерін «ұрыс», «соғысу» 
мағыналарында жиі қолданған. Сонда тоқсан баулы кебе ұрыс май-
данында – тоғысқан (тоқушқан) жерде – киген жауынгер киімі болып 
шығады.

Жоғарыдағы мәтелдердің бірінде кебенек сөзі кебін сөзімен қатар 
айтылып, бір-біріне мағынасы жағынан жақын (екеуі де киім: бірі 
– өлінікі, екіншісі – тірінікі) болғанмен, екеуі – екі түрлі сөз: кебін 
– түркі тілдеріне араб тілінен енген кірме сөз, кепін «өлік орайтын 
материал». Ал кебенек-тің, түбірі – кеп сөзі болар деп есептейміз. 
Көне түркі тілінде кеп – «қалып» («форма»), қазіргі қырғыз тілінде 
де кеп сөзінің бір мағынасы – «қалып, киім, маска» (Юдахин, 375). 
Бұл сөздің о бастағы «қалып» мағынасы да кездеседі. Мысалы, Қозы 
тазша болып келгенде:

Таз кепті басындағы жұлып алды... 
Мынау қолдан жасаған кебім еді... –

дейді. «Тыңшы» етіп бір қызды қой ішіне жібергенде:
Бір сұм қызды жіберді қоймен бірге, 
Тоқты кебін кигізіп терісіне, – деп суреттейді.

Сонымен қатар бұл сөзден қазіргі қазақ тіліндегі кептеу «нығыздау» 
(басына бөркін кептеп кию), кептелу, таз кепеш (адамның басына 
қалып сияқты кептеле қалатын баскиім) сияқты сөздер де сақталған. 
Бұл сөздің «қалып» (қалып та – киім сияқты бір нәрсені қаптайтын 
нәрсе ғой) мағынасынан «киім» деген ауыспалы мағынаның тууы 
– табиғи құбылыс. Сондықтан кеп түбірінен жасалған кебене/кебе-
нек сөзі «киім», оның бір түрі («киізден жасалған шапан») дегенді 
білдірген деп топшылаймыз.
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КЕДІР-БҰДЫР. АДЫР-БҰДЫР. Бұлар – бір не екі сыңары да 
бейтаныс қос сөздер. Бұдыр компоненті түсінікті, жеке қолданыла 
береді, мағынасы: «1) тегіс емес, бұжыр-бұжыр (бұдыр тастар, 
бұдыр қабырға); 2) жазық, тегіс жердегі ой-қыр, кедір-бұдыр (жолдың 
бұдыры)». «Түсіндірме сөздік» бұл сөздің үшінші мағынасы да бар 
деп тіркеген, ол – «бұта, тас, төбе т.б. осы сияқты көз сүрінер, көңіл 
тоқтатар зат, тұлдыр» деп көрсетеді (айнала алты көш жер, көз сүрінер 
бұдыр жоқ). Ал адыр сөзі жер бедеріне қатысты адыр дегенді білдіруі 
нағайбілдеу, өйткені ол – бұдыр сөзіне өте жақын мағыналас сөз емес 
тәрізді. «Түсіндірме сөздік» кедір тұлғасы «тегіс емес» деген мағынада 
жеке де қолданылады деп көрсетеді, бірақ мысалдары, кедір жол де-
ген бір ғана тіркеспен берілген (ҚТТС, т. ІV. 1979. 545), сондықтан 
«тегіс емес» деген мағынада кедір қабырға, кедір таяқ, кедір еңбек 
деп айтылмайды. Соған қарағанда, бұл сөз де бір кездерде, тіпті ер-
теде бұдыр сөзімен мағыналас тұлға ретінде қолданыла келіп, бірте-
бірте жеке қолданыстан ығысып, қос сөз құрамында сақталып қалған 
деп топшылаймыз. Мұндағы көнерген сөздердің біріккен сөздер, қос 
сөздер, фразеологизмдер, мақал-мәтелдер сияқты құрылымдарда да 
«цементтеліп» сақталып қалуы жиі кездеседі. Бұл екі қос сөздің де 
мағыналық жүгін арқалап тұрған – бұдыр сөзі. Сөздіктерге зер салсақ, 
бұдыр түбірінен бұдырау, бұдыраю, бұдырлану, бұдырлы, бұдырмақ, 
бұдырмақтану, бұдырсыз сияқты ондаған туынды түбір жасалған 
болса, адыр («тегіс емес» деген мағынадағы) мен кедір сөздерінен 
жасалған мұндай туынды тұлғалар тіркелмеген. 

КЕЗ. Оққа (жебеге) қатысты сөздердің бірі – кез. Бұл сөз – сай 
кез оқ деген тіркес пен кезену, кезеу сияқты етістік түбірлерінде 
сақталған, түпмағынасы бұл күнде ұмыт болған көне сөз. Кез деп 
көне түркі ескерткіштерінде жақ оғының түп жағын, яғни адырнаға 
тірейтін жерін атаған. Кез сөзі ертеде оқ кезі тіркесі түрінде де 
айтылған (ДС, 305). Бұл сөзден кезгір-, кезле- етістіктері жасалып 
қолданылған. Екеуінің де мағынасы – «оқты адырнаға тіреу», яғни 
«атуға ыңғайлану». Қазақ тіліндегі кезену, кезеу етістіктері – көне 
кезгер-, кезле- сөздерінің морфологиялық варианттары, бұлардың да 
негізгі мағынасы «оқты адырнаға тіреп атуға оқтану».

КЕЛЕЛІ: КЕЛЕЛІ ҚАРА БҰЛТ. Махамбет өлеңдерінің бірінде:
Мен келелі қара бұлтпын
Келе жаумай ашылман, – 

деген жолдар бар. Мұндағы келелі сөзі бүгінгі қазақ тілінде тек 
«күрделі, маңызды» деген мағынада келелі кеңес, келелі мәселе деген 
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сияқты тіркестерде қолданылады, Түсіндірме сөздіктерде оның бұлт 
сияқты нақты зат атауымен келуі көрсетілмейді.

Махамбет ақын – образды сөздерді шебер қолданған суреткер. 
Сондықтан ол келелі бұлт деп топталған қою (қара) бұлтты атап, оны 
айбарлы күштің, алған бетінен қайтпайтын қайсарлықтың символы 
етіп ұсынып отыр. Сөз түбірі парсы тіліндегі гәллә «үйір, топ» деген 
сөз болу керек. Бұл сөз келе түрінде қырғыз тілінде сиырдың табы-
нын білдірсе, қазақ тілінде түйенің тобын білдіреді, яғни жылқының 
үйірі, сиырдың табыны деген сияқты, түйенің келесі болады. Келелі 
мәселе дегенде де «шоғырымен келіп күрделенген, мән алған мәселе» 
деген ұғымды түсінеміз. Махамбет ақынның «келе жаумай ашылмай-
тын бұлты» шоғырланған, топталған, яғни қою бұлт, мұндай бұлтты 
әдетте қара бұлт деп атайды. Келелі бұлттың да қара бұлт екенін 
ақын екі сөзді қатар келтіріп, мағынасын айқындап тұр.

КЕН. Қазіргі кезде кен сөзін «жер астынан қазып алынатын көмір, 
темір, мыс, алтын сияқты қазбалы заттардың орны, рудник, қазба» деп 
ұғамыз, оны ауыспалы мәнде «мол қазына, байлық» дегеннің орайын-
да қолданамыз. Түсіндірме сөздіктер де, қазақ тіліндегі араб-парсы 
сөздерінің сөздіктері де кен сөзінің мағынасын осылайша түсіндіреді. 
Бұл – кірме сөз, парсы сөзі. Парсы тілінде бұл сөздің «кеніш (орыс-
ша рудник, копь)» және «қазба байлық» деген мағыналары бар. 
Қазақ тілінде де бұл сөз «бір нәрсенің жиналған жері, көзі» деген 
ұғымда қолданылып келгені байқалады. Мысалы, «Қыз Жібек» жы-
рында Шеге ақын туралы «сөйлер сөзге кен еді» десе, мұнда да кен 
сөзі қазба байлықтар сияқты, тілге шеберліктің көзі, соның қоймасы 
сияқты болған адам жөнінде айтылып тұр.

Қазақ тілінде кен сөзінің жоғарғы көрсетілген мағынаға қатысы 
жоқ және бір ұғымы болған. Ол жөнінде Шоқан еңбектерінен білеміз. 
Оның айтуынша: «Аруақтар мен әулиелердің көзі түскен жер – 
тұзды көлдерді де кен деп атаған (Валиханов, I, 113). Ғалымның осы 
айтқанын «Алпамыс» жырындағы:

Әзіреті Қаратау
Әулиенің кені еді, – 

деген жолдар әбден дәлелдейді. Мұндағы кен – Әзіреті әулиенің көзі 
түскен Қаратау (не сондағы ащы көлдердің бірі) деген мәндегі сөз.

КЕРДЕҢ МОЙЫН. Тілімізде кердең мойын кесілсе деген тіркес 
бар. Мұндағы кердең – гардан деген парсы сөзі, мағынасы – «мой-
ын». Сонда екі тілдік мойын деген сөз қатар/ айтылып, плеоназм 
деп аталатын сөз түрін жасағаны байқалады. Екі тілге жататын бір 
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мағынадағы сөздердің қатар келіп, плеонастық құбылыс жасауы 
– қазақ тілінде кеңінен көрінетін факт. Мысалы, некен-саяқ, қыз-
қырқын, көр соқыр сияқты сөздердің бір сыңары екіншісінің толық 
баламасы (эквиваленті) екендігі оқулықтар мен жеке еңбектерде 
кеңінен айтылып жүр.

КЕРЕН. КЕРІК. «Қамбар батыр» жырында: 
Керендей ашып ауызын, – 

деген жол бар. Мұндағы керендей сөзі өзге жырларда және осы 
жырдың басқа варианттарында керектей, арандай түрінде келеді.

Керик сөзі қырғыз эпосында да кездеседі: «керигим бар, пилим 
бар». Бұл мұнда «носорог (мүйізтұмсық) деп аталатын жануардың 
атауы» делінген. Сірә, қазақ жырларында да дұрысы керіктей ашып 
ауызын болса керек. Әрине, бұл болжамымыз – егер қазақтар да об-
раз үшін керік атауы арқылы носорогті алған болса. Носорог – керік 
сияқты айбарлы жануар аузын ашқанда, соншама қорқынышты 
болатыны мәлім. Бұл образ – о баста қазақтың, қырғыздың өзінікі 
емес (бұлар қоныс тепкен мекендерде носорог болған емес қой), өзге 
әдебиеттерден келген кірме образ болса керек.

Ал керік сөзінің керен тұлғасына көшуін керік сөзінің жалпы қазақ 
қауымына түсініксіздігінен іздеуге болады. Оның үстіне құлан, бұлан 
деген сияқты тағы жан-жануарлардың атаулары -ан деген дыбыстарға 
аяқталып келетіндіктен, аузын кең ашатын бейтаныс аңның атын да 
керен деп ұғу – әбден заңды құбылыс. Керік сөзінің аран сөзімен ал-
масуы да – осы негізде. Аран да – бейтаныс нәрсе (жануар ма, өзге бір 
образ ба?). Мүмкін аран – монғолдың араатан «жыртқыш, жыртқыш 
аңдар» деген сөзінің бір варианты болар.

Ал керік сөзі қазақ эпостарында «ат, батырдың, балуанның мінген 
аты» деген мағынада және қолданылады. Мысалы, «Алпамыс» жы-
рында:

Сол уақытта бір палуан 
Келе жатыр ұмтылып, 
Аяғын жерге сүйретіп, 
Мінген керкін үйретіп, – 

дейді. Немесе осы жырда қалмақ батыры туралы:
Астына мінген керігі 
Шыға келді ойнақтап, – 

деген жолдар бар. Жырдың басылымында түсіндірілгендей, керік 
– «көлік, жүк, жұмыс көлігі» емес, бұл жердегі керік – ат дегеннің 
бір атауы. Бірақ керік сөзінің бір қызығы – ол жағымсыз кейіпкерге 
қатысты жерде айтылады. Керік мінген – қазақтың батырлары емес, 
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қалмақтың ханы не балуаны болып келеді. Соған қарағанда, керік деп 
жалпы атты емес, «бойы аласа ат» деген сияқты жылқының белгілі 
бір тұқымын атаса керек. Мысалы, ұйғыр тілінде кәркә сөзі «лили-
пут», «аласа бойлы» дегендерді білдіреді: кәркә бойлуқ, кәр ат (аласа 
келген кер ат) (Уйг.-русск. сл., 639). Жылқының монғолдық тұқымын 
бөліп көрсету үшін, оны керік деп атағанға ұқсайды деп жорамал-
даймыз. Ал, жалпы алғанда бұл сөздің этимологиясын да, осы сөз 
арқылы беріліп тұрған образдың сырын да әлі іздестіре түсу қажет.

КЕТБҰҒЫ. Махамбет ақынның атақты «Айналайын Ақ Жайық» 
деп басталатын толғауында:

Керт бұғыдай билерден 
Ақыл сұрар күн қайда?! – 

деген жолдар бар. Ақынның біраз кітабында осылайша неме-
се Кертбұғыдай түрінде жазылып жүр. Көп басылымда бұл сөзге 
«бұғының бір түрі» деп түсініктеме беріліп келді. Бұл түсіндірменің 
жаңсақтығы контекстің өзінен де көрініп тұр: Кертбұғыдай билерден 
ақыл сұрау- дегеннен кейін Кертбұғы сөзінің адам есімі екені өзінен-
өзі танылуға тиіс. Ал осы сөздің дұрысы, біріншіден, Кертбұғы ма, 
екіншіден, ол кім? Біздіңше, бұл есім Кетбұғы болып жазылуы ке-
рек. Екіншіден, ол Махамбет сияқты сауатты, өткен-кеткен рухани 
дүниеден хабардар ақын – Кетбұғының кім екенін біліп айтып отыр 
дейміз. Махамбеттің меңзеп отырғаны XIII ғасырдағы атақты Аталық 
жырау немесе Ұлығ Жыршы болар ма? Араб тарихшысы Ибн әл-
Асирдің шежіресінде ауызға алынған «Жошы өлімін естірту» деген 
20 жолдық өлең тексімен жеткен, найман тайпасынан шыққан Аталық 
жырауды (араб тарихшысының атауы бойынша Ұлығ Жыршыны) 
Кетбуқа деп те атаған. Бұл есімді біз түркі-монғол тайпалары тари-
хынан аз кездестірмейміз.

Монғол империясының Хулагу ханы тұсындағы армиясының 
штаб басшысы найман Кит-Буқа нойон деген адам болған (әрине, 
бұл жерде жалқы есім орысша таңбалануынша келтірілген, түркіше 
не монғолша Кетбұға/ Кетбуғы/Кедбуқа т.т.болуы керек) (Гумилев. 
Поиски... 210, 214, 215). С.Аманжоловтың мәліметіне қарағанда, 
қазақ шежірелерінің бірінде найманның Тоқпан, Ел Ата, Өкреш деген 
үш ұлы болады. Ел Атадан Келбұғы, Кетбұғы тарайды (Аманжолов, 
56, 59). Қазақ күйшілерінің тарихын жүйелі түрде зерттей бастаған 
ғалым А.Сейдімбеков: «Кетбұға – Шыңғысханның замандасы... ша-
мамен 1150-1230 жылдар аралығында ғұмыр кешкен адам. Ауызша, 
жазбаша деректерде Кетбұға ұлы жыршы, дәулескер күйші, көріпкел 
бақсы, тіптен Шыңғысханның хат таныған шежірешісі ретінде баян-
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далады... XV ғасырда ғұмыр кешкен Доспамбет жырау Кетбұғыны би 
ретінде аузына алып, оның даналығына құрмет көрсетеді:

Кетбұғыдай билерден 
Кеңес сұрар күн кайда! – 

дейді. Арада үш ғасыр өткенде, басына күн туған Махамбет 
Өтемісұлы да:

Кетбұғыдай билерден
Ақыл сұрар күн қайда! – 

деп армандайды», – деп жазады (А. Сейдімбеков Кетбұға //Халық 
кеңесі). Зерттеушінің Кетбұғыдай билерден ақыл сұрау деген образ 
сонау Доспамбет жыраулардан сақталып келіп, Махамбет ақын тіліне 
оралған деген пікірі – жанды сөз, өйткені Махамбет – өзіне дейінгі 
сан ғасырлық ауызша тараған, қазақтың авторлы әдебиетін жақсы 
білген, содан сусындаған ақын.

Енді бұл жалқы есімнің тұлғалануы жайында. А.Сейдімбеков бұл 
есімнің Кетбұға, Кербұға, Кербұқа, Кетбұқы, Құттыбұғы болып 
әртүрлі айтылып келе жатқанына назар аудартады. Бұл, біріншіден, 
осы есіммен аталған адамның өте ертеде өткендігінен атының да 
түрленіп, өзгергендігінен болса, екіншіден, осы есімді құрап тұрған 
сөздердің де жеке-жеке мағыналарының қазақтар үшін ұмытылып 
кеткендігінен деп санаймыз. Біз түркі тілдерінің тарихы мен 
дыбыстық заңдылықтарына сүйеніп, мынадай этимологиялық талдау 
ұсынамыз. Сөздің екінші сыңары бұға /бұғы /буга /бүке /бүгө /бөге /
бөгу варианттарында келіп, көне түркі тілдерінде үш түрлі мағына 
айналасына топтасады: бөге тұлғасы және оның фонетикалық ва-
рианттары «батыр, күшті адам» дегенді, бөгу тұлғасы (және оның 
варианттары) «дана, данышпан» деген мағынаны, ал бұғы кәдімгі 
бұғы (жануар) мағынасын білдіреді. Бұл тұлғалардың қай-қайсысы 
да – мағына жағынан жалқы есім жасауға қатыса алатын сөздер, 
әсіресе, «батыр», «дана, данышпан» мағыналарын беретін тұлғалар 
адам есімін, оның ішінде лақап аттарын, құрметті есімдерін беруге 
өте бейім болған сөздер.

Біздіңше, бұл күндерде де қойылатын Бұғыбай, Бөгебай, Бүкібай, 
Бөгембай, Бұғыбек, Бағыбек тәрізді кісі аттарындағы бірінші 
сөз сыңары – жануар атын білдіретін бұғы сөзі емес, «батыр, ер» 
мағынасындағы бөге сөзі немесе «дана, данышпан» ұғымындағы 
бүгі, бұғы деген көне түркі сөздерімен түбірлес деп топшылаймыз. 
Бұл мағыналар өздерінің эпитеттік (суреттеушілік) қасиетімен кісі 
атын жасауға актив пайдаланылады. Ал егер адам аты жануар бұғы 
атауына қатысты қойылған болса, бұл мағына да өзінің тотемдік 
мәнімен қатыса алады.
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Кетбұғы дегендегі кет сөзі де көне түркі тілдерінде кед /кей /кез 
тұлғаларында келіп, не «күшті, мықты» дегенді, не «ерекше, айрықша» 
дегенді білдірген. Сонда Кетбұғы /Кетбегу /Кетбөге /Кедбұғы сөзі 
«күшті күшті», «мықты мықты» деген ұғымдағы қосарланған сөздер, 
яғни плеоназм я болмаса «ерекше күшті, айрықша батыр, асқан ер» 
деген мағынадағы есім болып шығады.

Сөйтіп, Махамбет ақынның атап отырған Кетбұғысы – жоғарыдағы 
Аталық жыраудың образға айналған есімі, не тіпті осы есімді кейінгі 
дәуірлерде ақын жасаған өлкеде болған атақты билердің болуы 
мүмкін. Сірә, «Кетбұғыдай билерден кеңес сұрайтын күн» обра-
зы ертеде қалыптасып, Махамбет соны пайдаланған деген ойды 
қостаймыз. Қайткенде де, біріншіден, ол – Кертбұғы емес, Кетбұғы, 
екіншіден, бұл сөз бұғының бір түрі емес, адам есімі болып танылуы 
керек.

КЕШЕСІ. «Қыз Жібек» жырында:
Айдың өткен нешесі,
Ай қараңғы кешесі, – 

деген жолдар бар. Мұндағы кешесі сөзі – «бұдан бір күн бұрын өткен 
күн, яғни кеше» деген мағынадағы сөз емес. Көне түркі жазулары 
мен орта ғасырлардағы түркі ескерткіштерінде кечә/кече сөзі «түн» 
мағынасын білдірген.

Орта ғасыр жазба үлгілерінде кече күндіз тіркесі – қазақша осы 
күнгі күні-түні дегеннің баламасы. Ал кечә бірлә, кечесі – «түнде» 
деген үстеу мәнінде қолданылған сөздер. Сонда ай қараңғы кешесі 
деген тіркес «айсыз қараңғы түнде» дегеннің көне варианты болып 
табылады. Бұл сөздің қазақ жырында кездесуі, сірә, ортағасырлық 
түркі жазба әдеби тілдерінің әсері болуы да мүмкін немесе қазақ 
халқын құраған ру-тайпалардың тілінен сақталған жұқана (реликт) 
болуы да ықтимал.

Кечә («түн») сөзі қазақ тілінде кеш тұлғасында түннің өзі емес, 
оның бір шағының атауы ретінде жұмсалғандығы мәлім (кешғурым, 
кешкісін, кештетіп деген сияқты сөздердің құрамында).

КИЕҢКІ. Мұхтар Әуезовтің «Қарақыпшақ Қобыланды» атты 
пьесасында: «Тек келінің киеңкі болмағай-ақ та... Және бір жерінде: 
Жер соқтырар күн болса, киеңкінің киесі» деген сөздер бар. Мұндағы 
киеңкі сөзінің дәл мағынасын бұл күнде екінің бірі тап басып айтып 
бере алмайды. Бүгінгі қазақ білетін киеңкі сөзі «жылқыда болатын 
құрт ауруының атауы, ол ауруды қарақаптал деп те атайды» дегенді 
қазақ тілінің түсіндірме сөздігі көрсетеді (ҚТТС, V, 31). Л. Будагов, 
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В. Радловтардың сөздіктерінің көрсетуі бойынша, Қазан татарла-
ры тілінде (осы авторлардың терминдері бойынша: наречиесінде) 
кийенки «бедеу әйел» деген мағынадағы сөз: кийенки қатын – бала 
көрмеген әйел (Радлов, Т. II, 2, 1345).

Демек, М. Әуезов бұл сөздің туыс тілдегі мағынасын алып қол- 
данған. Бұл пьесада жазушы осындай көптеген сөздерді әдейі 
келтіреді.

КӨБЕ, КІРЕУКЕ. САУЫТ. Бұлар – мағыналары бір-біріне 
жуық сөздер. Олар адам денесін оқ, қылыш, найза тәрізді қарулардан 
қорғану үшін киетін, көне замандардан бар жауынгер киімдерінің 
атаулары. Қазақ энциклопедиясының түсіндіруіне құлақ ассақ, 
көбе – батырлар киетін сауыт, оның екі түрі болады: бірі – жүректің 
тұсын, білекті, тізені, иықты садақтың оғынан, қылыштан қорғау 
үшін жалпақ темірден жасалған сауыт, екіншісі − бүкіл денені қорғау 
үшін тырнақ көбесіне ұқсас қола не мысты қатпарлап тізіп немесе 
металл шынжырларды (шығыршықтарды) біріктіріп, көйлек тәріздес 
етіп жасалған түрі. Кейінірек көбенің жеңіл көкірекше түрі шыққан. 
Батырлар мінетін аттың да арқасы мен жонын, қабырғасы мен мой-
нын түгелдей жабатын көбелер де жасалған (ҚСЭ, V, 642-643).

Ал сауыт – садақ, қылыш, найза сияқты қару-жарақтардан 
қорғануға арналған киім. Ол ұсақ темір шығыршықтарды бір-бірінен 
өткізіп тоқылған тордан қысқа жеңді жейде түрінде жасалады. 
Сауыттың дулығасы, мойынды жабатын далбағай сауыт, қол сауыт, 
аяқ сауыт жеке тоқылады (ҚСЭ, X, 63). Бұған қарағанда, сауыт − 
көбенің екінші түрін атайтын сөздің бірі, яғни көбе сөзінің синонимі.

Кіреуке – ерте замандардағы соғысқа киетін сауыт. Оның басқа са-
уыттардан айырмасы – кеудесінде, арқасында, білек үстінде темірден 
немесе көзеден істелген шарайнасы болған (ҚСЭ, VI, 181). Бұл 
түсіндірмелер, біздіңше, дұрыс. Ал XV-XIX ғасырлардағы қазақ по-
эзиясы мен эпостарында бұлардың қолданысы жайында мыналарды 
айтуға болады: бұл үш сөз қатар, бірінің орнына бірі қолданыла бер-
ген. Мысалы, Доспамбет жырауда:

Кілең бұздай кілшейтіп, 
Көбелер киген өкінбес. 
Шалкиіз бен Махамбетте:
Көн садақтың ішінде 
Көбе бұзар жебе бар. 

Батырлар жырларында:
Бадана көзді берік сауыт
Баса үстіне киеді («Қамбар батыр»),
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Бадана көзді кіреуке
Мұны саған береді,
Баса келіп кисейші («Ер Тарғын»).
Шығыршықты көк сауыт
Бекіте киіп алады («Төрехан»).
Зырқырай оғы кетеді,
Көкірек қысқан көбеден
Қалмады қапыл жебеден («Ер Тарғын»).

Бұлардағы бадана көз, шығыршықты деп отырғаны – шығыршық- 
тардың тізбесі, оны кейде шөже көз деп те атайды. Мысалы, «Қыз 
Жібекте»:

Алтынды сауыт шөже көз 
Түймеден кетті дегейсің.

Демек, келтірілген үзіктердегі кіреуке де, сауыт та, көбе де – шы- 
ғыршықтардан тізіліп жасалған қорғаныш сауыттар. Бұлар тепе-тең 
бір-бірінің баламасы (эквиваленттері) ретінде бірінің орнына бірі 
қолданыла беретіндігімен қатар, кейде тіпті қатарынан қосақталып 
та жүреді:

Үстіңе баса киіп ал
Алтынды сауыт көбені («Қыз Жібек»).
Үстімдегі ақ сауыт,
Ақ кіреуке бек сауыт («Ер Қосай»).

Сауыт сөзі кей-кейде көбенің үстінен салатын шарайна мағы- 
насында да қолданылған. Шарайна – парсы тілінен енген сөз, мағы- 
насы «сауытқа қабаттаған, төрт бөліктен тұратын металл көкірекше» 
(Будагов, II, 455). Шарайнаны, яғни оқ өткізбес металл пластинканы 
қабаттап салатын болған. Мысалы, «Ер Тарғын» жырында:

Бадана көзді кіреуке, 
Шарайнасы бес қабат, – 

деп суреттейді. Қазақ халық поэзиясы тілінде шарайна қабатын 
көбінесе тоғызға апарады. Мысалы, Төлеген інісі Сансызбайға:

Бадана көзді кіреуке 
Тоғыз қабат көк сауыт 
Саған арнап соқтырып, 
Будырып кеттім кілемге, – 

дейді. Бұл мысалдардағы сауыт сөзі – «шарайна» мағынасында. Осы 
мәнде кейде торғауыт сөзі де ұшырайды:

Тоғыз қабат торғауыт 
Сегізінен өтеді («Ер Тарғын»).
Сауыттың бір түрі жалаңқат аталған:
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Мінуге керек қазанат,
Беліне керек шарболат,
Денеге керек жалаңқат («Қобыланды»).

Мұны «Батырлар жырын» бастырып шығарушылар «киім, жеңіл 
шапан» деп түсіндіреді (Батырлар жыры, 1963, I, 44). Әрине, бұл – 
қате. Жалаңқатты Ә. Қайдаров «сауыттың астынан киетін шарайна» 
деп табады (Қайдаров, 28). Шындығында, жалаңқат та – сауыт. Оның 
сауыт екендігі контекстен де көрініп тұр. Мысалы, «Қобыланды ба-
тыр» жырында:

Денеге оқты дарытпас 
Дәуіт соққан жалаңқат, – 

деп келеді. Сірә, жалаңқат шарайнасы, яғни металл пластинкасы 
жалаң қабат кіреуке болу керек. Жалаңқат сөзінің компоненттерінің 
өзі осы мағынаға меңзейді: жалаң сөзі түсінікті («дара, жалғыз»), ал 
қат сөзі – «қабат» мағынасындағы сөз.

Көбе – көне сөз. Махмұт Қашқари сөздігінде күбе йарық 
түрінде хатқа түскен, мағынасы «металл сауыт» (ДС, 322). Бұл сөз 
орта ғасырлардағы түркі сөздіктерінен де табылады, мағынасы 
қазақ тіліндегідей (Құрышжанов, 150). Сөздің көнелігі мен сирек 
кездесетіндігінен кейде ол қате түсіндіріліп, кейде тіпті өзгертіліп 
жазылып та жүр. Мысалы, бұл сөздің кебе деп жазылғаны кездеседі. 
Осыған қарап, Ә.Қайдаров кебені де «шарайна, сауыт» деп 
көрсетеді. Бірақ кебе мен кебенек, кебене, кебентай сөздеріне негіз 
болған көбе сөздерін екеуін екі бөлек түбір деп таниды (Қайдаров, 
31). Шындығында, «сауыт» мағынасындағы деп көрсеткен кебе 
тұлғасының дұрысы – көбе болса керек.

Қазақтың ауыз әдебиеті мен солармен дәстүрлес ақын-жыраулар 
тілінің көркемдеу қазынасында белгілі бір ұғымды бейнелеп, өзге 
сөзбен атау жиі кездесетіні мәлім. Бұл тәсілден сауыт-сайман атау-
лары да құр емес. Мысалы, берік сауытты (көбені, кіреукені) берен, 
шарболат деп атаушылық бар. Бұрынырық айтылды, берен – көп 
мағыналы сөз, оның бір мағынасы – «асыл болат, берік металл». 
Осы мағынасынан ауыстырып, денеге қару дарытпас, мықты ме-
талдан жасалған сауытты да берен немесе шарболат деп атағанын 
жырлардың тілінен байқаймыз:

Жеңсіз берен киінді,
Лашын құстай шүйілді («Ер Тарғын»).
Белгілі батыр бұл болар
Айғайлап жауға тиетін,
Шарболатты киетін («Қарабек батыр»),
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Сол сияқты кіреуке деген сауытты «қымбат бағалы, әсем тон» 
мағынасында ауыстырып жұмсау да бар. Мысалы, хандар киген 
кіреуке дегенде немесе Алпамыс батыр Құлтай ағасына:

Жігітіңде жүруші ең 
Кіреуке тонды жамылып, – 

дегенінде, кіреуке сөзі сауыттан гөрі «қымбат киім тон» дегенді 
аңғартады.

КӨБЕГЕН. КӨРПЕШ. КӨРПЕЛДЕС. Көбеген сөзін айта 
қалсақ, әрбір қазақтың аузына:

Базарбайдың Төлеген, 
Ерте туған көбеген, – 

деген «Қыз Жібек» жырындағы жолдар ілігеді. Мұндағы көбеген 
сөзін осы жырды бастырушылар «ерте туған қозы» деп түсіндіреді. 
Оған осы жырдың келесі бір жеріндегі:

Мен едім Базарбайдың Төлегені 
Қозының ерте туған көбегені, – 

деген жолдар да себеп болса керек.
Көбеген, көбдік сөздерінің о бастағы мағынасы малға, оның 

ішінде қойға, қозыға байланысты болған, ал бірақ жырларда және 
ауызекі тілдегі қолданысында көбеген сөзі «жас бала, балдырған» 
деген ұғымды береді. Өткен ғасырдағы қазақтың ауызекі сөйлеу тілі 
материалдарын пайдаланған Н.И.Ильмннский өзінің 1861 жылғы 
сөздігінде: көбеген – балдырған, балақан (дитя, ребятушки)» деп 
көрсетеді де, бұл сөзді көбінесе балаларға әжелері айтады дейді 
(Ильминский, 198). Е.Жанпейісов көбеген сөзін монғол тіліндегі 
«бала, ұл» мағынасын білдіретін хобөгүн сөзімен төркіндес деп таба-
ды (Жанпейісов, 78).

Қобыландының әкесі:
Өлгенде көрген көбеген, 
Ел тілегін тілеген, – 

дейді. Мұндағы көбеген деп тұрғаны да – «бала». Бұл сөз «Қозы 
Көрпеш-Баян сұлу» жырында да бірнеше рет кездеседі. Қозы тазша 
болып келгенінде «азырақ сөйлессеңіз қайтер екен?» – деп алдынан 
қыздар жүгіріп шығады, сонда Қозы – «тазша қойшы»:

Аягөз қарамаймын терегіне, 
Қыз Баян үкі таққан желегіне. 
Қодар мен тоқсан алып тұрған шақта, 
Көбеген таз сендерге керегі не? – 

дейді. Мұндағы көбеген сөзі «жас бала» деген мағынада келген.
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Сөйтіп, көбеген «жас бала, буыны қатпаған балдырған» деген 
сияқты ауыспалы мәнде де жұмсалған. Ауызекі тілде көбінесе қар- 
таң әйелдер, әжелер жас балаларын, немерелерін құлыным, ботам 
дейтіні сияқты, көбегенім деп те атағаны байқалады. Көркемсөз 
шеберлері бұл сөзді «бала» ұғымында жұмсайды. Сәбит Мұқановтан 
келтірілген:

Сонда дағы өлген жоқ, өсті Алтай 
Торсық шеке, ақ сазан көбеген боп,– 

деген мысалда осы сөздік түсіндіргендей, «шыдамды, төзімді, 
мықты» деген мағынаны беріп тұрған жоқ, «бала» деген ұғымды 
білдіріп тұр.

Көбеген сөзінің этимологиясын (түптөркінін) жасаған Ш. Сары- 
баев бұл сөздің түбірі көбе(н) болуы керек дейді. Көбе/көбей/көпе/
кепе деп қазақ тілінің әр жерінде ерте туған қозыны не басқа малдың 
төлін айтатынын көрсетеді, ал -ген кішірейткіш мағына беретін -қан/ 
-кен, -қана/-кене жұрнағының өзгерген түрі деп танытады. Сонымен 
қатар зерттеуші қазақ тіліндегі көрпеш, көрпелес сөздері де көбе/кепе 
сөзімен төркіндес болу керек деп топшылайды, өйткені көне түркі 
тілінде көрпе сөзі «кеш туған қозы» дегенді білдіргенін XI ғасырдағы 
Қашқари сөздігі көрсетеді. Көрпе сөзіндегі р дыбысының түсіп қалуы 
– түркі тілдерінде жиі кездесетін құбылыс екенін ескертіп, көрпе де-
геннен көпе/кепе тұлғалары пайда болған дегенді айтады (Этимол. 
сөздік. 102-103). Бұл – дұрыс этимология.

Көне түркі тілдерінде көрпе сөзі жалпы «жас» дегенді білдірген. 
Мысалы, көрпе от «көк шөп» (свежая трава) (ДС, 318). Сонда көрпеш 
сөзі «жас бала» дегенді білдірмек. Қозы Көрпеш есімінің түбірі – осы 
көрпе – «жас» сөзі.

Көбеген, көрпеш сөздерімен түбірлес сөздің тағы біреуі – 
көрпелдес /көрпілдес. Бұхар жыраудың бір толғауында:

Байдың ұлы көрпелдес 
Шұбалаңқы тартады 
Айдап жүрген малдан соң, – 

деген өлең жолдары бар. Мұндағы көрпелдес сөзіне мұраны 
ұсынушылар «күпілдек» деген сөз деп түсініктеме береді (XVIII-
XIX ғ. ..., 34). Ал «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында: «Мен секілді 
көрпілдес неге керек?» деген өлең жолындағы көрпілдес сөзіне «бұл 
не ескі сөз, не болмаса жазбаның шатағы ма, әйтеуір ұғылмады» деп 
түсініктеме берілген. Әрине, бұл түсіндірмелер – қате.

Көрпілдес сөзінің де түбірі – көрпе. Бұл сөз алдыңғы сөздердің 
талдауында айтылды, көне түркілердің тілінде «жас, балғын» деген 
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мағынаны берген: көрпе оғул − көктемде туған бала (ДС, 318). Бұл 
жердегі тіркестің мағынасы дәл қазақ тіліндегідей.

Көрпелдес/көрпілдес сөзі бұл күнде көбінесе мал баласына қарата 
айтылатын сияқты, сондықтан түсіндірме сөздік оның мағынасын 
«жүндес, ет алған марқа қозы» деп анықтайды, ал көрпеш сөзін «ерте 
туған қозы» деп түсіндіреді. Шындығында, көрпеш, көрпілдес – бір 
мағынадағы сөздер. О баста оның «жас, балғын» мағынасы малға да, 
адамға да жанастырыла айтылса керек.

КӨКТЕП ТІГУ. Бұл күрделі етістіктің негізгі сөзі − көкте-нің 
көсемше түрі. Ол парсы тілінің көк «әр жерден бір іліп, сирек түскен 
тігіс» деген сөзінен алынған. Көктеу немесе көктеп тігу қазақ 
тілінде осы мағынада қолданылады. Бұл сөздің түсті білдіретін көк 
пен өсімдікті атайтын көк сөздеріне қатысы жоқ.

КӨР СОҚЫР. «Алпамыс» жырында балаға зар болған Байбөрі:
Көретін көзім көр болды, 
Бір перзентке асық боп, – 

дейді. Көр – парсы тілінде «соқыр, соқыр адам» деген сөз. Демек, көр 
болу – «соқыр болу». Ал көр соқыр тіркесі – бір мағынадағы әр тілдік 
екі сөздің қатар қолданылуы болып танылатын плеонастық құбылыс. 
«Соқыр» мағынасындағы көр сөзі көрбала, көрбілте сөздерінің 
құрамына да қатысқан.

КӨШЕ. Бұхар жыраудың Абылай ханға айтқан өлеңінде:
Өзің болған күніңде 
Бір көшеге сыймайды 
Азаткер де құлыңыз, – 

деп жазылған жолдар бар. Осы үзік «Алдаспан» кітабында «бір көшке 
сыймайды» болып жазылған. Дұрысы – соңғысы болар. Дегенмен 
көше сөзі ертедегі үлгілерде кездеседі. Мысалы, «Қамбар батыр» 
жырында:

Алтын менен жауһарды 
Әзімбайдың атасы 
Көшесіне шашады, – 

деген жолдарды кездестіреміз. Мұндағы көше парсы тіліндегі  
«1) қаланың (шаһардың) көшесі, орамы, 2) жол» мағынасындағы сөз. 
Демек, жоғарғы жолдарды «Әзімбайдың атасы алтын мен жауһарды 
орданың (қаланың) көшесіне шашты» деп те немесе «адамдардың 
жүретін жолына шашты» деп те түсінуге болады.
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Көше тұлғасы көшелі сөз деген тіркес құрамында да бар, бірақ 
бұл көше – алдыңғы көше-ден басқа мәндегі сөз. Бұл жердегі көше 
де – парсы сөзі, ол мұнда «астарлы сөз» деген ауыспалы мағынаны 
білдіреді. Оны -лі жұрнағын жалғап, сын есім етіп және сөз деген 
сөзді тіркестіріп, мазмұнын сәл өзгертіп («байсалды, мәнді, ақылды 
сөз») қолданатынымыз байқалады. Тіпті бара-бара бұл ауыспалы 
мағына адамның өзіне қатысты да айтылатын болған: көшелі адам, 
көшелі жігіт.

КҮДЕРІ/КӨДІРЕ. Махамбет ақын бір өлеңінде:
Көдіреден бау тағып, 
Сауыт киер күн қайда? – 

дейді, Осы жолдар ақын шығармаларының 1974 жылғы басылымын-
да күдеріден бау тағып болып жазылған. Енді бір кітаптарда осы 
тіркес күдіре бау, күдіреден бау тағып болып келеді. Тіпті мұның 
көдере варианты да кездеседі. «XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ 
ақындарының шығармалары» атты жинақты бастырушылар бұл сөзді 
көдіре деп жазады да, оған «көдіре – төзімді нәрседен жасаған бау» 
деп түсінік береді (XVIII-XIX ғ. ақындары..., 394). Ал, дұрысында, 
күдері сөзі «төзімді нәрсе» дегенді емес, «жұмсақ иленген тері» 
дегенді білдіреді. Н.И.Ильминскийдің сөздігінде күдері – иленген 
түйе терісінен жасалған портупея (ал портупея дегеніміз – қару асыну 
үшін иықтан асыра тағып жүретін немесе белге байлап жүретін аспа 
не тартпа бау)». Сірә, бұл сөздің ХІХ ғасырдағы дәл мағынасы осы 
болар, өйткені Ильминский бұл анықтаманы сол кездегі қазақтардан 
ауызба-ауыз сұрап, жазып алған материалдары бойынша беріп отыр.

Бұл сөз қырғыз тілінде де бар: күдөрү – жұмсақ иленген қайыс 
(Юдахин, 458). Күдері – сирек қолданылатын, көбінесе күдеріден 
бау тағу, күдері бау тіркестерінде келетін сөз. Мағынасы ұмыт бола 
бастағандықтан, қате түсіндіріліп, оның үстіне екі-үш (тіпті одап да 
көп) түрлі етіп жазылып жүргені байқалады.

Кудрага (күдері) сөзі монғол тілінде де бар, қазіргі беретін 
мағынасы – «шілейке, өмілдірік». Сөйтіп, өткен кезеңдердегі қазақ 
әдебиеті текстерінде кездесетін күдері бау тіркесі «жұмсақ иленген 
теріден жасалған бау», тіпті дәлірегі «түйе терісінен иленген бау» 
деген мағынаны білдіреді. Ертедегі жырлардың бірінде «күдіредей 
бойы созылып» деген сөйлем кездеседі («Шайыр», 1910). Мұнда да 
күдіре – «икемге көнгіш, созылған нәрсе» дегенді білдіреді. Қырғыз 
тілінде өте жұмсақ нәрсені күдөрүдөй деп айту бар, тіпті аяғын 
жұмсақ басатын сұлуды суреттегенде, күдөрүдей былқылдап деп 
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бейнелеу бар. Бұл жоғарыдағы қазақша күдерідей созылып дегенмен 
әуендес. Екеуінде де күдері (күдөру) сөзі «жұмсақ, иілгіш» (демек, 
«жұмсақ иленген») деген мағынаны қамтиды.

КҮДІРЕ. Жоғарыда талданған күдері сөзімен сыртқы тұлғасы 
ұқсас күдіре сөзі және бар. Бұл да сирек қолданылады, бұл да 
күдіре бел, күдіре жылқы деген тәрізді тұрақты тіркестерде келеді. 
Бұл жердегі күдіре сөзінің жоғарыдағы «жұмсақ иленген тері бау» 
мағынасындағы күдері сөзіне қатысы жоқ. Жырларда кездесетін:

Күдіре бел, күпшек сан 
Бедеу атқа мінгер жер, – 

дегенде қолданылған күдіре сөзі «мықты, төзімді» деген мәнде 
жұмсалған. Бұл, сірә, ауыспалы мағына болу керек. Қазақ тілінде 
күдірею етістігі бар, мағынасы – «бір нәрсенің көтеріліп, күжірейіп, 
қоржиып шығуы». Мысалы, желкесі күдірейген өгіз. Кейбір 
диалектологтер күдері мен күдіре сөздерін бір деп табады да күдері 
«берік, мықты» деген ескі сөз және ол Шығыс Қазақстан өлкесіне 
тән диалектизм деп санайды, оған күдері қайыс (берік қайыс), күдері 
жылқы (мықты жылқы) деген мысалдар келтіріледі.

Күдері сөзі қазақ ауыз әдебиетінде «күдерінің терісі» (демек, 
«жылқының терісі») деген ұғымды білдіреді (Досқараев, 11, 71). 
М.Әуезов тіліндегі этнографиялық сөздерді зерттеген Е.Жанпейісов 
те күдері, күдіре сөздерін бір сөз деп табады да олар «дөңес, 
шығыңқы» деген мағынаны білдіреді дейді. Күдері бау дегенде, 
баудың шығыңқылау, дөңес келген белдің терісінен жасалғандығынан 
осылай аталған болу керек дейді (Жанпейісов, 23-27). Біздіңше, 
күдері бау мен күдіре жылқы дегендегі күдері, күдіре сөздері – бір 
сөз емес, екі басқа сөздер, бірақ екеуі де түптөркіні беймағлұмдау, 
мағыналары күңгірт, сирек қолданылатын сөздер болғандықтан, 
көбінесе қате түсіндіріліп келе жатыр. Тіпті бұларды Қазақстанның 
тек шығыс өлкесіне тән жергілікті сөз деп танудың өзі – жаңсақтық, 
өйткені бұл сөзді материалдарды қазақ жерінің батыс өлкесінен 
жинаған Н.И.Ильминскийден де, Махамбет ақыннан да, ауыз әдебиеті 
үлгілерінен де табамыз. Күдіре сөзі жал сөзімен де келеді: күдіре 
жал. Бұл сөздің мағынасының беймағлұмданғаны оның тұлғасын 
өзгертіп айтуға (жазуға) әкеп соққан: бірде күдері, бірде көдіре /
кедіре, бірде қыдыра деп те жазылып жүр.

Сөйтіп, күдері – «жұмсақ иленген теріден жасалған бау» деген, 
күдіре – «мықты, күшті» деген мағынада қолданылған екеуі екі бөлек 
сөздер деп тану керек.
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КҮНІЛЕСКЕН. XV-XVII ғасырлардағы қазақ ақын-жыраулары 
мен батырлар жырларында күңкілдескен көп жаман деген өлең 
жолы кездеседі. Мұндағы күңкілдескен деген сөзді «наразылығын 
ашып айта алмай, ренжіткен адамның сыртынан сөз ету» деген 
мәнде түсінуге болады. Ал бірақ, біздіңше, бұл сөздің дұрыс тұлғасы 
күнілескен болуы мүмкін. Ол күнде сөз түбірі – күні болмақ. Күні сөзі 
көне түркі тілінде «қызғаныш, қызғанған» дегенді білдірген. Осыдан 
туған қазақтың күндеу («көре алмау, қызғану»), күндес, қырғыздың 
күнү, күнүлөш («күйеулері бір әйелдер») деген сөздері бар.

Күні («қызғаныш») деген есім сөзден -ле жұрнағы жалғанып, 
етістік туады (балтала, қолда дегендердегі сияқты), яғни осы күнгі 
күндеу етістігінің о бастағы тұлғасы көне түркі тілдегідей күнілеу 
болуы керек. Ал күнілеу, күнілесу «күндеген, қызғанған, көре 
алмаған» деген мағынаға ие сөздер болып шығады. Бұл сөздің ер-
теде қолданылған көне тұлғасы келекеле күңгірттеніп, бір жерде 
күңкілдескен (мұның да түбірі күні болуы мүмкін), екінші жерде 
күйбеңдескен (мысалы, Шалкиізде: «Күйбеңдескен көп жаман Сөзі 
тигенге ұқсайды»). Үшінші жерде қоңқалаған (тағы да Шалкиізде: 
«Қоңқалаған көп жаман Сол жақсыны көре алмас») болып құбылып 
отырған. Белгілі бір тұрақты тіркестің ішіндегі сөздердің құбылуы 
сол құбылып өзгерген сөздің күңгірттенуінен, түсініксіздігінен туа-
тыны мәлім.

КІРІС. Қазақтың эпостық жырларындағы, Махамбет сияқты 
жаугершілікті толғаған ақын-жыраулар тіліндегі кіріс сөзі контекс- 
ке қарасақ, көбінесе «жақтың тартпа бауы, кермесі, адырнасы» 
мағынасында жұмсалған. Мысалы, «Қыз Жібектегі»:

Саржанның кірісі 
Тартуға келмей үзілді.
«Ер Қосай» жырындағы:
Он атқа алған бұқаржа 
Қуысына оқ салып, 
Ата алмасам, маған серт! 
Атқаныма шыдамай, 
Кірістен кетсең саған серт! – 

деген жолдарда кіріс адырна, тартпа, керме бауды аңғартады.
Көне дәуірлер мен орта ғасырлардағы түркі жазба ескерткіштерін- 

де кіріш – жақтың кермесі, яғни адырна (ДС, 309; Фазылов, I, 607; 
Құрышжанов, 146). Демек, қазақ тіліндегі кіріс – көне замандар-
дан келе жатқан байырғы түркі сөздерінің бірі. Ертеректегі түркі 
тілдерінде «қуруғ йығач егілмес, қурмыш кіріш түгүлмес» деген 
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мәтел болғанын Махмұт Қашқари көрсетеді (МҚ, I. 198). Қазіргі 
қазақшаға келтірсек, бұл мәтел «құрғақ ағаш иілмес, тартылған 
(құрылған) кіріс түйілмес (түюге келмес)» болар еді.

Кіріс сөзін С.Аманжолов алшын диалектісінің, яғни Қазақстанның 
батыс өлкесінің сөзі деп санайды (Аманжолов, 134). Ал фактілерге 
қарасақ, қазақ даласының тек алшындар жайлаған аймағы емес, өзге 
өңірлерде туған өлең-жырларда да адырна мен кіріс сөздері қатар 
кездеседі.

Кіріс сөзін қазақ тілінің екі томдық түсіндірме сөздігі де, екі тілдік 
сөздіктері де бермеген. Ал Ә.Қайдаров кіріс-ті жақтың екі ортасының 
түйіскен жері, жақ ортасы деп таниды, яғни кіріс – жақ атушының 
адырнаны созғанда, жебені ұстап тұратын жері дейді де бұл сөз 
кір- деген етістік түбіріне -іс жұрнағы жалғанып жасалған деп са-
найды (Кайдаров, 31). Зерттеуші Ғ. Мұсабаев та кіріс сөзін «гнездо 
лука (жақтың ұясы)» деп аударады. Демек, ол да кіріс сөзін жақтың 
оқ орнықтырып ұстайтын орта тұсы, оқ ұясы деп түсіндіреді. Ал 
біздің топшылауымызша, бұл сөз қазақ тілінде негізінен (көбінесе) 
«адырна, керме бау, жақ тартпасы» мағынасын берген және ол кіру 
етістігінен емес, керу етістігінен жасалған болу керек. Кер- етістігі 
«тарту, созу» мағынасында түркі тілдерінде «атам заманнан» бар сөз 
(ДС, 300), -іш (қазақша варианты – -іс) жұрнағы – етістіктен есім ту-
дыратын қосымша. Сонда керіш (керіс) сөзі «керілген нәрсе, керме, 
тартпа» дегенді білдіреді.

Керіш сөзіндегі е дыбысының қысаң і-ге ауысуы – түркі тілдері 
үшін жат құбылыс емес. Демек, көне керіш тұлғасы – қазіргі керме 
сөзінің баламасы болып шығады (-ме жұрнағы да етістіктен есім 
тудыратыны белгілі). Бұл түбірден кереге сөзі де жасалған тәрізді, 
өйткені кереге де – киіз үйдің керілетін бөлшегі.

Ал жақтың оқ орнықтырып ататын орта тұсы «Ер Қосай» жырын-
да айтқандай, қуыс деп немесе суреттеме түрде басқаша аталса керек:

Қуысына оқ салып,
Ата алмасам, маған серт!

Көне түркі тілдерінде бұл мағына йа бағры (жақ бауыры) деп 
берілген (ДС, 221). Кіріс сөзі бұл күнде ұмыт бола бастағандықтан, 
әртүрлі жазылып та жүр. Мысалы, «Қыз Жібек» жырының 1963 
жылғы басылымында:

Кірестен оғы өтеді 
Сансызбайға жетеді, – деп жазылған.

КІРІШ. Бұл сөз «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында:
Ен дария емшек сүтім кіріш тартар, – 

деген жолда кездеседі. Сондай-ақ Бұхар жырауда:
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Ат тұяғы тимеген
Ақ кіріш тас суда бар, – 

деп келеді. Кейбір басылымдарда дәл осы жол ақ кірпіш тас деп қате 
жазылып жүр. Кіріш сөзіне «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында «ақ, 
аппақ» деп біршама дұрыс түсінік берілген. Көне түркі тілдерінде 
кіршен сөзі «бетке жағатын ақ нәрсе» дегенді білдірген. Қазақтың 
ертеректегі тілінде де кіріш сөзі ақ деген сөздің синонимі ретінде 
жұмсалған тәрізді. Оған ақ кіріш тас, емшек сүті кіріш тарту деген 
тіркестер дәлел. Кириш сөзі «ақ балшық» мағынасында қазіргі ноғай, 
түрік тілдерінде қолданылады. Кирәч сөзі әзірбайжан тілінде де 
«гипс, алебастр» деген мағынада жұмсалады. Бұлардың барлығында 
да тастың, минералдың ақ түсіне қатыстылық бар. Сөз төркініне 
үңілушілердің бірі – Б.Сүлейменова орыс тілінен енді деп жүрген 
кірпіш сөзінің өзін осы кіріш сөзімен жанастырады (Этимол. сөздік. 
109-111). Ал орыс тіліндегі кирпич сөзі бұл тілге түркі тілдерінен 
енген деген пікір де айтылып жүр (Шипова, 183).

КІШІЛІК. Жырларда және XVIII-XIX ғ. ақындарында кішілік 
сөзі кездеседі. Мысалы, Алмажан Азаматқызында:

Алмажан сынды бейбақты 
Кішілікке алуға, – 

деген жолдар бар. Сырт қарағанда, мұндағы кішілік сөзі кіші деген 
сөзден жасалған (кіші әйел, тоқал) сияқты болып көрінеді. Ал, 
шындығында, бұл сөздің түбірі – көне түркі тілдеріндегі кіші /кіс 
сөздері. Махмұт Қашқаридің көрсетуі бойынша, кіші сөзі «біреудің 
әйелі» дегенді білдірген, «үйлену» дегенді кіші алу деген (қазақ 
тіліндегі қатын алу, қазіргі әйел алу дегендермен салыстырыңыз).

Демек, кішілікке алу «әйел етіп алу» деген мағынада. Сірә, 
«кішкентай» мағынасындағы кіші сөзінің актив қолданылуына бай-
ланысты және қатын, әйел, зайып, жұбай сөздерінің тіл кәдесін 
әбден атқаруына орай «біреудің әйелі, жұбайы» деген ұғымдағы кіші 
сөзі қазақ тілінен мүлде ығысып кеткенге ұқсайды да тек кішілік 
тұлғасында көненің көзі ретінде некен-саяқ жұмсалып келгені 
байқалады. Е.Жанпейісов кішілік сөзі бір кезде тіпті еркекке де 
қатысты айтылған болу керек деп топшылайды да бұл сөз «құл» 
мағынасын берген болу керек дейді (Жанпейісов, 44).

ҚАҒАНАҒЫ ҚАРЫҚ, САҒАНАҒЫ САРЫҚ. Бұл фразео- 
логизмдегі қағанақ, сағанақ сөздері – бұл күнде қалың көпшілікке 
бейтаныстау, күнделікті қолданыста жеке кездеспейтін тұлғалар. 
«Түсіндірме сөздікте» қағанақ сөзіне «малдың іштегі төлін орап 
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тұратын, жұқаша қабық» деген түсінік берілген. Мұның, әрине, 
жоғарғы тұрақты тіркестегі қағанақ-қа еш қатысы (жақындығы) жоқ. 

Қағанақ Будагов сөздігінде де «послед от ягненка» (Будагов, 
ІІ том, 18-бет), ал Радлов: қағанақ – қазақ тілінде «уызды пісіріп 
жасаған тағам» (вареное первое молоко после отеления) деп береді 
(Радлов, ІІ том, часть 1, 1899, 73-бет). Мұны бір халық өлеңіндегі 
қолданысы дәлелдейді:

Қойым жайып келемін бозғанаққа,
Өзім тойып келемін қағанаққа…

Ал қарық болу сөзінің мағынасы «бір нәрсеге жарыды, кенеліп 
қалды, жетісті» екендігі мәлім. Демек, қағанағы қарық – «піскен уыз 
сияқты тәтті тағамға кенелді (әбден тойды)» деген ұғымда айтылған 
бейнелі тіркес. Енді сағанақ сөзінің мән-мағынасын іздесек, бұл сөз- 
дің мағынасын «Түсіндірме сөздік»: «керегенің қоспасындағы шолақ 
ағаштар», – деп береді (ҚТТС, 8-том, 92-бет). Демек, сағанақтың сары 
деп бейнеленуі сары (көне тұлғасы – сарығ, одан «қазақшалануы» 
сарық) дегеннің сөз тіркестеріндегі әр алуан мағыналарының бірін 
көздегендік болар және ол тіпті де түске қатысты болмауы да мүмкін, 
ол бейнелі мағына «тұтас» дегенді де, «ұзын» дегенді де тағы осындай 
семалық сипаты (мағыналық реңкі) бар қолданыс болар. Ал тұтас фра-
зеологизм, «Түсіндірме сөздік» біршама дұрыс көрсеткендей, «мәз-
мейрам, мәре-сәре» деген ыңғайда жұмсалады, тіпті, дәлірек айтсақ, 
«үйі берік, тамағы тоқ» немесе «көйлегі көк, тамағы тоқ» дегеннің 
синонимдік қатары деуге болады, яғни «тұрмысы жақсы, бар керекке 
кенелген» деген ұғымда жұмсалады. Бұл бейнелі фразеологизмдегі 
қағанақ та, сағанақ та – бұл күнде ұмыт бола бастаған сөздер немесе 
тұлғаның (сөз пішінінің) өзі болғанмен, мүлде басқа мағына беретін 
диалектизм (жергілікті сөз) ретінде көрінеді. Мысалы, диалектолог 
мамандардың мәліметтеріне қарағанда, қағанақ – Семей, Абай аудан-
дары тұрғындарының тілінде «лампаның шынысы» дегенді білдіреді 
(ДС, 1969, 180-бет). Орта Азия халықтары тілінде сағана/согана сөзі 
де бар, ол – «мазардың алдыңғы бетінде кішкене төрт бұрышты етіп 
қалдырған кішкентай көздері (одан өліктің аруағы шығып кетуі ке-
рек) (Г.П.Снесаров Реликты домусульманских верований и обрядов у 
узбеков Хорезма, М., 1969, 110-бет).

Біз талдап отырған сағанақ сөзінің осы сағана/согана сөзіне 
қатысы болуы да мүмкін: кереге де – төрткөзденген зат қой. Мұны 
этимологтер іздестіре жатар. 

ҚАҒЫЛУ. Бұл күнде қағылу сөзін қағу етістігінің ырықсыз етіс 
түрі деп ұғамыз. Сондықтан «Қобыланды» жырындағы:
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Не қылсаң да, маған қыл, 
Бұрылға сірә қағылма, – 

деген Құртқаның сөзіндегі қағылма етістігін «соқтықпа, ұрынба» 
деген сөз деп ұғынамыз. Бұл тұлға осы мәнде жеке тұрып кемде-
кем қолданылады. Жоғарыдағы ұғымда қақтықпа сөзі кәнігі. Ал 
қақы- (қақу) етістігі көне түркі тілдерінде «ашулану, өшігу» дегенді 
білдірген. Біздің контексіміздегі қағылу сөзінің мағынасы да «ашу-
лану» дегенге сай келеді. Біздіңше, қақтығу мен қағылу дегендер 
осы қақы- түбірінен өрбіген. Бірақ екеуі бір-біріне жақын екі түрлі 
мағынада қолданылған: қағылу – «ашулану», қақтығу – «соқтығу, 
ұрыну».

ҚАЗАҚ ШЫҒЫП КЕТУ. ҚАЗАҚТЫҚ. Ғылыми әдебиетте қазақ 
сөзінің бір кездерде берген мағынасы мен түптөркіні жөнінде көптен 
бері және көп айтылып келеді. Пікірлер алуан түрлі. Қазақ сөзінің 
этимологиясын тап басып, бір түйінге тоқайласқан таным жоқ, тіпті 
оның қай тілдің немесе тілдер тобының сөзі екендігі де күңгірт, 
түбір тұлға екендігі де даулы. Сын көтермейтін халықтық этимоло-
гияларды, әрине, есепке алуға болмайды. Ал ғылыми талдаулардың 
ішінде бұл атауды қас/қай+сақ деген этнонимдерден құралған бо-
луы керек деген де, Енисей ескерткіштерінде кездесетін қазғақ 
(«бала етіп алған», орысша «приобретенный; усыновленный» деген 
мағынаны білдіретін) деген бір сөз болуы мүмкін деген де және осы 
сияқты ондаған жорамал бары белгілі. Бірақ әлі күнге дейін бірде-
біреуі даусыз деп танылып орныққан емес. Біз бұл кітапта қазақ 
сөзінің этимологиясын айқындау (зерделеу) мақсатын көздемейміз. 
Бізге керегі – осы сөздің және оның қатысуымен жасалған қазақ 
шығу, қазақ шығып кету, қазақтық сөздерінің өте ертеден келе 
жатқан өлең-жырларымыздағы, ақын-жыраулар тіліндегі ертелі-кеш 
қолданысында білдірген мағынасын талдап таныту.

 ХV-ХVІІ ғасырлардағы (мүмкін, бұл кезеңнен әлдеқайда бұ- 
рынырақ және кейіндеу де) қыпшақ тобындағы түркі тілдерінде қазақ 
деп әміршісіне (ханға, бекке т.б.). ренжіп немесе кінәлі болып одан 
алшақтап шетке (өзге хандыққа, өзге жерге) шығып кеткен адамды 
не адамдар тобын (ауыл, туыстар, рулы ел сияқты) атаған деген пікір 
біршама дәлелді көрінеді. Ертеректегі өлең-жырларымызда қазақ сөзі 
нақты халықтың атауы ретінде емес, «шетке шыққан, бөлініп жүрген 
адам немесе жұрт» деген мағынада жиірек кездеседі. Мысалы, ХVІ ғ. 
жырауы Шалкиізде:

Жазыда мал іздеген қазақтың
Басы қайда қалмаған? 
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Бұл жерде қазақ – халық атауы да емес, бір халықтың өкілі де емес, 
«жазыда (яғни кең далада, аулақта, шетте) жүрген және жай жүр- 
меген, «мал іздеген, яғни тәуелсіз, еркін күн кешуді көздеген жеке 
адам» дегенге меңзейді.

Қазақтың батырлар жырлары мен ХV-ХVІІ ғасырдағы ақын-
жырауларында қазақ сөзі көбінесе «шетке шыққан, іргелі жұрттан 
бөлініп жүрген адам немесе адамдар тобы» деген мағынаны білдіреді. 

Сірә, ХV-ХVІ ғасырларда ноғайлы-қазақ одақтастығы кезінде 
ноғайлардан бөлектене бастаған ру-тайпаларды қазақ деп атағандары 
байқалады. Мысалы, «Едіге» жырында: 

Он сан ноғай ішінде
Үш жүз алпыс отау қазағым
Сені тағы алдырттым, – 

деген жолдарды оқимыз. Сондай-ақ ноғайлы-қазаққа ортақ жырау 
деп саналатын Қазтуған (ХVғ.) бір жырда:

Қазақтың ұлы Қазтуған
Бір оралмай еліне
Тайлақты қуып кетер ме? – деп аталады.

Ертедегі қазақ өлең-жырларында да, ноғай жырларында да қазақ 
деген жеке сөзден гөрі қазақ шығу, қазақ шығып кету тіркесі мен 
қазақтық деген жинақтау ұғым беретін абстракт есім сөз жиірек 
кездеседі. Бұлардағы қазақ шығу тіркесі белгілі бір терминдік мәнде 
жұмсалған, ол мән (мағына) – «іргелі ұлыстан бөлініп кету, көбінесе 
сюзереніне (әміршісіне) өкпелі, наразы болып бағынбай кетіп қалу 
немесе кінәлі болып, бас еркіндігін ойлап қашып кету».

Ноғайлы-қазақ жұртына ортақ «Шора батыр» жырында: Шора кісі 
өлтіріп қайда барам деп жүргенде, бір түс көреді. Түсінде Қазанға 
барған болады. Содан соң Шора Қырымнан қашып, бас сауғалаған 
Қазанға кетпекші болады. Сол ойын әкесіне былай жеткізеді:

Ал, ал атам, ал атам,
Саулықпенен қал, атам.
Ақтәжінің Әлібиін өлтірдік,
Басымызға кетпес пәле келтірдік,
Қазан деген ел бар деп,
Бой тасалар жер бар деп.
Қазыналы Қырымды қалдырып,
Қазақ шыға барамын.

Нәрікұлы Шора батыр анасына да, алғанына да осыны айтады: 
«қазақ шығып барамын», – дейді. 

Қазақ шығып кетудің бір себебі – кінәлі болу. Бұған Мұсеке 
Мақанұлы деген ноғайлының қазақтықта жүрген батырының: 
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Менің ием Борақан
Шатырын тауға көшірсін,
Бізден кеткен қазақтың 
Бір қатесін кешірсін! –

дегені мысал бола алады (Ноғай жырларынан алынған мысалдардың 
барлығы қазақша аудармасы бойынша келтірілді. Қара: Қарайдар мен 
Қызылгүл. Алматы, 1989. Бұлардағы қазақ, қазақ шығу сөздері ноғай 
жырларында да осы түрінде, осы мағынада қолданылғаны даусыз).

Сірә, о баста қазақ шығу-дың екінші мағынасы да (немесе 
мағыналық реңкі) болған болса керек. Ол – «мал іздеп (айдап кету, 
саяқ жүрген малды иемдену, шабуыл жасап олжалау сияқты) шетке 
шығып кету». Мұны мына мысалдар көрсететін тәрізді. Мысалы, 
Шалкиіздің жоғарыда келтірілген «Жазыда мал іздеген қазақтың 
Басы қайда қалмаған?» деген жолдарын келтіруге болады. Сол сияқты 
«Қарайдар мен Қызылгүл» деген ноғай жырында: 

Ғаріп басым мал қайда,
Қазақ шығып кетпесем, – 

деген жолдарды оқимыз.
Ноғай жырларының ішіндегі «Қазақ жырлары» циклінен:

Еңістен шыққан жылқы шұбырса,
Азаудағы аш қазаққа жолығар, – 

деп келген жолдардан қазақ – төрт құбыласы түгел, ел ішінде жүрген 
жай адам емес, түзде (жазыда) жүрген, мал іздеп, аң аулап үй-күйсіз 
жүрген, қысқасы, жанкешті адам, оның суреті :

Тоғайды бұлан қашар етектеп,
Артынан қазақ қуар арғымағын жетектеп.
Бұл қуған қазаққа
Алла берер қызыл алтын етектеп.
Қызыл алтын Алла берген қазаққа 
Кімдер бермес ару қызын жетектеп… 

Бұл жердегі қазақ – халықтың өкілі емес, қай жұрттікі болса да, 
ол – ержүрек, батыр жігіт дегеннің атауы. Осыдан барып қазақтық 
деген дерексіз ұғым атауы да пайда болған:

Тумаластан несі кем
Қазақтықта бірге жүрген жан жолдас?! 

Қазақ шығу тіркесінің беретін мағынасы алғашқыда алаш мыңы, 
алты алаш деп аталып келген ру-тайпалардың одағын кейін қазақ де-
ген этноним арқылы атауға себепкер болуы мүмкін. Тарихшылардың 
айтуларына қарағанда, ХV ғасырда Узбекия арасынан бөлініп кет-
кен көптеген тайпалық қауымдарды Дашт-и Қыпшақта «қазақ» деп 
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атаған. Яғни қазақ атауы этноним бола бастаған, ал оған дейін қазақ 
ру-тайпаларының бір жиынтық атауы болмаған (В.П.Юдин. Орды: 
Белая, Синяя, Серая, Золотая… Кітап: Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. 
Алма-Ата, 1992). Атақты тарихшы Мухаммед Хайдардың көрсетуіне 
қарағанда, Дашт-и Қыпшақты өзіне бағындырған Әбілхайырдың қол 
астынан Керей хан мен Жәнібек сұлтан бірқатар қауымды көшіріп, 
айырып әкеткенде, оларды сол кезде қазақтар (яғни бойсұнбай алыс- 
тап кеткен, еркіндік іздеген) деп атаған болуы керек. Және бұлайша 
атауды (этнонимдік) жырыла көшкен тайпалардың өздері емес, өзге 
халықтар қолданған болса керек дейді тарихшылар. ХVІ ғасырдың 
ең соңғы кезеңінде (1602 жылы жазып бітірген) жылнама жазып 
қалдырған қазақ тарихшысы – Жалайыр Қадырғали би Қосымұлы өз 
туындысында өз халқын «қазақ» деп атамаған, оны «алаш мыңы» деп 
атаған (бұл жөнінде осы кітаптағы алаш сөзтізбесін қараңыз).

Қазақ шығу тіркес-атауында және бір қосымша мағыналық реңк 
(сема) болғанға ұқсайды, яғни қазақ шыққан жеке адам не адамдар 
немесе тіпті рулы ел алғашқы кезде қиыншылық, кезбелік күй кеш-
кен. Мұны қазақ ақын-жырауларының: «Жазыда мал іздеген» немесе 
«Арқада мезгілсіз жылқы жусаса, О дағы бір аш қазаққа жолығар» 
деген жолдары дәлелдейді. Демек, ертедегі эпос-жырларда, ақын-
жыраулар тілінде кездесетін қазақ сөзі мен қазақ шығу тіркесінің 
мән-мағынасын осылайша түсініп оқыған жөн.

Қазақ сөзі халықтың атауы – этноним ретінде батырлар жырларын-
да өте сирек кездеседі де, ХІХ ғасырда жасап өткен ақын-жыраулар 
тілінде жиірек жұмсалғаны байқалады. Мысалы, ХІХ ғасырдың ІІ 
жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезінде жасаған ақындардың туын-
дыларында қазақ сөзі халқымыздың атауы. Мысалы: Мұрат ақында 
(ХІХ ғ.): 

Атамыз қазақ болғанда,
Әлденеше шапқан жер…
Жеті жұрт көшіп кеткен жер,
Атамыз қазақ баласы
Қонып мекен еткен жер, – дейді.
Қашаған ақында (ХІХ ғ.): 
Қазақ деген ел едік, 
Қайырлы халық атанған,
Өсіп-өнген қатардан («Ақын», Қазан, 1912). 

Қазақ сөзі «осы халықтың жеке бір адамы» деген мағынада да 
жұмсалады. Мысалы, Махамбетте:

Бір қазақпен тең едім, 
…Қай қазақтан кем едім.
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Қашқымбай Қожамбетұлында: 
Қазақтай малды баға алман,
Қаламды қолға алайын.

Жоғарыда айтылғандай, қазақ сөзінің этимологиясы жайындағы 
әңгіме өз алдына бөлек талдауларды қажет етеді. Дегенмен осы сөздің 
түптөркініне қатысы бар бір ойымызды білдіріп кетсек. Қазақ сөзінің 
шығу етістігімен тіркесуі грамматикалық үйлесім заңына қайшы 
келіп тұрған сияқты көрінеді. Бұл тіркес не қазақ болып шығып кету, 
немесе қазақтыққа шығып кету тәрізді болса керек қой. Әйтпесе 
қазақ шығу тіркесіміндегі қазақ сөзі алыс шығу, оңаша шығу, шет 
шығу, қашық шығу, қашыққа шығу (қашық болу) дегендердегі 
үстеулер сияқты сезіліп тұрады. Ал, шындығында, тіркес дұрыс 
түзілген. Өйткені шығу етістігінің көне түркі тілдерінде 7-мағынасы 
деп «біреуге не бір нәрсеге айналу», «біреу не бір нәрсе болып 
шығу» көрсетілген, яғни «біреу не бір нәрсе болу» деген мағынада 
жұмсалған. Және атау тұлғадағы сөзбен жұмсалған: қазақ шықты – 
«қазақ болды». Көне түркіде йағы чықды − «жау болды». 

Қайткен күнде де бұл сөздің семантикалық қозғалысы бар: бүгінгі 
қазақ этнонимі мағыналық жағынан бірден қалыптаспаған, мұны 
осы атаудың қазақ тіліндегі соңғы 4-5 ғасырлық қолданысының 
ерекшеліктері көрсетеді.

Терминдік мәні бар қазақ шығып кету деген бұл тіркесті тарихи 
романдар жазушы қазіргі авторлар да дұрыс пайдаланған. Мысалы 
Мұхтар Мағауин «Аласапыран» романында: «Бүкіл Сібір жұртына 
тірек болған тайпалы ел тұтасымен қазақ шығып кетті деп жазады» 
(«Аласапыран», І кітап, 157-бет). 

ҚАЗЫНА/ҚАЗИНЕ. «Алпамыс» жырында бала тілеп әулиелерге 
аттанған Байбөрі мен бәйбішесі жайында:

Бәйбіше барды ақырын 
Қазына аузын ашқалы. 
Таратты алтын-күмістен 
Қалғанынша мысқалы, – 

деген сөздер айтылады. Бұл сөз жыр ішінде бірнеше рет қолданылған.
Қазына сөзі қазақ эпостарының бәрінде де кездеседі. Кейбір 

басылымдарда қазине вариантында да ұшырасады. Осы күнгі тілі- 
мізде қазына сөзі «мүлік, байлық» және «мемлекет, қоғам» деген 
мағыналарда жұмсалады. Жырларды бастырушылар да бұл сөзді 
«мүлік, жиһаз» деп түсіндіреді. Бұл – арабтың хазине деген сөзі, 
мағынасы – асыл мүлік, жиһаздың өзі емес, соны сақтайтын жер. 
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Ал түркі тілдеріне енгенде, бұл сөз көбінесе асыл мүлік, қымбат бұ- 
йымдардың жиынтық атауын білдіргенге ұқсайды.

Орта ғасырлардағы түркі жазба ескерткіштерінің сөздігінде 
(лексикалық қазынасында) хазине сөзін «мүлік, жиһаз сақтайтын 
жер» деп көрсетеді де келтірілген мысалдар осыған сай түседі 
(Фазылов, II, 479). Ал, шындығында, қазақ жырларында кездесетін 
қазына сөзі арабтың өз тіліндегідей «алтын-күміс, бағалы киім-кешек, 
қымбат жиһаз сақталған орын» дегенді білдіреді. Қазақ халқы сияқты 
көшпелі тұрмыс шеккендердің қазынасы, сірә, сандықтарда, кебе-
желерде, жүктерде (бумаларда) сақталса керек. Бұған жоғарыдағы 
бәйбіше барды ақырын қазынаның аузын ашқалы деген жолдар дәлел 
немесе: «Қыз Жібек» жырындағы:

Қазинелі қырық нарға 
Жібектен арқан тарттырған, – 

дегендегі қазинелі сөзі – «мүлік, жиһаз салған жүгі бар қырық нар». 
Жырды 1963 жылы шығарушылар «қазинелі» деп қате жазылған, 
дұрысы – «қазынасын» болу керек дегендері – әрине, қате. Бұл жерде 
текст қазинелі (яғни жүк артқан, жүгі бар) деп дұрыс беріліп тұр.

Асыл бұйым, қымбат жиһаз шұңқырда, жер астында да сақталатын 
болса керек, оған «Алпамыс» жырындағы қалмақ ханының:

Қазыналы қандағы 
Есепсіз түрі мол еді, – 

дегені дәлел бола алады. Мұндағы қандақ сөзі – «шұңқыр, қазылған 
жер, ор» деген мағынадағы сөз. Ол – парсы тілінің қандан «қазу» де-
ген етістігінен жасалған кірме сөз. Қазақ тілінде зындан мен қандақ 
сөздері бір-біріне балама ретінде қолданылған тұстары да бар. 
Мысалы, «Алпамыс» жырында:

Патшаның сол күнде 
Қазулы оры бар еді... 
Қуанып халқы жүгірді 
Қандақтың аузын ашқалы... 
Домалатып баланы 
Зынданға әкеп тастады... –

деген жолдарда ор, қандақ, зындан сөздері бір-біріне синоним болып 
қатар қолданылған. Үшеуі де – қазылған шұңқыр, айырмасы – қандақ 
пен орда мүлік, жиһаз сақталса, зынданда тұтқындарды ұстайтын 
болған. Сөйтіп, жырлардағы қазына – осы күнгідей абстракт (дерексіз) 
ұғымның атауы емес, нақтылы зат атауы. Жырлардың тілінде бұл 
сөздің қазіргідей мемлекет не қоғам байлығына қатысы жоқ, жеке 
адамның (әрине, бай адамның), әрі кетсе ханның жеке меншігіндегі 
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алтын-күміс, тон, кілем сиякты «капиталдың» сақталатын жері, орны. 
Демек, қазына сөзінің мағынасы заман өткен сайын сәл өзгерген. Бұл 
күнде қазына «мемлекет, қоғам байлығы» сияқты абстракт ұғым ата-
уына айналған, нақты заттық мағынасы кемде-кем қолданылады.

ҚАЙДАҚ. «Қобыланды» жырында:
Хан қасында қайдақтар, – 

деген жол бар. Мұндағы қайдақ деген сөз бұл күнде қолданылмайды. 
Бұл сөз қырғыз тілінде «салт басты, сабау қамшылы бойдақ, үй-күйсіз 
жалғыз басты адам» деген ұғымда келеді. «Қазаны жоқ – қайдақ, 
қатыны жоқ – бойдақ» деген мәтел де бар. Сірә, бұл сөз осы мәнде бір 
кезде қазақ тілінде қолданылған болу керек. Келе-келе ұмыт болып, 
жырларда ғана сақталған.

ҚАЙНАҒАН ХАЛЬІҚ, ҚАРА ҚҰРТТАЙ немесе ҚҰЖ-ҚҰЖ 
ҚАЙНАУ. Қайна- етістігінің ауыспалы бір мағынасы «қаптап кету, 
құжынап жату» деп көрсетіледі. Қайна-/қайын-/қадна- етістігінің 
көне түркі тілдерінде де «бейберекет, ерсілі-қарсылы сапырылысу, 
құжынап жату» деген ауыспалы мағынасы болған. Сонда қайнаған 
халық «әрлі-берлі сапырылысқан адамдар» дегенді білдірсе, қара 
құрттай қайнау, құж-құж қайнау деген тіркестер «құжынап, са-
пырылысып жату» деген мағынаны береді, демек, бұларда қайна- 
етістігінің көне замандардан келе жатқан бір мағынасы сақталғаны 
байқалады. Көне кездегіден айырмасы – бұрын бұл етістік осы 
мағынада жеке тұрып, еркін тіркесте қолданылған болса, қазіргі 
қазақ тілінде тек тұрақты тіркес құрамында ғана тұрғанда сақталған 
(адамдар қайнады деп айтылмайды) немесе «сапырылысу» мәніндегі 
қайна- етістігіне бұл күндегі қазақ тілінде бұл етістіктен кейін 
анықталғыш сөз келген (қайнаған халық дегендегі халық сөзі сияқты) 
құрамда қолданылады.

ҚАЙРАҚАН/ҚАЙРАҒАН. Сәкен Сейфуллин өзі зерттеген ауыз 
әдебиеті үлгілерінің ішінде қазақ, халқының салттық мейрамының 
бірі – ұлыстың ұлы күні айтылатын тілектен:

Көш, қайраған көш десіп, 
Көз көрместей өш десіп, – 

деген жолдарды келтіреді. Мұндағы қайраған – бұл күнде бейта-
ныс сөз. Ол тіпті батырлар жырлары мен ертедегі ақын-жыраулар 
тілінде де кездеспейді. Бұл сөзді Мұхтар Әуезов «Қарақыпшақ 
Қобыланды» пьесасында Тоқтарбай мен Қараманның аузына салады. 
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Әдейі қолданады. Пьесадағы оқиғаның өте ертеде, ислам діні қазақ 
халқына әлі еніп үлгермеген дәуірде өткендігін суреттеу үшін тіл сы-
рын тамаша білген ұлы жазушы мұнда ондаған көне сөзді немесе осы 
күнгі бар сөздің ертедегі қолданысын (мағынасын) келтіреді. Соның 
бірі – қайрақан.

Тоқсандағы Тоқтарбай баласы Қобыланды мен Құртқаның 
қосылған тойында От ананың құрметіне арналған сыйыну ырым 
үстінде (демек, ислам дініне дейінгі салт бойынша):

Қарғысы қатты қайрақан 
Қарғысынан сен сақта, – 

дейді. Жазушы бұл сөзді Қараманның аузына да салады. Қайрақан 
сөзін В.Радлов Сібір түркілерінде (алтайлықтарда, тувалықтарда, 
телеуіттерде т.б.) «Жаратқан иенің қастерлі аты, жебеуші періште» де-
ген мағынаны білдіреді дейді (Радлов, т. II, ч. I, 22). Осы анықтаманы 
Л. Будагов те береді. Ол бұл сөздің монғол тілінде келіп, «тау, су 
сияқтылардың иесі» дегенді білдіретіндігін көрсетеді (Будагов, т. II,  
32). Қазіргі монғол тілі сөздіктері де хайрхан дегеннің көне сөз 
екендігін және «керемет, құдіретті» (таудың қастерлі аты) деген 
мағынаны беретіндігін көрсетеді (Монг.-русск. сл., 500).

Сөйтіп, тау-тас сияқты табиғат күштерінің «иесінің» атауы 
ретінде, яғни табынатын, сыйынатын, қорқатын «Тәңірлердің» аты 
қатарында қайрақан/қайраған сөзі ертедегі қазақтардың да, дәлірек 
айтсақ, қазақтарды құраған кейбір ру-тайпалардың да тілінде жұм- 
салған деген тұжырымға келуге болады.

ҚАЛЫҚПАН. Махамбет өлеңдерінің екі-үш жерінде қалықпан 
сөзі кездеседі:

Мен қарақұстан туған қалықпан... 
Жалаулы найза қолға алып, 
Қалықпандай қомданып…

Ақын мұрасының 1962 жылғы басылымында қалықпан сөзіне 
«қыран құс» деген түсініктеме берілген. Контекске қарағанда, 
оның құс екені және асқақтықтың, биіктіктің образын беруге алын- 
ғандықтан, қыран сияқты құс екені танылады. Бұл сөздің құс атауы 
екендігі сөз түбірінің мағынасынан да шығады: қалық – көне түркі 
тілдерінде «көк, аспан» мағынасындағы сөз. Демек, қалықпан – 
«аспан көкте, биікте самғайтын құс» дегенді білдіретін атау. Бұл атау 
бір замандарда ата-бабаларымыздың тілінде өзінің тура (номинатив) 
мағынасында белгілі бір құстың аты ретінде қолданылғанымен, кейін 
келе, мысалы, Махамбеттер заманында образ жасайтын тарпаң, 
тарлан, құлан, бұлан сияқты сөздердің қатарына көшіп, поэтикалық 
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сөзге (поэтизмге) айналған болар. Бұл сөздің сирек кездесетін көне 
сөздердің бірі екендігі сондай, ол қазіргі түсіндірме және екі тілдік 
сөздіктерге енбей қалған.

ҚАРАЛДЫ. М.Әуезов «Қарақыпшақ Қобыланды» пьесасын-
да қаралды сөзін батырдың анасы Аналықтың аузына салады. Ол 
сапарға аттанып бара жатқан баласына берген бата-тілегінде:

Қаралдының қызығын 
Қарық боп көрер сәтті бер... 
Қаралдымның жұлдызын 
Оңынан туғыз, Қамбар-ау! – 

дейді. Бұл жердегі қаралды сөзі – В.Радловтың көрсетуі бойын-
ша, қазақ тілінде «таяныш, үміт артқан тірек» мағынасында балаға 
қатысты айтылатын сөз, ал Л. Будагов башқұрт, татар тілдерінде бұл 
тұлға «1) аула ішіне салынған қосалқы құрылыс, үй» дегенді білдіреді 
дейді (Будагов, II, 47). Демек, М.Әуезов бұл сөздің ертеректегі қазақ 
тіліндегі мағынасын (Радлов көрсеткен) пайдаланған.

ҚАРА ОРМАН, ҚАРА ОРЫН. 1723 жылғы қазақ халқының басы-
на түскен атақты ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама босқынында 
шыққан «Қара таудың басынан көш келеді» деген өлең тексінде:

Қарындас пен қара орман қалғаннан соң, 
Мөлтілдеп екі көзге жас келеді, – 

деген жолдар барын екінің бірі біледі. Осы жолдар кейбір басы-
лымдарда «Қарындас пен қара орын қалғаннан соң» деп берілген 
(Сейфуллин, VI, 41). Қара орын деген тіркесті «Тауарих хамса»-дан 
да кездестіреміз:

Қарақыпшақ Қобыланды
Қара орыннан айырылды. 

Бұл екі түрлі тіркестің қара орман варианты жиірек кездеседі. 
Мысалы, Махамбетте:

Жаудан аман жан қалса, 
Қара орман малым садаға...
Қатын-бала, қара орман 
Баршасын жауға алдырған.

Қара орман тіркесі қазақ тілінде «мал, мүлік» деген мағынаны 
береді дегенді В. Радлов сөздігі көрсетеді. Өткен ғасырдағы өзге 
сөздіктер де қазақ тіліндегі қара орман тіркесін «барша байлық» 
деп танытады (Кирг.-русск. сл., 1897). Шындығында да, мұндағы 
орман сөзі – ағаш өскен орман емес, контекске қарай, В. Радлов 
көрсеткендей, «мал-мүлік» деген ұғымда деп түсінуге болады.
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Ал қара орын варианты «мекен, қоныс» деген ұғымды береді. 
Монғол тілінде орон сөзі «ел, мемлекет, өлке, жер, территория» де-
ген мағыналарды береді. Көптеген сөздің түркі-монғол тілдеріне 
ортақтығын, әсіресе, мағыналары күңгірттенген сөздерді монғол 
тілінен табуға болатындығын ескерсек, бұл жердегі орын сөзін 
«ел, мемлекет, ел мекендеген территория» деген мағынадағы түркі-
монғол сөзі деуге болады. Және бір жорамал: қара орун тіркесі XI 
ғасырдағы Қашқари сөздігінің көрсетуіне қарағанда, ертеректегі 
түркі тілдерінде ауыспалы мағынада «мола» ұғымында қолданылған. 
Сонда «Қарындас пен қара орын қалғаннан соң» деген өлең жолын 
«ағайын-туыс (қарындас бұл жерде «туыс») пен ата-бабаның сүйегі 
жатқан жерді тастап кеткеннен соң» деп те түсінуге болады. Қазақтар 
үшін ата-баба сүйегін тастап кету – ең ауыр зобалаңның зардабы 
болмақ. Сірә, мал-мүлікті қалдырып кетуден гөрі, қара орынды – ата-
баба жатқан жерді қалдырып босу – қазақ халқына ауырырақ екендігі 
сөзсіз.

Қазақ тілінде қара орын тіркесін хан тағы тіркесінің синонимі 
ретінде жұмсау да кездеседі. Дулат Бабатайұлы:

Қымызы бар хош алса, 
Дүрдиісіп мінгендей 
Қара орын – хан тағына, – 

дейді. Бұл жердегі қара орынның мағынасы «мемлекет» дегеннен 
ұзап кетпейді. Тақ та – мемлекетті билеудің белгісі ғой. Бірақ орын/
орон сөзінің бұл мағынасы қазақ тілінде күңгірттенгендіктен, ол ор-
ман болып өзгеруі, одан барып қара орман тіркесінің «мал-мүлік» де-
ген мағынада жұмсалып кетуі әбден ықтимал немесе қара орын мен 
қара орман тіркестерінің екеуі о бастан екі бөлек қалыптасқан болуы 
да мүмкін. Тіпті болмаса орман сөзінің «мал-мүлік» деген қосымша 
мағынасы да болуы ғажап емес, өйткені біз бұл күнде көптеген 
сөздің бір кездердегі тура не ауыспалы мағыналарының бәрін түгел 
біле бермейміз. Сондықтан қара орман тіркесінің этимологиясы мен 
мағыналарын (ертедегі) іздестіре түсу артық емес.

ҚАРАШЫ. Қазақтың мақал-мәтелдері мен өткен ғасырлардағы 
ақын-жыраулары тілінде қарашы/қараша сөзі жиі кездеседі:

Уақытыңыз толғанда, 
Қарашаң қашар қасыңнан... (Бұхар).
Ханның жақсы болмағы – 
Қарашының елдігі (Бұхар).
Жай-қоныстан айырылып,
Мен бір қаңғып жүрген қарашы (Махамбет).
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Қарашы сөзі мақал-мәтелдерде көбінесе хан сөзімен қатар жүреді: 
«Хан – қазық, қарашы – азық»; «Хан қасында қарашың болса, қара 
жерден кемең жүрер»; «Ханды Құдай алайын десе, қарашысымен 
қас болар»; «Ханның ісі қарашыға да түседі». Бұл мақал-мәтелдерге 
қарағанда, қарашы – хан қасындағы адам, яғни қарашы сөзі «ханға 
қызмет ететін, соған бағынышты, бірақ саяси-праволық және эконо- 
микалық жағынан басы азат әлеуметтік топ өкілі» дегенді білдірген 
тәрізді. Өткен ғасырдағы қазақ тілінің лексикографтары қарашы  
сөзін «қол астындағы, бодан адам» (подвластный, подданный) деп 
аударады (Кирг.-русск. сл. 1987). Бұл – қарашы сөзінің жалпы мағы- 
насы, ал дәлірек анықтасақ, белгілі бір хандықтың, патшалықтың 
қол астындағы бағынышты кез келген адам қарашы деп аталмаған, 
ханға тікелей қызмет еткендер қарашы болған. Тарғын батыр өз ха-
нына ренжіп:

Қадір білмес сен итке
Қарашы болып ие етемін, – дейді.

Орта ғасырларда қарашы деп ханның (әміршінің) қасындағы 
сановниктерді, кеңесшілерді (бұлар да тақта отырған ханға ақылы- 
мен қызмет ететіндер ғой) атаған. Қазақ хандарының тарихын зерт-
теген В.В.Вельяминов-Зернов былай деп жазады: «Қырымда қарачы 
дегендер – басты-басты ақсүйектер әулеттерінің бектері және хан-
ды сағалаған адамдар. Қырымдағы сияқты, қарачылар Қазанда да 
болған, ноғайлыларда да болған... Жылнамаларда орыстың ең үлкен 
чиновниктерін де қарачылар деп атайды» (Вельяминов-Зернов, 409). 
Қасым (ордасының) ханы Оразмұхамедтің (қазақтың сұлтаны, 
Тәуекел ханның немесе інісі) оң тізесін басқан (тақтың оң жағында 
отыратын) жалайырдан шыққан биі, шежіреші Қадырғали Қосымұлы 
өзін «Оразмұхамедтің қарашысымын» дейді.

Қарашы (харачу) сөзі монғол тілінде де болған. Әуелде харачу  
деп Шыңғысхан әулетіне жатпайтын адамды немесе руды атаған. 
Кейін келе монғол тілінде де бұл сөз «қара халық, бұқара» деген мәнде 
жұмсалатын болған. Демек, қарашы сөзінің «қожасының шаруасын 
шаруалаушы, жалшы» мағынасы тіпті бертінде, хандық дәуір өткен 
соң пайда болғанға ұқсайды. Бертінгі заманда қазақ қоғамындағы 
байлар мен ел билеушілердің әлеуметтік-экономикалық салмағы ар-
тып, енді олар да өз айналасына бұрынғы хандар сияқты қызметкер 
топты ұстай алатын болған. Бұл қызметшілердің бірқатары бұрынғы 
дәстүрмен қарашы (қараша) аталса, енді бірқатары байғұс, қоңсы, 
жалшы сияқты аттарға ие болған тәрізді (байғұс сөзі қазірде «бей-
шара» мағынасында қолданылатын болса, күні кешеге дейін бұл сөз 
«жалшы, қызметші» мағынасында да жұмсалып келген).
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Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі қараша сөзін «ескі бай ауылдың, 
әлді, мықты жуандардың, атқамінерлердің (?) төңірегіндегі кедей-
кепшіктер» деп анықтайды (ҚТТС, 11, 1961, 40). М. Әуезов бұл сөзді  
«бағынышты, тәуелді жай кісі, қызметші» мәнінде жұмсаған 
(Жанпейісов, 81). Ал қазақ ауыз әдебиеті мен XV-XVIII ғасырлардағы 
өлең-жырларда қарашы сөзі «ханға қызмет етуші, соның құзырындағы 
адамы» деген мағынада қолданылған.

ҚАРУЫН ҚАЙТАРУ. ЕРУЛІГЕ ҚАРУЛЫ. Әдеби тілде 
де, күнделікті сөйлеу тілінде де жиі қолданылатын бұл тұрақты 
тіркестердегі қару, қарулы деген – қандай сөздер? Қару – түркі-
монғолдың ортақ сөзі болу керек. Қару монғол тілінде «жауап, 
қайтарым» деген мағынаны береді. Бұл сөз хоруй түрінде якут тілінде 
де осы мағынада келеді. Сонда қаруын қайтару – «бір нәрсенің жа-
уабын (есесін) қайтару (беру)» деген ұғымда қолданылатын күрделі 
сөз болып шығады. Еруліге – қарулы дегенде де қарулы сөзі «жа- 
уап, қайтарым» деген мағынада келіп тұр. Ерулі сөзі де монғол 
тілімен іліктес болар, мұнда эре(х) – «1) іздеу, сұрастыру, 2) сұрау, 
тілеу» мағыналарында қолданылатын етістік. Оның ырықсыз етіс 
түрі эрүүле(х) – «іздету, сұрастыру, сұрату». Демек, еруліге қарулы 
– «сұратқанға – жауап, іздегенге, сұрағанға – қайтарым». Не бол-
маса ерулі сөзі «біреудің жолына тосқауыл болып, кес-кестеу» 
мағынасындағы ээрэ(х) етістігіне қатысты ма екен? О баста «жо-
лыма бөгет болып тұрсаң, соған жауап ретінде есесін қайтарамын» 
деген мағынада қалыптасқан тіркес болуы да мүмкін. Қайткенде де 
қазақ тілінде қар- етістігінің «жауап, қайтарым» мағынасы болғаны 
байқалады, оған қарым, қарымта, қарымжы, сыйға сый көрсететін 
салт атауы болып келетін қарулық сөздері куә (дәлел). Бұлардың 
барлығында да «жақсылыққа жақсылықпен, жаман іске жамандықпен 
қайтарылатын жауап, қайтарым» мағынасы бар.

ҚАРЫНДАС. Қарындас сөзі бүгінге дейін екі мағынада қолда- 
нылады. Осы күнгі әдеби нормадағы актив мағынасы – «ер адамның 
жасы кіші әйел жынысты туысқаны» және «жалпы ер адамға бай-
ланысты айтылғандағы жасы кіші әйелдің атауы». Бұл сөздің түпкі 
мағынасы, көне түркі жазба нұсқаларында көрсетілген мағынасы 
– «туысқан адам, бір жұрттың адамы». Қазақ тілінде де бұл сөз 
бұрын жалпы «туысқандар, руластар, аға-іні» деген ұғымда жиірек 
қолданылған. Мысалы, Асанқайғының:

Ол күнде қарындастан қайырым кетер, – 
дегенінде де, Шалкиіздің:
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Жайыңды білген қарындас, 
Ол қарындас әм жолдас, – 

дегенінде де бұл сөз – әйел жынысты адам туралы емес, жалпы 
туысқандар, жақындар туралы. Махамбеттің:

Тар қолтықтан оқ тисе, 
Тарыққанда қайрылар 
Қарындасым менде жоқ, – 

деп отырғанында, ол әйел жынысты жасы кіші туысын емес, өзінің 
соңына еретін, өзіне демеу болатын туыстарды, руластарды айтып 
отыр, яғни ол өзі бастаған көтеріліс ісі үшін «жолы жіңішке» әйел 
туысын емес, өзін қостайтын қалың ағайын туыстарын іздеп отыр.

Абай да бұл сөзді бірнеше рет жалпы «ағайын, туыс, рулас, тіпті 
ұлттас» мәнінде қолданады: «Қарындас қара жерге тыға алмай жүр» 
(Абай, І, 34). «Осы қуаныш бәрі де – қазақ қарындастың ортасында».

Өткен кезеңдерде қарындас сөзінің осы күнгідей «әйел жыныс- 
ты жасы кіші туысқан» мағынасы да жиі қолданылған. Мысалы, 
«Қобыландыдағы»:

Қыздың аты Қарлығаш
Қобыландыға қарындас, – 

дегенін ескерелік. Қарындас сөзі жалпы «туысқандар, руластар (бір 
жұрттың адамдары)» деген мағынамен қатар, одан да гөрі жақындау 
туыстықты – аға-інілікті білдіру үшін де қолданылған. Бұл, әсіресе, 
орта ғасырлардағы түркі ескерткіштері тілінде айқын көрінеді. 
(Фазылов, II. 603. Құрышжанов, 158, Боровков. Тефсир, 200). Көне 
түркі тілдерінде қарундаш/қарындаш сөзі «бір құрсақтан шыққан аға-
іні» дегенді білдірген (ДС, 427). Бұл фактілерге қарағанда, қарындас 
сөзінің о баста «бір құрсақтан (қарын сөзінің «құрсақ» мағынасы 
да болған) шыққан аға-іні, қарындас, сіңлі» деген нақты мағынаны 
бергені, оның «жалпы туыс, рулас, елдес, жұрттас» мағынасы ауы-
спалы екендігі, бұл мағына, әсіресе, орта ғасырларда, қазақ тілінің 
ертерек кезеңдерінде активтенгені байқалады. Мысалы, XVI 
ғасырдың соң кезіндегі қазақ тілі ескерткіші – жалайыр Қадырғали 
бидің шежіресінде қарындас сөзін «руластар, туыстар» мағынасында 
қолданады да «жасы кіші әйел бала» деген ұғымды қыз қарындаш 
деп береді: «Қутуқут нойан(ның) бір анадан екі қыз қарындашы бар 
еді» (Жами‘ат-тауарих, 1851, 79).

Қарындас сөзін «туыс, ағайын» мәнінде поэтикалық элемент 
ретінде қолдану қазірде де бар. Әсіресе, тарихи оқиғаларды сурет-
теген шығармаларда, эпостардың негізінде жазылған пьесаларда 
қазіргі жазушылар қарындас-ты «ағайын, туысқан» деген ұғымда 
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орынды, ұтымды пайдаланады. Мысалы, М.Әуезовтің «Қарақыпшақ 
Қобыланды» драмасында, Т.Ахтановтың «Ант» драмасында т.б. қарын- 
дас – «бір жұрттың, бір рудың, тайпаның адамы, ағайын, туысқан».

Ана тілінің әрбір сөзіне ерекше көңіл қойып, оның бұрынғы-соңғы, 
ауыспалы-тура мағыналарын жақсы білетін адамдарға қарындас 
сөзінің «ағайын, туыс» деген мағынада да қолданылатындығы  
даусыз әрі белгілі жайт болса да, мұны сөз етіп отырған себебіміз 
– қарындас сөзінің әйел балаға ғана қатысты айтылатын осы күнгі 
актив мағынасын ғана түсінетіндер арамызда жоқ емес екендігінен 
шығып отыр. Қалың жұртшылық, оның ішінде жастар түгіл, кейбір 
тіл зерттеушілердің өздері осы қатардан көрініп қалады. Мысалы, тіл 
маманы – Ғ.Мұсабаев «ауру – астан, дау – қарындастан» деген мәтел 
әйелге қатысты айтылған дейді: «Жасырын сырын жатқа шығармай, 
құпия ұстауда ерлерді ардақтап, сыр ашылып, қала талқандалып, ел 
күйресе, оның айыпкерін әйелден, әсіресе, хан қызы ханшадан (?) не-
месе ханымнан іздеген де соған аударған, сондықтан «ауру – астан, 
дау – қарындастан», «әйел – дұшпан» деген мақалдар сақталған», – 
деп жазады (Ғ.Мұсабаев, Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. 
Алматы, 1966. 6). Әрине, бұл – жаңсақ пікір.

ҚАС: ҚАС(А) БАТЫР. ҚАС(А) СҰЛУ. «Қамбар батыр» жырында:
Қаса батыр майданда 
Диірмендей дөңгелер, – 

деген жолдар бар. Абай да бұл сөзді қаса сұлу деген тіркесте 
қолданады. Мұндағы қас(а) сөзі бұл күнде «өте, нағыз, тым, аса» де-
ген мағынадағы күшейткіш мәнді үстеу деп танылады. Түптөркінін 
іздесек, бұл сөз көне түркі тілдеріндегі қашығ «айрықша көзге 
түсетін» және «мықты, күшті» деген сөз емес пе екен деуге болады. 
Бұл сөздегі ш дыбысының қазақ тіліне келгенде с-ға айналып кетуі 
және соңғы ығ сусымалы дыбысының түсіп қалуы – табиғи құбылыс. 
О баста қас батыр, қас сұлу, қас жүйрік «көзге түсетін, айрықша» 
деген жағымды мәндегі тіркестерде қолданыла келе, кейін қас надан, 
қас жауыз сияқты о да көзге түсетін, ерекше көрінетін жағымсыз 
адамдарды да атап кетсе керек деп тошпылаймыз.

ҚАТТАНУ. Жауға аттанардағы батырдың портретін бергенде, 
қазақ эпостарында:

Қатуланып, қаттанып, 
Буырқанып, бұрсанып, 
Мұздай темір құрсанып, – 
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деп келеді. Осындағы қаттану сөзі бұл күнде қолданылмайды. 
Көне түркі тілдерінде қатлан- сөзінің бір мағынасы – «мықты болу, 
қатаю». Осы мағынада қатығлан- сөзі де қолданылған. Түбірі – 
қатығ (қазақша қатты). Қазіргі нормамызбен айтсақ, қаттану сөзі 
қаттылану болар еді. Ал бірақ қаттану тұлғасы – өте ертеден, яғни 
етістік жасайтын жұрнақ қатты түбіріне емес, қат(ығ) түбіріне 
жалғанған кезден келе жатқан көне сөз.

Осы тұлғаның қатулану варианты және бар. Ол да қатығ 
тұлғасынан жасалған. Тағ ~ тау, бағ ~ бау деген сөздердегі сияқты 
ғ дыбысы сонор у дыбысына айналған (ауысқан): қатығ>қатыу. Ал 
қазіргі емлеміз бойынша жазылуы – қату (+ла + н + у). Қатулану 
сөзінің о бастағы «қатты, берік болу, күшті болу» деген мағынасына 
үстеме «қатты ашулану, буырқану, айбат шегу» деген ауыспалы 
мағынасы да бар. Бұл екі тұлғаның плеонастық құбылыс жасап 
(яғни бір мағынадағы екі сөздің қатарынан айтылуы), қабаттаса да 
қолданылған жерлері кездеседі. Мысалы, «Қобыланды» жырында:

Қабағынан қар жауып, 
Қатуланып, қаттанды, – 

деп келеді. Қаттану етістігі көрсетілген мағынада жеке де қол- 
данылады. Мысалы, «Ер Тоған батыр» жырында:

Сонда ханың қаттанып, 
Жеңсіз берен бұл киді, – 

деген жолдарды оқимыз.
Сөйтіп, қаттану сөзінің мағынасы «мықты болу, берік болу, 

қатаю», ал қатулану сөзі – қаттану сөзінің морфологиялық вариан-
ты, яғни өзгеше тұлғаланған түрі.

 
ҚАУҚЫЛДАСУ. Мағынасы түсінікті сөз: «Түсіндірме сөздік» 

мұны «қауқылда- етістігінің ортақ етіс тұлғасы» деп береді. Ал 
қауқылданы «1) ашық-жарқын салдырлап сөйлеу, аңқылдау,  
2) қалбалақтау, далбалақтау» деп түсіндіреді. Бірақ сөздің қауқыл 
деген түбірі тілімізде жоқ. Бұл парсы тіліндегі «у-шу» деген 
мағынадағы ғауға сөзі болуы керек, сөз түбіріне зат есім жасайтын 
түркілік -ыл жұрнағы жалғанып, ғауғыл >қауқыл болғанға ұқсайды, 
ал -да – есімнен етістік тудыратын жұрнақ, демек, о баста қауқылдау 
«улап-шулау, бейберекет қатты дауыс шығарып (салдырлап) сөйлеу» 
дегенді білдіре келіп, бара-бара мағынасы «жұмсарып», «сыпайыла-
нып», «ашық-жарқын сөйлесу» дегенге көшкен сыңайлы. Дегенмен 
қауқылдау – жай ғана ашық-жарқын сөйлеу емес, салдырлап, 
қаттырақ дауыстап сөйлесу дегенді білдіретін сөз болып қалыптасқан 
деп шамалауға болады. 
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ҚОЙШЫ-ҚОЛАҢ. Екінші компоненті жеке қолданылмайтын, 
мағынасы күңгірт қос сөздердің бірі − осы. Қосақтала жұмсалып, 
жымдасып, сіріленіп кеткен сөздердің дені, әдетте, бірі-біріне 
мағыналас болып келетіні мәлім. Демек, қолаң тұлғасын не көне 
сөздер қорынан, не өзге тілдер қазынасынан іздеу керек болады. 
Сірә, бұл дыбыстық тұлғасы едәуір өзгерген парсының ғолам сөзі 
болуы керек, бұл − «құл, жалшы» деген мағынаны білдіретін сөз. 
Сонда қойшы-қолаңымыз «қойшы-жалшы» деген жинақтау ұғымын 
беретін қолданыс болып шығады. Сөздердің қолданыс тарихында 
қос сөздер болып қалыптасқан бірліктердің бір сыңары бөгде тілдік 
(парсылық, арабтық, монғолдық, бірен-саран қытайлық) болып, ерте-
ректе қалыптасқан фактілер едәуір. Олардың пайда болу уәждері мен 
кезеңдерін, семантикалық қозғалысын зерделеу – аса қызық та, қажет 
те қарекет болмақ.

ҚОМ СУ. ХV-ХVІ ғасыр жырауларының өлең-толғауларында:
Қоғалы көлдер, қом сулар
Кімдерге қоныс болмаған (Шалкиіз); 
Қоғалы көлдер, қом сулар 
Қоныстар қонған өкінбес (Доспамбет), – 

деген жолдарды оқимыз. ХV-ХVІІІ ғасырларда жасап өткен ақын-
жыраулар мұралары жарияланған басылымдардың барлығында 
дерлік бұл өлең тармағы «қоғалы көлдер, құм сулар» болып жазылған. 
Дұрысы – қом сулар болуы керек. Қом сөзінің қазірде біз білетін 
мағыналары: «1) түйе өркештерінің түп жағындағы тұтаса біткен 
жота майы, 2) түйеге жүк арту үшін, оның қос өркеші мен жотасын 
(қомын) орай салынған қабат-қабат киіз» (ҚТТС, т.6. 308-б.).

Бұл тұлғаның (сөздің) мағыналарын іздей түссек, алтай тілінде 
ол «толқын» деген ұғымды да береді екен (Радлов. Опыт словаря… 
т. ІІ, ч.1). Толқын тұрды дегенді қом кірді дейді. Қомды тұлғасы 
«толқынды» дегенді білдіреді. Қом сөзінің Сібір түркілеріндегі 
«толқын» мағынасы – төлтума түркі сөзі ме, кірме сөз бе, оны біз 
айыра алмадық, бірақ әйтеуір бар сөз. Сірә, көне түркі сөзі болуы 
мүмкін. Қазақ ру-тайпалары тілінде де бір кезде «толқын» мағынасын 
білдіретін қом сөзі тек қом су деген тіркес аясында қалған болса ке-
рек деп жорамалдаймыз. Сонда мағынасы «қоғалы көлдер, толқынды 
сулар» деген бейнелі тұрақты тіркес болып сақталып қалған деу-
ге болады. Қоғалы көл – тыныш кішкене көлдер, ал толқынды су-
лар – үлкен өзендер мен теңіздер болмақ. Әдетте өте көне сөздер 
мен кейбір ертеде енген кірме сөздер («ауыс-түйістер») көбінесе 
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тұрақты тіркестер құрамында, мақал-мәтелдерде «консервіленеді». 
Заман өткен сайын мағынасы ұмыт болған сөз тұлғалық жағынан да 
өзгеріске ұшырайды, түсінікті сөзбен алмастырылады. Қом «толқын» 
сөзі кейінгі замандағы қазақтар үшін әбден таныс құм тұлғасына 
ауыстырылған, бірақ құм су деген тіркестің мағынасы түсініксіз. 
Әдетте ауыз әдебиеті үлгілері мен ертедегі ақын-жыраулар туынды-
ларында әр алуан эпитетпен келген су деген сөз образы жиі кездеседі: 
«Ауан,ауан, ауан су»; «Айдынды сулар, аймақ көл, тасыса төңбек 
келтірер» (Шалкиіз); «Тоғай,тоғай, тоғай су, тоғай қондым өкінбен» 
(Доспамбет); «Қарқын су келіп қаптады» («Қамбар батыр»). 

Жалпы қазақтың ескідегі поэзиясында су (өзен, көл, дария) 
белгілі бір образды («мекен», «қоршаған табиғат», «табиғат күші» 
т.т. сияқты) білдіруге бейім тұрған. Сондықтан «толқын ұрған» да-
рия – Еділ мен Жайық сияқты (Шалкиіз, Доспамбеттер жасап өткен 
өлкедегі) мол сулы өзендерді «қом су» деп бейнелеп атаудың болуы 
заңды. Сөйтіп, «қоғалы көлдер, құм сулар» деген өлең жолын «қом 
сулар» деп жазып, осылай оқыған дұрыс. 

ҚОРАМСАҚ, ҚЫЛШАН. Қорамсақ – садақ оғының қабы. 
Эпостар тідінде қорамсақ пен садақ сөздері синонимдік қатар түзеді. 
«Оқ қабы» мағынасында ілгеріректе қылшан сөзі де қолданылғанын 
көреміз. Мысалы, Қазтуғанда:

Қарағайдан садақ будырып, 
Қылшанымды сары жүн оққа толтырып, – 

деген толғау жолдарын табамыз.
Садақ сөзінің «оқ қабы, жақ қабы» мағынасында қолданылғаны 

туралы «Садақ» деген сөзтізбеден қараңыз. Мысалы, Қобыланды ба-
тыр:

Садақтың бауы сартылдап, – 
деп суреттелсе, мұндағы садақ – белге байлап алған жақ және оқ қабы. 
Бұл сөздердің морфологиялық құрамын талдап, түптөркінін ашып 
берген – зерттеуші Ә. Қайдаров. Ол Халықаралық Алтаистика конфе- 
ренциясының 1972 жылы Вена қаласында өткен XV сессиясында 
қазақ тіліндегі қару-жарақ, сауыт-сайман атаулары жөнінде арнайы 
баяндама жасап, қорамсақ сөзінің құрамындағы сақ элементі – бір 
сөз түбірінің йа/йақ/жа/жақ, са/сақ сияқты варианттарының бірі 
дейді, ал қылшан сөзі қыл (аттың құйрығы не жалының қылы) сөзіне 
«ыдыс, қап» мағынасындағы шан сөзі немесе -шан (-шын, -шін) 
жұрнағы қосылып жасалған сөз болу керек дейді (Қайдаров, 31-
32). Орыс тіліндегі осы мағынадағы колчан сөзі – түркі тілдерінен 
шамамен XIII-XV ғасырларда енген сөз (Шипова, 193).
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Бір көңіл аударатын нәрсе – қорамсақ сөзі қорам тұлғасында да 
қолданылған. Мысалы, «Қыз Жібек» жырында:

Енді қолын алғанша, 
Қорамға қолын салғанша, – 

деп келеді. Бұл мысал қорамсақ сөзінің құрамы қорам+ сақ деген екі 
бөлек сөзден тұратындығын, оның сақ компонентін қоспай да «оқ 
қабы» ұғымын бере алатындығын аңғартады.

Осы сөздің қорамса варианты және болған. «Ақжонасұлы Ер 
Кеңес» деген жырда:

Қорамсаны қолға алды, 
Атайын деп оңдалды, – 

деп келген жолдарды кездестіреміз. Бұлар – емлелік қателер емес, 
біз әңгіме етіп отырған сөздің және оның құрамдарының бірнеше 
фонетикалық вариантта келген (са/сақ) бір сөзден пайда болғандығын 
көрсететін фактілер.

ҚҰДДЫ (ҚҰТТЫ) ӨЗІ. Әкесіне өте ұқсап тұрған баланы «құдды 
әкесі», «әкесінің құдды өзі» дейміз. Мұндағы құдды сөзінің түптөр- 
кіні хауд парсы тілінде өз деген есімдікті білдіреді. Сонда құдды 
өзі деген тіркес бір есімдіктің парсыша және түркіше аталулары 
қосарланып келіп (өзі өзі) «дәл өзі, нақ өзі, тап өзі» деген мәнде 
жұмсалып кеткен. Мұндай екі тілдегі бір мағына беретін сөздердің 
қатар қолданылуы – едәуір жиі кездесетін құбылыс. Мысалы, көр 
соқыр дегендегі көр – парсы тілінде «соқыр, соқыр адам» деген сөз, 
күрке тауық дегендегі алғашқы сөз де парсыша «тауық», сары уайым 
дегендегі сар – парсыша «уайым» т.т.

ҚҰР АТҚА МІНГЕНДЕЙ. Бұл – мағынасы айқын образды тіркес, 
«тынығып, сергіп қалу» дегенді білдіреді. Мұндағы құр ат дегеннің 
мағынасы – «ұзақ уақыт мінілмеген, семіз, тың ат». Құр сөзі «семіз, 
қоңды, мінілмеген» деген ұғымда жылқы баласының асау, айғыр 
сияқты атауларымен де, өзге атауларымен де келе береді. Құр сөзінің 
түпкі бір мағынасы монғол тілінде «өткен жылғы, былтырғы» дегенді 
білдіреді, осыдан келіп өткен жылдан мінілмей, қоңы сақталған 
малды хур тарга деп атайды, өткен жылдан күзелмеген жалды 
хур дәл дейді. Демек, құр сөзі түркі тілдерінде де мал атауларына 
қатысты келіп, тіркескенде, «өткен жылдан мінілмеген, демек, қоңы 
сақталған, семіз, тың» дегенді білдіретін болған. Бұл да түркі-монғол 
тілдеріне ортақ сөздердің кейбіреулерінің жеке тұрғандағы мағынасы 
сақталмай, тіркес құрамында тұрғанда сақталғаны байқалады.
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ҚҰРСАНУ. Батырлар жырында:
Буырқанды, бұрсанды,
Мұздай темір құрсанды, – 

деген клише (кәнігі сөз қалыбы) кездеседі. Мұндағы құрсану етістігі 
бұл күнде кемде-кем қолданылады. Бұл – көне түркі тілдеріндегі 
«белдік, белбеу» мағынасын беретін құр сөзінен жасалған құрсау 
етістігінің өздік етіс түрі. Құрса- құр + сау «белге байлау», құрсан- 
«бір нәрсемен белін байлау, белбеулену» дегенді білдіреді. Мұны ескі 
жырларда кездесетін «алтын белбеу құрсанып» деген сияқты өлең 
жолдары да дәлелдейді. Мұздай темір құрсану – «темірден (болат-
тан) жасалған қаруды беліне байлау, иығына асу, ілу» деген мәнде.

Осы түбірден жасалған құрсай сөзі де бар. 
«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында:
Құрсай садақ беліне ілер дейді, – 

деген жол бар. Мұндағы құрсай сөзінің мәнін «садақты беліне ілді» 
деген контекстің өзі ашып тұр. Қазіргі тілімізде бар құрсау сөзінің 
түбірі – құр, о бастағы тұлғасы – құрсағ («белдік, оралған, белдеулен-
ген нәрсе») деген есім сөз.

Шалкиіз жырау мен Махамбет ақындарда және «Ер Тарғын» жы-
рында келетін:

Аспанды бұлт құрсайды, 
Күн жауарға ұқсайды, – 

деген стереотип (клише, қалып сөз) жолдар бар. Бұл жердегі 
құрсайды дегеннің де түбірі – құр, одан құрса- етістігі жасалған, мәні 
«орау» (аспан адам баласының көзіне дөңгелек, төңкерілген дүние, 
оны қаптаған бұлт, кемпірқосақ сияқтылар аспанды орап алғандай 
болып көрінеді). Қазақ тілінің екі томдық түсіндірме сөздігі бұл 
жердегі құрсау етістігін «айналаны қоршау, торлау, қамап алу» деп 
түсіндіреді. Бұл – дұрыс, бірақ осы мағынасы – құрсау сөзінің ау-
ыспалы мәндегісі, яғни әуелдегі «белбеулену, белді орау» дегеннен 
туған (ауысқан) мағына.

Қазақ тіліндегі құр (бау), басқұр, ышқыр (іш + құр) деген сөздер 
де «белдік» және «айнала орау» деген мағынадағы құр сөзімен 
төркіндес екені айқын көрініп тұр.

Сөйтіп, құрсану сөзінің түбірі – құр («белді»)+са (етістік туды-
ратын жұрнақ) +н (етіс жұрнағы), мағынасы «белге байлау, белбеу-
лену». Бұл күнде құрсау сөзінің мағынасын «қоршау, торлау, қамап 
алу» деп түсінгендіктен, оны қоршау етістігімен алмастырып жіберу 
де кездеседі. Мысалы, эпостық жырлар мен Махамбет сияқты 
ақындарда бірнеше реттен кездесетін жоғарғы жолдардың:
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Күнді бұлт қоршайды, 
Күн жауарға ұқсайды,
Айды бұлт қоршайды, 
Түн жауарға ұқсайды, – 

деп жазылған түрлерін де ұшыратамыз.

ҚҰТЫ ҚАШУ. ҚҰТ ҚОНУ. ҚҰТТЫ БОЛСЫН. ҚҰТТЫҚТАУ. 
Бұл тіркестер – қазіргі тіліміз үшін жиі қолданылатын, мағыналары 
айқын, кәнігі сөздер. Бізді бұл жерде қызықтыратын – құт түбір 
сөзінің жеке тұрғандағы бұрынғы және қазіргі мағыналары. 
Түсіндірме сөздік құт сөзіне «береке, байлық, мол қазына» деген 
түсініктеме береді, құты қашты тіркесін «берекесі кетті, ұсқыны 
қашты» деп түсіндіреді.

Құт(ы) сөзі қазақ тілінде құтын алу, құты түсу деген тіркестер 
құрамында да келеді. Соңғы тіркестердегі құт сөзінің мағынасы 
басқашарақ: құтын алу – «қатты қорқыту, шошыту», құты түсу 
– «көңілі түсу, көңілі келу». Құт сөзінің көне түркі тілдеріндегі 
мағынасын іздестірсек, екі түрлі болғанын көреміз: бірі – «адам 
жаны, рухы, өмірлік күші (орысша «жизненная сила»), екіншісі – 
«бақыт, игілік; табыс, сәттілік».

Біздің байқауымызша, қазақ тіліндегі жоғарыда көрсетілген 
тіркестер осы екі мағынаның негізінде пайда болған: құты қашу, 
құтын алу дегендердегі құт(ы) «адамның ішкі жан күші, рухы» де-
ген мағынаға байланысты, яғни біреудің құтын ұшыру, құтын алу 
– «оның ішкі жан күшін әлсірету», яғни «қорқыту, шошыту» дегенді 
білдіреді. Ал құт қону, құтты болсын айту, құттықтау дегендер- 
дегі құт-тың негізі – «бақыт» мағынасы; құт қону – «бақытты болу», 
құтты мекен, құтты орын, құтты қонақ дегендер «құт-бақыт 
қонған мекен, орын», «бақыт әкелген қонақ» деген мәнде екені айқын. 
Құттықтау сөзінің де түп мағынасы– «бақыт, сәттілік», «табыс 
тілеу». Өзге кейбір түркі тілдерінде құттықтау сөзі құтлау («құт-
бақытқа сый көрсету, яғни оның пайда болуын тілеу») тұлғасында 
келеді (Ахметьянов, 34). Қазақ тілінде есімнен етістік тудырушы -ла 
жұрнағы құт сөзіне тікелей жалғанбай, оның құтлығ/құтлық де-
ген сын есім қалпына жалғанып жасалған: құттықта (құт + лық 
+ та) – «бақытты болуды қалау, тілеу». Ал түсіндірме создіктің құт 
сөзіне берген анықтамасындағы «береке, байлық» мағыналары түп 
негізіндегі «бақыт» мағынасынан ауысқан: береке мен байлық – 
бақытты құрайтын, бақыттылықты білдіретін нәтижелер.

Сөйтіп, бұл күнде құт/құты сөзінің ертедегі тура мағынасы 
көмескіленіп, одан туған ауыспалы мағынада қолданылатын тіркес 
компоненті және туынды сөздің негізі ретінде ғана сақталған.
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ҚЫТЫҚСЫЗ АРАЛАСУ. Ұлы Абайдың Лермонтовтан аударған 
«Теректің сыйы» атты өлеңінің ең соңғы шумағы:

Кәрі Каспий қара көк көзін ашты, 
Жылы жүзбен Терекке амандасты, 
Жыбыр қағып, қозғалып, сылқ-сылқ күліп
Қатынды алды, қытықсыз араласты, – 

деп аяқталады. Ақынның 1957 жылы жарық көрген екі томдық ба-
сылымында қыйтықсыз деп жазылған. «Абай тілінің сөздігі» бұл 
шумақта жазылған түрінше қитықсыз сөзін тіркемеген не қытық- 
сыз сөзіне қоспаған. Соңғы тұлға осы басылымда Полонскийден 
аударған «Жүректе көп қазына бар, бәрі жақсы» деп басталатын 
өлеңіндегі келген түрінде сөздікке енгізіліп, «шынайы, таза» деген 
мағына береді деп көрсетілген.

Көне түркі тілінде қыдығ – «1) бір нәрсенің шегі, шекарасы,  
2) өзен-су жағасы» деген мағынадағы сөз, ал қыдығсыз тұлғасы 
«шексіз, шетсіз» дегенді білдіреді. Қытықсыз араласу «ара-жігі 
білінбей, мүлде араласып кету» дегенге саятын сияқты. Бұл сөздің 
қазіргі кездегі «емін-еркін, ұялмай-қысылмай» деген ауыспа-
лы мағынасы «ара-жігі білінбей араласып жату» деген бастапқы 
ұғымынан ауысуы мүмкін.

МАЙДАН. Бұл сөзді қазіргі кезде көбіне-көп «ұрыс-соғыс бола-
тын (болған) жер» деп ұғамыз. Қазақ тілінің екі томдық түсіндірме 
сөздігі майдан сөзін «1) сұрапыл соғыс даласы, 2) белгілі бір 
бағытта әрекет жасау үшін біріккен әскери күш, 3) бір қолбасшының 
басқаруымен бірнеше армия құрамаларының қимыл-әрекет жасай-
тын ауданы» деп түсіндіреді (ҚТТС, 1974, II, 121). Бұл сөздің соңғы 
екі мағынасы Ұлы Отан соғысы кезінде пайда болған, орыс тіліндегі 
фронт сөзінің баламасы ретінде алынған жаңа мағына екені көрініп 
тұр.

Ал бұрынырақ қазақ тілінде майдан сөзі әрі осы күнгідей, «ұрыс, 
шайқас орны» әрі «көгал» және «алаң» деген мағыналарда жұм- 
салған. Мысалы, «Қыз Жібек» жырында өлейін деп жатқан Төлеген 
аспандағы алты қазды шақырып:

Қонар болсаң, жануар, 
Міне, майдан, міне, саз, – 

дейді. Мұндағы майдан да, саз да «көгал жер, көкорай шалғынды 
жер» дегенді білдіреді. Саз сөзі де екі мағынаны білдірген: бірі – 
«көгал, көкорай шалғынды жер», екіншісі – «балшық», қазіргі әдеби 
тілімізде саз – су араласып, балшыққа айналған топырақ» (ҚТТС, 
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1961, II 233). Қазақ ауыз әдебиетінде саз сөзі көбінесе 1-мағынада 
келеді. Мысалы, қыз Назымды алмаққа келген қалмақ ханы қыздың 
әкесіне:

Тікпекке ақ үй сұраймын 
 Ел қонбаған сазыңды, – 

дейді. Н.Ф.Катанов жинап бастырған қазақ мақал-мәтелдерінің 
ішінде «асылсаң – биікке, жығылсаң – майданға» деген мәтел бар. 
Мұндағы майдан сөзі де «ұрыс даласы» дегенді емес, «алаң» дегенді 
білдіреді. Майдан сөзінің осы күнгідей «ұрыс даласы» деген ұғымы 
да батырлар жырларында жиі кездеседі. Мысалы, «Қамбар батыр» 
жырында:

Олар майдан ішінде 
Түзетті бұлар ұрысты. 
Қылыш шауып, қан төгіп,
Қыздырыңдар ұрысты, – 

деген жолдарды оқысақ, мұндағы майдан – «ұрыс алаңы».
Сөйтіп, майдан мен саз сөздерінің осы күнгі әдеби тілімізде норма 

емес «көгал, көкорай шалғынды жер» және «алаң» мағыналары ескі 
жырлар мен мақал-мәтелдерде, сондай-ақ жергілікті сөйлеу тілінде 
кеңінен орын алған.

Майдан (егер өзі о бастан түркі сөзі болмаса) − парсы тілінен ен-
ген сөз, сөздіктердің көрсетуіне қарағанда, парсы тіліне араб тілінен 
енген.

МАҢҒЫСТАУ. Бұл жерде біз етістік маңғыста- тұлғасын сөз 
еткелі отырмыз. Махамбеттің бір өлеңі:

Маң-маң басқан сары атан 
Маңғыстап шығар өріске, – 

деп басталады. Мұндағы маңғыстап сөзінің түптөркіні мен мағына- 
сы туралы бізден бұрын қазақ сөздері тарихына үңіле жүретін ға- 
лымдар – Е.Жанпейісов пен Қ.Өмірәлиевтер айтып кеткен болатын. 
Соны қайталай еске түсіріп, өз тарапымыздан мысалдар қосып, осы 
сөзді және бір талдап өтпекпіз. Бұрын да дұрыс көрсетілгендей, бұл 
сөздің түбірі – маң. Көне түркі тілдерінде ман/маң сөзі «адым, жүріс» 
деген есім ретінде де, «адымдау, жүру, аяқ басу» деген етістік ретінде 
де жұмсалған. Осы түбірден маңы «адым», маңығ «жүріс» сөздері де 
жасалған. Көне түркілерде маң- деген етістіктің маңла- варианты да 
болған (ДС. 336-337). Тіпті қазақ тілінде маң-маң басу (маң-маң, маң 
басқан, шудаларын шаң басқан) тіркесінде келетін маң-маң тұлғасы 
да көне заманда қолданылған: маң маң, мұны «қазақша» тұлғаласақ, 
маң маңу болып шығады, яғни адым адымдау немесе адымдап жүру.
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Қазақ тілінде «адым» ұғымындағы маң деген зат есім де, онымен 
түбірлес маңу, маңлау деген етістіктер де ұмыт болып, қолданылмай, 
бұл сөздер тек маң-маң басу және маңғыста- деген тұлғаларда 
сақталған. Маң-маң сөзі басу, жүру сияқты қосалқы етістіктерсіз 
қолданылмайды, себебі маң сөзінің мағынасы күңгірттенген. Сол 
сияқты маң түбіріне етістік тудыратын -ғы жұрнағы жалғанып, 
маңғы- етістігі (қаңғы-, саңғы- дегендер сияқты) жасалған, оған 
-с жұрнағы қосылып, қайтадан зат есім туған, ал маңғыс есіміне 
-та жұрнағы жалғанып, екінші рет етістік пайда болған. Сөйтіп, 
маңғыста- (маңғыстау, маңғыстамақ) деген морфологиялық 
«қырық шекпен» киген сөз ғана сақталған.

Маңғыстау етістігінің мағынасы – көне түркідегі маң- етістігіндей 
«адымдау жүру», мүмкін, бұған «ілгері басу, өрістеу» реңктері 
қосылған болу керек. Қазақ тілінде маң-маң басу етістігі – белгілі 
бір «пропискасы бар» «паспортты» сөз, ол «пропискасы» – ақырын, 
байсалды түрде адымдау, мысалы, аяғын байсалды басатын түйеге 
айтылады (маң-маң басқан сары атан өріске маңғыстап шығады), 
егер бұл етістік адамға қарата айтылса да, әңгіме жай ғана адымдау 
туралы емес, аяғын «ақырын, байсалды түрде маңғаздана басу» жай-
ында болады. Сөйтіп, маңғыстау етістігі – «жүру, адымдау» дегенді 
білдіретін, бүгінде сирек қолданылатын, көбінесе образ үшін пайда-
ланылатын сөздердің бірі. Әдемі сөз, әсерлі сөз.

НАЖАҒАЙ/НАЙЗАҒАЙ. Нөсер жауын кезінде ауада электр 
зарядтарының бір-біріне соқтығысуынан пайда болатын күшті 
(құбылысты) нажағай немесе найзағай дейміз (ҚТТС, VII, 310). Бұл 
сөз қыпшақ тілдерінде сазаған тұлғасында да қолданылған. Сазаған 
сөзі «бұлт ішіндегі аждаһа» дегенді білдіреді. Демек, нажағай мен 
аждаһа/аждақай сөздерінің өрісі («туысы») бір: нажағай – «көктегі 
от болып жарқылдайтын қанатты аждаһа» деген сенімнен шыққан 
болар. Сондықтан бұл сөздің қару атауы ретіндегі найза сөзіне еш 
қатысы жоқ тәрізді. Зерттеуші Ә.Нұрмағамбетов найзағай сөзінің 
түбірі «жандыру» мағынасындағы монғолдың ноцоо(х) етістігі деп 
таниды (Нұрмағамбетов, 38). Бұл да – «жаны бар» болжам.

ОЙЫН. Бұл сөз ерте кездегі қазақ тілінде, оның ауыз әдебиеті 
үлгілерінде «соғыс, ұрыс» деген мағынада да жұмсалған. Мысалы, 
«Ер Шобан» толғауында батырлар айдап алып кеткен жылқының 
соңынан қуып келген Биғазыға Шобан: менің жиынымда (қосынымда) 
«түменді бұзған ерлер мен суырылып шабар батырлар бар» деп 
бірнешеуін атайды. Солардың бірі:
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Бір ойында алпыс ала балта сындырған
Айсаның ару ұлы – Қолай бар, – 

дейді. Мұндағы ойын деп тұрғаны – «ұрыс».
Ойын сөзінің батырлар жырларында жұмсалған сәттері бұл сөздің 

«ұрыс, соғыс» деген мағынасын тіпті айқын танытады. Мысалы, 
Қобыланды батырдың жауымен айқасын:

Қанжарменен қармасты, 
Семсерменен серместі, 
Сөйтіп ойын ойнасты, – 

деп суреттейді. Мұндағы ойын ойнау – нағыз «шайқасу, соғысу». «Ер 
Тарғын» жырындағы:

Толып жатқан қалмаққа
Тарғын салды ойынды, – 

дегенде де ойнап жүрген батыр емес, ұрыс салған батыр сөз болып 
отыр. Қатты шайқасатын қас батырды ойыны қатты жас арыстан 
деп бейнелейді. Ойын сөзі көбінесе «ұрысты, соғысты» деген мәнде 
ойын салды тіркесімен келеді.

Әрине, ойын сөзімен қатар ұрыс, соғыс, шайқас сөздері да 
қолданылған. Мысалы, «Қамбар батыр» жырында жау:

Бүркіттей жазып шеңгелін 
Салмаққа даяр соғысты... 
Қайратымыз аспайды 
Қылайық, десек ұрысты, – деп келеді.

Сол сияқты ойын сөзінің құда түсу, қыз ұзату, келін түсіру, жеңісті 
тойлау сияқты елеулі оқиғалар үстінде өткізетін сауық-сайранды да 
білдіретін мағынасы қатар жұмсалған. Мысалы, «Қамбар батыр» 
жырындағы:

Құда түсіп, құйрық жеп, 
Қыламыз қызық ойынды... 
Қырық күн ұдай тойым бар, 
Әртүрлі қызық ойын бар,– 

деген жолдарға назар аударалық.

ОҚУ. Емші бақсы-балгерлер адамды жылан шаққанда; оның уы-
тын оқып шығарады дейді немесе ауру адамды үшкіріп оқып емдейді 
дегенді де естиміз. Сондықтан оқы- етістігінің үшінші мағынасы етіп 
түсіндірме сөздік «ішінен дұға айтып арбау, дуалау, дем салу» дегенді 
көрсетеді.

Оқы- етістігінің көне түркі тілдеріндегі бір мағынасы «шақыру» 
болған: ол мені оқыды «ол мені шақырды» (ДС, 369). Оқычы, оқығучы 
сөздері «хабар беруші, жар салушы» дегенді білдірген. Осыдан көне 
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оқра- (қазақ тілінде оқыран-) деген жылқы малының үйірін, құлынын 
шақырғанда шығаратын дыбысын білдіретін туынды етістік жасалған. 
Демек, оқыран- да – «шақыру» деген сөз. Сонда жыланның уытын 
оқып шығару деген – о баста «сол уытты адам денесінен шақырып 
алып, шығарып тастау» деген ұғымда қолданылған сөздер. Бақсы-
балгердің үшкіріп оқып емдеуі де, ескі наным бойынша, адам бойына 
аурудың «иесі» кіргенде, адам ауырады, сол «иені» дуалап, үшкіріп 
шақыру (оқу) керек, сонда ол жазылады деп сенген.

ОРАЗДЫ, ЖИЫРЛЫ. Көне жырларда: 
Ораздының он ұлы
Жиырлының жалғызы, − 

немесе:
Ораздының ұлы өсер,
Жиырлының қызы өсер, −

деген жолдар бар. Мұндағы оразды сөзі «бақытты» деген сөз: ораз – 
парсы тілінде «бақыт» дегенді білдіреді. Ал жиырлы деген сөз ешбір 
түркі тілінде жоқ. Тегі, контекске қарағанда, бұл сөз жиырлы емес, 
черлі болуы керек. Араб жазуындағы бір таңба әрі ж, әрі ч дыбысын 
білдірген. Арабша жазылған нұсқадан қазіргі жазуға көшіргенде қате 
оқылып, қате жазылған болуы керек. Сонда: «бақыттының он ұлы, 
шерлі адамның (бақытсыздың) жалғызы» деген қарама-қарсы образ-
ды білдіретін сөздер болып шығады. 

ОРДАЛЫ ЖЫЛАН. Әдетте орда сөзін жеке алғанда ханның, 
батырдың т.б. ордасы, орталық мекенжайы деп түсінеміз, ал тарихи 
шығармаларда Алтын Орда, Ақ Орда сияқты хандықтардың атауын 
білдіретін сөз деп білеміз. Бұл күнде орда сөзі белгілі бір мемлекет 
басшысының қызмет бабындағы орталық мекенжайы деген мағынада 
қалыптаса бастады: «Ресей президентінің ақ ордасы, Қазақстан 
ІІрезидентінің ақ ордасы».

Ал ордалы жылан, ордалы құлан дегендердегі орда сөзінің 
мағынасы бұдан басқаша. Көне түркі тілдерінде орду сөзінің бір 
мағынасы «жылан, тышқан сияқтылардың індері мен басқа да жан-
жануарлардың тұрақтары» деген болған (ДС, 370). Сонда ордалы 
жылан – «белгілі бір жерде індері көп, шоғырланған жыландар, көп 
жылан», ордалы құлан – «белгілі бір аймақты жайлаған құландар 
үйірі» дегенді білдіреді екен.

ОРЫНДЫҚ. Қазірде өте түсінікті жиі қолданылатын сөздердің 
бірі – орындық. Ол – адам отыратын үй жабдығы (орысша стул). 
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Бұл сөз өткен дәуірлерде де болған. Көне түркі тілінде орунлуқ –  
«1) тақ, 2) тұрғы (бір нәрсенің тұратын, жататын тұрғысы)» (ДС, 372). 
Қазақ тілінде де ертеде орындық сөзі бір нәрсенің тұрғысы дегенді 
білдіргені байқалады. Махамбет өлеңінде кездесетін:

Орнықты қара сабадан 
Қымыз ішер күн қайда? – 

деген жолдардағы бірінші сөз орнықты емес, орындықты болуы 
керек, өйткені жерді азырақ шұңқырлап, үлкен сабаларды соған 
қоятыны белгілі, демек, осы шұңқыр – сабаның орындығы (тұрғысы) 
немесе саба қоятын төрт таған арнайы орындық та болған. Төсек те 
жалпы алғанда – тұрғы (жататын жер, орысша ложе), сондықтан жа-
татын кереует сияқты ағаш төсекті де ертеде қазақтар орындық деп 
атаса керек. Мысалы, Доспамбет жырау:

Зерлі орындық үстінде, 
Ал шымылдық ішінде 
Тұлымшағын төгілтіп, 
Ару сүйдім – өкінбен! – 

дейді. Мұндағы орындық деп тұрғаны – биік ағаш төсек, зерлі деп 
отырғаны – не өрнектелген (инкрустацияланған) төсек болар, не зерлі 
жамылғысы бар төсек болар, қайткенде де мұндағы орындық қазіргі 
отырғыш (стул) емес, төсек және ол төсек образ үшін алынып тұр.

ӨЛЕ ТОЙДЫ. Көбінесе күнделікті сөйлеу тілінде қолданылатын 
өле тою деген тіркес бар. Осыдан барып өлгенше жеді, өлгенше 
ішті деп те айта береміз. Бұлар – «мейлінше тою, көп жеу, көп ішу» 
деген мәнде айтылатын сөздер. Түптөркінін іздестірсек, мұндағы 
өле сөзінің «дүние салу, өлу» мағынасындағы өл- сөзіне еш қатысы 
жоқ екен. Өл- етістігі – саха (якут) тілінде «тою» деген сөз. Демек, 
ертедегі түркі тілдерінде қолданылған өл- «тою» сөзі мен қазіргі 
тіліміздегі той- сөздері плеонастық қатар түзіп, яғни екі тұлғадағы 
«тою» мағынасындағы екі сөз қатарласа айтылып, «мейлінше тою» 
мағынасын беріп тұр. Әрине, «тою» мағынасын беретін өле сөзі 
қазақ тіліне якут тілінен енген деуге болмайды. Бұл – сірә, өте ер-
теден қалған көненің көзі болар. Мұндай қалдықтар, сарқыншақтар 
(реликтілер) қазақ тілінде аз кездеспейді. 

 САҒЫНУ, САҚЫНУ. Бұхар жырау Абылай ханға:
Басына мұнша көтерген 
Жұртыңа жаулық сағынба, – 

деп ақыл айтады. Мұндағы сағыну сөзі – «біреуді көруге аңсау» 
мағынасындағы сағыну сөзімен бір емес. Бұл жерде сағыну сөзінің 
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түбірі – сақ-. Көне түркі тілдерінде сақ- етістігі «ойлау, толғану, түю» 
дегенді білдіреді, ал осы түбірден жасалған сақын- етістігінің бір 
мағынасы «ойлау, есептеу» болған (ДС, 486). Бұл тұлғаның «ойлау,  
ойлану, ниеттену» мағынасы ертеректегі қазақ тілінде де жұмсалға- 
нын жоғарыдағы Бұхар толғауы танытады. Жаулық сағыну тіркесі, 
осы күнгі тілімізше айтсақ, жаулық ойлау дегенді білдіреді.

Сақын- етістігінің мағынасы – «сақтану». Көне, орта ғасырлардағы 
түркі тілдерінде «сақтану, қорғану» мағынасында қолданылған 
сақын- тұлғасы ертеректегі қазақ тілінде де орын алған. Оған Шал- 
киізде кездесетін:

Алп, алп, ал сақын,
Аңдып жүрген дұшпаннан жүз сақын.
Күле кіріп, күңіреніп
Шыққан достан мың сақын, – 

деген жолдар мысал бола алады. Махамбет ақынның:
Мен тауда ойнаған қарт марал 
Табаным тасқа тиер деп 
Сақсынып шыққан қияға, – 

деген жолдарындағы сақсыну сөзінің түбірі де сақын- болуы мүмкін. 
«Қорғану, сақтану» мәніндегі сақыну тұлғасы «күні кешегі» Махамбет 
заманындағы қазақ тілінде қолданыстан шығып қалып, ұмыт бола 
бастағандықтан, сақсыну деп өзгеріп айтылуы әбден ықтимал.

САДАҚ. ЖАҚ/ЖАЙ/ЖА. Бұл сөздер қазақ эпостарында да, XV-
XIX ғасырлардағы ақын-жыраулар тілінде де жиі кездесетін, қазірде 
көнере бастаған сөздердің қатарынан табылады. Садақ сөзінің 
синонимдері – жақ/жай/жа. Соңғы жа варианты қазақ тілінде са-
рыжа, бұхаржа сөздерінде сақталған.

Садақ (жақ) – ағаштан доғаша иіп немесе иілген іспетті екі 
бөлікті жалғастырып, екі ұшын қайыспен керіп, сол кермеге оқ (жебе) 
салып, тартып ататын, өте көне замандардан келе жатқан қару атауы. 
Садақ сөзі кейбір түркі тілдерінде қарудың өзін емес, оның қабын, са-
уытын білдіреді немесе жақтың бүкіл жабдығымен қоса аталған жал-
пы атауын береді. Ал қазақ тілінде садақ сөзі қарудың өзін де, жақ 
пен оның оғын салатын қабын да білдіргенін байқаймыз. Мысалы, 
Қазтуған жырауда: 

Қарағайдан садақ будырып, 
Қылшанымды сары жүн оққа толтырып, – 

деп келеді. «Қыз Жібек» жырында Қорен қалмақ:
Қарсы қарап тұра қап, 
Садақты қолға алады. 
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Толықсып тұрған баланы 
Толғап тартып қалады.

Бұл екі мысалда садақ – қарудың өзі, яғни жақ.
Сонымен қатар садақ сөзі жақтың өзінің қабын да білдірген. 

Мысалы, жырларда кездесетін бұлғары садақ, бұхаржай немесе көн 
садақты демесең, көпке тиер сөзім бар дегендердегі бұлғары садақ,, 
көн садақ тіркестері – былғарыдан жасалған (әлде бұлғарлықтардың 
үлгісімен жасалған ба?) және көннен жасалған қап (жақ салатын фут-
ляр).

Қазақ тілінде жақтың жабдығымен қоса алғандағы жалпы атауы 
ретінде қолданылуы да жоқ емес. Мысалы, Махамбеттің «беркініп 
садақ асынған» дегенінде ақын «жалпы қару (садақ) асынып, жауға 
аттану» дегенді айтып тұр.

Қазірде ұмыт бола бастаған бұл көне атауларды осы күнгі 
кітаптарда жаңылыс түсіндірушілік жиі кездеседі. Мысалы, 
Махамбет ақынның 1962 жылғы жинағанда жай – «садақ оғы» деп 
қате түсіндірілген. Бұл түсінік ақынның:

Толғай да толғай оқ атқан, 
Он екі тұтам жай тартқан, – 

деген жолдарына қарай айтылған. Бірақ бұл жердегі ақынның он екі 
тұтам дегені – оқтың ұзындығы емес, жақтың кермесінің (адыр- 
насының) өлшемін, яғни жақтың өзін айтқаны. Немесе «Қазақ совет 
энциклопедиясы» жақ сөзінің жай вариантын «жақтың оғы алысқа 
ұшатындықтан, жақты кейде «жай» деп атайды» деп түсіндіреді. 
Шындығында, бұл екеуі – бір сөз, яғни жақ пен жай параллельдері – 
түркі тілдеріне тән дыбыс алмасуларының (ғ~й) нәтижесі (Қайдаров, 
29). Сол сияқты бұхаржа сөзін «Батырлар жыры» атты кітаптың II 
томында (1961, 23-бет) «Бұқар қаласында жасалған сауыт (?)» деп 
түсіндіреді. Дұрысында, бухаржа және сарыжа сөздеріндегі жа 
компоненті – көне йа сөзінің қазақша варианты (сөз басындағы й 
дыбысының қазақ тілінде ж болып келетіні белгілі). Көне йа – жақ, 
йа кур- – «жай тарту, жақ ату», йа қурғучы – «жайшы, жақ атушы» 
(ДС, 221). Қару атауының бұл көне түрі қазақша бұхаржа, сары-
жа сөздерінде сақталған, осы сөздер келе-келе «жаңашаланып» 
бұхаржай, саржай, одан барып саржан түріне де көшкені және 
байқалады:

Бұлғары садақ, бұхаржай, 
Бұлғай тартты Ер Қосай,

«Ер Қосай» жырының келесі бір жерінде:
Алты атқа алған адырна, 
Он атқа алған бұхаржа, – 
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болып айтылады. Бір жырдың өзінде бірде бұхаржай, бірде бұхар- 
жа болып қолданылуы ұйқас шартына байланысты болып отыр: 
бұхаржай сөзін (тұлғасын) Ер Қосай сөзіне ұйқастыру үшін, ал 
бұхаржаны адырнаға ұйқастыру үшін алып отыр. «Ер Тарғын» 
жырындағы Ақжүніс сұлуды жыршы:

Қасы сарыжадай керілген, 
Кірпігі оқтай тізілген, – 

деп суреттесе, «Қыз Жібек» жырында сарыжа тұлғасы саржан бо-
лып кетеді:

Саржанның кірісі 
Тартуға келмей үзілді.

Сарыжа дегенді өткен ғасыр лексикографы Л.Будагов былай-
ша анықтайды: «Қазақша сарыжа, шағатайша сары йай – сүйекпен 
әшекейленген, сарыға боялған жақ» (Будагов, I, 686). Ал бұхаржа деп 
Орта Азия (Бұхар өңірі) үлгісінде жасалған немесе сол жақтан келген 
жақты атаса керек.

Сөйтіп, кермесіне (кірісіне, адырнасына) оқ (жебе) тіреп, тар-
тып ататын ағаштан жасалған (будырған) көне қару атауы XV-
XIX ғасырлардағы қазақ тілінде садақ, жақ, жай, жа деп аталған 
(соңғысы біріккен сөз құрамында ғана). Демек, әр тілдегі сөздердің 
семантикалық (мағыналық) даму заңдарына қарай, о бастағы бір сөз, 
мысалы, садақ сөзі бір тілде қарудың өзін, екінші бір тілдерде тек 
оның қабын, үшінші бір тілдерде қарудың өзін, жабдығын, сауытын 
(қабын) қоса алғандағы жалпы атауын білдіретін болып қалыптасқан. 
Қазақ тіліндегі садақ сөзі – осы үш мағынаның үшеуіне де ие болып 
қолданылып келген сөз.

Осы сөзді түбегейлі әрі қисынды талдаған ғалым – Ә.Қайдаров- 
тың пікірі орынды. Зерттеуші бұл сөздің түптөркіні түркі-монғол 
тілдеріне ортақ саа тұлғасы деп табады да, оның йә/йаа/жаа/чаа/һаа/
йей/жай/сай/чай/ жақ/сақ/чах/жайа/саға/даға т.б. деген құбылмалы 
фонетикалық варианттары бар екенін көрсетеді (Қайдаров, 28-29).

САЙЫП КЕЛГЕНДЕ. Бір әңгімені қорыта айтқанда, сайып кел-
генде деген тіркесті қолданамыз. Сайып сөзінің төркіні – сай- етістігі. 
Ол түрік, әзірбайжан тілдерінде «есептеу» деген мағынаны береді. 
Демек, сайып келгенде – «әңгіменің түйінін есептеп келгенде» деген 
мәнде қолданылатын сөздер екен.

САҚЕТЕР, САҚСЫР. Ертеде өткен Доспамбет жыраудың бір 
толғауында:
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Сақетер тиді саныма, 
Сақсырым толды қаныма, – 

дейді. Мұндағы сақетер, сақсыр сөздері – бұл күнде қолданылмай- 
тын бейтаныс атаулар. Контекске қарағанда, сақетер – қарапайым 
соғыс қаруының аты (сақ етіп тиетін нәрсе) немесе «сақ етіп тие- 
тін оқ» дегеннің образды атауы. С.Аманжолов «сақетер – әдеби тіл- 
дегі қылыш дегеннің орнына қолданылатын диалектизм, яғни 
Қазақстанның батыс өлкесіне тән жергілікті сөз деп таниды» 
(Аманжолов, 340).

Сірә, ұрыс, соғыс қаруларының атауын -ар/-ер жұрнақты есімше 
тұлғасымен беру – қазақ тілі үшін ертеден дағдыға айналған тәсіл 
болу керек. Мысалы, «Қобыланды» жырынан:

Шауып келіп Қараман
Безеу тісті кертартар 
Тас төбеге салады, – 

дегенді оқимыз. Мұндағы кертартар да – ұрыс қаруы. Соңғы дәуір- 
лерде пайда болған бесатар, алтатар деген атыс құралдарының ата-
улары да – осы тәсілмен жасалған сөздер.

Ал сақсыр сөзі тағы да контекске қарағанда, киімнің, оның ішінде 
не аяқкиімнің, не шалбардың атауы болса керек. Өйткені саннан 
аққан қан не шалбардың ішіне, не аяқ киімнің ішіне толады ғой. Бұл 
екі атаудың екеуі де өзге түркі тілдерінің, сондай-ақ көне және орта 
ғасыр түркі тілдерінің сөздіктерінде жоқ. Соған қарағанда, бұлар – 
қазақ топырағында туған образды тіркестер, образды атаулар болуы 
мүмкін. Эпикалық жырлар тілі бір нәрсені бейнелеп атауға, ойды об-
разбен беруге икем екендігі белгілі.

САЛАР. Ертеден келе жатқан «Сен салар да мен салар, атқа жемді 
(немесе тоқым) кім салар» деген мәтел бар. Мұндағы салар сөздері – 
қазақ тіліндегі сал- етістігінің есімше тұлғасы сияқты болып көрінеді. 
Шындығында, мұндағы үш рет қайталанған салар сөзінің соңғысы 
ғана – етістік, ал алдыңғы екеуі – есім сөз, ол – «басшы, бастаушы, 
бастық» деген мағынадағы парсы сөзі. Парсы тілінде жоғары әскери 
басшыны (орысша «главнокомандующий» дегенді) сипаһсалар деп 
атайды, сипаһ – «әскер, армия» деген сөз, сонда сипаһсалар – «әскер 
басы, армия басшысы» деген термин, керуенбасы дегенді каруанса-
лар деп атайды. Сонда жоғарыдағы қазақ мәтелі «мен де бастықпын, 
сен де бастықсың, атқа жем салып (немесе тоқым салып) қызмет 
ететін кім болмақшы» деген мәнді білдіреді.
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САЛУ. XV-XVI ғасырларда жасап өткен Шалкиіз, Қазтуғандар- 
дың мұраларынан сал- етістігінің бұл күнгіден өзгеше келетін «та-
стау, қалдырып кету» мағынасында қолданылатын тұстарын көреміз. 
Қазтуған атамекенімен қоштасқан толғауында:

Қайран менің Еділім,
Мен салмадым, сен салдың, – 

дейді, яғни «мен сені өз еркіммен қалдырып бара жатқаным жоқ, 
мен қалдырдым (кетуге мәжбүр болдым)» дегенді айтады. Мұны осы 
жолдардан кейінгі:

Қайырлы болсын сіздерге
Менен қалған мынау Еділ жұрт, – 

деген сөздері дәлелдей түседі. Шалкиіз жырау мен батырлар жырла-
рында кездесетін:

Жағы түкті жылқы айуан 
Иесін қайда жаяу салмаған? – 

немесе Махамбеттегі:
Таңдап мінген тұлпарлар 
Иесін қайда жаяу салмаған? – 

деген жолдарда да салу етістігі «тастау, қалдырып кету» мағынасында 
келіп тұр. Біздіңше, «құлын тастау» мағынасындағы құлын салу, 
«өлу» мағынасындағы дүние салу деген тұрақты тіркестердегі салу 
сөзі де – «тастау, қалдыру» мәнінде. Қырғыз тілінде бала салу, қозы 
салу («бала тастау», «қозы тастау») тіркестері бар.

Салу етістігінің бұл мағынада жұмсалғанын XVI ғасырдың соңғы 
жылдарының түркі (қазақ) жазба ескерткіші – тарақ таңбалы жалай-
ыр руынан шыққан Қадырғали би Қосымұлының «Жами´ат-тауарих» 
деген тарихи шығармасының (шежіресінің) тілінен де көреміз. Ол бір 
жерде былай деп жазады: «[Чингиз хан Отчигин нойанды] нечүк уа-
лайат тәжікке атланғанда, аны үйінде, ордаларында ләшкері білән са-
лып кетті». Бұл сөйлемнің қазіргі қазақшасы: «[Шыңғыс хан] тәжік 
уалаятына аттанғанда, оны [Отчигин ноянды] әскерімен қоса өз үйі 
ордасына қалдырып кетті».

Сөйтіп, салу деген етістік осы күнгі білдіретін мағыналарымен 
қатар («кою, орнату» т.т.), ертеректе қазақ тілінде «тастау, қалдырып 
кету» мағынасында да еркін жұмсалған. Біздіңше, бұл – омоним 
сөздер болар, яғни сыртқы тұлғасы (сал-) бір, мағынасы екі бөлек екі 
сөз болар деп ойлаймыз.

Сал- етістігінің қазіргі нормадан ауытқып қолданылған тұсы 
«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында да бар екенін эпос тілін зерт- 
теуші Е.Жұбанов көрсетеді. Ондағы:
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Сол Баянды Қодар құл көзден салмас... 
Садағыңды беліңнен салма деген... 
Шырағым, мені есіңнен салма дейді, – 

деген өлең жолдарында қолданылған салма- етістігі «тастама, 
қалдырма, есіңнен шығарма» деген мағыналарды береді. Киімді сал-
мастан киді дегендегі салмастан етістігі де «тастамастан» деген 
мағынада екенін осы зерттеуші қоса көрсетеді.

Сөз төркінін қуаласақ, бұл – көне түркі-монғол сөзі болуы ке-
рек. Сала(х) сөзі – монғол тілінде «1) бір нәрседен құтылу, тастау, 
қалдырып кету, арылу, 2) бөліну, айырылу, 3) жоғалту, айырылып 
қалу» мағыналарын беретін етістік. Қазақ тілінде бұл сөзді тіркестер 
құрамында (дүние салу, салмастан кию) немесе ертедегі үлгілер 
тілінде қолданылған көненің көзі ретінде сақталған әлемент деп та-
бамыз.

САН. Батырлар жырларында:
Он екі жасқа келгенде,
Он сан қолға бас болдым, – 

деген жолдардағы сан сөзі немесе Махамбеттегі:
Алты сан алаш ат бөліп,
Тізгінін берсе қолыма, 
Заулар едім бір көшке...
Сол онымыз жүргенде,
Мың сан әскер қол едік...
Сан шерулі қол болса,
Батырлар болар ағасы – 

дегендеріндегі сан сөзін бұл күндегі «есеп» мағынасындағы 
қолданысынан бөлек тану қажет. Өткен ғасырда қазақша-орысша 
сөздік түзген Н.И.Ильминский сан сөзінің бір мағынасын «есепсіз 
көп сан» («большое, неопределенное, впрочем, число») деп көрсетеді. 
Бұл мәнде осы күні сансыз, сансыз көп сөздері жұмсалады. Ал о ба-
ста сан деген сөз «өте көп, мөлшерсіз көп» деген ұғымды білдірген. 
Жалпы өлең жолдарындағы сан сөзі осы мағынада жұмсалып тұр. Ол 
он сан, алты сан, мың сан деген тұрақты тіркестердегі он, алты, мың 
деген сан есімдер де өздерінің номинатив (тура) мағынасын таныт-
пайды, олар да – «көп, белгісіз мөлшердегі көп» деген ұғымда келген 
сөздер.

Сөйтіп, сан сөзі бір кездерде тілімізде «көп, сансыз көп» деген 
мағынаны сан есімдермен тіркесте келгенде, тұтас тіркес болып біл- 
дірген. Алты сан алаш – «қаумалаған қарындас», яғни қалың елі, 
ағайыны, артынан ерген қалың жұртшылық, мың сан әскер де – 
«есепсіз көп әскер».
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САНА. «Алпамыс» жырында:
Маған да әсер қылып тұр 
Зарланып айтқан санаңыз... 
Қайда барып төгемін 
Ішімдегі сананы, – 

деген жолдар бар. Сана сөзі қатысқан өлең жолдарын өзге жырлардан 
да жиі кездестіреміз. «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында:

Ол бір сана көңіліме салды дейді.
«Айман-Шолпанда»:

Айманның көңілі кең, ақылы дана, 
Ішінде Арыстанның болар сана.

Бұлардағы сана – «сана-сезім» мағынасындағы сана сөзінен де, 
«есептеу» мағынасындағы сана- етістігінен де өзгеше мәнде қолда- 
нылған сөз. Келтірілген өлең жолдарындағы сана – «ой» және жай 
ой емес, «толғантатын ой» мағынасында келген. Әсіресе, Сарғайып 
санаменен жүзі сары немесе Қайда барып төгемін ішімдегі сананы 
деген жолдарда сана сөзінің «қинаған, толғантқан, уайым жегізген 
ой» деген мағыналық реңкі айқын көрінеді.

Сана сөзінің «ой, ойлау» мағынасы монғол тілінде де бар. Сана 
сөзінің ой сөзіне синоним болып келетіндігін «Алпамыстағы»:

Қой дегенде қоймасаң,
Түсіремін ой-сана, – 

деп плеонастық қатар (яғни бір мағынадағы екі сөздің қосарлана 
қолданылуын) түзіп тұрғанынан да көрінеді. Ойды айтатын, төгетін, 
салатыны сияқты сананы да салады, төгеді, айтады,

Әрине, қазақ тілінде бұл – кірме сөз емес, біздіңше, сірә, түркі-
монғол тілдеріне ортақ сөздердің бірі. Оның қазақтың ескі өлең-
жырларындағы мағынасы қазіргі философиялық, психологиялық 
термин ретіндегі (орысша «сознание») мағынасынан едәуір өзгеше 
болғаны көрінеді.

САНДЫҚ. ХVІ ғасырдағы қазақ тарихшысы жалайыр Қадырғали 
би Қосымұлының атақты «Жамит` ат-тауарих» атты шежіресінде 
Шыңғыс ханның өлерінде балаларына айтқан өсиетінде: «Мәнің 
сүңгәгімні (ң) турған сандуқты алыб, өз уалайатларыңызға йүз 
уруңуз» (Қадырғали би… 171) дейді. Мұндағы сандуқ сөзі – әрине, 
бұл күнде біз білетін сандық (ішіне зат, бұйым, киім-кешек салатын) 
емес. Орта Азияның отырықшы халықтарының (өзбек, тәжік т.б.) 
өлікті жер қойнына беру салт-дәстүрінде орын алған сағана деген-
дерге өлікті салып қоятын жәшікті (саркофагты) сандық деп атаған 
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(Г.П.Снесарев. Реликты домусульманских верований и обрядов у уз-
беков Хорезма. - М., 1969. - Стр. 148-149). Сандық негізінен тақталар 
мен кішігірім бөрене сияқты ағаштан қиюластырып жасалған. Сірә, 
мұндай саркофаг жәшіктер тек сағаналарға қоюда ғана емес, жорықта 
өлгендердің мәйітін белгілі жерге апаруға да қолайлы болған болу 
керек. Шыңғыс ханның мәйіті белгілі бір орынға жерленбегені, оны 
жәшігімен жер асты сағанасына жайғастырып, үстінен сан мың салт 
аттылар мен жүздеген жылқы үйірін жүргізіп, адам таба алмайтын-
дай жермен жексен еткендігі тарихтан белгілі, бұл – Шыңғыс ханның 
өз тілек-бұйрығы болды дегенді айтады тарихшылар. Демек, ХІІ-
ХІІІ ғасырларда монғолдарда сағаналап жерлеу дәстүрі болды ма, 
болмады ма – оны арнайы анықтауды көздегеніміз жоқ. Тіпті бұл 
дәстүр болмаған күннің өзінде Шыңғыс ханның өзі де, қалың ар-
миясы да Орта Азияны, Индияны, Қытайды жаулап, халықтарын 
бағындырған шақтарда олардың өмір-салттарын біле жүрсе керек, 
бұл салт-дәстүрлердің ішінде өзіне, әскеріне, жорықтарына пайда-
сы болатындарын көріп, кәдеге асырып отырғаны және түсінікті. 
Сондықтан Рашид ад-дин мен Қадырғали би мәйітті салатын 
сандық сөзін қолданған. Қазақ халқын құраған ру-тайпалардың 
соңғы 4-5 ғасырлық өмір салтында өлікті сандыққа салып, жер асты 
не жер үстіне сағана (склеп) орнатып, сонда жерлеу дәстүрі етек 
алмаған болар. Сондықтан қазақтың ХV-ХVІІІ ғасырлардағы ақын-
жырауларында да, ауыз әдебиетінде де саркофаг мағынасындағы 
сандық сөзі жоқ. 

САРЫ. Түсті білдіретін сары сөзі – бұл күнде әбден түсінікті, жиі 
жұмсалатын сөздердің бірі. Бірақ осы сөз келген жердің бәрінде де 
түс атауы бола бермейтіні бар. Мысалы, бәрімізге белгілі сары ал-
тын тіркесі бар. Бұл өзі – тұрақты тіркес. Ертедегі өлең-жырларда да, 
қазірде де қолданылатын сөздер. Мысалы:

Дүние деген сары алтын 
Әркімдерді алдаған (Нұрым жырау). 
Садағының кірісін 
Сары алтынға малдырған (Махамбет).

Мұндағы сары сөзі, сырт қарағанда, солай сияқты болып 
көрінетінімен, шындығында, түске байланысты емес, яғни алтынның 
сары түсіне қатысты қалыптасқан тіркес емес. Сары алтын дегендегі 
сары – парсыша сара сөзі, ол – «таза, қоспасыз, пробасы жоғары (ал-
тын, күміс жөнінде)» деген мағынаны береді. (Перс.-русск. сл., II, 
435). Бұл ұғымда саф алтын деп те айтылатыны мәлім (саф деген 
– арабша «таза» деген сөз). Абай тіпті самородный сары алтын деп 
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сол мағынадағы орыс сөзін қосып айтқаны белгілі. Сонда сары, саф, 
самородный сөздері – бір мағынадағы үш тілдің сөздері. Демек, сары 
алтын – таза, қоспасыз алтын.

Сары сөзінің бұдан басқа да тіркестерде түстен өзге мәндегі сөз 
болып келетін жерлері бар. Мысалы, сары уайым тіркесіндегі сары 
да – парсы сөзі, парсыша сар сөзінің бір мағынасы – «уайым, қайғы» 
(Перс.-русск. сл., II, 435). Сонда сары уайым тіркесі – уайым-уай-
ым болып, бір мағынадағы екі сөздің қабаттаса айтылуынан пайда 
болған плеонастық тіркес. «Уайым, қайғы» ұғымындағы сар сөзінің 
қазақ тілінде жеке (яғни еркін тіркесте) қолданылмайтындығынан, 
қазақ құлағына кәнігі (үйреншікті) сары тұлғасына ауыстырылып 
қалыптасып кеткен.

Сар сөзінің түске қатыссыз қолданылатын үшінші жері – сары бел, 
сары адыр, сары жота, сары дала, сары арқа, сары жал, сары бұлақ, 
сары тау деген сияқты тіркестерде. Бұлардағы сары (көбінесе дұрысы 
– сар) сөзі жер-су аттарын арнайы зерттеген ғалым Е.Қойшыбаевтың 
көрсетуінше, «кең», «басты», «негізгі» және «айқын, анық көрінген» 
деген мағыналарды білдіреді (Е.Койчубаев. Краткий толковый сло-
варь топонимов Казахстана. Алма-Ата, 1974, 89).

САУДА. Сауда сөзін бұл күнде затты сату не сатып алу әрекеті 
мағынасында ғана түсінеміз. Ал қазақ тілінде бұл сөздің өзге де 
мағынада келіп, жалғыздықтың саудасы, ғашықтықтың саудасы 
сияқты тіркестер құрап жұмсалатын сәттері бар. Жауына жалғыз 
шапқан Алпамыс батыр туралы:

Жалғыздықтың саудасы 
Түсті ерге бір күнде, – 

деп келсе, Жібектің аулына екінші рет аттанғалы тұрған Төлеген:
Басыма менің түсіп тұр 
Ғашықтықтың саудасы, – 

деп шынын айтады. Қамбар батыр қарсыласы қалмақ ханына:
Қан ағызып көзіңнен 
Басына сауда салайын, – 

дейді. Мұндағы ғашықтықтың саудасы деген тіркес «ғашықтық 
оты, өлердей ғашықтық» деген мағынаны білдірсе, жалғыздықтың 
саудасы немесе басына сауда салу дегендердегі сауда сөзі «қиындық, 
ауыртпалық» деген мәнде жұмсалып тұр.

Сауда сөзінің араб тіліндегі мағынасы «ыза, меланхолия», пар-
сы тіліндегі мағыналарының бірі – «қатты құмарту, махаббат және 
ызаланушылық, ыза», ал орта ғасырлардағы түркі ескерткіштеріндегі 
мағынасы – «қатты құмарту, сүю, махаббат және құмарлық, әуейілік» 
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(Фазылов, II. 238). Сауда сөзінің қазақ топырағында пайда болған 
мағынасы одан әрі құбылып, жалпы «ауыртпалық, қиындық» де-
генге көшкені байқалады, өйткені жалғыздықтың саудасы дегенде 
сөз ұғымы махаббатқа, әуейілікке жуыспайды, бұл жердегі сауда – 
«ауыртпалық, шарасыздық». Сауда сөзін дәл осы мағынада қазақтың 
өткендегі ақын-жыраулары да пайдаланған:

Басыңа сауда болады
Жолдас қылсаң жаманды (Майлықожа).

Сауда сөзінің осы көрсетілген мағыналарда бұл күнде актив 
қолданылмағанымен, бір кезде еркіндеу жұмсалғандығын жоғары- 
дағы мысалдар дәлелдейді, бірақ қазақ тіліндегі араб-парсы сөз- 
дерінің арнайы түзілген сөздіктері (Н.Оңдасьнов. Парсыша-қазақша 
түсіндірме сөздік. Алматы, 1974, Е.Бекмұхаметов. Қазақ тіліндегі 
араб-парсы сөздері. Алматы, 1977) бұл сияқты сөздерді бермейді, 
көбінесе қалың жұртшылыққа түсінікті, талайдан арабтікі, парсынікі 
екені көрсетіліп жүрген сөздер түсіндіріледі.

Сөйтіп, түбі арабтық сауда сөзі қазақ тілінде тек «сауда-саттық» 
ұғымында ғана емес, араб-парсы тілдеріндегідей, сезімге, ақыл-
еске, адам мінезінің сипатына қатысты мағынада да жұмсалған екен. 
Орнын тауып қолданса (ғашықтықтың саудасы деген қалыпта), бұл 
сөздің қазірде де кәдеге асатыны сөзсіз.

САУДАЙЫ. Абайдың:
Саудайы-ай, сауды алмадың, сырқауды алып, 
Бір пәлеге жолықтың шырқау барып. 
Ала жаздай көгалды бір көрмедің, 
Сары жұртқа қондың ба ірге аударып, – 

деген өлең шумағындағы саудайы сөзі де – «құмарлық, сүйіспеншілік, 
әуейілік» мағынасындағы жоғарыда талданған сауда сөзімен түбір- 
лес, атап айтқанда, саудауи немесе сауда-и сөзін Абай «есі дұрыс 
емес, әйелге есі ауған» деген мәнде қолданған. Ақын жинағында бұл 
сөзге «істеген ісін абайламау, байқамай істеу» деп жалпы нобайы 
келетін түсіндірме берілсе (Абай Құнанбаев, I том, 1957, 209), «Абай 
тілі сөздігі» «алаңғасар, нақұрыс» деп анықтайды. Ал бұл сөзді Абай 
Дүйсенқұл деген ауылдасына айтқан. Дүйсенқұл бірнеше рет әйелін 
тастап жесір қатындарға үйленген адам екен, ол тағы бірде әйелін 
тастап, Жақып дегеннің күйеуден шыққан ауру қызын алады. Абай 
бұл шумақты сонда жазған. Демек, ақын Дүйсенқұлды саудайы десе, 
оған «әйел дегенде есі ауып кеткен, есі дұрыс емес» деген баға беріп 
тұр.
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Саудайы сөзінің «есі дұрыс емес» деген мағынасы «Екі тентек 
қосылса, саудайы болар, екі мақұл қосылса, таудай болар» деген 
мақалда да байқалады.

САУЫН: САУЫН АЙТУ. Күні кешеге дейін қазақ қауымында 
сауын айту дәстүрі болған. Сауын айту – үлкен ас, ұлы той сияқты 
үлкен жиындар туралы ел-елге жариялап хабар беру. Бұрынырақ 
жорық, аттаныс жайында да елге сауын айтатын болған. «Айман-
Шолпан» жырында ас берген шөмекейлерге өкпелеп кеткен Көтібар:

Шабамын Маман байды жиылсын деп,
Еліне барысымен сауын айтты,– 

дейді. Ал осыдан бұрын кісісі өлген Кіші жүз алшын-жаппас шөмекей 
елі:

Бір тұтқа Кіші жүзде бай еді деп, 
Шөмекей Маман байға айтты сауын, – деп келеді.

Сауын айту – жай хабар айту емес, белгілі бір салттың рәсімі 
ретіндегі хабарды жеткізу. Сауын айтылған жақ сол үлкен жиынға өз 
үлесін, өз қатысын көрсетуге тиіс болған. Сондықтан сауын кез кел-
ген адамға емес, байлар мен билерге, батырлар мен белділерге айты-
лады, олар сол ұлы жиынға өз «пайларын» енгізеді: саба-саба қымыз 
бен сойылар малын, бәйгеге шабатын жүйріктерін, күреске түсетін 
балуандарын т.т. апарады. Мысалы, сол асқа:

Даңқымды шөмекейге білдірем деп, 
Саба артып тоғыз нарға Маман келді.

және:
Шай-қант пен тоғыз нарға тоқаш артып, 
Көтібар өзі батыр шекті келді.

Осы көрсетілген рәсім сақталмайтын жайттарда сауын айту емес, 
өзгеше түрде хабарлау айтылады. Мысалы. «Айман-Шолпан» жы-
рында Маман байдың шабылып, екі қызы «жесір» (тұтқын) боп қолда 
кеткенін естіген Әлібек:

Әлібек мұны естіп аттаныпты, 
Жар салып қатар өскен ерлеріне, – 

дейді. Бұл жерде Әлібек сауын айтпайды, жар салады, хабар береді.
Сауын айту тіркесіндегі сауын сөзінің сауу етістігіне қатысы 

жоқ. Оның түбірі – көне түркі тілдеріндегі саб/ сап (sав) сөзі. Саб/
сап дегеннің мағыналары – «1) сөз, сөйлеу, 2) хабар, 3) хат, 4) мақал, 
мәтел, 5) баяндау, тарих, әңгіме, 6) сәуегейлік» (ДС, 478, 421). Демек, 
саб сөзі қазақтың сауын айту, сөз саптау сияқты тұрақты тіркестері 
мен сәуегей сияқты сөздерінде сақталып қалған. Алғашқы екі 
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тіркесте бұл сөздің көне «сөз, сөйлеу, хабар» деген 1-2-мағыналары 
ғана сақталса, сәуегей сөзінде 6-мағынасы сақталған. Сөз саптау де-
ген тіркестегі сап дегені де – сол көне саб сөзі, бұл тіркес – сөз сөйлеу 
дегеннің дәлме-дәл баламасы (эквиваленті), өйткені саб – «сөз>, саб-
та– «сөйле-».

Сөйтіп, сауын сөзі – саб түбіріне (саб~сау) -ын жұрнағы жалғанған 
сөз, беретін мағынасы – «сөз-хабар».

Көне түркі ескерткіштерінде сауын тұлғасы кездеспейді, мүмкін, 
бұл осы сөздің ескерткіштерде қолданылмағандығынан болар не-
месе сауын сөзі белгілі бір дәстүрдің пайда болуына қарай кейінгі 
дәуірлерде (V-VIII ғасырлардан соң) жасалған сөз болуы. Әдет-
ғұрпы көбінесе қазақтарға сәйкес келетін қырғыздардың тілінде 
(сөздіктерінде) «хабар» мағынасындағы сауын (соон) сөзі жоқ. Соған 
қарағанда, бұл сөз қазақ халқын құраған тайпаларда өте көнеден келе 
жатқан дәстүрге байланысты сақталған ұлттық сарқыншақтардың 
(реликтілердің) бірі болу керек.

СИМИЯ: ХИМИЯ-СИМИЯ (ҚИМИЕ-СИМИЕ). XIX ғасырдың 
II жартысында жасап өткен Шәңгерей ақын Америка ғалымы Эдисон 
туралы өлеңінде:

Пәндерден қимие-симие ғылыми хикмет, 
Көп сырлар ашты хикмет дүниеден, – 

дейді. Мұндағы қимие-симие сөзіне берілген түсініктемеде «хи-
мия ғылымын айтып отыр» деп қана беріледі (XVIII-XIX ғ. қазақ 
ақындары... 416). Бұл тіркестегі симие компонентін ат-мат, жігіт-
мігіт дегендердегі сияқты қос сөздің мәнсіз сыңары болар деп ой-
лаймыз. Ал, шындығында, қимие – «химия», симие – парсы тілінде 
«магия, көз бояушылық, керемет іс» деген мағынаны білдіретін сөз. 
Ол қимие (химия) сөзімен қатар айтылғанда, «алхимия» ұғымын да 
береді. Демек, Шәңгерей Бөкеевтің қимие-симие деп отырғаны – 
«химиядан да, алхимиядан да, яғни барлық ғылымнан хабары бар» 
ғалым дегені.

Сірә, өткендегі әдеби мұраларда кездесетін бейтаныс сөздерді 
түсіндіруде мейлінше дәл, толық мағлұмат берілсе, ол текстерді 
түсініп, тұшынып оқуға көмектесер еді. Біздің осы кітаптағы барлық 
талдауларымыз айтылған талап-тілекке септігіп тигізу мақсатын 
көздейді.

 
СОЙУРҒАЛ/СОҺУРҒАЛ/СҰЙҰРҒАЛ. Бұл сөз қазіргі қолда- 

ныста жоқ, тіпті ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ ақын-жыраулары 
тілінде де, эпостық жырларда да кездеспейді. Бірақ бұл термин 
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дәрежесіндегі ескі атау қазақтың ертедегі жазба тілінде, оның ішінде 
ХVІ ғасырда тарақ таңбалы жалайыр тайпасынан шыққан Қадырғали 
бидің кейін «Жами` ат-тауарих» деген атқа ие болған атақты 
жылнамасының біраз жерінен ұшыратамыз: «Барис Федарауич 
…Ораз Мухаммедке Кермен шаһарын соһурғал қылыб берді». 
«…Соһурғал қылыб, йарлықауың теңізге охшар» (Р.Сыздықова, 
М.Қойгелдиев Қадырғали би Қосымұлы және оның жылнамалар 
жинағы, 242 және 125-бетте). Бұл мысалдардағы соһурғал (кей жер-
де сойурғал деп жазылған) сөзі «тарту» дегенді білдіреді. Ол тарту 
– тұрмыстық тарту-таралғы емес, орта ғасырдағы хан, бек, патша 
сияқты әміршілердің әскери және мемлекеттік қызметі үшін өз адам-
дарына сыйға бөліп берген жер үлесі. Борис Годунов саяси мақсатта 
бірнеше жыл қолында ұстаған қазақ ханзадасы – Оразмұхаммедке 
алдымен Мәскеу түбінен поместье, кейін өзіне әскери жорықтарға 
қатысып, үлкен еңбек еткені үшін «Қасым хандығы» деп аталатын 
кішігірім жері бар хандықты (Орталық Ресейдегі хандықты) тарту 
етеді, бұл хандықтың бас қаласы «Кермен шаһары» деп аталатын еді. 
Қадырғали би тарихшы осы хандықты сойурғал етіп берді деп отыр. 
Тарихшы бабамыз бұл еңбегінде Шыңғыс ханның да өз бектеріне 
жасаған сойурғалдығы туралы да айтып отырған. 

Сойурғал/суйурғал сөзінің соңындағы л дыбысы қатысып та, түсіп 
қалып та қолданылғаны байқалады, мысалы осы мәтінде сойурғамыш 
қылды деген де тұлға бар, бұл жердегі -мыш – парсының -миши 
жұрнағы, сонда сойурғамыш қылды (парсыша суйурғамиши кунад) 
түркіше сойурға(л) қылды (сойурғал етіп берді) дегенді білдіреді: «Уа 
Худай жиһанны анларға суйурғамыш қылғай» (191-б.), кей жерде бұл 
сөз көптік жалғаумен де келеді: «Чингиз хан аның қылған ақығына 
үкүш сойурғаллар қылды» (167-бет).

Бұл термин қазақ хандығы құрылып, өмір сүрген кезеңдерде 
көп қолданылмағанға ұқсайды немесе ақын-жырларда бұл саяси-
әкімшілік терминді сөз етпеген тәрізді, қысқасы, біз іздестірген 
өлең-жырларда, батырлар жырларында сойурғал сөзі кездеспейді. Ал 
бұл тұлға тарихи еңбектерде, шежірелерде кездесе қалса, оқырман 
оның мағынасын біле жүрсін деп және Қадырғали бидің «Жамит` 
ат-тауарих» атты жазбасын қазақтың ескі жазба тілінің үлгісі деп 
танығандықтан, сойурғал сөзінің мағынасы мен қолданысын әдейі 
талдап түсіндіріп отырмыз. 

СҰМ, СҰМЫРАЙ. Бұл сөздер қазіргі тілімізде жағымсыз сипат-
ты білдіреді. Қазақ тілінің екі томдық түсіндірме сөздігі сұм және 
сұмырай сөздерін былайша анықтайды: сұм – «залым, қу, жауыз» 
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(?), сұмырай – «жауыз (?), сұм, залым, жексұрын» (ҚТТС, II, 385). 
Бұлардың сұмпайы варианты да осы мағынада танытылады. Ал 
бұл сөздер сәл ертеректе (күні кешеге дейін) өзгеше мағынада да 
жұмсалған. Мысалы, батырлар жырында:

Әкесі сонда сөйледі: 
Олай деме, сұм ұлым, 
Бұлай деме, сұм ұлым...

«Едіге» жырында Сыпыра жырау «Сыпыра сынды сұм жырау» 
деп аталады. Шоқан жинаған материалда Орақ батыр:

Жалғыз да туған сұм басым, 
Барымнан жоғым көп игі, – 

дейді. «Алпамыс» жырындағы жеті жасар Жәдігерді Ұлтан құл:
Өлтіремін алып кел,
Жәдігер сұм баланы, – 

дейді. Баян сұлу әрдайым өзін «Баян сұм» деп, ал Қозыға: «Атадан 
жастай қалған сен сұмырай», – деп отырады. Осылардың барлығында 
да сұм сөзінің мағынасы «бақытсыз, талайсыз, сормаңдай» дегенге 
саяды. Шынында да, шум деген сөз парсы тілінде «бақытсыз, сорлы, 
сормаңдай» дегенді білдіреді. Бұл сөз қазақ тілінде дыбысталуы сәл 
өзгеріп (шум дегеннен сұм болып), сол өз мағынасына және бір реңк 
қосып, өте ертеде енген деп топшылаймыз.

Осы реңк – бұл сөздің адамның (жастың) ата-анасынан жетім 
қалып не бірге туған аға-інісінен, баласынан айырылып немесе 
жал-құйрықсыз (аға-інісіз) жалғыз өсіп «сормаңдай, бақытсыз» 
болған жағдайында айтылуы. Мысалы, Алмажан Азаматқызы (XIX 
ғасырдың I жартысы) өзі туралы «өспей кеткір сұм басым» дейді, 
ал мұны Алмажан әке-шешеден жетім қалып, тоғыз биге шағынған 
өлеңінде айтады.

Сәкен Сейфуллиннің келтірген материалдарында жалғыз қызы 
өлген шешенің жоқтауы бар. Онда шешесі былай дейді:

Ақ ешкі, сен де мұңды, мен де мұңды,
Жаратты Алла неге біздей сұмды.
Келгенде елу беске сұмырай Бетен

Айырылып жалғызынан аңырап қалды (Сейфуллин,VI, 149).
Мұнда да шеше өзін сұм, сұмырай деп атағанда, жалғыз қызынан 

айырылып, сормаңдай болып отырғанын білдіреді. Қозы балаға 
өрмегі үзілген кемпір: «Қатыныңнан айырылған сұм жүгірмек», – 
дейді. Бұл жерде де сұм сөзі әкесі мен қалындығынан айырылған 
жетім балаға қарата айтылып тұр.

Сұм тұлғасы сұмырай вариантында да келеді. Бұл күнде сұмырай 
– мүлде жағымсыз қасиеттің атауы екені жоғарыда көрсетілді. Өткен 
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ғасыр сөздіктерінің өзінде қазақ тіліндегі сұмырай сөзін «айлакер» 
(хитрец) деп танытады (Ильминский, 164). Қазіргі қарақалпақ тілінде 
сұмырай – «өтірікші, алдамшы». Бірақ қазақ тілінде бұрын сұм мен 
сұмырай сөздері бірінің орнына бір айтыла бергенге ұқсайды және 
«бақытсыз, сормаңдай» деген ұғымда жиірек жүмсалған. Мысалы, 
«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында:

Мен сұмырай сенен қалып не көрермін... 
Кім айтты мұны саған сұмырай балам, – 

деп те келеді. Алмажан ақын өзі туралы бір жерде:
Алмажан сынды сұм апаң, – десе, енді бір жерде:
Сұмырай туған қыз Алмаш, – 

дейді. Демек, сұм, сұмырай сөздерінің күні кешеге дейін алып кел-
ген мағынасы бұл күнде пассивтеніп, сирек жұмсалатып болған да 
олар көбінесе «алдамшы, өтірікші, қу, залым» деген сияқты адам 
баласының жағымсыз қасиеттерін атайтын сөздерге айналған. 
Бұдан сөз мағынасының қозғалысы үшін аса көп уақыттың керек 
етпейтіндігі байқалады.

СҰРАУ. Бұл етістіктің «бір нәрсені білгісі келу», «бір затты беруін 
өтіну», «тілек білдіріп өтіну, қолқалау» деп «Түсіндірме сөздікте» (8-
том, 394- бет) көрсетілген үш түрлі мағынасының үстіне 4-мағынасын 
да көрсету керек еді, ол – ел «басқару, билеу» деген көне мағынасы. 
Бұл мағынада келген сұра- етістігі көбінесе ел, жұрт сөздерімен 
тіркесте келіп, «Батырлар жырлары» мен лиро-эпостардан, бұрынғы 
өткен ақын-жыраулар тілінен табылады. Алпамыс… қалың қоңырат 
еліне бек болып, жұрт сұрап тұрды (Алпамыс батыр», 1957, 21- бет). 

Сен залымды өлтіріп, 
Мен сұрайын жұртыңды («Қамбар батыр»). 
Білемін, хан Бәйеке, жарлығыңды,
Келсе − кең, қайтса − қайтпас тарлығыңды.
Баласын алты алаштың шырқ иіріп,
Ел билеп, жұрт сұраған хандығыңды (Шернияз).

Бұл тіркестің ел ұстау, жұрт ұстау деген синонимдік қатары да 
колданылған:

Кешегі ел ұстаған ханзаданың 
Сізді де ұрпағы деп бердім сәлем.
Олар да ел билеген, жұртын ұстап
Патшаға қара қазақ барысқан жоқ (Шернияз).

Сұрау етістігінің «билеу, басқару» мағынасында Қазақстанның 
оңтүстік өңірлерінде қолданылатындығын диалектологтер көрсе- 
теді, яғни оны жергілікті ерекшелік деп табады (Қазақ тілінің 
диалектологиялық сөздігі, 1969, 300-301 беттер). 
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СҰРҚЫЛТАЙ. Жетісуда Шыңғыс әулетінен төрелік еткен Тезек, 
төре тұқымының бірқатары сияқты, ақындыққа, өнерге бой ұрған 
адамның бірі болған. Оның Сүйінбаймен айтысында:

Тұсында Абылайдың Бұхар жырау, 
Хан Әділдің кезінде Түбек тұр-ау. 
«Әр заманның бар дейді сұрқылтайы», 
Сұрқылтайым менің де екен мынау, – 

дейді. Қазақта «әр ханның тұсында – бір сұрқылтай» деген мәтел бар. 
Қазақ ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, оның көбін орыс тіліне аударып 
бастырған белгілі этнограф-фольклоршы – Шоқан Уәлихановпен 
Омск кадет корпусында қатар оқыған досы Г.Н.Потанин «Восточные 
мотивы в средневековом европейском эпосе» (М., 1899) деген 
еңбегінде гурулъдай деген сөз монғолша «ханның кеңесшісі, ақыны» 
деп анықтайды. Қазақтар қолданған сұрқылтай сөзінің мағынасы 
да «ханның кеңесшісі, ақылшысы, сөзін сөйлейтін ділмары, ақыны» 
дегенді білдіреді. Бұхар жырау – Абылай ханның ақылшы-кеңесшісі, 
сұрқылтайы болса, Тезек төренің айтуына қарағанда, Әділ ханның 
сұрқылтайы Түбек жырау болған. Зерттеуші М.Жолдасбековтің  
жазуына қарағанда, Тезек төре Сүйінбайды да, Бөлтірікті де 
ығына жығып, өзінің сұрқылтайы еткісі келген (М.Жолдасбеков, 
Асыл мұралар, 1990, 153). Мұны жоғарыдағы оның Сүйінбайға 
«Сұрқылтайым менің де екен мынау» дегені дәлелдей түседі.

Бұл сөздің түбірі монғолдың «1) оқыту, 2) бір нәрсеге үйрету,  
3) тәрбиелеу» мағыналарындағы сурга(х) сөзі болу керек. Сургаал сөзі 
«ілім» мағынасын, сургуулъ сөзі «1) мектеп, училище, 2) оқу, үйрету, 
оқыту» дегенді білдіреді, ал -тай – монғол тілінде сын есім туды-
ратын жұрнақ. Сонда сургаалтай (сургултай) қазақша сұрқылтай 
«үйретуші (ақыл-кеңес беруші)» деген сөз болып шығады.

Сұрқылтай сөзінің көне этнографизмдердің (белгілі бір халықтың 
материалдық, рухани мәдениеті мен тұрмыс-салтын танытатын 
сөздер) бірі екендігін оның қазіргі монғол тілі сөздіктеріне (мы-
салы, 1957 жылы Мәскеуде шыққан монғолша-орысша сөздікте) 
енбегендігі көрсетеді. Бұл сөз қазақ тілінде де мән-мағынасы мүлдем 
күңгірт тартып кеткендіктен, қазіргі жазушылардың бірқатары мұны 
жағымсыз адамды сипаттайтын сөз ретінде жұмсағандары байқалады. 
Мысалы, Қалихан Ысқақов «Тұйық» деген романында Қияқмұрт 
деп атаған кейіпкерін екінші кейіпкері Қажымұрат: «Ойпырай, бұл 
сұрқылтайдың да жаны сірі екен, таңнан қара кешке дейін нәр татпай 
іздейтіні ілік», – деп сипаттайды (Қ. Ысқақов Тұйық. -1975. -192). 
Тіпті бұл сөзді сын есім (онда да жағымсыз сипатты білдіретін) 
ретінде жұмсаушылық та бар.
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Бұл сирек кездесетін сөзді этнографизм ретінде сақтап, өз ма- 
ғынасында ғана жұмсау – тілді танудың, оны сыйлаудың дәлелі 
болмақ.

СҰРЫ ҚАШУ. Түсіндірме сөздікте сұр сөзінің бір мағынасы 
деп «сиық, түр, түс» деген көрсетіледі де сұры қашты тіркесі «өңі 
қашты, түсі бұзылды» деп түсіндіріледі. Ал түптамырын қуаласақ, 
сұр (сүр) сөзі монғол тілінде «қорқыныш, үрей» және «күш, айбар» 
дегендерді білдіреді. Монғол тілімен ілік-шатысы молдау Сібір 
түркілері (саха, хақас) тілдерінде сұр, сүрээ сөздерінің мағынасы 
жоғарғы көрсетілгендей. Демек, сұры қашу – «айбарынан айырылу, 
яғни үрейлену, қорқу» деген сөз екен.

Сұр(сүр) сөзі де – түркі-монғол тілдеріне ортақ көне тұлғалардың 
бірі болу керек. Қазақ тілінде о бастағы немесе өзге түркі тілдері мен 
монғол, бурят тілдеріндегі мағынасы біраз құбылып, әуелі «кісінің 
айбарлы өңі, мықты боп көрінген сиқы» дегенді, одан кейін де тары-
лып, жалпы «өң, түс, сиық» дегенді білдірсе керек. Сөз мағынасының 
не кеңейіп, не тарылып, өзгеруі – тіл эволюциясының заңдылығы.

СЫБАЙ. Бұл сөз әдетте сыбай-салтаң деген қос сөз құрамында 
айтылады. Ілгеріректе сыбай сөзінің жеке тұрып, белгілі бір мағынаны 
білдіргенін байқаймыз. Мысалы, «Қобыланды» жырында:

Көп қайырың тиеді 
Еліңде қоңсы, сыбайға, – 

деп келеді. Өткен ғасырда құрастырылған Н.И.Ильминскийдің 
сөздігінде: «сыбай – живущий близ чьего аула» (бір ауылға іргелес, 
қонсы қонған адам) деген аударманы береді (Ильминский, 158). 
Сонда сыбай сөзі қоңсы сөзінің синонимі іспеттес болып келеді. Оны 
жоғарыдағы мысалда қатар қолданылғаны да дәлелдейді.

Сыбай/субай сөзінің екінші мағынасы және бар. Л. Будагов 
субай сөзі шағатай тілінде «бір өзі, жеке жүрген салт атты» деп 
көрсетеді (Будагов, II, 404). Ал жалпы сыбай сөзінің «салт, бір өзі, 
қарақан басы» («яғни баласыз, мүліксіз, туыстарсыз» деген сияқты) 
үғымы бары сезіледі. Қырғыз тілінде бұл сөз субай тұлғасында және 
қолданылып, малға қатысты айтылса, «төлсіз» дегенді (субай жылқы 
– «ішінде төлдері жоқ жылқы үйірі»), ал адам жайында айтылса, жал-
пы «баласыз әйел» немесе «бала-шағасын ертпей шыққан (бір жерге 
келген не кеткен) әйел» деген ұғымда жұмсалады: субай барамыз де-
ген сөз – бала-шағасыз және артық жүксіз бір жерге кеткен не барған 
ересектердің айтатын сөзі.
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Қазақ тілінде біреудің аулына жақын келіп қоныс тепкен адамның 
сыбай аталуында да өз руластарынсыз салт, дара (бір өзі) деген мән бар. 
Қоңсы да сондай: бұрын «қоңсы қону» деген тіркес өз аталастарынан 
шығып, өзге атаның, өзге рудың адамын паналау дегенді білдірген. 
Сыбай сөзінің «бір өзі, қарақан басы» деген мағынасы Қобыланды 
сынды аға-інісіз жалғыз бас батырға астындағы тұлпарының:

Ат қылып Тәңірім жаратты 
Сен сықылды сыбайға, – 

дегенінен де аңғарылады. Қазіргі әдеби тілімізде сыбай сөзі түсіндір- 
ме сөздікке жүгінсек, «жақын, аралас-құралас» деген мағынада қолда- 
нылады дейді, бірақ келтірілген мысалдар айтыс өлеңдер сияқты 
халық ауыз әдебиетінен алынған. Демек, бұл мысалдардағы сыбай 
сөзінің беріп тұрған мағынасы жырларда қолданылған бұрынғы 
мағынасынан алшақтамағанын көреміз. Қазірде бұл сөз жеке-дара 
сирек қолданылады.

СЫЗУ. Бұл сөздің мағынасы қазіргі қолданысымызда – «қарын- 
дашпен не қаламман қағаз бетіне сызық жүргізу, чертеж салу» (ҚТТС, 
VIII, 444). Ал жырларда бұл сөз «жазу» мағынасында қолданылады. 
Мысалы, «Қарабек» жырында:

Мінезіңнен таба алмадым бұзығыңды, 
Қаламменен хат таныған сызығыңды, – 

деп келсе, «Қобыланды» жырында:
Мінген атым қызыл-ды, 
Іс тағдырға сызылды, – 

дейді. Мұндағы тағдырға сызылды тіркесі – «тағдырда солай жа-
зылды» деген мәнде. Қазақ сөздерінің ертелі-кешті сыр-сипатын өте 
жақсы білген ғалым – Әлкей Марғұлан сызу сөзінің «жазу» мағынасын 
тап басып, Шоқан жазбаларындағы «Манас» жырының қырғызша 
тексін қазақшаға аударғанда орынды пайдаланған. Мысалы:

Алақандай ақ қағаз
Хат сыздырып алып кел («Көкетайдың ертегісі»).

Сыз сөзі – түркі-монғолға ортақ сөз. Саха (якут) тілінде суруй – 
«жазу» деген сөз, чувашша «жазу, сызу» дегенді сыр- дейді. Монғол 
тілінде «сызу, сурет салу» деген мағынада зура(х) сөзі бар. Осы күнгі 
сурет (монғолша – зурат) деген есім сөздің де түбірі – осы сур (сыр). 
Ал сыр- (сур-) сөзінің өзге түркі тілдеріндегі фонетикалық варианты – 
сыз- (суз-). Түркі тілдерінің көпшілігінде з дыбысымен келетін кейбір 
сөздер чуваш тілінде (және монғол тілдерінде) р-мен айтылатындығы 
– тіл ғылымында белгілі құбылыс. Мысалы, егіз сөзі чувашша йекер 
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болып келеді. Қазақша қамырды «жаз (жай)» деген мағынада чуваш 
тілініде сар сөзі келеді, сол сияқты өгіз ~ өкур, аз ~ ар сөздерінің 
қатарында сыз ~ сыр сөздері тұрады. Демек, сыз- сөзінің о бастағы 
бір мағынасы «жазу» болған (алғашқы түркі жазуларының өзі тасқа 
қашап, яғни сызып жазу болғандықтан, бәлкім, «жазу» ұғымы сызу 
сөзімен айтылған болар).

Жазу сөзінің және бір мағыналық реңкі бар, ол – жазмыш сөзіндегі 
жазу, яғни Алла тағаланың адамға белгілеп (жазып) қойған тағдыры, 
бұйрығы, көресіні. «Жазмыштан озмыш жоқ» деген мәтелдің 
мағынасы «о бастан Алла тағала (Құдай) маңдайыңа (өмір жолыңа) 
нені белгілеп (жазып) қойса, одан қашып (озып) құтыла алмайсың» 
дегенді білдіретіні түсінікті. Сондықтан тілімізде Тәңірдің (Алланың) 
жазғаны деген тіркес бар, бұны тағдырдың сызығы деп те алмасты-
рып айта береді. Мысалы, Шортанбай ақында (ХІХ ғ.):

Әуелде менің ғұмырым
Құдіреттің жазған сызықта. 

Халықтық жырларда: 
Мінген атым қызыл-ды, 
Іс тағдырға сызылды («Ақсауыт», І, 32). 

Абай да осы тіркесті тағдырдың сызығы деп береді.
Жүректегі жазылмай
Тағдырдың салдың сызығын…

Демек, жазу етістігінің бүгінгі нақты мағынасы – кәдімгі қағазға 
(не матаға, тасқа) таңбалар(әріптер) түсіріп жазу процесі. Ал екінші 
мағынасы – адамның тағдырында болуы тиіс (Алла тағаланың адам 
баласына алдын ала белгілеп, жазып, сызып қойған) тағдыры. Бұл 
екі мағынаның түптөркіні – біреу. Сондықтан да жазу-сызу деп 
қосарланып та айтылады. 

Сөздің семантикалық қозғалысына келсек, бұл күнде қаламмен, 
қарындашпен, қысқасы, кез келген жазу құралымен қағазға не өзге 
заттардың бетіне әріптер, йероглифтер сияқты таңбалар түсіруде 
жазу етістігін қолданамыз. Демек, бір кезде жазу мағынасында 
қолданылған сызу сөзінің қызметі біршама тарылып, таңба түсірудің 
бір ғана түрін атауға көшкен. «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» 
сызу сөзінің бұл көне мағынасы («жазу» мағынасы) көрсетілмеген.

Сызу етістігінен жасалған сызық сөзінің «жазмыш» («тағдырдың 
жазуы») мағынасын «Түсіндірме» сөздік «сызық сызу» мағынасынан 
туған сызық есімімінің ауыспалы мағынасы деп анықтапты. Ал сызық 
сөзін жазмыш сөзінің синонимі ретінде пайдалану күні бүгінге 
дейін келеді. Мысалы, Мұхтар Шахановта : «Бәрімізге ортақ бір ғана 
тағдыр сызығы бар-ды». 
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Сызық сөзінде және бір сема (мағыналық реңк) бар, ол – «көңілдегі 
қайғы-қасірет». Мұны да ақын-жазушылар пайдаланғаны байқалады. 
Мысалы, Абайдан:

Жаралы көңлімнің
Жазылмай сызығы, – деген өлең жолдарын оқимыз.

Қайткенде де сызу сөзінің «сызу» -мен қатар «жазу» мағынасы 
да күні кешеге дейін қолданылып келгенін ауыз әдебиеті үлгілері 
тілінен көреміз. Келе-келе жазу-сызу болып плеонастық құбылыс жа-
сап, яғни бір мағынадағы екі сөз қосарлана айтылып, бір сөз ретінде 
қолданылғаны да байқалады. Ал жеке-жеке келгенде, бұл екі сөз екі 
түрлі мағынаны беретін болып кейін қалыптасқан.

СЫМАРЫШ ЕТУ. Шалкиіздің Би Темірге айтқан сөзінде:
Бұ халқыңды кімге сымарыш етерсің? – 

деген жолдар бар. Мұндағы сымарыш сөзі асмарла- сөзімен түбірлес 
болар. Ал асмарла- етістігі орта ғасыр түркі екерткіштерінің бірі – 
«Аттухфат уз закияту фил-луғат ит-түркийа»-ның тексінде «өсиет 
ету» деген мағынада қолданылған сөз деп көрсетілген. Орта 
ғасырлардары түркі тілдерінде асмар/сымар(ыш) сөзі «өсиет» 
мағынасында қолданылып, одан жасалған асмарла-, сымарыш ет- 
етістіктерінің де болғаны байқалады. Бұл етістіктердің мағынасы – 
«өсиет етіп қалдыру, тапсыру». Демек, Құдайдың үйіне кетіп бара 
жатқан әміршісі – Би Темірге жырау: «Артыңда халқың қалып бара 
жатыр, оны кімге тапсырасың, өсиет етесің?» – деп тұрған сияқты.

СЫНТАС. Көне түркі тілдерінде сын сөзінің бір мағынасы «кеу-
де, дене, мүсін» дегенді білдірсе, екінші мағынасы – «мола» болған 
(ДС, 503). Демек, сынтас дегенді екі түрлі түсіндіруге болады: бірі 
– «адамның мүсінін, көбінесе кеудесін бейнелейтін тас», екіншісі – 
«моланың басына қойылатын тас». Бұл екі мағына бір-бірімен іліктес. 
О баста сынтас «адам мүсінін бейнелейтін тас» дегенді білдіре келе, 
мұндай тастарды моланың басына да қоятын болғандықтан, сын сөзі 
«мола» ұғымын да беріп кеткен болу керек.

Қайткен күнде де сын – көне түркі сөзі. Бұл күнде сын сөзі өзінің 
көне мағынасында жеке тұрып қолданылмайды, тек тіркес құрамында 
сақталған.

СЫНШЫ. Қазіргі тілімізде бұл сөздің мағынасы айқын: ол – «бір 
нәрсені (көбінесе жазылғанды) танып-біліп, сынап пікір айтушы 
адам». Сыншы сөзінің қазақ, қырғыз тілдерінде және бір мағынасы 
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бар, ол – «атты жақсы танитын, оған баға бере алатын адам, экс-
перт». Бұл мағынадағы қолданысын эпостар тілінен де таба аламыз. 
Мысалы:

Хан Қореннің қолында
Бір сыншысы бар еді («Қыз Жібек»).

Тарихшылардың пікірінше, бұл сөз XV ғасырлардағы Дешті 
Қыпшақта белгілі бір қызмет бабындағы адамды атайтын термин сөз 
болған, яғни хан қасындағы сыншылар әскерді атпен жабдықтайтын 
хан кеңесшілері немесе инспекторлар болған болу керек (Материалы... 
496). Бұл сөзді өткен ғасыр сөздіктері де көрсетеді. Н. Ильминский: 
сыншы – «танушы, көріп байқаушы» деп береді (Ильминский, 159). 
Бұл жердегі «танушы (исследователь)» дегені – ғылым зерттеуші 
емес, атты танып-білуші, соны бағалаушы деген мәнде.

СЫПАЙШЫЛЫҚ. Шалкиіз жырау бір толғауында:
Алаштан байтақ озбаса, 
Арабыдан атты сайлап мінбен-ді! 
Күлікке тастай болып тимесе, 
Үстіме көбе сайлап кимен-ді, 
Күлістен екі қолтық жоқ болса,
Сыпайшылық сүрмен-ді, – 

деп жырлайды. Мұндағы сыпайшылық деп тұрғаны нені білдіреді? 
Бұл сөзді Шобанның өлеңінен де табамыз:

Сыпайшылық бұ-ды деп, 
Ала білек оқ салған.

Біздің байқауымызша, бұл – парсының сипаһ «әскер, жауын-
гер» деген сөзінен жасалған дерексіз есім. Оның қазақша баламасы 
– батыршылық. Мұны жоғарғы шағын толғауында Шалкиіз қатар 
қолданған:

Дулығамның төбесі
Туған айдай болмаса, 
Батыршылық сүрмен-ді.

Демек, бұл сөз ертеректегі қазақ-ноғайлы поэзиясы тілінде парсы 
тілінен ауысқан сөздердің едәуір актив қолданылғанының дәлелі бола 
алады. Ал парсы тіліндік сөздермен келген образдар бұл кезеңдегі ау-
ызша тараған әдеби тілдің орта ғасырлардағы түркі әдеби тілдерімен 
іліктес болғандығын көрсетеді. Орта ғасырлардағы түркі жазба тіл 
дәстүріне көне түркі тілдері мен парсы поэзиясы тілінің тікелей әсер 
еткені белгілі.



160

ТАРЛАН. Шалкиіз жырау: 
Айдын шүйсең тарлан шүй, – 

дейді. Одан үш-төрт ғасыр кейін жырлаған Махамбет ақын Исатайды 
жоқтағанда:

Таудан мұнартып ұшқан тарланым, – 
десе, өзінің сыбайластары, жорықтас жолдастары туралы:

Еділді көріп емсеген.
Жайықты көріп жемсеген
Таудағы тарлан шұбар біз едік! – дейді.

Бұлардағы тарлан сөзі биікке ұшатын («таудан мұнартып 
ұшатын») қыран құсты білдіретіні байқалады. Махамбеттің Исатайға 
арнаған өлеңінің және бір жерінде кездесетін:

Исатайдың барында
Екі тарлан бөрі едім, – 

деген жолдардары бөрі сөзі дұрыс оқылмаған. Бір зат әрі құс, әрі аң 
(бөрі) бола алмайды. Бұл жолдағы бөрі сөзі бірі деп оқылуға тиіс. 
«Таудағы тарлан біз едік» деп Исатаймен өзін қосып отырған ақын 
Исатайдың барында сол екі тарланның бірі едім деп отыр.

Бұл күнде тарлан сөзі түсті («тарғыл, шұбар секілді аралас түс» 
– ҚТТС, IX, 26) және ауыспалы мәнде «тәжірибелі, майталман» 
дегенді білдіреді деп танылады. Ал ертеректе бұл сөз образ жасай-
тын поэтизмдердің бірі болған, ол образ биікті (тауды) мекендейтін 
қыран құс атауынан алынған. Бұл образ – еркіндіктің, биіктіктің сим-
волы, Сірә, тарлан сөзі бала қыран емес, есейген, мықты құсты атау 
үшін алынған сөз болар, мүмкін, есейе, қартая келе қыранның түсі 
шұбарланып, тарғыл тартуына байланысты туған атау болар. Өйткені 
тарлан сөзінің тар деген түбірі тарғақ, тарғыл, тарлау («әртүрлі 
шөп шыққан далалық, шалғын» және өсімдік атауы) сияқты сөздерде 
«шұбар» ұғымын қамтиды. Қазақ тілінде тарлау өсімдігінің тарлан 
қияқ деген екінші аты да бар екендігіне назар аударсақ, тарлан ~ 
тарлау ~ тарғыл сөздері бір мағыналас, бір түбірлес сөздер болып 
шығады.

Тарлан сөзі монғол тілінде де «шұбар, шұбар ала» дегенді білді- 
реді. Ильминскийдің материалдарына жүгінсек, тарлан – жылқының 
түсі («сивый с желтыми яблоками»), тарғыл – сиырдың түсі 
(Ильминский, 106).

ТАРЛАУ. Махамбет өлеңдерінде:
Арғымақтың баласы 
Аз оттар да көп жусар 
Талаудан татқан дәні бар, – 
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деген жолдар кездеседі. Бұл үзіктің соңғы жолындағы талау деп 
жазылған сөз тарлау болуы керек, өйткені тарла сөзі түрік, 
әзірбайжан тілдерінде «жыртылған егістік», ал татар тілінде тарлау 
«қайта жыртылған бос жер» деген мағыналарда келсе, қазақ тілінде ақ 
от (жылқы жейтін өсімдік) және қара от (қой, түйе жейтін өсімдік) 
аралас өскен шалғынды атайтынын Л.Будагов, Н.Ильминский 
сөздіктері көрсетеді (Будагов, I, 331, Ильминский, 160). Демек, тар-
лау сөзі өткенде қазақ тілінде (мүмкін, қазақ даласының белгілі бір 
өңірлерінде) мал жейтін шалғыны бар жерді білдірген.

Сірә, сусымалы («әлсіз») р дыбысының түсіп қалуы – түркі тілдері 
үшін жат құбылыс болмағандықтан, бұл сөздің тарлау ~ талау деп 
те айтыла беруі әбден ықтимал (ол күнде жоғарыда келтірілген 
Махамбет өлеңінің «талаудан татқан дәні бар» деп жазылғанын 
қате деп те санауға болмайды). Қазақ тілінде бұл күнде тарлау 
сөзі «биіктеу болып шығатын шалғын шөп» дегенді білдіреді деп 
түсіндіріліп жүр. Оның «ақ от пен қара от аралас өсетін, шалғын» 
мағынасы не ұмыт болған, не жергілікті сөз ретінде сақталып қалған. 
Диалектологиялық сөздік бұл сөзді Семей, Үржар, Жамбыл, Мерке, 
Шу өңірлерінде «биіктеу болып өсетін шөптің бір түрі» деп тіркеген 
(Диал. сөздік, 318).

ТАРПАН/ТАРПАҢ. «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында:
Тарпаңды асауменен бір қоймайды, – 
десе, Махамбет ақын:
Тарпаңдай тізесін бүгіп от жеген,
Тағыдай таңдап су ішкен 
Тағы сынды жан едік, – 

дейді. Тарпан (тарпаң) сөзі – В.В.Радловтың көрсетуінше, қазақ 
тілінде жабайы жылқының атауы. Мамандардың айтуына қарағанда, 
құлан – Азия жерінің жабайы жылқысы болса, тарпаң – Еуропа 
жерінің жабайы жылқысы. Ата-бабалары Оңтүстік орыс ойпатының 
біраз жерін, Каспий теңізінің солтүстігін (демек, Еуропа топырағын 
да) жайлаған қазақтар үшін тарпан жат болмаған, оны қазақтар 
жақсы білген. Азиядағы тектесі – құлан сөзін поэтикалық образ 
жасауға пайдаланғаны сияқты, тарпаң-ды да ешкімге бағынбайтын 
еркіндіктің символы ретінде поэтизмге айналдырған деп табамыз.

ТАС. Бұл сөз зат есім ретінде қолданылуынан басқа етістік, 
сын есім, үстеу сияқты сөздердің алдында келіп, заттық ұғымда 
емес, үстеулік мәнде қолданылады: тас керең, тас жетім, тас 
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түйін, тас қараңғы, тас қып байлау, тас табандау, тас төбе т.б. 
Бұл тіркестердегі тас сөзінің тау-тас, тас көмір дегендердегі тас 
сөзіне қатысы жоқ. Тас сөзі монғол тілінде «мүлдем, әбден, мықты» 
деген мағынаны білдіреді. Жоғарғы келтірілген тіркестердегі тас 
осы ұғымда қолданылған. Демек, бұл да бір кезеңдерде түркі-монғол 
тілдеріне ортақ сөз болғанға ұқсайды. Қазақ тілінде өзге сөздермен 
еркін тіркесу қабілетінен айырылған бұл көне сөз тек белгілі тіркес 
құрамында тұрып қолданылу құқығын сақтап қалған.

ТАУАП ЕТУ, ТАУАП ҚЫЛУ. «Алпамыс батыр» жырында:
Болды тауап қылғандай, 
Ниет қылып қағбаны, – 

деген жолдар бар. Бұндағы тауап қылу (ету) тіркесін Шалкиіз жырау- 
дан да табамыз:

Ниет еттің Тәңірінің үйі кебеге, 
Ниет етсең жетерсің, 
Жетсең тауап етерсің.

Тауап ету (қылу) тіркесі көбінесе қағбаны тауап ету түрінде 
кездеседі. Қағба (арабша Қа`аба) – Меккедегі храмның аты, мұның 
бір қабырғасына атақты аспанға ілініп тұрған қара тас қойылған, 
Меккеге барушылардың барлығы осы тасқа қолдарын тигізбей 
кетпейтін болған. Мұндағы тауап сөзінің, біздің байқауымызша, 
төменде талданатын тәу (тәу ету) сөзіне қатысы жоқ. Тауап – 
арабтың тауаф «бір нәрсені айналу» деген сөзі. Түрікше де тауаф 
ету (қылу) «бір нәрсені, оның ішінде қасиетті жерді айналып жүру» 
дегенді білдіреді. Қағбаны тауап ету – храмды айналып жүрудің, 
яғни Меккеге барғандықтың белгісі.

Бірақ тауап ету тіркесінің тәу ету дегенге сыртқы тұлғасы 
жағынан ұқсастығы мен мағынасы жағынан жақындығы (яғни «бір 
нәрсені қасиеттеу» ұғымы) оны тәу ету деген сияқты «бас ию» 
мәнінде жұмсауға себепкер болғанға ұқсайды. Мысалы, XIX ғасырда 
жасап өткен Нұрым жырау Шыршағұлұлының «Әтембетке айтқаны» 
деген толғауында:

Сондықтан сізге келгенім,
Қағбаға тауап еткендей, 
Иіліп сәлем бергенім, – 

дейді. Мұнда жырау тауап ету дегенді бас ию, иіліп сәлем берумен 
шеңдестіреді.

ТӘУ ЕТУ. «Алпамыс батыр» жырында Байбөрі байдың қуаны- 
шын:
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Тілекті Алла берді деп,
Бабаларым келді деп,
Тәу етті барып айналып, – 

деп суреттейді. Мұндағы тәу етті тіркесі өзге жырларда да кездеседі. 
Мағынасы – «бас иді, тағзым етті». Бұл тіркес о баста ислам дінін 
қабылдағанға дейінгі салттық-нанымдық рәсімге байланысты пай-
да болған тәрізді. Шоқан Уәлиханов былай деп жазады: «Халықтың 
бірден-бір [күнкөріс] көзі болып саналатын мал атаулыны адамдар әр 
түрде қастерлейтін болған: малдың сүйегін басуға болмайды, егер сүт 
төгілсе, қазақтар оның кесірі тимесін деп, төгілген жерді әбден тазар-
тып, тәу етеді. Желіден аттағанда да, оның киесі бар деп санап, оған 
тәу етеді», ол үшін оң қолын маңдайына, иегіне, оң иығына, одан соң 
сол иығына тигізеді» (Валиханов, I, 114).

Демек, тәу ету – о баста малдың киесін сыйлау үшін, яғни оның 
кесірінен сақтану үшін жасалатын нақтылы рәсімнің атауы болған. 
Тәу ету тіркесі, сірә, малдан өзге де «киелілерге» (мысалы, айға) бас 
июді білдірген. Мысалы, Мұхтар Әуезов «Қарақыпшақ Қобыланды» 
пьесасында екі-үш жерде ай көргендей тәу еткен деген сияқты об-
разды қолданады. Тәу ету нақты бір нәрсеге (малға, айға) бас июде 
айтылады. Ал Тәңірі, Құдай (Алла) сияқты абстракт (дерексіз) 
ұғымдарға қазақтар тәу етпейді.

ТЕЛІ-ТЕНТЕК. Қазіргі кезде бұл сөздің бірінші сыңары екін- 
шісіне қарағанда жеке-дара өте сирек қолданылады. Ол жеке (қос сөз 
құрамынан тыс) келгенде де көбінесе тентек сөзімен іргелес, яғни 
екеуі екі бөлек, бірақ бір сөйлем ішінде келеді. Ал көбінесе телі-
тентек деген қос сөз болып жұмсалуы басым. Мысалы: Абайда: 

Қарсылық күнде қылған телі-тентек, 
Жаза тартып ешбірі сұралмай жүр.

Телі сөзінің тентек сөзіне «жабыса» келуінің екі түрлі уәжі бар 
сияқты: екеуі де негізінен «тәртіп бұзғыш, бұзақы, сотқар» деген 
мағынаға ие. Өткен ғасырлар сөздіктері тентек сөзінің лексикалық 
мағынасы «ақымақ» деп көрсетеді. Сонымен қатар ХІХ ғасыр мате-
риалын жинаған сөздікшілер бұл сөздің «қылмыскер» (преступник) 
деген де мағынасы бар деп береді. Мысалы, Л.Будагов сөздігінің І 
томында тентек қырғыз (яғни қазақ) тілінде «ақымақ» («дурак») 
деп көрсетсе (Будагов, І том 379-бет), қосымша жинаған материал-
дарында тентек «қылмыскер» («преступник») деп береді (Будагов, 
ІІ том, 398-бет). Ал қазақ қоғамындағы заң-сот істерін зерттеуші 
заңгер ғалымдар тентек сөзі мен телі сөзіне сәл антонимдік мағына 
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телиді. Қазақ тіліндегі: «тентек бақан жияды, телі қатын жияды» 
деген мәтелді «отчаянный собирает дубины, глупец набирает жен» 
деп аударады.

Бірақ тентек сөзі әрдайым жағымсыз мағынада жұмсала берме-
ген. Күні кешеге дейін бұл мағынадан өзгешелеу болып жұмсалған 
фактілерін ауыз әдебиеті үлгілері мен ХVІІІ-ХІХ ғасыр ақын-
жырауларының шығармаларынан табамыз. Бұларда тентек – «белгілі 
бір ортадағы тәртіпке бағынбаған, қарсылық көрсетуші адам» деген 
ұғымда жиірек жұмсалған және жағымды мәнде айтылған. Мысалы, 
Махамбет ақында (ХІХ ғ.):

Қасарысқан қарындасқа 
Қанды көбік жұтқызбай,
Халыққа тентек атанбай,
Үйде жатқан жігітке 
Төбеден тегін атақ болар ма?!

Мұнда қарындас деп отырғаны – өмір сүріп отырған орта-
сы, соның тәртібі, яғни Жәңгір ханның саясаты мен іс-қарекетіне 
қарсылық көрсетпей («қанды көбік жұтқызбай»), яғни тентек атан-
бай, үйде жатып жақсы атақ алмаймыз дейді. Кезіндегі саясатқа 
бағынғысы келмей, Кеңес үкіметі көп қудаланған Аманғали сияқты 
ер азаматтың: «Ел ішінде бір тентек жүрмей ме екен» дегенінде де 
тентек – қылмыскер, бұзақы немесе ақымақ, есерсоқ адам емес, он-
дай адамдарды ел қудаламайды, сондықтан ел ішінде бір-екі тентек 
жүре береді. Атақты Құныскерей де – ұры емес, бұзық, сотқар, бан-
дит емес, Кеңес үкіметі тәртібін қабылдамаған тентектің бірі.

Тентек сөзінің бір кездегі осындай «еркін, ешкімге бағынбаған» 
деген мағынасы, сірә, телі сөзінде де болса керек. Мысалы «Қозы 
Көрпеш-Баян сұлу» жырында :

Телі өскен көңіліңді тентек қылып,
Есіттірген кім еді, еш оңбасын, –

деген жолдар бар. Тағы бір жерінде: 
Телі өскен көңіліңді тентек етіп,
Сен Баянды есіңе сала берме, – 

деп келеді. Телі өскен тіркесінің мағынасы күңгірттеніп, актив 
қолданыстан ығысқаны сондай, бұл тіркес осы жырдың екінші бір 
нұсқасында: тілезіген көңіліңді болып жазылған. Егер бұл – телі 
өскен-нің грамматикалық бір варианты болса, яғни телі деген есім 
сөзден жасалған туынды етістік болса, бұл тұлға телізіген болуы ке-
рек (құлазы-, егегізі- дегендер сияқты). Немесе араб жазуымен келген 
телі өскен деген тіркес дұрыс оқылмай, қате транскрипцияланған бо-



165

луы керек (ескі өлең-жырларды, тіпті ұлы Абайдың мұрасын араб гра-
фикасымен жазылған нұсқалардан латын және қазіргі кириллицаға 
көшірген (транскрипциялаған) кезде орасан көп жаңсақтық, яғни 
қате жазу орын алғаны мәлім және мұның салқыны күні бүгінге 
дейін тиіп келе жатыр. Сөйтіп, бұл жолдардағы телі сөзі «еркін, 
алаңсыз» деген мағынадағы үстеу (кейде сын есім болуы да мүмкін) 
болып танылады. Және бір көңіл аударатын жайт – телі сөзі есім не 
үстеу ретінде «Түсіндірме сөздікте» тіркелмеген, тек малға қатысты 
телу етістігінің түбірі ретінде телі тұлғасы ғана берілген. Демек, бұл 
күнде телі сөзінің үстеу не есім болып қолданысы мүлде ығысып 
кеткен деуге болады.

Сонымен, «телі өскен көңілді тентек ету» деген бейнелі фразео-
логизм – «содыр, есер, есерсоқ» деген мәнде емес, «еркін, алаңсыз 
көңіліңді бұзып, елеңдеткен (тентек еткен)» қылық (жырда бұл 
– Қозыға: «Баян деген атастырған қалыңдығың бар еді, сені жетім 
деп, қызын бермеу үшін Қарабай көшіп кетті» дегенді білдірген 
ситуацияға қатысты жырланған тұстары). Сөйтіп, алдымен, телі 
сөзі де бұрынырақ қазақ тілінде жеке қолданылған үстеу не есім сөз 
болған, екіншіден, оның мағынасы бұл күнгідей «сотқар, бұзақы, 
ақымақ, есалаң, есерсоқ» дегеннен гөрі, «еркін, алаңсыз» дегенді 
білдірген. Оның қазіргі мағынасы, тіпті тентек бала дегендегі мүлде 
тарылған семантикасы – соңғы кезеңдердің жемісі. Телі сөзінің 
ертеректегі мағынасы бірте-бірте ығысып, келе-келе «ақымақ», 
тіпті жай ақымақ емес, «бұзақы, тәртіпсіз, есерсоқ, сотқар» деген 
семалық реңкі күшейіп, телі сөзі тентек сөзімен қосақталған (қос 
сөз компоненті болған) тұлғада немесе мақал-мәтелдерде, фразео-
логизм құрамында (телі өскен) сақталған деп түйеміз. Бұл – сөздің 
семантикалық қозғалысының жақсы бір мысалы.

ТОҒАНАҚТАУ. «Айман-Шолпан» жырында:
Саба жетер жер емес, жері шалғай, 
Әкелді қант пен шайын тоғанақтап...
Саба жетер жер емес, жері шалғай, 
Шай артқан тоғанақтап тоғыз нарға, – 

деген өлең жолдары бар. Тоғанақ сөзін Л.Будагов «арқанның бір 
ұшына тағылған ағаш шығыршық (кольцо)» деп түсіндіреді. (Будагов, 
I, 398). Соған қарағанда, тоғанақта- етістігі «жүкті шығыршығы 
бар арқанмен буу» дегенді білдіретін сияқты. Тоғанақтап буылған 
жүктің өзін тоғанақ деп атау да байқалады (тоғанақ – «үлкен етіп 
буылған жүк, тай»). Тоғанақ сөзінің буылған жүкке қатысы бар сөз 
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екенін Доспамбет жыраудың: Тоғынды сарты нар жегіп деген өлең 
жолынан да көруге болар. Бұл жердегі тоғынды сөзі «тоғанақтап 
буылған жүк артатын нар» деген мәндегі қолданыс болуы ықтимал.

ТОЛАҒАЙ. Махамбеттің атақты «Ереуіл атқа ер салмай» деген 
өлеңіндегі:

Темір қазық жастанбай, 
Қу толағай бастанбай, – 

деген тармақтарда кездесетін толағай сөзі ақын жинақтарында да, 
мектеп оқулықтарында да «бас» деп түсіндіріліп жүр. Бұл – біршама 
дұрыс түсінік. Толағай – таза түркі (қазақ) сөзі емес, ол – не түркі-
монғол тілдеріне ортақ, не тек монғол тілдеріне тән сөз. Қалмақ 
тілінде толһо – «бас», монғол тілінде толгой – «1) бас, 2) басшы, 
бастық, ие, 3) бастаушы, 4) бір нәрсенің басы (мысалы, таудың), 5) бір 
бөлік, бір дана». Осы сөзден «басшы болу, басқару, жетекшілік ету» 
мағынасын беретін толгойло(х) (толағайлау) деген етістік жасалған. 
Ал қазақ тілінде бұл сөз қу толағай тіркесі түрінде жұмсалғанда, 
біздің байқауымызша, тек «бас» деген ұғымды емес, «тақыр бас, 
жалаңаш бас» дегенді білдіреді. Бұл образды тіркесті Махамбеттен 
өзге үлгілерден, мысалы, батырлар жырларынан да таптық. «Ер 
Қосай» жырында Қосайдың сары аты жауды барлап келуге баланы 
айдалаға жаяу тастап кеткенде, ол:

Ер-тоқымын жастанып:
Қу толағай бастанып, 
Сол бұлақтың басында, 
Адамы жоқ қасында 
Үш күн, үш түн жатады.

Біз топшылаған мағынаның дұрыстығын төмендегі мысалдар 
дәлелдей түседі. Өткен ғасырда Н.Ф.Катанов жинап бастырған қазақ 
мақал-мәтелдерінің ішінде «Құдайдан тілегенім қолаң қара шашты 
еді, Құдайдың өзі қосты қу толағай бастыны» деген мәтелді келтіреді 
де мұның екінші бөлігін «Бог дал мне жену с голой головой» («Құдай 
маған тақыр бас, яғни шашы жоқ әйелді берді») деп аударады.

Бұл сөзді Қазақстанның батыс өңіріне ғана тән жергілікті сөз 
(диалектизм) деп тануға болмайды. Өйткені толағай сөзін Көкше- 
тау маңында туып-өсіп, сол өңірде жасап өткен Шал ақыннан да 
(XVIII ғ.) табамыз. Шал ақын толғауының бірінде:

Тау толағай көрінер тасы кетсе, – 
дейді. Бұл сөзді Семей облысының Аягөз маңында өмір сүрген Дулат 
Бабатайұлынан да кездестіреміз:
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Төрт түлікке толтырды
Толағай тұлдыр қыратты. 

Міне, бұларда да толағай сөзінде «жалаңаш, тақыр» деген мағына 
бар. Бұл – түркі-монғол тілдеріне ортақ сөз бе, әлде монғол тілдерінен 
ертеректе енген образ ба, немесе о баста толағай бас болып айтылған 
плеоназм ба (мағынасы бірдей сөздердің қатар қолданылуы ма) 
– кесіп айту қиын. Бірақ қайткенде де бұл сөз қу эпитетімен келіп, 
қу толағай бас (бастану), қу толағай көріну сияқты тұрақты тіркес 
құрап та, жеке қолданылып та «жалаңаш, тақыр» деген ұғымға ие 
болған деп табамыз. 

Қазақ тілінде толағай сөзінің екінші мағынада қолданылғаны 
және кездеседі. Ол – «тоқтамай соққан, қатты жел». Марқасқа 
жыраудың (XVII ғ.) толғауында:

Тоқтамай соққан толағай 
Толастар мерзім жеткен дүр, – 

деген тармақтар бар. Бұл жердегі толағай – жел (желдің бір түрінің 
аты). Сірә, бұлар – омоним сөздер (тұлғалары бірдей, мағыналары 
мүлде бөлек) болар.

ТОЛҒАНУ, ТОЛҒАМАЛЫ. Толғану сөзі қазірде негізінен «ой-
лану, терең ойға бату, бір нәрсенің шешімін қиналып іздеу» деген 
ұғымда қолданылады. Ал бұл сөздің «жиырылу, оралу, бір нәрсені 
айналу, төңкерілу» деген көне мағынасы қазіргі тілімізде ұмыт 
болған. Көне түркі тілінде толға- сөзі «орау, иіру» дегенді білдіргенін 
Махмұт Қашқари көрсетеді (ДС, 573). Л. Будагов толғамақ (толғау) 
сөзінің «бір нәрсені орау, иіру, қоршау, айналу, айналдыру» деген 
мағыналарда өткен кезде қазақ тілінде де қолданылғанын тіркейді 
(Будагов, I, 752). Қазақ тіліндегі абжыландай толғану деген тіркес 
«абжыландай иірілу» дегенді, одан барып «әбжыландай арбау, 
қызықтыру» деген ауыспалы мәнде қолданылғандығын жоғарыда 
айттық (қараңыз: абжыландай толғану). Тек абжылан сөзімен кел-
генде ғана емес, өзге тұстарда да «иірілу» мағынасын беруде осы 
сөзді қолдану жоқ емес. Мысалы, Махамбетте: толғай-толғай оқ 
атқан.

Толғау сөзінің «орау» мағынасы толғамалы найза, толғамалы 
мылтық, толтамалы балта деген тіркестерде де келеді:

Толғамалы ақ балта...
Толғамалы ала балта қолға алып (Доспамбет).
Толғамалы ақ сүңгім («Қобыланды»)
Толғамалы найзамен
Толықсып жауға шапқанда (Махамбет).
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Найза, сүңгі, айбалта (ала балта) тәрізді соғыс қаруларын ұстаған- 
да, олардың сабы сусып, жылжып кетпес үшін былғары, қайыс, жіп 
т.б. сияқтылармен орап тастайтын болған немесе олардың ағаш сап-
тарын орама (спираль) түрінде кертіп қоятын болған (Ильминский, 
113). Сондықтан оларда толғамалы (сабы оралған) деген эпитет пай-
да болған. Бұл сын есім келе-келе соғыс қаруын суреттейтін образ 
болып, тұрақты тіркеске айналғандығы байқалады.

Сөйтіп, толғау, толғану, толғамалы сөздері ертеректе қазақ 
тілінде «орау, иіру, үйіру, оралу, иірілу, үйірілу» мағыналарында да 
қолданылған.

ТОЛҒАУ. Бұл сөздің халық жырлары мен ертедегі ақын-жыраулар 
тілінде кездесетін және бір мағынасын арнайы әңгіме етуге тура 
келеді. «Орақ туралы жырда» Қарабатыр:

Мен толға десең, толғайын, 
Орақ, саған толғайын, – 

дейді. Бұл жерде толға- етістігінің мағынасы жоғарғы «орау, иіру, 
жиыру» мәніндегі толға- етістігінен басқаша. Бұл сөздің түркі тілд- 
еріндегі және бір мағынасы – «өлеңмен біреу немесе бір нәрсе жа- 
йында айту». Өткен ғасырда қазақ лексикологиясымен шұғылданып, 
қазақ сөздерінің мағынасын түсіндіргендер толға- «біреу тура-
лы жақсы сөзді өлеңмен айту» деп береді (Ильминский, 113). Бұл 
етістіктің қазіргі мағынасын түсіндірушілер: «1) бұрай қозғап, үйіре 
айналдыру (найза толғау, құрық толғау), 2) бір нәрсе жайында жан-
жақты терең ойға шому (дүниені тереңнен толғау), 3) мақамға қосып, 
жырғып шерту» деген анықтамалар береді» (ҚТТС, IX, 180-181).

Сірә, ертеректе толғау сөзі «келелі ойды, әлеуметтік (ел-жұрттық) 
үні бар сөзді айту» деген мағыналық реңкпен қолданылған болу ке-
рек. Сондықтан жыраулардың дидактикалық (насихат) сөздерінің 
толғау (өлең емес, жыр емес) деп аталуы осыдан туындаған. Демек, 
жоғарыдағы Қарабатырдың Орақ, саған толғайын дегені: «Орақ, 
саған мынадай ел қамын жегізетін, ел-жұрттық намысыңды оятатын, 
қаныңды қайнататын сөзімді айтайын» дегені:

Мен толға десең, толғайын,
Орақ саған толғайын.
Қайғайдағы мажид (таджік?)
Өтер кемен көр және.
Терек бойлы естекті,
Мұнарасы биік Мәскеуді,
Аузы түкті орысты,
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Басы шоқты қалмақты,
Шүлдірлеген шүршітті
Ауызыма қараттым...
Он сан қолға бас болдым...
Әлинің ұлы, әй Орақ,
Қайдар да қайда жүріп теңелдің?

Сөйтіп, қатарынан талданған толғау етістігі сыртқы тұлғасы 
бірдей, мағынасы бөлек омоним сөздер болып қолданылған. Өткен 
кезеңдердегі үлгілерде кездесетін мағыналары қазіргі көрсетілген 
мағыналарына жуық келгенмен, қосымша реңкі (мағыналық бояуы) 
бар сөздер болып танылады. Ал толға- етістігінің «орау» мағынасы 
бұл күнде еркін (актив) қолданылмайды.

ТОРҚАЛЫ ТОЙ, ТОПЫРАҚТЫ ӨЛІМ. Бұл фразеологизмдегі 
торқалы сөзінің түбірі – торқа қазіргі тілімізде де жеке қолданыла 
береді. «Түсіндірме сөздік» оның мағынасын «жібек мата» деп дұрыс 
көрсеткен. Торқа – өте ертеден келе жатқан сөз. Бабаларымыз тілінде 
торқу «жібек» дегенді білдірген (ДС, 578). Бұл жерде торқу жалпы 
«жібек» деген ұғым болу керек, ал жібектен мата да тоқылады, жіп те 
өріледі. Торқалы той тіркесі «сәнді киіммен келетін той, яғни «барын 
киіп, бақанын қолына алып келетін жиын», ал сәнді киімді жібек ма-
тадан тігілген киімдер де құрайды. Бірақ торқалы той, топырақты 
өлім дегенде торқа сөзі нақты мағынасынан алшақтап, «сәнді, қымбат 
киім» дегенді, оған той сөзі тіркескенде «салтанатты, үлкен той» 
дегенді білдіретіндігі көрінеді. Демек, бұл қолданысында (торқалы 
той) дегенде) торқа сөзінде семантикалық қозғалыс болғаны 
байқалады, яғни түпкі және көне «жібек» деген мағынасынан «сәнді, 
салтанатты, үлкен» деген ұғымға меңзейді. Мәтелдің екінші бөлігі – 
топырақты өлім деген де «үлкен жиын», көп елдің, алыс-жақынның 
аса ардақты адамды о дүниеге аттандыруға жиналған үлкен топ» 
деген бейнелі фразеологизм. Оның әсерлілігі той мен қаза, қуаныш 
пен қайғы сияқты контрастық ұғымдарды астарлап білдіруінде, бұл 
жерде т дыбысынан басталатын торқа сөзі керек болған, ол той, 
топырақ сөздерімен аллитерациялық бітім жасайды.

«Түсіндірме сөздікте» «қымбат бағалы жібек матаның бір түрі» 
деп түсіндірілген торғын сөзінің де түбірі – торқа (торқу/торғу) 
екендігі айқын. Сірә, торқа мен торғын тұлғаларының қазіргі 
қазақ тіліндегі семантикалық реңктері, тіркесімдік таңдаулары, 
қолданыстық (контекстік) аясы бір-бірінен біршама ажырағаны 
байқалады. Торқа сөзі көбінесе торқалы той, торқа тон, қара жорға 
мінгені, қара торқа кигені сияқты қалыптасқан тіркестерде, мақал-
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мәтелдер құрамында, өлең сөзде жиірек келеді де оның жібек деген 
синонимі жібек көйлек, жібек орамал, жібек жіп деген тіркестерде 
қолданылуы – норма, қалыпты, бейтарап стильде торқа орамал, 
торқа жіп, торқа көйлек деп сөйлеу (жазу) кәнігі емес, ал торғын 
сөзі, сірә, жалпы «жібек мата» емес, оның қалыңдау ма, ширақтау 
ма – әйтеуір, бір түрін (сортын) білдіруге бейім болуы керек, өйткені 
сөздікте берілген мысалдар торғын дастарқан, торғын шымылдық 
болып келген. Торғын тұлғасы әйел баланың атына да қойылады 
(Торқа дегеннен гөрі). Қысқасы, «жібек, жібек мата» мағынасын 
беретін көне сөздеріміз торқа мен торғын мағыналық, қолданыстық 
қозғалыстары бар тұлғалар болып танылады. 

ТОСТАҚ, ТОСТАҒАНДАЙ. Қазақ балалары айтатын ойын 
өлеңдерінде:

Бақа, бақа балпақ, 
Басың неге жалпақ? 
Көзің неге тостақ? – 

деген сөздер бар. Адам қорыққанда көзі тостағандай болды 
дейміз. Бақаның бір түрін тостаған бақа деп те атайды. Бақаның 
тасбақа деген де атауы бар. Мұның дұрысы – тосбақа болуы керек: 
тостақ бақа<тостаған бақа. Осылардың барлығындағы тостақ, 
тостаған сөздерінің түбірі – тоста-. Көне түркі тілдерінде тос- 
та- етістігі болған, ол «көзді кең ашу» деген мағынаны білдірген. 
Сонда тостақ деген сөз «кең ашылған, бажырайған, бақырайған» 
деген сын есім болып шығады. Бақаның көзі, шынында да, тостақ. 
Ал тостағандай болды, тостаған бақа дегендердегі тостаған 
сөзі – сірә, тоста- етістігінің есімше тұлғасы емес, тостақ көз 
бақа, көзі тостайды дегендердің «қазақшасы» болар, яғни тостау 
етістігінің өзі қолданылмайтын болғандықтан, одан жасалған ту-
ынды сөздер (тостақ) мен грамматикалық тұлғалары қазақ тілінде 
мағынасы келіңкірейтін, «икемділеу», түсінікті сөзбен (тостаған) 
ауыстырылуы ықтимал: тостаған – дөңгелек ағаш ыдыс, сондықтан 
көзі тостағандай болды деген «көзі кең ашылып, тостаған сияқты 
дөңгеленіп, үлкейіп көрінді» деген ұғымға икемделген болар деп 
топшылаймыз. Тостаған бақа да сол сияқты. Ал, шындығында, 
тостаған бақа>тостақ бақа – «көзі тостақ жәндік».

ТӨБЕ БИ. Қазақ тілінің көп томдық түсіндірме сөздігінде төбе 
би тіркесін анықтауда: «Көбінесе ауыс-түйіс дауды ел адамдарының 
өзара келісіп шешуіне тапсырып жауаптылықты арнаулы төбе биге 
беретін» деген мысал келтіріп, төбе би – «негізгі шешімді айтатын, 
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бас би» деген түсініктеме береді де оны көне сөз деп көрсетеді. Мұнда 
«басты би» дегізіп отырған – төбе сөзінің «бір нәрсенің ең жоғарғы 
жағы, басы» деген ұғымы болса керек. Төбе билердің феодалдық қазақ 
қоғамында атқарған қызметі мен алған орны жағынан бұл түсінік 
дұрыс сияқты көрінуі мүмкін. Ал, шындығында, төбе сөзінің, сірә, 
«бас, басшы» деген ұғымға қатысы жоқ болар. Ол монғол тіліндегі 
төв сөзімен іліктес деп табамыз.

Көп мағыналы төв (түркіше төбе дегенге сай келетін тұлға) 
сөзінің монғол тіліндегі бір мағынасы «тура сөзді, адал адам» дегенді 
білдіреді. Демек, төбе би – «әділ би, билікті тура шешетін би» де-
ген күрделі атау (термин) болып шығады. Әрине, бұл сөздің осы 
мағынасы о баста түркі-монғол тілдеріне ортақ болған болу керек, 
сондықтан оны қазақ тілі үшін кірме сөз деп қарауға болмайды, оны 
тіркес құрамында тұрып, ертедегі көне мағынасын сақтаған төл 
сөздердің бірі деп танимыз. Көне мағынасы тек тіркес құрамында 
сақталған, «консервіленген» сөздер бүгінгі сөздік қазынамызда аз 
емес.

ТУАР ҚАРА. Қазіргі нормативті сөздіктерімізде тіркелмеген туар 
қара (тіпті туарқара деп біріккен тұлға ретінде қарауға да болады) 
тіркесі ХVІ ғ. ескерткіші – Қадырғали бидің «Жами′ат-тауарихында» 
бірнеше жерде кездеседі: «[Мунулун хатунның] малы, туар қарасы 
көп ерді» (Қадырғали би… 144) «[Шаһардын йырақ олтурғанлары]… 
қышлақ, йайлағ, йүрәр көчәр туар қарасын отқарыб ол йердә ман-
зил қылдылар» (сонда, 129). Бұлардағы туар қара «жылқы малы» 
дегенді білдіреді. Бұл тіркес-атауға кезінде «Извлечение из Жами` 
ат-тауарих» деген еңбегінде Шоқан Уәлиханов та өз түсіндірмесін 
берген болатын. Қадырғали би жазып қалдырған ескерткіштің 
тілінде мал сөзі туар қара тіркесімен қатар келіп қана қолданылған 
дейді. Ал туар қара – көне сөз, ол жылқы сөзінің синонимі деп таба-
ды. Мал сөзі қазақтардың қолданысында (әңгіме Шоқанның заманы 
ХІХ ғасырдың орта тұсындағы тіл туралы ғой) «байлық» мағынада 
жұмсалған, өйткені қазақ халқының байлығын бұрын мал құраған, ал 
туар қара – жылқы үйірі, сонда қара сөзі жалпы «мал» дегенді, туар 
сөзі «жылқы» дегенді білдірген деп түсіндіреді (Валиханов, Том. І. 
163-б.). 

Бұл тіркес-атау қазақ тілінде кейінгі ғасырларда қолданыстан 
ығысып, мал сөзі «төрт түлік үй жануары» дегенді де, «байлық, 
мүлік» дегенді де, «табыс, кіріс, пайда» деген мағынаны да білдіретін 
сөзге айналған. Ал бөліп көрсету керек болғанда «жылқы, жылқы 
малы» деп атауға көшкен. 
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Туар қара, сірә, монғол тіліне де ортақ сөз болар, тіпті алдыңғы 
сыңары – монғол тілінің элементі болуы мүмкін. Туувал (тууар) 
монғолша айдап жүретін мал (орысша гурт), туугда(х) – «мал айдау» 
деген етістік, мал – монғолша да мал (скот), ал қара қазіргі сөздік- 
тердің көрсетуі бойынша ірі мал: жылқы, түйе, сиыр (ҚТТС, 6-том, 
36), қара мал – сиыр (47-бет). Өткен ғасыр сөздіктерінде, мысалы, 
Будагов сөздігінде қара − жылқыдан басқа ірі мал, ІІ том, 44-бет). 
Демек, қара сөзінің «жалпы мал» деген мағынасы ертеден болғанға 
ұқсайды, ал даралап атауға келгенде, жылқы малын туар қара деп атау 
қалыптасқан тәрізді, кейін оны қазақ тілінде жылқы сөзі алмастырған. 

ТҰЛА БОЙЫ. Бұл тіркестің жалпы мағынасы түсінікті: оны 
сөздіктер «бүкіл дене, он екі мүшесі түгелімен» деп түсіндіреді 
(ҚТТС, т. 9. 269-бет). Мұндағы бой сөзі де түсінікті, ал тұла деген 
немене? Ол жеке тұрып қолданылмайды. Іздестірсек, тул – парсы 
тілінде «ұзындық, ұзындық аралығында» деген мағынаны беретін сөз 
екен. Қазіргі қазақ тіліндегі тұла бой дегеніміз – адам денесінің ұзын 
(бүкіл) бойы, яғни бүкіл денесі деген тіркес болып шығады. Өте ер-
теде қалыптасқан мұндай екі тілдік сөздердің тіркесі қазақ тілінде аз 
кездеспейді. Мысалы, ұзақ қарға деген құс атауы да – «қарға + қарға» 
деген сөз: зағ парсы тілінде «қарға» (ол парсы тіліне түркі тілдерінен 
ауысқан сөз болуы мүмкін, ол күнде түркі тілдерінде ұзақ сөзі жеке 
тұрып та қарға деген құс атауын білдірген сөз болуы керек). Және бір 
мысал: шарбы май тіркесі. Бұл да – парсы-түркі сөздерінің қатарласа 
қолданылған май+май сөздері, өйткені чәрб – парсыша «май».

ТҰРАЛАП ҚАЛУ. Монғол тілінде тура- етістігі «арықтау» де-
ген мағынаны береді. Саха (якут) тілінде туор, хақас тілінде торо 
– «аш, арық» ұғымын білдіретін сөздер. Бұлардың түбірі көне түркі-
монғолдың тура- етістігі болса керек. Қазақ, қырғыз тілдерінде 
көптеген сөздер зат есім ретінде танылып, оған етістік тудыратын 
-ла жұрнағы жалғанғаны мәлім (Юнусалиев, 52). Демек, тұрала- – 
«арықтау» мағынасын беретін сөз. Бұл ұядан арық-тұрық деген қос 
сөздің екінші сыңары да шыққан: тұрық – арық сөзінің көне вари-
анты.

ТҮЛЕЙ. Бұл сөз қазақ тілінде көбінесе түлкі жортпас түлей, 
түлейден қашқан түлкі деген сияқты тіркестерде кездеседі. Түлей 
сөзін түсіндірме сөздікте де, фразеологиялық сөздікте де «қалың, ну» 
(екі томдық ҚТТС, II, 293), «қалың ну орман» (Кеңесбаев, 526) деп 
анықтайды (он томдық толық түсіндірме сөздік бұл сөзді мүлде бер-
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меген). К.К.Юдахин қырғыз тіліндегі түлей («түлкү жүрбөс түлей 
жол») сөзін «саңырау, мылқау» мағынасындағы дүлей сөзімен бір деп 
табады да, жоғарғы мысалдағы түлей жол дегенді «глухая дорога» 
(жым-жырт жол) деп аударады.

Түлей мен дүлей (дүлей күш, дүлей адам дегендердегі) сөздері 
бір тұлғаның − фонетикалық екі варианты ма, жоқ, екі басқа сөздер 
ме, оны этимологтердің үлесіне қалдыра тұрып, түлей сөзінің 
мағынасына контекске қарай үңілсек, ол «қалың (шөп, бұта, орман, 
қамыс т. б.), ну орман» дегеннен гөрі, «жапан түз, жалпақ дала» де-
генге жуық келеді. Мысалы, «Алпамыс батыр» жырында:

Қарсақ жортпас қалыңнан 
Қарғып кетіп барады. 
Түлкі жортпас түлейден, 
Адыр-адыр белдерден 
Шапқанда шаңы бұрқырап, 
Жұлдыздай болып ағады, – 

деген жолдарға қарағанда, түлей сөзі «ну орман» дегеннен гөрі 
«жалпақ дала, ұшы-қиырсыз қашықтық» дегенді білдіретін сияқты, 
өйткені жұлдыздай ағу үшін ну жынысты орман емес, адыр-адыр 
белдері бар ен дала, үлкен кеңістік керек. Әрине, бұл тіркестер об-
раз ретінде қолданылған, сондықтан тіркес компоненттерінің жеке 
тұрғандағы мағынасының өзгермей келуі шарт та болмас, дегенмен 
образ жасайтын тіркестердің мағынасы шындықтан туатындығын 
ескермеске және болмайды. Сол сияқты «Қамбар» жырында:

Түлейден қашқан түлкіңді 
Ұстайын қуып ендетіп, – 

дейді. Мұндағы ендетіп қуу деген тіркес «көсіліп, түлкі жолын кеу-
леп» деген мағына беретінін ескерсек, түлкі қашатын түлей – орман 
емес, ашық жер, жалпақ дала.

Сірә, біздіңше, түлкі жортпас түлей дегеңдегі түлей сөзі осы 
соңғы мағынаны білдіреді, «түлкі жүрмейтін жапан түз» деген 
ұғымды беретін тәрізді. Жоғарыдағы мысалда да қарсақ жортпас 
қалың – «орманды, шөпті дегендей жынысты жер» болса, түлкі 
жортпас түлей – керісінше, «ашық дала», яғни бұл жердегі образ 
қарама-қайшы параллельдерге құрылған.

Қырғыз тілінде түлей сөзінің түлей жол тәрізді тіркесте келетіні 
де осы мағынаны («жапан түз, ашық дала» дегеннен шыққан «ұшы-
қиырсыз даладағы ұзаққа кеткен жол») білдіретін сияқты, өйткені 
жолдың үстінде ну жыныс, орман өспейді ғой. Қазақ жазушыларын-
да қу түлейде жорту деген тіркес те кездеседі, мұнда да тіркес «қу 
дала, ен дала, жапан түз» дегенге меңзейді.
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ТЫҚЫР ТАЯҢ КЕЗ, ТЫҚЫР ТАЯНДЬІ. Он томдық толық 
түсіндірме сөздікте «құлаққа естілетін тықырлаған дыбыс» деген 
мағынаны беретін тықыр сөзінің ұясында, тықыр таянды деген 
тіркесті келтіріп, оған «қауіп-қатер төнді, жаны қысылды» деген 
түсінік беріледі. Қазақ тілінде тықыр таяң кез дегенде тіркес бар. 
Сірә, о бастағы қолданыс тықыр таяң деген зат есім болса керек. Түркі 
халықтарының тарихын терең зерттеген Л.Н.Гумилевтің жазғанына 
қарағанда, V-VII ғасырларда түркүттерде көк Тәңірге құрбан шалу 
рәсімі болған. Бұл рәсім осы түркүттердің бүгінгі ұрпағының бірі – 
қачыларда XIX ғасырдың соңына дейін орып алып келген. Қачылар 
осы құрбандықты тығыр таих деп атаған. Құрбандыққа қой шалы-
нып, қымыз, сүт, айран және ет сорпасын төгетін болған. Қысқасы, 
ел-жұртқа қиыншылық төнгенде, тығыр таихқа құрбан шалуға 
мәжбүр болған. Өте ертедегі бабаларымыз ел басына қауіп-қатер, 
қиыншылық төнген күнді тықыр таяң кез, яғни «құрбандық шалу 
кезі келді» деп айтпады ма екен деген ойға қаламыз. Замандар өте 
қазақ сияқты түркілерде бұл рәсімнің аты ұмыт болып, оны атап 
тұрған сөздердің мағынасы күңгірттенгендіктен, өзімізге таныс 
тықыр және таяну сөздерімен алмастырып алуымыз әбден ықтимал. 
Тықыр сөзі дыбысқа қатысты, бірақ қиыншылық, ауыртпалықтарға 
дыбыстың не қатысы бар? Сондықтан тықыр таянды деген тұрақты 
тіркестің жалпы мағынасы түсінікті болғанмен, бұл ұғым тіркес 
құрамындағы тықыр сөзінің дыбысқа қатысты мағынасынан шығып 
тұрмағаны сезіледі. Сол себептен біз тықыр таяну етістігін жасап 
тұрған сөздердің төркінін көне кезеңдерден іздедік те жоғарғы бол-
жамымызды айттық. Бұл – сөз жоқ, өте батыл барған жорамалымыз, 
әлі де іздестіре түсу қажеттігін сеземіз.

ҰБАП-ШҰБАП. Бұл қос сөздің соңғы сыңарының мағынасы 
біршама түсінікті: шұбыру сөзімен түбірлес шұбау етістігі «адам- 
дардың, малдың бірінің артынан бірі жүріп отыруы» дегенді білдіреді. 
Ал алдыңғы ұбап компоненті бүгінде жеке қолданылмайды. Сірә, 
о баста ұбы-/ұба- деген етістік жеке қолданылған да болар, өйткені 
ұбырып-шұбырып деген туынды түбірлер де бар. Ұбы-/ұба- етістігі 
шұба(у) етістігімен мағыналас болғанын сеземіз. Өзге тілдер сияқты, 
қазақ тілінде де мағыналары өте жақын сөздер қосарланып айтыла 
келіп, тұрақты тіркес, яғни қалыптасқан қос сөз болып кеткені аз 
кездеспейді. Мұндай тіркестер плеонастық сипатта болады, яғни бір 
мағынаны білдіретін екі түрлі тұлға жапсарласа айтылады да бірін 
бірі айқындай түседі. Мұндай плеоназмдардағы компоненттерінің 
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біреуі – күні бүгінге дейін сақталған түсінікті сөз болса, енді біреуі – 
не әбден ұмыт болған өте көне сөз, не өзге тілдің сөзі болып келеді. 
Біз назарға алып отырған ұбап/ұбырып сөздері де осындай бүгінгі 
тілде жеке қолданылмайтын көне түркілік тұлға болуы керек деп ой-
лаймыз. Әлі де іздестіре түсуге болатын сияқты. 

ҮДЕРЕ КӨШУ, ҮДЕРУ. Көшпелі тұрмыс жағдайында күні кеше-
ге дейін қазақ тілінде үдере көшу тіркесі жиі қолданылған. Бұл тіркес 
жырларда да кездеседі. Мысалы, «Қобыланды батырда»:

Қобыландыға қарамай, 
Үдере көшті көп қосын, – 

дейді. Үдере көшу – көштің кештетіп (кешкі салқынмен) жүріп 
келіп, бір жерге қонып, ертеңіне ертемен қайта ілгері қарай көшуі, 
яғни көштің тал түсте аялдап тынығуы, өйткені тал түстегі ыстықта 
жүргеннен гөрі, таңертеңгі және кешкі салқынмен көшу адамдарға 
да, көлікке де, төлі марқайып болмаған малға да қолайлы болған.

Қазақ тілінің екі томдық түсіндірме сөздігі бұл тіркеске дұрыс 
анықтама бермеген, мұнда: үдере көшті – «бір қонысқа ұзақ аял-
дамай, ілгері, қопарыла (?) көшті» деп түсіндірілген. Үдере көшу 
дегеннің дұрыс түсіндірмесін өткен ғасырдағы қазақ тілі сөздіктері 
анық, дұрыс берген болатын: үдеру – жүрер жолдың жартысын кеш-
ке, қалғанын ертемен алып көшу, шөл даланы кесіп жүруді түс ауа 
бастау (Кирг.-русск. сл., Оренбург, 1897). 

Үдеру етістігінен жасалған үдерім сөзі де бар. Мысалы, Махам- 
бетте:

Мен атайы жүйрік баласы, 
Алты үдерім жер шаптырсаң да, жалықпан, –деп келеді.

Үдерім – 20-25 шақырымдай жер, яғни бір рет үдере көшетін 
қашықтық (20-25 шақырымның бір бөлігін кештетіп, қалғанын 
ертеңіне ертелетіп көшіп жететін қашықтық). Мұны Л.Будагов на-
маздыгерден кешкі 9-дарға дейін, таңертең ертемен сағат 10-дарға 
дейін көшу деп тіпті айқындай түседі (Будагов, II, 119). Сөйтіп, бұл 
күнде ұмыт бола бастаған үдере көшу тіркесінің мағынасын анықтап 
алдық, енді оны құрап тұрған сөздердің, дәлірек айтсақ, үдеру сөзінің 
түптөркіні мен жеке алғандағы мағынасы туралы сөз қозғайық.

Үдеру сөзінің түбірі – үд, бұл монғол тілінде «талтүс» деген 
мағынаны береді. Демек, үдеру сөзінің ұғымында «түс кезі, талтүс, 
күндізгі уақыт» деген мән бар, яғни көштің осы уақытта көшуі емес 
(зерттеуші Е.Жанпейісовтің түсіндіруі бойынша), керісінше, аялдауы, 
тоқтауы дегенді білдіреді. Бұл түбірден жасалған осы мағынадағы сөз 
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алтай тілінде де бар екенін Л.Будагов көрсетеді: үделе- – демалып, 
тынығу үшін күндіз, талтүсте аялдап көшу (жүру). Алтайлықтырдың 
үделе- етістігі қазақтың үдер- (үдере көшу) етістігімен бірдей болып 
тұр. Бұл сөз көшпелі тұрмыс кешкен барлық түркі халықтарында 
емес, қазақ, алтай сияқты халықтар тілінде кездесетіндігі осы 
халықтардың мекен тепкен жер бедері (ландшафтысы) мен ауа райы 
ыңғайына қарай осылайша күндіз аялдап көшу тәртібі болғандықтан 
болар. Көшпенділік тұрмыс тоқтағаннан кейін бұл сөздің де мағынасы 
күңгірттеніп, кейбір ақын-жазушылардың қате түсініп, орынсыз 
қолданып жүргендері де байқалады, тіпті кейбір зерттеушілердің 
өздері жаңсақ түсіндіріп жүргенін жоғарыда айттық.

Сонымен қатар үдеру сөзінің «жүру, аттану, бірінің соңынан бірі 
жүру» деген мағынада жұмсалуы да кездеседі. Мысалы, «Қобылаңды» 
жырының тағы бір жеріндегі:

Кей жерде жаяу үдеріп,
Кей жерде жатып түнеді, – 

деген жолдарда үдеру – «жүру» мағынасында. Сондай-ақ Дулат ақын:
Үдере тартып көшкенсің, – 

дегенінде, контекске қарасақ, бұл сөз күндізгі аялдау мағынасында 
жұмсалып тұрған жоқ, «жалпы көшу, бірінің соңынан бірі көшіп 
кету» ұғымында қолданылып тұр. Үдеру сөзін соңғы мағынада қазіргі 
жазушылар еркінірек, жиірек қолданады. Мысалы: Велосипедшілер 
үдере шауып барады (С.Бердіқұлов. Мұңайып оянған қала). Демек, 
үдеру (үдіру) етістігінің «талтүсте аялдау» дегеннен басқа да 
мағынада келетінін байқаймыз. Мұндағы үдер- дегеннің түбірі де 
басқа болуы керек, ол – көне түркілік үд- «бірінің артынан бірі жүру» 
сөзі болуы мүмкін. Осы мағынаға жуық келетін ұдай сөзі де үдер- 
етістігімен түбірлес болуы ықтимал. Мысалы, «Қозы Көрпеш-Баян 
сұлу» жырындағы:

Тоқтамай күн-түн қатып ұдай көшіп, 
Балталы, Бағаналы елге кепті, – 

деген жолдарға назар аударалық.
Сөйтіп, «талтүс» мағынасындағы үдер сөзі мен «жүру, бірінің ар-

тынан бірі жүру» мағынасындағы үдер- сөздері – тұлғалары бірдей, 
мағыналары бөлек омоним сөздер болуы керек деп санаймыз. 

ШАЛ САҚАЛ. Шалкиіз жыраудың Би Темірге хаж сапарынан 
тоқтатуға айтқаны деген толғауында:

Ашалай шалың ақталап, 
Шемшірлігің ноқталап, 
Шал сақалың жылаттың, – 
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деген түсініксіздеу жолдар бар, бұл жерде жыраудың не айтып тұрға- 
нын ұғу қиын. Мұнда біздің назарымызды аударатын – шал сақал 
тіркесі. Шал сөзі – көне түркі тілдерінде «ақ, бурыл, боз» деген 
мағыналарда жеке қолданылған сын есім. Оның бұл қызметтегі 
қолданысы бүгінгі тіліміздегі шал құйрық («құйрық қылшығы ақ 
араласқан, ақшыл»), шалғырт тарту («ағара бастау, бурыл тар-
ту») сияқты тіркестер мен шалғырттану («бурыл тарту, ағару») 
тәрізді туынды сөздерде сақталған. Бұл күнде шал сөзі «қарт ер 
адам» мағынасында зат есім ретінде ғана қолданылады. Ал шал 
сақал тіркесі – ақ сақал, бурыл сақал дегеннің көне варианты. XV-
XVI ғасырлардағы ноғайлы-қазақ ақын-жыраулары тілінде мұндай 
тіркестердің сақталуы – заңды құбылыс. Бұл сияқты «көненің көздері» 
біршама тұрақты нормасы бар поэзия тілінде әлі де қолданыстағы 
элементтер екенін танытады. Мысалы, Шалкиіздің (ХVІ ғ.) тағы бір 
жырында: 

Он екі көжек атасы
Қаудыр құлақ шал қоян, – 

деп келеді. Бұл жердегі шал қоян – кәрі қоян емес, ақ қоян. Шал 
сөзінің «ақ» мағынасында жұмсалуы поэзия тіліне тән деуге бола-
ды, ал өлең тілі – көне тұлға-тәсілдерді сақтай алатын консервативті 
әдебиет түрі. Әсіресе, шалғырт сөзі XV-XVI ғасыр сөзгерлері тілінде 
поэтизм ретінде жиі кездеседі. Мысалы, XIX ғасыр ақыны Абылда:

Шалғысы лашынның шалғырт тартса, 
Ілер деп қаз баласы қайғы жемес.
Қашағанда (XIX ғ.):
Жас сексенге келгенше,
Сақалға шалғырт енгенше, 
Талайдың көрдім құрмасын.

Бұларда шалғырт тарту, шалғырт ену тіркестері «қартаю» об-
разын жасауға қолданылған.

ШАР. «Қамбар батыр» жырынан:
Ақылың болса, жарқыным, 
Жіберме шарға ісімді, – 

деген жолдарды оқимыз. Мұндағы шар сөзін осы жырды жеке 
кітапша етіп бастырып шығарушылар: «Шар – тас, ертеде болыстар-
ды сайлағанда қолданылған... Болыс басқармасын кейде шар деп 
атаған. «Қамбарда» осы соңғы мағынада қолданылып отыр», – деп 
түсіндіріпті (кітаптың 115-бетін қараңыз). Бұл – қате түсіндірме. 
Жоғарыдағы жолдардағы шар сөзі дау-шар дегендегі шар, мағынасы 
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– «дау». Мағынасы бірдей екі сөздің қосарлана жұмсалатыны, яғни 
плеонастық құбылыс болатыны белгілі. Сол құбылыстың бірі – дау-
шар сөзі, бұл қос сөздің екі сыңары да бір мағынаны, «дау, жанжал» 
дегенді білдіреді.

Қазақ тілінде шар сөзі жеке тұрып та бұрын «жанжал, дау» 
мағынасында қолданылып келген:

Шарға салып басыңды, 
Бола көрме сен құмар, – 

дегенді «Қобыланды» жырынан да табамыз. Тек жырларды туды-
рушылар емес, қазақтың тіпті бертіндегі ақындары да шар сөзін өз 
мағынасында жеке қолданған. Майлықожадан (XIX ғ.):

Әдепсіз өскеп бозбала 
Жүрген жері – шар болар.

Дулаттан (XIX ғ.):
Адаспайтын даңғыл жол,
Қасым салған қасқа жол
Шарға соғып із кетті, – 

деген өлең жолдарын оқимыз. Бұл мысалдарда болыс сайлауы, 
болыстық туралы әңгіме жоқ, мұндағы шар сөзі – дау деген сөздің 
синонимі, егіздің сыңары ретінде қолданылып тұр.

Шар сөзі дау-шар деген қос сөзден басқа, біреудің басын шарға 
салу, ісін шарға жіберу сияқты тұрақты тіркестердің құрамында 
қолданылуға бейімделген. Сондықтан жоғарыдағы сияқты жаңсақ, 
түсіндірмелерді түзетіп, дұрыс оқу керек.

ШИ ШЫҒАРУ. Бұл тіркестің мағынасы түсінікті: «Жөнсіз реніш 
білдіру; іріткі салу». Мұндағы ши сөзі – «түп-түп болып өсетін, сабағы 
жіңішке әрі ұзын қамыс тектес өсімдік» атауы емес. Түптөркінін 
білмегендіктен, «Түсіндірме сөздікте» ши шықты тіркесі өсімдік 
атауы ши-дің ұясында беріліпті. Ал дұрысын іздестірсек, көне түркі 
тілдерінде соүі (шағы, шоғы) сөзі «талас, жанжал» дегенді білдірген. 
Заман өткен сайын сөз тұлғасы оны қолданатын тілдің (немесе 
тілдер тобының) фонетикалық жүйесіне сәйкестендіріліп өзгереді. 
Бұл бейнелі тіркес өте көне замандарда қалыптасқан, сондықтан 
оның құрамындағы шағы>шағ>шай>ши сөзі қазақ тілінде ши бо-
лып өзгерген. Тілді тұтынушы қашанда да бейтаныс сөздерді таныс 
сөздерге ауыстырып айтуға жол береді. Демек, ши шығару – «талас 
туғызу; жанжал шығару» (дәлірек айтсақ, жанжал шығаруға ілік 
іздеу) деген ұғымды білдіруіне өсімдік ши емес, «жанжал, талас» де-
ген көне шағ/шоғ сөзі негіз болған. 
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ШЫБЫН: ШЫБЫН ЖАН. Қазақ тілінде жан сөзімен қосақ- 
талып шыбын сөзі жүреді. Мысалы, «Қобыланды» жырында:

Әулиеге ат айтып,
Қорасанға қой айтып, 
Шыбын жанын және айтып.., 
Шырағымның шыбын жан(ы) 
Жасаған саған аманат.

Кейде шыбындай жаны түрінде де келеді:
Келмембет кірді ханына
Ара түсіп Қамбардың
Бір шыбындай жанына («Қамбар батыр»).

Қозыға анасы:
Бір шыбындай жаныңды қорға, балам, – 

дейді. Бұл тіркестердегі шыбын – біздіңше, шыбын-шіркей дегендегі 
шыбын- мен бір емес сияқты. Сірә, парсының жан сөзімен қатар 
осы мағынада шыбын сөзі қолданылған тәрізді. Өйткені шыбын сөзі 
жан сөзін қосарламай да «жан» мағынасында қолданылып келгені 
байқалады. Мысалы, «Қобыланды» жырында Құртқа Қобыландыға:

Шыбыныңды тапсырдым 
Бір жаратқан Құдаға, – 

дейді. Жалғыз ауыз әдебиет тілінде емес, жазушылардың қолда- 
нысында да «жан» мағынасында шыбын сөзі кездеседі. Мысалы, 
Сұлтанмахмұт Торыайғыров «Қамар сұлу» романында науқас Қамар 
туралы: «Құр шыбыны бар» деп суреттейді.

«Жан ұшырып» мағынасында, соның синонимі ретінде шыбын 
болып деген тіркес те кездеседі. Мысалы, Шоқан Уәлиханов жазып 
алған «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында:

Қорабай Сарыбаймен аңға келген,
Бір адам шыбын болып үйден келген, – 

деген жолдарды оқимыз.
Шыбын жан тіркесі жөнінде бұл күнге дейін «діни ұғым бойын-

ша, кісі өлгенде, жаны шыбын тәрізді ұшып кетеді-мыс» деген пікір 
айтылып келеді (Кеңесбаев, 569). Бірақ біз бұл тіркестің мағынасын 
өзгеше топшылаймыз. Махмұт Қашқаридың жазып қалдырғаны 
бойынша, көне түркі тілдерінде чывы (чыбы) сөзі «ру, тайпаның 
жебеушісі», рух» деген ұғымды берген (ДС, 151). Мүмкін, чыбы 
(н) сөзімен ру-тайпаны жебеп-қорғап жүретін ғана емес, адамдарды 
қолдап, жебейтін күшті де, яғни адамның жанын да білдірген болу 
керек. Бірақ бұл пікіріміз – әзірге жорамал ғана. Біз бұл жерде бір 
нәрсені кесіп айта аламыз. Ол – қазақ тілінде «жан» мағынасында 
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шыбын сөзінің жеке тұрып та қолданылатындығы. Мұны жоғарыдағы 
мысалдардан басқа да фактілер дәлелдейді. Мысалы, халық өлеңінің 
қайырмасында келетін «шыбыным, шыбыным, айдарлым» деген 
сөздерде де шыбыным – жаным деген сөздің баламасы.

Ал шыбындай жаны деген тіркестегі шыбын сөзіне -дай жұр- 
нағының жалғануы, біздің байқауымызша, теңеу үшін болып тұрмаған 
тәрізді. Бұл жұрнақ, түптөркіні бейтаныс сөздерге жалғануға бейім 
екенін, яғни -дай жұрнағымен келген ондаған күңгірт сөз бар екенін 
тіл мамамандары әрдайым көрсетіп келеді (мысалы, еңгезердей, 
өндірдей, алпамсадай, зымырандай дегендердің түбірі жеке қол- 
данылмайды, беретін мағыналарын да екінің бірі бірден тап басып 
айтып бере алмайды). Шыбындай жан дегенде де -дай жұрнағы 
теңеуден гөрі, екінші жан сөзінің дәлме-дәл эквивалентін білдіру 
қызметін атқарып тұрған тәрізді.

ШЫМ БАТЫП КЕТУ. Суға тереңдеп мүлде батып кеткенде,  
шым батып кетті дейміз. Мұндағы шым сөзі үстеу қызметінде бұл 
күнде жеке жұмсалмайды, мағынасы да бейтаныстау. Көне түркі 
тілдері сөздігінде чом- (шом- /шым-) етістігі «суға сүңғу, суға бату» 
дегенді білдірген (ДТС, 153). Демек, шым сөзі де бат- дегеннің 
мағыналас қатары екен, сонда бату-бату қосарынан келген сөздердің 
бірі – чому көне (және кейбір өзге түркі тілдерінде сақталған) сөз де, 
екіншісі – бату бұл күнде актив қолданыстағы сөз екен. Чом- (шом-, 
шым-) түбірі қазіргі шому, шомылу сөздерінде сақталғанға ұқсайды, 
ал шым бату дегендегі шым да – шом-ның фонетикалық варианты 
сияқты, ол осы тұлғада тіркес аясында өзгеріп «сіріленіп» қалған.

ШЫМ-ШЫТЫРЫҚ. Шым деген тұлғаның және бір қолданысы 
көңіл аудартады, ол – шым толы, шым-шытырық дегендегі мағынасы. 
Мұндағы шым (чым) тұлғасының көне қолданыстағы 3-мағынасы 
(қызметі) – сөз алды күшейткіш шылау. Мысалы, Қашқари сөздігінде 
чым йиг ет – мүлде шикі ет, чым өл тон – әбден су болған киім (ДС, 
146-бет) дегенді білдірген екен. Бұл жерде шым батып кетті дегендегі 
шым сөзінен «мүлде, әбден» деген мағынаны көруге болады. Мүмкін, 
бұл шым қазіргі қолданыстағы тым (өте, аса) сөзіне жақын келер ме 
екен: шым толы ~ тым толы ~ аса толы; шым- шытырық ~ тым 
шытырық ~ әбден шытырық (шытырман) деп айтуға да келетін 
сияқты. Бұл – әзірше, жорамалымыз. Мұны таза этимологиялық 
талдаулар шешіп бере алады. Қазіргі қазақ тілінде шым тұлғасымен 
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келген тіркестерде бұл сөз «өте, аса, тым» деген мағынаны анық 
көрсетеді: шым батып кетті, шым толы, шым-шытырық бірақ шым 
тұлғасы осы қызметте кез келген сөзбен тіркесе алмайды, мысалы, 
өте үлкен, аса қызық, тым мықты деген тіркестерді шым үлкен, шым 
қызық, шым мықты деп ауыстыра алмаймыз. Осы күнгі тым сөзі, 
сірә, дыбыс алмасуының нәтижесінде шым тұлғасынан пайда болған 
болуы мүмкін. Демек, шым тұлғасының тым варианты бұл күнде ак-
тив: тым үлкен, тым қызық, тым мықты деп айта беруге болады

Шым сөзі үстеу ретінде (тым, өте, аса) сияқты бүгінгі сөздіктерде 
тіркелмеген. Бұл да шым тұлғасының көнелігін, актив қолданыстан 
шығып, тек фразеологизмдер мен қос сөздер құрамында сақталып 
қалғанын көрсетеді. 

ШЫР БІТУ. Бұл тіркестің беретін мағынасы түсінікті: ол – 
«семірді, ет алды, қоңданды». Түсіндірме сөздікте шыр сөзінің үш 
түрлі мағынасы көрсетілген, солардың бірі – «нәр, маңыз» және «әл, 
қуат, күш» деп берілген. Шыр сөзінің түптөркінін қуаласақ, ол көне 
түркілерде «май, еттің майы» дегенді білдірген екен (ДС, 146). Сонда 
шыр біту «май біту» дегеннің көне варианты болып шығады. Майды 
шыр сөзімен атаудың өзі ұмыт болғанмен, бұл сөз өз мағынасында 
тіркес құрамында сақталып қалған. Бұл іспеттес құбылыс қазіргі 
қазақ тілінде аз кездеспейді.

 
ІРКЕС-ТІРКЕС. Бұл қос сөздің соңғы сыңары әбден түсінікті, 

ол – тірке- етістігімен түбірлес сөз. Бұл етістіктен жасалған тіркес 
тұлғасы «қатарласқан тізбек» мағынасында және «жалғас, қатар» 
деген есім ұғымында қолданылады. Ал іркес-тіркес дегендегі іркес 
сөзінің түбірін ірік- «бөгеу, тежеу, тоқтату, ішіне бүгу, жасыру» етістігі 
деп тануға келмейді. Сірә, бұл көне түркі тілдерінде қолданылған 
«керуен» мағынасындағы арқыш-теркіш сөзінің «қазақшасы» болу 
керек. Арқыш сөзінің жеке тұрғандағы бір мағынасы – «керуен» (ол 
да «қатарланған көліктер тізбегі»). Осы «керуен» мағынасындағы 
арқыш-теркіш тұлғасы қазақ тіліне іркес-тіркес болып көшкен болар 
деп топшылаймыз.
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ТАРИХИ ЛЕКСИКОЛОГИЯ
(Қысқаша очерк)

Тіл қаттауларының ішінде сыртқы, яғни экстра лингвистикалық 
деп аталатын факторлардың әсеріне ұшырағыш, өзгерімпазы – сөздік 
(лексика) саласы. Әрине, лексика қаттауының сол тілдің өзінің табиғи 
даму заңдылықтарына қарай, яғни ішкі лингвистикалық өзгерісі де 
болып жататыны белгілі. Бұлардың екеуін де диахрондық лекси-
кология деген ғылым саласы зерттейді. Бұл өзгерістердің ішінде 
жиі ұшырайтыны –сөз мағынасының өзгерісі, атап айтқанда, сөздің 
алғашқы мағынасының ұмыт болып, не қолданыстан шығып қалуы, не 
жаңа ұғым атауына айналуы, я болмаса қарама-қарсы мағыналарға ие 
болуы, сондай-ақ сөз мағынасының кеңеюі, тарылуы, сол мағынаны 
айқындай түсетін қосалқы элементтерді қабылдап қолданылуы, көне 
мағынаның тұрақты сөз тіркесі құрамында ғана сақталуы т.т. осы 
сияқты құбылыстарды тіл білімінің т а р и х и (диахрондық) лексико-
логия тарауының тарихи семасиология бөлімі қарастырады.

Лексика қаттауына тек жеке сөздер емес, тұрақты сөз тіркестері 
– фразеологизмдер де жатады. Сондықтан фразеологизмдердің 
мағыналық өзгерістерін зерттеу де жоғарыда аталған ғылым сала- 
ларының үлесіне тиеді.

Сөздің қолданылу тарихын зерттеу сол сөздер білдіретін объек- 
тілердің (заттардың, ұғымдардың) тарихын бақылаумен байланысты-
рыла жүргізіледі. Бұл таным тілді иемденуші халықтың этникалық, 
азаматтың тарихымен ұштасады.

Сөздердің қолданылу тарихын әңгімелеу дегеніміз – олардың 
мағыналарының қозғалысына (эволюциясына) үңілу болып шығады. 
Сөз мағынасының эволюциясы тек дамудан, яғни жақсара түсу сипа-
тында ілгері жылжудан тұрмайды, сонымен қатар сөз мағынасының 
күңгірттенуі не мүлде ұмытылуы, ауысуы, кеңеюі, тарылуы т.т. 
құбылыстар да сөз табиғатының қозғалысын танытады.

Біз бұл өте шағын очеркте қазақ тілінің тарихи лексикологиясының, 
оның ішінде тарихи семасиологиясының жүйелі түрдегі толық курсын 
ұсынғалы отырған жоқпыз. Бұл жұмыс өз алдына арнайы зерттеуді 
қажет етеді. Және бұндай курсты жазу үшін талданатын материалдар 
молынан қамтылып, әр қырынан (әр аспектіден) әңгіме болуы тиіс. 
Бұл жерде біз жоғарыда түсіндірме сөздік түрінде ұсынылған талдау- 
лардан шығатын кейбір түйіндермен таныстырмақпыз. Ол түйіндер 
жоғары оқу орындарының филология факультеттерінде қазақ тілінің 
тарихи лексикологиясынан лекция оқитын оқытушылар мен осы  
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курсты өтетін студенттерге көмекші құрал болар деп ойлаймыз.  
Әсіресе, осы кітаптаты талдаулар диахрондық лексикология курсы- 
ның дайын иллюстративтік материалы болары хақ.

Қазақ тілінің сөздік қазынасының қазіргі және бұдан бұрынғы, 
яғни тіпті ертеректегі және «күні кешегі» – XV-XIX ғасырлардағы күй-
қалпын: жеке сөздердің мағыналарын, қолданылу ерекшеліктерін, 
ескіріп, жаңаруын, тұлғалық көрінісін таныға-білуде біздің жоғары- 
дағы талдауларымыз мынадай ой-түйіндерге алып келеді.

§1. Қазіргі қазақ тілінің сөздік құрамында көне түркі заманынан 
сақталып келген, бірақ бұл күнде жеке тұрып, сол көне мағынасында 
қолданылмайтын бір алуан сөздер бары байқалады. Ол сөздер 
негізінен тұрақты тіркестер (фразеологизмдер мен қос сөздер) және 
лексикалық тіркестердің (күрделі есімдер мен күрделі етістіктердің) 
құрамында қолданылады. Сондай-ақ олар кейбір жеке сөздердің 
этимоны, яғни мағыналық және тұлғалық түптамыры болып келеді. 
Бұған мысал ретінде аты шулы деген тіркесті алуға болады. Мұның 
екінші сыңары (компоненті) – шулы «даңқ, атақ, даңқты, атақты» де-
ген мағынадағы көне түркілік чау сөзі. Студенттер мен оқытушыларға 
көне түркі тілдерінде ч дыбысымен келетін сөздердің қазіргі қазақ 
тілінде ш дыбысымен айтылатындығы тарихи фонетика курсынан 
таныс: сонда бұл сөз сыртқы тұлғасы жағынан былайша келген: 
чау>чұу> шу. Демек, аты шулы деген тіркес аты даңқты дегеннің 
көне сөзбен берілген баламасы екен.

Осы қатарға жылы-жұмсақ деп айтылатын қос сөздің жылы 
компонентін қосуға болады: бұл – көне түркілік жаулы «майлы» 
сөзінің араларына сан ғасырлар салып, қазақша жеткен тұлғасы. Бұл 
сөздің тұлғалық жағынан өзгергендігі соншалық: көне түркілік эти-
мон – йағ, ол «май» деген сөз, йағ қыпшақ тілдерінде йау, оның ішінде 
қазақ, қырғыз тілдерінде жау болуы ғ~г/, й~ж (бағ ~ бау, тағ ~ тау, 
сағыр ~ сауыр дегендердегі сияқты) дыбыстық алмасудың нәтижесін 
көрсетеді.

Ұсынған тұжырымымызды дәлелдей түсу үшін мысалдарды әрі 
қарай жалғастырсақ, өлім-жітім деген қос сөздің жітім компонентін 
келтіруге болады. Бұл сөздің түбірі – көне түркілік йіт- етістігі, ол – 
«жоқ болу, жоғалу» мағынасын берген сөз, сонда өлім-жітім «өліп, 
жоқ болу» деген ұғымды білдіретін тіркес болып сақталған. Келесі 
мысал. Сырт қарағанда, жағаласу сөзінің түбірі – жаға (киімнің 
жағасы) сөзі деп тануға әбден болатын сияқты, өйткені төбелескен, 
жанжалдасқан адамдар бірін-бірі жағадан алады деп ұғамыз. Ал, 
шындығында, қазіргі жағаласу сөзінің түптөркіні көне түркілік 
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йағы сөзіне алып барады, ол сөз «дұшпан, жау» деген ұтымды береді. 
Сонда й~ж, с~ш дыбыс алмасуларын есепке алғанда, көне түркіше 
йағылаш- – «бір-бірімен соғысу, ұрысу» деген сөздің қазақшасы бо-
лып шығады. Қазақ тілінде көне йагы сөзінен туған екі етістік бар 
деп табамыз: йағы>жау тұлғасынан жасалған жаула- етістігі және 
йағы>жағы тұлғасынан пайда болған жағыла- >жағала-, олардың 
ортақ етіс түрлері – жаулас- және жағалас-. Жағаласу сөзі, сірә, 
қазақ топырағында жасалған етістік емес, көне түркіден келе жатқан 
қалдық деп тану керек, өйткені көне түркі ескерткіштері тілінде 
йағылаш- деген ортақ етіс тұлғасы қолданылған.

Көне бір түбірден екі туынды сөздің жасалғанын қазақ эпоста-
ры тілінде кездесетін қатуланып, қаттанды деген трафареттегі екі 
сөзден де көреміз: екеуінің де түбірі – көне қатығ («қатты, берік, 
мықты») тұлғасы. Оның осы көне тұлғасынан қатулан- етістігі 
(қатығ>қатыу> қату + лан+н) және қат (ол да – «қаттылық, 
мықтылық» мағынасын беретін сөз) тұлғасынан қаттан- (қат 
+ та + н) етістігі жасалған. Қат сөзі зат есім түрінде көне түркі 
ескерткіштерінде тіркелмегенімен (ал қат- деген етістік бар), бұл 
түбір қазіргі түркі тілдеріндегі қатты, қатыр- сияқты туынды сөздерді 
жасаған. Сірә, бұлар көне түркілердегі қатығ тұлғасының соңғы 
«әлсіз» ығ (ғ) дыбысы түсіп қалған замандарда жасалған сөздер 
болуы да мүмкін, өйткені көне ескерткіштер тілінде қатығлан-, 
қатты, қатығды (соңғы екеуі – осы күнгі қатты сөзінің баламасы) 
тұлғалары тіркелген (сөздікке енген). Демек, қатуланды сөзінде көне 
қатығ тұлғасы сақталған (қатығ>қатыу> қату) да, қаттанды сөзінде 
соңғы ығ дыбысы сусып түсіп қалған немесе қат тұлғасы о бастан-ақ 
есім сөз болған. Сөйтіп, қатуланды, қаттанды деген шаблон (кәнігі) 
фраза «әбден күшейді, қатайды» деген тура мағынасынан ауысып, 
контекске қарай «қатты ашуланды, буырқанды» деген ұғымды береді 
деп тануға болады.

Соңғы екі мысалдың екеуі де сөздер тарихындағы мына бір 
құбылысқа көңіл аудартады. Тілдің басы артық дүниені көтермейтіні 
мәлім. Сондықтан дәлме-дәл түсетін бір мағынадағы екі тұлға 
қалайша сақталған (жұмсалып келген) деген сауал туады. «Осы 
іспеттес сөздер әрқашан дәлме-дәл мағынада жұмсала ма?» деген 
сұраққа жауап іздеу керек болады. Мұндайда тіл фактісі жауапты өзі 
береді, яғни қосарлана жүретін тұлғалардың біреуі екіншісінен ажы-
ратылатын мағыналық реңқ үстеп алуы мүмкін. Мысалы, жауласу 
етістігі «өштесу, соғысу, ұрысу» деген келіспеушілікті, қарсыласуды 
білдіретін жалпы ұғымды берсе, жағаласу сол келіспеушілік, 
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қарсыласу ұғымының ішінде «тайталасу, арпалысу, қоса қабаттасу» 
сияқты нақтылау мәнде қолданылатын сөзге айналған.

Ал кейде мағыналас сөздердің қатар (қосарлана) қолданылуы 
сол сөздер беретін ұғымды күшейтіп, оның «әбден, тіпті, мықты» 
екенін білдіретін реңк үстейді. Айталық, қатуланды, қаттанды деген 
бір мағынадағы екі тұлғадан «әбден күш алды, тіпті күшейді» де-
ген ұғым (мүмкін, одан барып ауыспалы «әбден ашуланды, мықтап 
қаһарына мінді» деген мағына) пайда болып тұр.

§2. Көне түркілік сөздердің басым көпшілігі – бұл күнде көне 
мағынасында жеке қолданылмайтын тұлғалар, олар не күрделі 
етістіктердің құрамында сақталып қалған. Мысалы, жер болу, жер 
қылу дегендегі жер сөзі көне түркілердегі ир сөзі сияқты «ұялған, 
қысылған» мағынасында жеке қолданылмайды. Сондай-ақ жек 
көру дегендегі жек сөзі де көне түркілер тіліндегі йенк сөзі сияқты 
«түкке тұрғысыз, болмашы, мардымсыз» деген мағынада жеке-дара 
жұмсалмайды.

Көне түркі заманынан келе жатқан сөздердің ішінде тіркес құра- 
мында емес, жеке тұрып қолданылатын күйде сақталғандары да жоқ 
емес. Бірақ олар – көне сөздер болғандықтан, бұл күнде мағыналары 
күңгірттеніп, арнайы зерттеулер арқылы түсіндірмесе, екінің бірі 
бірден тап басып, қай ұғымды беріп тұрған сөз екенін айтып бере 
алмайтын дәрежеде көрінеді. Мысалы, «Қобыланды батыр» жы-
рында Құртқа сұлу батырға: Не қылсаң да маған қыл, Бурылға, сірә, 
қағылма, – дейді. Мұндағы қағылма деген сөзді әдетте «соқтықпа, 
ұрынба» деген мәндегі қақтықпа сөзінің бір варианты болар деп 
ұғамыз, ал, дұрысында, мұның түбірі – көне түркі тілдеріндегі «ашу-
лану» мағынасындағы қақы- етістігі, сонда қағылу «ашулану» дегенді 
білдіретін сөз болып шығады. Мүмкін, қақтығу етістігінің түбірі де 
көне қақы- болған күнде де, бұл екі тұлға қағылу және қақтығу бо-
лып, екі бөлек мағынаны беретін сөздерге айналған: қағылу – «ашула-
ну, ренжу», қақтығу – «ұрыну, соқтығу» деген мағыналарға ие сөздер.

Түбірі бұл күндегі қазақтар үшін мағынасы ұмыт болған көне 
сөздердің қатарына тостақ, «орау, үйіру» мағынасындағы толғау, 
«аспан» ұғымы бар қалықпан (құс), қалықтау, сөз дегеннің көне 
тұлғасынан туындаған сауын (саб>сау+ын) айту, сөз саптау, жаушы 
(саб> сау>жаушы), «жүру, адымдау» мағынасы бар маң- түбірінен 
жасалған маңғыстау, жыланның уытын оқып шығару дегендегі оқу 
(«шақыру» деген мағынаны беретін көне тұлға), шыр біту дегендегі 
шыр (көне түркілерде «май»), «біреудің әйелі, жұбайы» мағынасын 
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білдірген кіші сөзінен жасалған кішілік сөздерін қосуға болады. 
Бұлардың көпшілігі – тұрақты тіркес құрамында емес, жеке де (еркін 
тіркесте) қолданылатын сөздер. Бірақ олардың көне мағыналары 
ұмыт болған. Бақа, бақа балпақ, көзің неге тостақ? деген балалар 
өлеңіндегі тостақ дегеңнің «бақырайған» деген ұғымдағы сөз екенін 
контекске қарап қана шамалаймыз. Ал, шындығында, бұл сөздің 
түбірі «көзді кең ашу» мағынасындағы көне тоста- етістігі екендігін 
тек этимологиялық ізденіс арқылы білуге болады.

Сөздің көнелігі оның о бастағы мағынасын ұмыттырып, тек 
тұрақты тіркес құрамында қалдырады. Айталық, қара құрттай қай- 
наған халық немесе құж-құж қайнау дегендердігі қайнау етістігінің 
көне «ерсілі-қарсылы бейберекет сапырылысу, құжынап жату» деген 
мағынасы ұмыт болғандықтан, бұл күнде көшеде адамдар қайнады, 
құмырсқа қайнады ден еркін тіркес жасап айтпаймыз. Оның бұл көне 
мағынасы тек қара құрттай қайнау, қайнаған халық (жұрт, адам-
дар), құж-құж қайнау сияқты тіркестерде тұрғанда ғана сақталған. 
Келесі мысалдар: күн сөзінің «ел, халық» мағынасындағы тұлға 
екенін тек ел-күн деген қос сөз тіркесінде тұрғанда ғана байқауға бо-
лады. Құты қашу, құтын алу дегендердегі құт көне түркі тілдерінде 
«рух, адамның жан дәрмені» (орысша: «жизненная сила») дегенді 
білдірсе, күн жайлату дегендегі жайлату (жады>жайы + ла + т) 
сөзі көне түркілік түбірден жасалғанын көреміз. Олар өздерінің көне 
мағыналарын сөз тіркестерінде тұрғанда ғана сақтаған.

Мұндай фактілер қазіргі қазақ тілінде едәуір баршылық. Гәп – 
олардың бар екенін көрсетуде емес, әңгіме, біріншіден, бірқатар 
сөздердің мағынасы ұмыт болғанмен, өздері сақталып жетуін және 
ол үшін белгілі бір жағдайдың (амалдың) болғандығын байқатуда. 
Ол амалдың пәрменді (актив) бір түрі – тіркес құрамы, яғни күрделі 
сөздер және тұрақты тіркестер мен қос сөздердің құрамында тұру 
арқылы сөздің түпкі мағынасы және түптұлғасы ретінде этимондық 
рөл атқаруы.

§3. Бұл құбылыс тек көне түркілік тұлғалардың хатқа түскендеріне 
қарай ғана емес, сонымен қатар кейбір сөздердің тіркес құрамында 
келген көне мағыналарына қарай да орын алатындығын ала сөзінің 
талдауынан байқауға болады.

Қазіргі түркі тілдері сөздіктерінің барлығында дерлік бұл сөздің 
негізгі мағынасы – «біркелкі емес, әр түсті», одан ауысқан мағынасы 
«келіспеушілік, ала-құлалық», одан да әрі ауысқан мағынасы – «жа-
сырын ой, бүкпе», «әділетсіздік» дегендер деп көрсетілген. Бұл – 
дұрыс. «Тегіс емес, біркелкі емес, анық емес» және «бейберекеттік, 
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аласапырандық» деген ауыспалы мағыналары «ала-құлалық» де-
ген түпкі идеяға негізделеді. Бұл идея (мағына) қазақ тіліндегі ала 
көлеңке, алагеуім, ала көбеде, алаң-елеңде елең-алаңда, алағаншық 
боран, алажаулы бұлт, алақанат немесе алашабыр жер, аласабыр 
шер, ала құйын, апақ-сапақ кез, қырғыз тіліндегі ала шабыраң не-
месе ала шалбырт («көктемнің ерте кезі, аласабыр шақ»), алағанчық 
чыбырғақ, алабарман, аладүн, татар тіліндегі ала қар («ерте көктемдегі 
бір жерде еріп, бір жерде сақталған қар»), ұйғыр тіліндегі күн ала 
қашқа болғанда («алагеуімде»), алатайин («күмәнды, белгісіз») де-
ген сөздерде көрінеді. Қырғыз тіліндегі ала жай («ерте көктем, яғни 
қыс емес, бірақ әлі жаз да емес аласабыр шақ») сияқты тіркестердегі 
ала сөзінің семантикалық кілтін де осы жерден іздеу керек.

«Біркелкі емес, тегіс емес, анық емес» деген мағынадан «бейбе- 
рекеттік, тәртіпсіздік, дүрбелеңдік» идеясы туады. Сондықтан бұл мо-
дификацияны, яғни ала сөзінің ауыспалы мағынасын қазақ тіліндегі 
алағай-бұлағай, алас-қапас, алагүлік, аласапыран деген сөз тізбегінен 
табамыз. Бұл талданған мысалдардың барлығы – ала сөзінің түпкі 
көне түркі тілдерінде де бар мағынасына қатыстылар. Ал қазақ тілінде 
(мүмкін, кейбір өзге түркі тілдеріңде де) ала компоненті (морфемасы) 
бұл көрсетілгендерден өзге мағынада келетін сөз тіркестері мен туын-
ды сөздер бар. Мысалы, алақ, алақта-, алақ-жұлақ (қарау), көзі ала-
ру, қырғыз тіліндегі алағар немесе алағай көз, алақсы- дегендердегі 
ала түбірі көздің аласы (орысша белок глаза) дегенге апарады.

Қазақ тілінде ала элементінің бұл аталған мағыналардан өзгеше 
идеяны (семантиканы) беретін тағы бір тұсы бар екенін біздің осы 
кітаптағы ала балта, ала ту, ала сүргін, ала қырғын, аламан, аласат, 
алапат, алаула- сөздерін талдаған тұстарымыз танытады. Бұлардағы 
ала компонентінде «шабуылдау, талан-таражға салу, ұрыс, соғыс» 
идеясы бар және бұл іс-әрекет көпшілікке (топқа, отрядқа, әскерге т.т.) 
қатысты болып келетін реңкті қамтиды: алапай-талапай, алапат, ала 
сүргін, ала қырғын, ала шапқын дегендер не көпшілік басына түсетін, 
не көпшілік тарапынан жасалатын іс-әрекеттерді білдіреді (орысша 
айтқанда, массовый переполох, массовое бедствие, массовое исстреб- 
ление т.т.). Осы мағынаны білдіретін ала түбірінен жасалған сөздер 
өзге түркі тілдерінде де бар. Мысалы, аламан сөзі солтүстік-шығыс 
түркі тілдерінен өзге барлық түркі тілдерінде бар. «Түркі тілдерінің 
этимологиялық сөздігінде» (Москва, 1974) бұл сөздің әр түркі тілінде 
кездесетін мағыналары «қарақшылық шабуыл», «бейберекет шабу-
ыл», «талан-таражға салу, тонау», «шабуылға шыққан салт аттылар 
тобы (шайка)», «әскер», «халық», «тобыр» деп көрсетіледі (134-бет).
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Демек, бұл сөздің түпкі мағынасында шабуылға, талауға, қыр- 
ғын-сүргінге катысты мән бар. Сондықтан аталған сөздікте аламан 
тұлғасы ала- етістігінен жасалған туынды есім сөз деп танылған. 
Ала- етістігінің түбірі ал- (бір нәрсені қолмен алу) деп талданады 
да, оған қосылған -а форманты – қимылдың жиілігін танытатын 
көрсеткіш деп беріледі. Осы себептен түрік тіліндегі алғын, аланж 
«тонау», алақ, алақты «талан-таражға салу», қазақ тіліндегі алаулау 
«соғысу, ұрыс салу» дегендердің түбірінде бір нәрсені қолмен алуға 
немесе бір халықты басып алуға қатысты идея (мағына) болғанмен, 
ала сүргін, ала шапқын дегендерде алу идеясы емес, «көпшілік» 
идеясы басым (соңғы тіркестердегі «соғыс, ұрыс, талау» мағынасы 
сүргін, шапқын сөздерінде). Сондықтан о баста қазақ халқын құраған 
ру-тайпалар одағының алаш (алты алаш, алты сан алаш) аталуы бұл 
сөздің «көпшілік, халық» мағынасын қамтитын ала түбірімен байла-
нысты екенін көрсетеді. Демек, алаш «көпшілік, одан барып «халық, 
қауым» деген ұғымда қолданылған атау болған.

Сөйтіп, сөз тарихын қуалағанда, ала деген бір ғана тұлғаның 
туынды сөз, күрделі сөз, яғни тіркес құрамында бірнеше мағынада 
келетіні байқалады. Ол мағыналардың бірқатары түпкі (этимондық) 
семантикадан тараған ауыспалы түрлері болса, енді біреулері 
«ұрыс, соғыс, қырып-жою» мағыналары бар және «көпшілік, мас-
са» деген мағыналық реңкті қамтитын өз алдына бөлек сөздер бо-
лып шығады. Осы себептен қалың оқырманға ала балта, ала ту 
дегендердегі ала-ның түске қатысы жоқ екенін, батырлар жырлары 
мен Махамбет ақында кездесетін алаулау етістігінің «соғысу, ұрысу» 
мағынасындағы сөз екенін тарихи лексикология курсы аңғартады. 
Бұл сияқты сөздердің (қолданыстардың) семантикалық комплекстері 
олардың тіркесу қабілеттерін, мағыналық мүмкіншіліктерін 
айқындауға көмектеседі.

§4. Бір алуан сөздердің тіркес құрамындағы мағынасы түркі 
тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде «күні кеше» ғана – орта ға- 
сырларда қолданылғаны көрінеді, бірақ заман озған сайын сөздің 
жеке мағынасы түгіл, тіркестің өзі қолданыстан шығып, тек ескі 
өлең-жырлар мен мақал-мәтелдер құрамында сақталған. Оған мы-
сал ретінде ауыр әскер, ауыр қол, ауыр жұрт, ауыр дәулет, ару ат, 
ару жігіт, астана жұрт, ай қараңғы кешесі сияқты тіркестерді 
келтіруге болады. Бұлардағы ауыр сөзінің «көп, сансыз, қалың» 
мағынасы да, осы мағынамен келген жоғарғы тіркестер де бұл күнде 
қолданылмайды.. Сондай-ақ ару сөзінің «жақсы, игі, мінсіз, асыл» 
мағыналарын осы күнгі қазақ тілі қолданбайды, сондықтан ару ат, 
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ару жігіт дегендер бұл күнде нормадан тыс тұрған тіркестер болып 
көрінеді, ал бірақ осы тіркестердің XV-XVII ғасырлардағы ақын-
жыраулар тілінде сақталғанын байқаймыз.

Орта ғасырлардағы түркі ескерткіштері тілінде жиі қолданылған 
айла-/әйла- («ет-, қыл-») көмекші етістігін де бүгінгі қазақтар 
білмейді, ол зар илеу деген күрделі етістік құрамында тұлғасы едәуір 
өзгеріп барып (айла-> әйла->иле-) сақталған. Кеше сөзі де – қазіргі 
өзіміз қолданатын мағынадағы кеше («бүгінгіден бір күн бұрын өткен 
күн») емес, «түн» мағынасындағы қолданыс. Бұлардың қазақ тілінде 
орын алуының екі-үш түрлі себебі бар сияқты, бірі – орта ғасырларда 
бірқатар сөздердің беретін мағыналары көптеген түркі тілдеріне 
(олардың оғыз, қыпшақ, қарлұқ болып тарамдалатынына қарамастан) 
ортақ болған. Мысалы, жоғарыда сөз еткен ауыр, ару, «туысқан, 
рулас» мағынасындағы қарындас сияқты сөздер орта ғасыр түркі 
ескерткіштерінде біз көрсеткен мағыналарда қолданылған. Қазақтың 
ақын-жыраулары да бұл ортақтыққа ие екендіктерін өздерінің өлең-
толғауларының тілі арқылы көрсеткен деп табамыз. Екіншіден, орта 
ғасырлардағы түркі әдеби тіл дәстүрімен қазақтың ақын-жыраулар 
тілі де іліктес болғандығы бұлардың өлең-жырларында ай қараңғы 
кешесі сияқты тұлғалардың орын алуы көрсетеді.

§5. Қазақ тіліндегі араб, ішінара парсы сөздері, әсіресе, дерексіз 
ұғым атаулары (абстракт есімдер) мен оқу-білім, мәдениет сияқты 
салаларға қатысты сөздер тілімізге араб, иран халықтарымен 
тікелей қарым-қатынастың нәтижесінде енбеген, олар негізінен орта 
ғасырлардан, сонау XII ғасырдағы Ясауи хикметтерінен бастап, күні 
кешегі «Ләйлі-Мәжнүн» поэмасының түркі тілдеріндегі жырланы-
сы арқылы келген деген тұжырымның (мысалы, бұл жөнінде Әмір 
Нәжіптің пікірлерін еске алайық) қисыны бар. Бұл кірме сөздердің 
дені қазақ тілінде әбден орнығып, қалыптасқан да бірен-сараны ғана 
ескі өлең-жырлар мен мақал-мәтелдер құрамында сақталған. Мысалы, 
«Мен салар да, сен салар, атқа жемді кім салар» деген мәтелдегі 
алғашқы екі рет келген салар – парсыша «әскери басшы, командир» 
дегенді білдіретін сөз болса, оның бұл мағынадағы қолданысы қазақ 
тілінде өріс алмаған, сондықтан бізде керуенсалар («керуен басы»), 
әскерсалар («әскер басы, қол басы») сияқты сөздер жоқ. Салар сөзінің 
бұл мағынасы, демек, тек мәтелде сақталған. Сол сияқты «бақыт» 
мағынасындағы ораз, «әскери іс, батыршылық» мағынасындағы 
сыпайшылық, «бақытсыз, сормаңдай» мағынасындағы сұм, сұмы- 
рай, «көкорай, көкмайса» мағынасындағы майдан, «қиындық, ауырт- 
палық, шарасыздық» мағынасындағы сауда сияқты сөздер бұл 
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көрсетілген мағыналарда қазіргі қазақ тілінде жұмсалмайды. Бірақ 
бұлар осы ұғымдарда бұрынырақ тілімізде қолданылғанын эпостар 
мен мақал-мәтелдер, XV-XVII ғасырлардағы ақын-жыраулар тілдері 
көрсетеді. Бұлар – кірме сөздердің мағыналарындағы құбылу, өзгеру 
процесін танытатын фактілер. Демек, кірме сөздер де алғашқы бір-екі 
мағынада тұрақталып қалып қоймайтындығы байқалады. Мысалы, 
сұм, сұмырай сөздері «сормаңдай, бақытсыз» мағынасында XIX 
ғасырдың бас кезіндегі Алмажан сияқты ақындарда кездескенімен, 
бұл күнде ол сөздердің мүлде басқа ұғымда жұмсалатындығын 
білеміз.

§6. Қазақ тілінің тарихи лексикологиясы мәселелерін сөз еткенде, 
плеоназм құбылысы ерекше орын алады, Плеоназм немесе плеонас- 
тық сөздер дегеніміз – бір мағынадағы екі сөздің қатар қолданысы. 
Ол қатарды не екі тілдің сөздері, не көне-жаңа сөздер, не қызметі 
бірдей екі морфологиялық тұлға құрайды. Әдетте тіл білімінде 
плеоназм (ол «периссология» деп те аталады) кұбылысын тілдегі 
«басы артықтық» деп таниды. Бірақ бұл жердегі «басы артықтық» 
абсолюттік емес, ягни плеоназм белгілі бір стильдік, не мағыналық 
қызмет атқарғанда ғана тілде орын алады. Мұндай қызмет атқармаса, 
тіл нағыз (абсолюттік) басы артық дүниені көтермейтіндіктен, 
плеонастық қатарлар түзілмейді. Жоғарыда талдаған материалдарға 
қарағанда, бір мағынадағы парсы мен түркі (қазақ) сөздері қатар кел-
генде, сөз мағынасына семантикалық реңк үстемеленеді. Мысалы, 
«соқыр» мағынасындағы парсының көр сөзі мен қазақтың осы 
ұғымдағы соқыр сөзі қатар келіп, көр соқыр болып айтылғанда, соқыр 
сөзі не «мүлде көрмейтін, тас қараңғы соқыр» деген қосымша реңк 
үстеп тұр. Сол сияқты құдды (құтты) өзі деген тіркесте құдды деген 
парсы сөзі – қазақша өзі деген сөздің тұп-тура баламасы, бірақ екеуі 
қатар келгенде, «тап өзі, айнымайтын өзі, нағыз өзі» деген сияқты 
үстеме мағына береді. Сары уайым деп жүргеніміздің дұрысы –  
сар-уайым болуы керек, өйткені сар сөзі парсы тілінде «уайым» 
дегенді білдіреді. Сонда сар-уайым «уайым уайым» деген тіркес 
түрінде пайда болып, жай уайым емес, «қатты уайым, таусылмас  
уайым» дегендей үстеме мағына алып тұр.

Енді бірқатар плеонастық тіркестердегі екі сөз тек бірін бірі 
түсіндіру қызметін атқарып, нағыз басы артықты көрсетеді. Мысалы, 
топ зеңбірек дегенде, екеуі де «түйеге артып алып жүретін кішкене 
зеңбірек» дегенді білдіретін сөздер болғандықтан, бұл тіркес «топ 
дегеніміз – зеңбірек», «зеңбірек дегеніміз – топ» деген сияқты бірін-
бірі түсіндіретін қолданыс болып шығады.
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Плеонастық қатарлардың ішінде көне түркі мен жаңа түркілік 
(осы кездегі түркілік, мысалы, қазақтық) немесе оғыздық пен 
қыпшақтық тұлғалар қатар келіп, я болмаса бірінің орнына бір 
жұмсалып, көбінесе стильдік қызмет атқарады, яғни поэтикалық фор-
мула дегенді түзеді. Мысалы, қатуланып, қаттанып деген екі сөздің 
түбірі бір екенін жоғарыда айттық. Екеуінің қатар келіп плеоназм бо-
луы – тек поэтикалық мақсат үдесінен шығуды көздегендіктен, өлеңді 
сөзден басқа жерде бұл екі тұлға қатар айтылмас еді. Күндеу деген 
осы күнгі түлғаның орнында күнілесу деген көне морфологиялық 
тұлғаның қолданылуы тек өлең-жырлар тіліне ғана тән. Іздестірсе, 
бұл сипаттағы фактілер қазіргі қазақ лексикасынан едәуір табылады.

§7. Қазіргі қазақ сөздерінің пайда болу, қолданылу және 
мағынасының құбылу тарихына үңілсек, олардың бірқатары түркі-
монғол ортақтығына алып барса, енді бірсыпырасының түптөркіні 
таза монғол тілдеріне барып тіреледі. Алдыңғы топ айтарлықтай 
мол. Бұлар плеонастық қатар түзбейді, керісінше, әбден қалыптасып, 
жымдасқан сөз тіркестерін құрайды не туынды сөз түбірі бо-
лып табылады. Мысалы, айылын жимау деген күрделі етістіктің 
бірінші сыңары айыл монғол тілдерінде «үрей, қорқыныш» дегенді 
білдіреді, демек, айылын жимау «үрейін, қорқынышын білдірмеу 
(жимау)» деген мәндегі тіркес болып қалыптасқан. Бұл жердегі 
«үрей» мағынасындағы айыл сөзін қазақтар монғолдардан алған 
кірме сөз деп санауға болмайтын сияқты. Сірә, осы кітапта біз 
талдаған тұралап қалу дегендегі тұралап, «жазу» мағынасындағы 
сызу, құр атқа мінгендей дегендегі құр («өткен жылдан мінілмеген 
тың») сияқты ондаған сөз – о бастан түркі мен монғол халықтары 
тілдеріне ортақ дүниелер болса керек. Ол ортақтық қазіргі алта-
истика («алтай тілдері» теориясы) ғылымында орын алып келе 
жатқан екі концепцияның (көзқарастың) қайсысы, яғни түркі-монғол 
тілдерінің түп-тегі бір дегеннен (генетикалық жақындық теориясы-
нан) шығарыла ма, жоқ, әлде түркі, монғол тайпаларының ұзақ уақыт 
бойы аралас-құраластығынан (типологиялық сәйкестік теориясынан) 
шығарыла ма, ол − арнайы зерттеу объектісі, оны шешу біздің бұл 
жұмыстағы міндетімізге енбейді.

Жүздеген сөздің көне түркі және монғол тілдерінде сәл фоне- 
тикалық өзгешелігімен, бірақ бір мағынада кездесетінін білеміз. 
Алтаистика саласындағы аса көрнекті поляк ғалымы В.Котвичтің 
көрсетуі бойынша, монғол тілінің шамамен 25% лексикасы (сөздері), 
50% морфологиялық элементтері түркі тілдерімен ортақ болып 
келеді3.

3 Котвич В. Исследования по алтайским языкам. - М., 1962. - С. 351.
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Ал біз бұл кітапта түркология мен монголистика атты ғылым 
салаларында көптен бері айтылып, көрсетіліп келе жатқан ортақ 
сөздерден гөрі (олар да бар), сөз тіркестерінде, сөздің морфемдік 
құрамында кездесетін кейбір тұлғалардың төркінін монғол тілдерінен 
тауып талдадық. Сонда түркі-монғолға ортақ болар деген сөздердің 
де, сондай-ақ таза монғолдық болар деген сөздердің де бар екені 
байқалды. Мысалы, «таза», одан ауысып «асыл, жақсы, игі», одан да 
ауысып «киелі, әулие» мағыналарында ару/ ары/ариғ/аруғ/аруқ/ари-
ун сөзі көрсетілген тұлғаларда түркі тілдерінде де, монғол тілдерінде 
де бар. Бұл сөзді таза түркілік не таза монғолдық деу қиын, өйткені, 
біріншіден, бұл түбірден тілдердің екі тобында да көптеген туын-
ды сөздер жасалған, екіншіден, сөздің морфемдік құрылымында не 
түркілік, не монғолдық ерекше белгілер жоқ, үшіншіден, ару сөзі көне 
түркі, көне монғолдан бастап, орта ғасыр ескерткіштерінің тілінде 
және кейбір қазіргі түркі тілдерінде сақталған. Осындай ортақ сөздер 
деп біз бұдан басқа да «ой» мағынасындағы сана, «арықтау, жүдеу» 
мағынасындағы тұралау, айылын жимау дегендегі айыл (монғолша 
«үрей») сияқты сөздерді де топшыладық.

Әрине, бұл тұжырымымыз үзілді-кесілді дей алмаймыз. Мүмкін, 
бұлардың бірқатары кірме сөз болуы, оны әрі қарай зерттеушілер, 
әсіресе, алтай теориясымен шұғылданушылар нақтылайды деп ой-
лаймыз. Біздің бұл жердегі көздегеніміз – өзгелерге ой салу және 
ортақ элементтерді іздестіру көздерін көрсету болды. Мысалы, 
мұндай ортақтықты бірқатар сөздің өзге сөздермен тіркесу қабілетіне 
қарай айыруға болады. Айталық, тас қараңғы, тас түйін, тас 
жетім, тас керең, тас төбе (тас төбеден қойып қалды), тас қып 
байлау, тас тағандау дегендердегі тас сөзінің мағынасы тау-тас, 
кесек тас дегендерде келетін тас сөзіне еш қатысы жоқ. Бұл тас 
сөзі – монғол тілінде «мүлде, тым, әбден» деген мағынаны беретін 
сөз, бірақ қазақ тілінде ол сындық, үстеулік, шылаулық қызмет 
атқарып, кез келген сөзбен емес, кейбір сөздермен ғана тұрақты 
тіркес жасайды, мағынасы монғол тілдеріндегідей. Демек, оның 
бұл мағынасы өте ертеде түркі тілдерінде де болып, кейін оны өзге 
сөздер алмастырған да тас сөзі «мүлдем, тым, әбден, нағыз, нақ» де-
ген мағыналарда тек тіркес құрамында сақталған деп түйеміз. Бұл 
кірме сөз болуы да мүмкін, яғни түркі тілдеріне монғол тілдерінен 
өте ерте кезеңдерде ауысып, «түркілік» болып кетуі де ықтимал. 
Біздің бұл еңбектегі негізгі мақсатымыз – сөздердің генетикалық 
сипатын (тілдік төркінін) айқындаудан гөрі, мағынасын түсіндіру 
болғандықтан, әзірге ұсынғанымыз – көрсетілген тіркестердегі тас 
сөзінің мағынасы.
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§8. Қазақ лексикасында түркі-монғол ортақтығын кесіп айта ал-
майтын, сірә, монғол сөздері болар дегендеріміз де бар. Біз талдаған 
тұлғалардың ішіндегі ереуіл ат тіркесіндегі ереуіл сөзі, алдияр, ба-
рымта, қарымта, үдере (көшу), дулыға, сұрқылтай, толағай (қу 
толағай бастану дегендегі), төбе (төбе би дегендегі) сияқтыларды 
монғол сөздері деп топшылаймыз. Мысалы, алдияр сөзі «даңқ, атақ, 
мәртебе» мағынасында монғол тілінде, «ұлы» мағынасында қалмақ 
тілінде бар екендігіне қарап және бұл сөз өзге түркі тілдерінде емес, 
көбінесе хан-сұлтандары Шыңғыс әулетінен болып келген казақ 
қауымында сол хан-сұлтандарға қарата айтылатын сөз екендігін 
ескеріп, біз оны «мәртебелі, ұлы» (орысша «ваше величество» деген 
сияқты) мағынасында қолданылған ресми мадақ эпитеті, құрметтеу 
сөзі деп санаймыз. Сол сияқты үдере көшу дегеннің «тал түсте аял-
дап көшу» (үдер – монғолша «тал түс, түс әлеті») екенін дәлелдедік. 
Толағай сөзі монғол тілдерінде «бас» дегеннің баламасы екендігін 
көрсеттік. Ал сұрқылтай сөзінің монғолдық екенін оның морфемдік 
құрамының өзі айтып тұр: сурга- – «оқыту, үйрету, тәрбиелеу» 
мағынасын беретін түбір, -тай – монғол тілінде сын есім тудыра-
тын жұрнақ, сонда үйретуші, ақыл беруші сұрқылтайлар монғол 
әулетінен шыққан қазақ хандары жанында болғандығы, бұл сөздің 
«әр ханның тұсында – бір сұрқылтай» деген мәтел құрамында 
сақталғандығы көрсетеді. Тезек төренің Бұхар жырауды Абылай 
ханның ақылшы сұрқылтайы, Түбек жырауды Әбіл ханның кеңесшісі 
дей келіп, Сүйінбайды өзіне сұрқылтай еткісі келгені (Сұрқылтайым 
менің де екен мынау) бұл сөздің кез келген адамның кеңесшісіне емес, 
тек хандардың не билеуші хан тұқымының ақылшыларына қарата 
айтылатындығы оның монғолдық төркінін дәлелдей түседі.

Сөздің түркі-монғол тілдеріне ортақтығын немесе бірінен біріне 
кірме сөз екендігін айқындау шарттары (критерийлері) болу керек. 
Ол шарттардың бірі – сөздің морфемдік құрылымын ескеру. Мысалы, 
В.И.Рассадин кейбір түркі сөздерінің этимологиясын ашуда монғол 
тілдерінің рөлі туралы мақаласында түркі тілдеріндегі олжа/улжа/
олжо/олдьо/олча/олджа/олца сөзі монғол тілдерінде «табу, алу, жау-
лап алу» сияқты мағыналарды беретін ол- етістігіне көне монғолша 
-жа (қазіргі монғол тілінде -з, -за, -зо) жұрнағы жалғанып жасалған 
сөз деп табады да ол түркі тілдеріне XIII ғасырларда монғол 
шапқыншылықтары кезінде енген деген Э.В.Севортянның болжамын 
қостайды. Бұл түлғаның монғолдық екенін зерттеуші оның морфемдік 
құрамына, яғни «табу, алу, жаулап алу» мағынасындағы монғолдың  
ол- түбіріне қарап айырады, өйткені тіпті осы мағыналарды беретін 
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көне түркілік бол-/бул- етістігінің бар болғандығына қарамастан, 
мұндағы басқы дыбыстың (б-ның) түсіп қалуы фонетикалық заң- 
дылыққа сай келмейтіндіктен, ол- деген түбір морфема түркілік 
емес, монғолдық деп дәлелдейді. Ал жұрнақтың қазіргідей -з, -за, -зо 
түрінде келмей, -жа түрінде жалғануы бұл сөздің монғол тілдерінде 
орта ғасырларда осы тұлғада қолданылғандығын және оның түркі 
тілдеріне сол кезеңдерде (XIII ғасырларда) енгендігін көрсетеді 
дейді4.

§9. Төркін тілдегі бірнеше мағынасы бар кірме сөздер екінші тілге 
көбінесе бір мағынасымен енеді, бірақ кейде екі-үш мағынасымен 
де, олардың ішінде ауыспалы мағынасын алып енетіндері де бола-
ды. Мысалы, майдан сөзі – парсы тілінде (оған араб тілінен кірген 
деп танылады) екі мағынасы бар сөз: «1) көкорай шалғын жер, көгал,  
2) алаң, ұрыс алаңы». Осы екі мағынаның екеуі де қазақ тілінде күні 
кешеге дейін қолданылған (өліп бара жатқан Төлегеннің аспандағы 
алты қазға: «Қонар болсаң, жануар, міне майдан, міне саз» деген 
қоштасу сөздерін еске алсақ, мұндағы майдан сөзі «көгал, көкорай 
шалғын жер» дегенді білдіреді). Тілімізде ілгеріректе сұм, сұмырай 
сөздері парсы тіліндегі «жетім қалған немесе жақынынан айырылған 
бақытсыз, сормаңдай» деген мағынасымен еніп, қолданылғанын 
көрсеттік. Кейін келе сөз мағынасы өзгеріп, «залым, қу» деген сияқты 
жағымсыз сипатты білдіретін сөзге айналған. Бұл күнде жетім бала-
ны немесе аға-інісінен, баласынан айырылған адамды сұм, сұмырай 
деп атамаймыз, ал ауыз әдебиеті үлгілері мен XIX ғасырларға дейінгі 
ақын-жыраулар бұл сөзді тек «сормаңдай, бақытсыз» мағынасында 
қолданған.

Қазақ лексикасы тарихында кірме сөздердің тек қана ауыспа-
лы мағынасын не мағыналарын пайдаланып, тұрақты тіркес жасау 
құбылысы да орын алады. Мысалы, дес бермеу (беру) етістігінің 
мәнді сыңары дес – парсының даст сөзі. Бұл сөздің парсы тіліндегі 
негізгі мағыналары: «1) қол, 2) жақ, 3) орын» дегендер болғанымен, 
қазақ тілінде оның ауыспалы көп мағынасының бірі – «күш, билік», 
«артықшылық» деген ұғымы қабылданған, сонда дес бермеу – «бой 
бермеу, күш бермеу, өзінен күшін асырмау». 

Абай: қазақта қара сөзге дес бермедім дегенде, сөзге яғни ше- 
шендікке; ақындыққа келгенде ешкімді өзімнен асырмадым, ешкімге 
бой бермедім дегенді айтып тұр.

§10. Қазақ тіліндегі ауыз әдебиеті үлгілері мен өткен ғасырлардағы 
ақын-жырауларының тілін талдағанда, сөз мағынасының өзгеру 

4 Рассадин В.И. О роли монгольских языков в этимологизации тюрксих лексем  
// Проблемы этимологии тюрксих языков. - Алма-Ата, 1990.
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процесін жақсы байқаймыз. Айталық, бұған жетім, жесір сөздерінің 
осы күнгі мағыналарымен қатар «құл» (ұрыста қолға түскен және 
сатып алған немесе өзге жолдармен келген) дегенді білдіреді. 
Қарындас сөзінің күні бүгінге дейін әрі нақты «жасы кіші әйел бала» 
деген, әрі жалпы «туысқан, ағайын, рулас, бір жұрттың адамы» деген 
мағыналары бар екендігі, оның соңғы мағынасы бұл күнде әлсірей 
бастағаны мысал бола алады. Осы қатарда кен сөзінің «аруақтар мен 
әулиелердің көзі түскен жер» деген мағынасы ұмыт болып, оның 
«бір нәрсенің (көбінесе қазба дүниелердің) жиналған жері, көзі» де-
ген мағынасы активтеніп орныққанын көреміз. Сондықтан эпостан: 
«Әзіреті Қаратау – әулиенің кені еді» деген жолдарды оқығанда, 
«мұнай кені, көмір кені, түсті металл кендері» дегенді ғана білетін 
бүгінгі оқырмандар бұл жердегі кен деген қате жазылған сөз болар 
деп ойлауы мүмкін. Ал тарихи лексикологияға қатысты еңбектерді 
оқыса, не мұғалім соларға қарап түсіндірсе, бұл жыр жолдарының 
әр сөзі өз орнында дұрыс тұрғанын біледі, яғни жыршы: «Қаратау – 
әулиелердің көзі түскен қасиетті, киелі мекен» дегенді айтып тұр деп 
таниды.

Қазына/қазине деген кірме сөздің де мағынасы «жылжыған»: о 
баста бұл сөз көбінесе «мүлік, бұйым сақтайтын орын» (сандық, жүк, 
шұңқыр-қандақ) деген мағынада жұмсалған, сондықтан «қазынаның 
аузын ашу», «қазинелі қара нар», «қазыналы қандағы» сияқты жыр 
жолдары кездеседі. Келе-келе қазына сөзінің осы күнгі «мүлік, 
байлық» және «мемлекет, қоғам» деген мағыналары орнығады. Сөз 
мағынасының бұлайша құбылуына көп уақыт та өтпегенін және 
байқаймыз: бұдан 100-200 жыл бұрын ғана қазына сөзі алғашқы 
көрсетілген мағынада жұмсалып келген.

§11. Сөздер тарихында сөз мағынасының күңгірттену процесі – 
үнемі орын алып отыратын құбылыс. Сөз мағынасының ұмыт бола 
бастауы – сол сөзді қолданыстан не мүлде шығарып тастайды, не тек 
белгілі бір орында: тұрақты тіркестер құрамында, мақал-мәтелдерде, 
күрделі сөздерде ғана келеді. Мысалы, сал- етістігінің «қалдыру,  
тастап кету» мағынасы күңгірт тартқан, сондықтан бұл ұғымдағы 
сал- сөзін тек «Қайран менің Еділім, сен салмадың, мен салдым» 
сияқты XV ғасыр жырауының толғауында немесе дүние салу, салма-
стан кию сияқты фразеологизмдерде кездестіреміз.

Сөз мағынасының түсініксіз тартып, күңгірттенуі оның түлғасын 
бұл күнде қолданыста бар өзге сөзбен алмастырып жіберуге итер- 
мелейді. Мысалы, «ойрандалу, тозу, бүліншілікке ұшырау» мағына- 
сындағы бүлу етістігі «Бүлген елден бүлдірге алма», «Озбыр олжа 
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үшін өледі, күншіл күндеумен бүледі» сияқты мәтелдер мен «Ноғай- 
лы елің бүледі», «Он сан ноғай бүлген күн» деген сияқты өлең-жыр 
жолдарында келеді. Осы бүлу сөзін бұл күнде кәнігі бүліну немесе 
бөлу деген тұлғаға ауыстырып айту (жазу) фактісін жиі ұшыратамыз 
және бүл- етістігін бүл + -ін деген деривацияланған (жұрнақ 
жалғанған) тұлғамен тепе-тең деп түсіндірушілікті кездестіреміз. 
Сол сияқты бусану/бұрсану, дем тарту/дом тарту, еңіреу/аңырау, 
шерлі/жиырлы, жаулы/жылы (жылы-жұмсақ дегендегі), илеу/ай-
лау (зар илеу дегендегі), күнілескен/күңкілдескен, орындық/орнықты, 
кіріш/кірпіш деген қатарлар сөз мағынасының көмескіленіп, өзі ак-
тив қолданыстан шығып қалғандығын көрсетеді. Сондықтан оның 
сыртқы тұлғасын өзгертіп жұмсау (айту, жазу) орын алады.

Бұл параллельдердің бірқатары – өте ертеде қалыптасып кеткен-
дер. Мысалы, жаулы («майлы») дегеннің жылы (жылы-жұмсақ), 
әйла- («ет-, қыл-») деген тұлғаның иле- (зар илеу) болып қолданылуы 
ғасырлар бойына қалыптасқан, сондықтан оларды өзгертіп, түпкі 
тұлғасына салып айтуға, жазуға болмайды. Ал енді бірсыпыра жа-
рыспалы қатарлар – мағына жақындығына қарай пайда болған соңғы 
кезеңдердің жемісі. Мысалы, орындықты саба мен орнықты саба 
дегендер мағына жағынан жақын, еңіреу ~ аңырау, шерлі ~ жиыр-
лы сияқты қатарлар, сірә, сөз ішіндегі дауысты дыбыстардың жуан-
жіңішкелігіне мән бермегендіктен (әлде арабша жазылғаннан қазіргі 
жазуға көшірген кезде пайда болған) туған тұлғалар болар. Ал кіріш 
пен кірпіш (ақ кіріш тас суда бар деген Бұхар жыраудың өлең жолы 
кейбір кітаптарда ақ кірпіш тас суда бар деп басылғанына қарағанда), 
дем тартар мен дом тартар деген жарыспалы қатарлар кіріш пен 
дем сөздерінің аса түсінікті еместігінен орын алған деп шамалауға 
болады. Бұл сияқты сөздердің тұлғалық және мағыналық тұрғыдан 
құбылу процесін танытып, қазіргі кезең үшін дұрыс тұлғасын көрсету 
– тарихи лексикология курсының міндеті.

§12. Қазақ тілінің сөздік қазынасында өте ертедегі наным-
сенімдерге қатысты бірқатар сөз кездеседі. Бір қызығы – олардың 
түсіндірмесі Орталық Азия мен Батыс Сібір өлкелерін мекенде-
ген түркі халықтарының тілдерінен табылады. Мысалы, қайрақан/
қайраған деп Сібір түркілері: алтайлықтар, тувалықтар, телеуіттер 
табиғат иесін, жебеуші иені атаған. Оны монғолдар да біледі, бұларда 
Хайрхан – тау, су сияқтылардың иесі. Егер ертеректе қазақтар 
ұлыстың ұлы күнінде – наурыз мейрамында: Көш, Қайрақан, көш 
десіп, Көз көрместей өш! десіп тілек білдіретін болса, Мұхтар Әуезов 
Қобылаңдының анасының аузына: Қарғысы қатты Қайрақан, 
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Қарғысынан сен сақта! деген сөздерді салса, ежелгі ата-бабалары-
мыз да Қайрақанды «иенің бірі» деп, оның ішінде «қарғысы қатты 
ие» деп таныған болар. Бірақ қайткенде де соңғы бес-алты ғасыр 
бойында бұл нанымды қазақтар ұмытқан, сондықтан оның атауы да 
ақын-жыраулар тілінде ұшыраспайды.

Сол сияқты тықыр таяң тіркесін де V-VII ғасырлардағы 
түркіттердің көк Тәңірге шалатын құрбандығының атауынан (тығыр 
таих) қалған сөз болу керек деген топшылауымыз дұрыс болса, бұл 
да ислам дінін қабылдаудан көп бұрынғы өте ерте кезде ата-баба-
ларымыз қолданған атау болып шығады, бірақ осы атау білдіретін 
реалийдің (тау-тас, су иесі деп танудың) өзі халық санасынан кет-
кеннен кейін бұл сөз сол иенің атын емес, әуелі сол иеге шалынатын 
құрбандық дегенге, одан соң құрбандық шалынатындай қиындық 
туған кезді атауға жұмсалған болар. Сондықтан мұндай кезді тықыр 
таяң кез немесе тықыр таянды деп атаған болар, я болмаса тықыр 
дегеннің өзі тау-тас иесі дегенді білдіріп, оның қаһары төнген сәтті 
тықыр келіп қалды (таянды) деп айтатын болуы да мүмкін. Қайткенде 
де бұл жердегі тықыр – «дыбыс» деген ұғымдағы сөз емес.

§13. Қазақ лексикасының диахрондық сипатын тануда оның әс- 
кери лексика деп аталатын тобы ерекше орын алады, өйткені ха- 
лықтың бай ауыз әдебиеті, оның ішінде батырлар жырлары және сан 
ғасырдың ақын-жыраулар шығармаларының, соңдай-ақ шешендік 
сөздер мен мақал-мәтелдердің тілінде ұрыс-соғысқа қатысты зат, 
қимыл атаулары кеңінен қолданылған. Ал сөздердің қолданыс бары-
сы олардың мағыналарында болып жататын өзгеріс-жаңалықтарды 
дүниеге әкеледі.

Қазақ халқының, одан арғы осы халықты құраған ру-тайпалардың 
сан ғасыр бойы күнкөріс кеңістігі үшін күресі, яғни көшіп-қонып, 
малын жайып жүретін жер-суын сыртқы жаулардан қорғау үшін не-
месе жер-суды өзгелерден тартып алу, қайырып алу үшін жүргізген 
ұрыс-соғыстары, қорғаныс-шабуылдары әскери лексика қорын молы-
нан қолдануға, сақтауға, өзгертіп, байытып отыруға мәжбүр еткен. 
Оларды таза тілдік номинативтік (атауыштық) қызметте пайдала-
нумен қатар, көркем әдебиеттің, поэзияның, шешендіктің құралына 
айналдырып, образдық қызметте де жұмсауы сөздіктің бұл тобының 
мағыналық қозғалысын күшейте түскен.

Ең алдымен, қару-жарақ атаулары жинақталып, олардың әрқай- 
сысының нақты мағынаға ие болу тенденциясы байқалады. XV-XVI 
ғасырлардағы үлгілерде бір қарудың немесе іс-әрекеттің екі-үш вари-
антта аталуы да орын алады. Ол, бір жағынан, бұл кезеңдерде қазақ 
тілінің лексикалық нормасы әлі де әбден қалыптасып бітпегендігінен 
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болса, екіншіден, сөз қолданыстарын поэзия шарттарына сай ету 
мақсаты көзделгендіктен деп тануға болады. Мысалы, ату құралы – 
жақтың жақ, садақ, жай, жа (бұхаржа, сарыжа) атаулары, 
сауыттың сауыт, көбе, кіреуке, берен деген атаулары, соғысу ұры- 
су идеясының (мағынасының) ойнау, соғысу, ұрысу, тоғысу, алау- 
лау сөздерімен берілуі, «көп, қалың» ұғымын көп, ауыр (ауыр 
жұрт, ауыр әскер) сөздерімен білдіру, «ел» ұғымын ел, жұрт, байтақ 
сөздерінің қатарласа беруі, «жауынгер, жасақшы» мағынасында 
шора, жолдас, жігіт сөздерінің жарыса жүруі, қылшан, қорамсақ, 
қорамса тұлғалары «жақ оғының қабы» мағынасын білдіретіндігі – 
осылардың баршасы қазақ лексикасының белгілі бір кезеңдердегі 
нормалану сипатын танытатын құбылыс. Атап айтқанда, бұл 
құбылыс, бір ұғымның, оның ішінде, әсіресе, қару-жарақ, сауыт-
сайман, ұрыс-соғыс атауларының көп варианттылығын көрсетеді.

Қазақ лексикасы тарихында жоғарыда көрсетілген құбылысқа 
қарама-қарсы амал да орын алған, яғни бір сөздің бірнеше ұғым ата-
уы больш жұмсалуы байқалады. Оған мысал ретінде осы кітапта 
талданған берен сөзін келтіруге болады. Берен контекске қарай төрт-
бес түрлі мағынаға ие болған: 1) ең мықты болат, берік металл, бұл, 
сірә, түпкі мағынасы болар, 2) сол болаттан жасалған қару: қылыш, 
семсер, кездік, қанжар, пышақ, бұл – берен сөзінің метафоралық 
қолданысы, яғни береннің «беріктік, өткірлік» мағынасын (контекстік 
семантикасын) берік, өткір қару атауларына көшірудің нәтижесі, 
3) ұрысқа киетін киімнің атауы, яғни сауыт, көбе деген сөздердің 
баламасы ретінде қолданылуы; бұл да – береннің метафоралық 
қызметте келуі, яғни металдан жасалған сауыттың көбенің беріктігін, 
мықтылығын қоса білдіретін атаулары, 4) батыр немесе текті, асыл 
адам; бұл да – осы сөздің ауыспалы мағынасы, мұнда да «беріктік, 
мықтылық, күштілік» семасы еске алынған, яғни берен сөзі осы 
қолданыста бағалауыштық, экспрессивтік қызметте келіп, коннота-
ция құбылысын көрсетеді5.

Өткен ғасыр сөздіктері берен сөзінің бесінші мағынасы деп ең 
жақсы, қымбат барқытты да көрсеткен. Сірә, бұл да берен-нің түпкі 

5 Бұл очеркте әрбір лингвистикалық ғылыми терминнің анықтамасын беріп 
отыруды көздемедік, өйткені очерк филология факультеттерінің студенттері мен 
тіл-әдебиет пәндерінің оқытушыларына арналғандықтан, олар өз мамандықтарына 
қатысты пәндердің терминдерін түсінеді немесе қосымша анықтағыш құралдардан 
оқып білім алады деп ойлаймыз, тіпті болмаса, біздің баяндауымыздың өзі біз келтірген 
терминдердің мазмұнын танытады ғой дейміз. Мысалы, коннотация немесе сөздің 
коннотативтік мағынасы дегеніміз – оның негізгі мағынасына үстелетін қосымша 
реңк екенін түсінуге болады. Берен сөзін «батыр, күшті адам» атауына жұмсағанда, 
осы сөздің «беріктік» семасы (сема – сөз мағынасын құрайтын компоненттсрдің бірі) 
қосымша мағына болып жұмсалған.
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мағынасында бар «асыл, қымбат» деген семаны пайдаланған атау 
болу керек.

Бір сөздің көп мағыналылығы – қай кезеңдерде болатын құбылыс. 
Дегенмен қазақ тілінде ілгергі кезеңдердегі кейбір сөздердің осы 
күнгі ұмыт болған мағынасы сақталғандықтан, олар көп мағыналы 
болып танылады. Мысалы, шал сөзінің «ақ» мағынасы қазірде 
қолданылмайды, ал XV-XVI ғасырларда шал сақал тіркесі кәнігі 
қолданыс болғандықтан, бұл тұлға «ақ» және «кәрі ер адам» де-
ген екі мағыналы сөз болған. Немесе шора сөзі «жасақшы, жауын-
гер» дегенді және белгілі бір әлеуметтік топ өкілінің атауы (байдың 
ұлы шоралар дегендегі сияқты) болып қолданылғандықтан, бұл да 
бір кезде көп мағынаға ие болған (кейде бұл мағыналар бір-біріне 
жақын да тұрады) сөз екені байқалады. Тегі, бұл қатарға осы кітапта 
талданған сызу («сызық түсіру» және «жазу»), сауда («сауда-саттық» 
және «қиындық»), сана («сана-сезім» және «ой-пікір»), салу («бір 
нәрсені бір жерге қою» және «тастап кету, қалдыру»), саз («балшық» 
және «көкорай шалғын»), майдан («ұрыс алаңы» және «көкмайса 
жер»), орда («әміршінің орталық мекенжайы» – хан ордасы және «ін, 
жан-жануардың шоғырымен, тобымен, үйірімен жиналған жері»: ор-
далы жылан, ордалы киік дегендердегі), оқу («жазылғанды оқу» және 
«шақыру», жыланның уытын оқып шығару дегендегі), қарындас («ер 
адамның жасы кіші әйел туысқаны немесе ер адамға келгенде одан 
жасы кіші әйел бала, әйел заты» және «ағайын, туысқан, рулас») 
қару («құрал» және «жауап»), жетім («әке-шешесі жоқ бала» және 
«тұтқын, құл»), жолдас («серік» және «жасақшы, жауынгер»), ару 
(«таза, кіршіксіз, адал», «асыл, текті» және «сұлу әйел, жас әйел, ал 
шымылдық ішінде ару сүйдім – өкінбен дегендегі) сөздерін жатқызуға 
болады.

Тарихи семасиология мәселелерін сөз еткенде байқалатын және 
бір қызық құбылыс – бір тұлғаның қарама-қарсы екі мағынада келуі. 
Әрине, бұл – сиректеу кездесетін құбылыс, дегенмен өткенде де, 
қазірде де бар амал. Мысалы, амандасу сөзін бұл күнде көбінесе тек 
көріскенде аман-саулық сұрасу деп түсінеміз, ал зер сала талдай кел-
сек, қоштасарда да айтылатын «қош-сау бол!» деген мағынадағы да  
сөз екен. Бұл мағына, әсіресе, ауыз әдебиеті үлгілерінде қолданылға- 
нын көрсеттік. Сол сияқты алаш сөзі де бір кезде «жақын» және «жат» 
(жұрт, ел, халық) деген қарама-қарсы екі мағынада жұмсалғанын, аса 
жұрт тіркесі әрі «өз жұрты, өз елі», әрі «жат жұрт, жат ел» деген 
ұғымдарда жұмсалған. Бұндай семантикалық оппозицияны немесе 
мағыналық дуализмді тек қана контекске карап тануға болатындығы 
осы сөздердің талдауында көрсетілді.
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§14. Сөз мағынасының құбылу процесін байқау барысында 
сөздің ауыспалы мағыналарының активтенуі көзге түседі. Мысалы, 
аға сөзінің негізгі номинатив мағынасы «жасы үлкен ер адам» деген 
туыстық атауын білдіру болса, оның «белгілі бір топтың, айталық, 
әскердің, ауылдың, қостың, үй ішінің т.б. басы, басшысы» деген ауы-
спалы мағынасы ерте кездерден бастап-ақ актив қолданылған. Оған 
қос ағасы, жігіт ағасы, от ағасы деген тіркестердің қалыптасуы 
және аға сөзінің «қол басы» (қол ағасы) мағынасында жеке тұрып 
терминге айналғаны мысал бола алады (Сан шерулі қол болса, ба-
тырлар болар ағасы). Тіпті аға сөзі бір кездерде әлеуметтік қосалқы 
ат – титул ретінде де жұмсалған: Ер Жақсымбет аға бар деген өлең 
жолында ер сөзі – тұрақты эпитет (Ер Тарғын, Ер Сайын дегендердегі 
сияқты), ал аға – Ер Жақсымбеттің атағы, титулы, қол бастаушы 
деген дәреже атауы.

Екінші мысал етіп ару сөзін көрсетуге болады. Ол ертеректегі 
қазақ тілінде де негізгі «таза, адал, игі, жақсы» деген мағыналарын 
сақтап қолданылғандықтан, ару ат, ару жігіт, ару ұл деген 
тіркестерді құрай алған. Қазақ тілінде заман өткен сайын бұл сөздің 
түпкі мағынасы өзгере түседі: мұнда көне түркілердегідей ару киім, 
ару ас тіркестері жоқ. Ол енді «пәк, күнәсіз» дегенді білдіріп, одан 
«жас қыз» деген ұғымға ие болады, ал біздің күндерімізде ару сөзі 
көбінесе «сұлу қыз, сұлу жас әйел» деген ұғымда поэтикалық сөз  
(поэтизм) ретінде жұмсалады. Демек, сөз мағынасы бір емес, бірнеше 
рет ауысып отырған. Жоғарыда (осы кітапта) кеңінен талданған ала 
сөзінің ауыспалы мағыналары да бұл айтылған тұжырымға мысал 
бола алады.

Сөйтіп, тарихи-түсіндірме сөздік ретінде осы кітапта талданған 
материалдардан шығатын бұл тұжырымдарды қазақ тілінің тарихи 
лексикологиясы курсына әр тұстан септігі тиетін тезистер ретінде 
ұсынып отырмыз. Бұл еңбекте көзделген негізгі мақсат – диахрондық 
лексикология бойынша ғылыми ізденістер жүргізу емес, ескі өлең-
жыр текстері мен ауыз әдебиеті үлгілерін бүгінгі оқырмандар жақсы 
түсініп, әр сөзін дұрыс ұғып оқуларына көмектесу, ана тілінің 
лексикалық байлығын зер қоя танып, әрбір сөзін асыл мұра ретінде 
сақтап, кәдеге асыра білулеріне жәрдемдесу болды. Бірақ, әрине, тал-
дау нәтижелері сөз мағыналарының тарихын танытқандықтан және 
бұл талдауларымыз ғылыми негізде, ғылыми аппаратқа (еңбектерге) 
сүйеніп жүргізілгендіктен, жоғарыда 14 бап етіп ұсынған пікір-
байламдарымыз (тұжырымдарымыз) қазақ тіліндегі сөздердің 
түптамыры мен мағыналарының қозғалысын (эволюциясын) тануға 
біршама мұрындық болар деп ойлаймыз.
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ТАЛДАНҒАН СӨЗДЕР ТІЗБЕСІ:6 

6 Жеке сөзтізбеге (реестрге) алынбай, өзге сөздерді талдау үстінде әңгіме етілген 
сөздердің сол жақ шекесіне * таңбасы қойылды.

абжылан (абжыландай толғану) 
11-14 
абыз 14-15
*абышқа (абшыйқ) 14 
аға 15-18
адыр-бұдыр 104 
адырна (адырана) 18-19 
азамат 19-20
*азбан 31
*айбалта 31-32
айбар 22, 26-27
*айбат 22
*айбын 22
айдын 22-25
айдынды 22-23
айдындық (айдындықтай ақ 
жүзі) 22-25 
айлану 25
айласу 26
айпарадай 26-27
айтулы 27-29
айылын жимау 29 
айым 26-27
айып-шамы жоқ 29-30
ала (азбан, ат) 30-31 
ала (ала ауыз) 34-35
ала (ала балта) 31-33
ала (ала берен) 33
алабұрту 34
ала (ала көз) 34-35 
*алақу 32
аламан 33-34
алапа (алапай) 35-36 
*аласат 32
ала (ала ту) 33 
алаулау 31-32

алаш 36-40
алаша (алаша ат) 30-31
алғаным 40-41
алдияр 41-42
ал иіндік 30
*алқа 42-43
*алқа-қотан 43 
алқалау 42-43
алқалы 42-43
алп (алп басқан) 43 
амандасу 44
ант (Қодар деген ант)
арай 
аран 
ара-тұра 
*ар ма (армысыз) 
ару 
*аруана 
*арулау 
аршын (төсі аршынды) 
*аршындау
арық-тұрақ 
*арылу 
аса жұрт 
астана жұрт
асра жұрт 
*атайман 
атайы (атайын) 
*атақты 
атаулы 
ат-ұлақ
аты шулы
ауыр (ауыр жұрт)
ахта ат 
аш құлақ 
ашу (қарны ашу, арып-ашу) 



202

әйкел 
байғұс 
байсалды 
байсал табу 
байтақ 
барым 
барымта 
бедеу ат
берен 
*бикеш 
бусану (бұрсану) 
*бұғы (бөке) бүке 
*бұхаржай (бұхаржа) 
бұлан 
бұлт ала, жер шола 
бұрсану 
бұршақ 
бүлу 
быт-шыты шығу 
білік/білек 
даңға шығу 
дат/дәт 
*дән риза
дем тарту 
 дес беру (дес бермеу) 
дулыға/тулыға 
дындан 
дін аман
ел-күн 
емсеу 
еңірету
еңіреу
еп 
ереуіл 
*ерулі (еруліге қарулы)
*жа (бұхаржа) 
жағаласу 
жад ету (жат қылу, жат ету) 
*жады 
жадыгөй 

жадылау
*жазу
жайшы 
жайлату (күн жайлату)
жақ 
жалаңқат
жам 
жаушы 
жәреукелі
жебе 
жек көру 
жемсеу 
жер болу 
жер қылу 
жесір 
жетім 
жолдас 
жосын 
жылы-жұмсақ 
*жігіт 
жітім: (өлім-жітім) 
зар (зар еңіреу) 
зор (зор салу) 
*зындан
зыңырану 
илену 
илеу (зар илеу) 
ирек (ит мініп, ирек қамшылау) 
*кебе 
кебенек 
*кебін 
кедір-бұдыр
*кед/кет/кей/кез 
кез 
келелі (келелі қара бұлт)
кен 
*кеп 
кердең мойын
керен 
*кертартар 
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керік 
Кетбұғы 
кешесі (ай қараңғы кешесі) 
киеңкі 
көбе 
көбеген 
*көбдік 
көдіре 
көзайым (көзайым болу)
көктеу (көктеп тігу) 
көр (көр соқыр) 
көрпелдес 
көрпеш 
көше 
күдері /көдіре
күдіре 
*күні 
күнілескен 
*күңкілдескен 
*күрке (күрке тауық)
кіреуке 
кіріс 
кіріш 
кішілік 
қағанақ ( қағанағы қарық, 
сағанағы сарық)
қағылу 
қазақтық
қазақ шығып кету
қазына/қазине 
қайдақ 
қайнаған (қара құрттай 
қайнаған) 
қайрақан / қайраған
қалықпан
*қандақ 
қаралды 
қара орман 
қара орын 
қарашы 

қару (қаруын қайтару)
қарулы (еруліге қарулы)
*қарымта (қарымты)
қарындас 
қас (қас батыр, қас сұлу) 
қаттану 
қауқылдасу
қойшы-қолаң
қом су
*қоңқалаған 
*қорам 
қорамсақ (қорамса) 
*қуыс 
құдды (құтты) өзі
құлан 
құр (құр атқа мінгендей) 
құрсану 
құты қашу 
құт қону 
құтты болсын
құттықтау 
*қылшан 
қытықсыз (қытықсыз араласу) 
майдан 
маңғыстау (маңғыстап шығу) 
нажағай/найзағай 
*оғлан
ойын 
оқу
*оқырану 
ордалы (ордалы жылан)
 *отағасы 
орындық 
өле (өле тойды) 
*саб (сап) 
сағыну 
садақ 
*саз 
сайып келгенде 
сақетер 



204

сақсыр 
сақыну 
салар 
салу 
сан 
сана 
сандық
*саптау (сөз саптау)
сары (сары алтын)
сары (сары уайым)
сары (сары адыр)
*сарыжа/саржан 
сауда (махаббаттың саудасы) 
саудайы 
сауын айту 
*сауыт 
симия (химия-симия) 
сойурғал/соһурғал/сұйұрғал
сұм 
сұмырай 
сұрау (ел сұрау, жұрт сұрау)
сұрқылтай 
сұры қашу 
сыбай 
сызу 
сымарыш 
сынтас 
сыншы 
сыпайшылық 
тарлан 
тарлау 
тарпан/тарпаң
тас (тас керең, тас қараңғы)
тауап (тауап ету) 
тәу (тәу ету) 
 телі-тентек
тоғанақтау 
*тоғысу 
толағай 
*толғамалы 

толғану 
толғау 
*торғауыт 
*торғын
торқа (торқалы той)
тостақ 
*тостағандай 
төбе би 
туар қара
тұла бойы
тұралау (тұралап қалу)
түлей
тықыр таяну
тықыр таяң кез
ұбап-шұбап
үдеру (үдере көшу) 
шал (шал сақал) 
шалғырт
шам (айып-шамы жоқ)
шар 
*шарайна 
*шарболат 
ши (ши шығару)
шора 
шоры 
*шөже көз
шулы (аты шулы) 
шыбын (шыбын жан)
шым (шым батып кету)
шым-шытырық
шыр (шыр біту)
іркес-тіркес
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ҚЫСҚАРТЫЛЫП КӨРСЕТІЛГЕН ӘДЕБИЕТ:

Абай, I, II – Абай Құнанбаев Шығармаларының екі томдық толық 
жинағы. - I, II томдар. - Алматы, 1957.

Аманжолов – С.Аманжолов Вопросы диалектологии и истории казахско-
го языка. - Алма-Ата, 1959.

Ахметьянов – Р.Г.Ахметьянов Общая лексика духовной кулътуры наро-
дов Среднего Поволжья. - М., 1981.

Әуезов, I, VI – М. Әуезов Шығармалар. - I том. - Алматы, 1967. - VI том. 
- Алматы, 1968.

Боровков, Тефсир – А.К.Боровков Лексика среднеазиатского тефсира 
XII-XIII вв. - М., 1963.

Будагов, I, II – Л.3.Будагов Сравнительный словарь турецко-татарских 
наречий. - СПб., 1869, 1871.

Валиханов, I – Ч.Ч.Валиханов Собрание сочинений в пяти томах. - Т.І.- 
Алма-Ата, 1961.

Вельяминов-Зернов – Исследования о Касимовских царях и царевичах 
В.В.Вельяминова-Зернова. - Часть 2. - СПб., 1864.

Гумилев, Поиски... – Л.И.Гумилев Поиски вымышленного царства. - М., 
1980.

Диал. сөздік – Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. - Алматы, 1969.
Досқараев – Ж.Досқараев. Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері. - II 

бөлім. Лексика.- Алматы, 1955.
ДС – Древнетюркский словарь. - Ленинград, 1969.
Ерт. әд. нұсқ.– Ертедегі әдебиет нұсқалары. - Алматы, 1967.
Жамбыл – Жамбыл Жабаев Шығармаларының толық жинағы. - Алматы, 

1946.
Жанпейісов – Е.Жанпейісов М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясының 

тілі. - Алматы, 1976.
Ильминский – Н.И.Ильминский Материалы к изучению киргизского на-

речия с киргизско-русским словарем. - Казань, 1861.
Кайдаров – А.Т.Кайдаров Доспехи и вооружөния воина-батыра в казах-

ском эпосе и их этнолингвистическое объяснение // Известия АН КазССР. 
- Серия общественная. - 1973. - № 6.

Кеңесбаев – I.Кеңесбаев Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. - Алматы, 
1977.

Кирг.-русск. сл., 1897– Киргизско(казахско)-русский словарь. - Оренбург, 
1897.

Кононов – А.Н.Кононов. Родословная туркмен. - М., 1958.
Қасиманов – С.Қасиманов. Казақ халқының қолөнері. - Алматы, 1969.
ҚСЭ – Қазақ совет энциклопедиясы. - I-X томдар. - Алматы, 1972-1977.
ҚТТС I – Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. - I том. - Алматы, 1959.
ҚТТС, II– Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. - II том. - Алматы, 1961.
ҚТТС, 1974, I – Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. - Алматы, 1974. - І том. 
ҚТТС, 1974, II – Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. - Алматы, 1974. - II том.
ҚТТС, III-XV, V, VI, VII, VIII, IX, X Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. - 

III-X томдар. - Алматы, 1978-1980.
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Құрышжанов – А.К.Курышжанов Исследование по лексике «Тюркско-
арабского словаря». - Алма-Ата, 1970.

Монг.-русск. сл. – Монгольско-русский словарь. - М., 1957.
Наджип – Э.Н.Наджип Архаизмы в лексике «Гулистана» Сейфа Сараи // 

Краткие сообщения Института народов Азии. Монголоведение и тюрколо-
гия. - № 83. - М., 1964. 

Омарбеков – С.Омарбеков Қазақтың ауызекі тіліндегі жергілікті 
ерекшеліктер. - Алматы, 1965.

XVIII-XIX ғ. қазақ ақындары – XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ 
ақындарының шығармалары. - Алматы, 1962.

Перск.-русск. сл. – М.А.Гаффаров. Персидско-русский словарь. - Т. I, II. 
- М., 1975.

Радлов, VII – В.В.Радлов Образцы народной литературы тюркских пле-
мен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи. - Часть VII. - Наречия 
Крымского полуострова. - СПб., 1896.

Радлов, т. I, ч. V – В.В.Радлов Опыт словаря тюркских наречий. - 4 тома. 
- СПб., 1888-1905. 

С. Сейфуллин, VI – С. Сейфуллин Шығармалар. - VI том. - Алматы, 1964.
Снесарев – Г.П.Снесарев Реликты домусульманских верований и обря-

дов у узбеков Хорезма. - М., 1969.
Старчевский, Спутник – А. Старчевский Спутник русского человека в 

Средней Азии, заключающий в себе словари языков..., киргизского (казахско-
го)... - СПб., 1878.

Тат.-русск. сл. – Татарско-русский словарь. - Казань, 1906.
Турец.-русск. сл., 1977 – Турецко-русский словарь. - М., 1977.
Түркмен дилиниң сөзлүги – Түркмен дилиниң сөзлүги. - Ашхабад, 

1962.
Уйг.-русск. сл. – Уйгурско-русский словарь. Составил Э.Н.Наджип. - М., 

1968.
Ушаков – Толковый словарь русского языка. Под редакцией Д.Н.Ушакова. 

- Т. I-IV. - М., 1935-1940.
Фазылов, I, II – Э. Фазылов Староузбекский язык // Хорезмийские па-

мятники XIV века. - Т. I, II. - Ташкент, 1966.
Шипова – Е.Н.Шипова Словарь тюркизмов в русском языке. - Алма-Ата, 

1976.
Этимол. сөздік – Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі. - Алматы, 

1966.
Юдахин – Киргизско-русский словарь. Составил К.К.Юдахин. - М., 1965.

Қолданылған белгілер
> тұлғасы немесе мағынасы жағынан сөздің өзінен бұрынғы
түрі
< тұлғасы немесе мағынасы жағынан сөздің өзінен кейінгі түрі
~ қатар қолданылатын тұлғалар, сөздер, тіркестер
/ сөз (тұлға) варианттары
+ түбірге қосымшалардың не өзге түбірдің қосылуы.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ 
ЕСКІЛІКТЕР МЕН ЖАҢАЛЫҚТАР

Ғылыми-танымдық зерттеу

Қазіргі қазақ ұлттық әдеби тілінің сөздік қазынасын түгендеп, 
оның байлығы мен әлеуетін танып-таныту – бүгінгі күннің тала-
бы. Бұл үшін тек бүгінгі барды сөз етіп қоймай, өткен кезеңдерден, 
тіпті көне түркілер заманынан сақталып келген көне, ескі сөздерді, 
ай сайын, жыл сайын ондап, жүздеп жасалып жатқан жаңа 
тұлғаларды, шет тілдерден және халықаралық қордан алып пайда-
ланып жатқан сөздерді когнитивтік (танымдық), прагматикалық 
(қолданыстық) тұрғыдан зерттеп, талдап, таныту – қазіргі білім-
ғылымның абыройлы міндеті. 

Осы мақсатпен жазылған бұл еңбекте қазақтың бай ауыз 
әдебиеті үлгілеріндегі, өткен ғасырларда жасап өткен ақын-
жыраулар тіліндегі мағынасы бейтаныстау немесе қазіргіден 
өзгеше болып келетін көне, ескі сөздер мен соңғы кезеңдерде пайда 
болған жаңа тұлғалар, кірме сөздер ғылыми теориялар тұрғыдан 
зерттеліп, қалың оқырманға ұсынылып отыр. 
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Аяулы ағам
Хамит Сәтіғалиұлы ҚҰТҚОЖИННІҢ

рухына бағыштаймын

СӨЗ АЛДЫ НЕМЕСЕ КІРІСПЕ

Бұл күнде қазақ тілі – бар мүмкіндігінше дамыған, әдеби норма-
лары орнығып, қалыптанған (кодификацияланған), сөздік қазынасы 
сұрыпталып, байыған, функционалдық стильдері жүйеленген, дина- 
микалық қозғалысы (тарихы) мен статикалық тұрпаты (қазіргі құры- 
лымдық жүйесі) едәуір жақсы зерттелген ұлттық жазба әдеби тіл  
болып қызмет етіп отыр. Мемлекеттік тіл деген статусқа ие. Әрине, 
бұл тілдің бүгінгі әлеуметтік қызметі, күш-қуаты сол статусқа сай ма, 
жоқ па – ол өз алдына мәселе.

Ұсынылып отырған бұл еңбекте әңгіме арқауы – бүгінгі қазақ 
тілінің сөздік қазынасы, оның өткен кезеңдердегі және бүгінгі күй-
қалпы,тарихы, қысқасы, лексика-фразеологиялық ескіліктері мен 
жаңалықтары.

Тілдің қай кезеңде де негізгі қызметі адамдар арасында қатынас 
құралы болуымен, яғни коммуникативтік қызмет атқарумен қатар, 
қоғам өмірінде мәні зор өзге де бірнеше қызмет атқаратыны белгілі. 
Солардың бірі – кумулятивтік деп аталатын қызметі, ол сол тілде 
сөйлейтін халықтың ұлттық санасын, мәдени-тарихи тәжірибесін, 
дәстүрлік мұрасын ұрпақтан ұрпаққа, заманнан заманға, тарихи 
кезеңнен кезеңге жеткізіп, жалғастырып отыратын қызметі. Келесі 
тағы бірі – когнитивтік деп аталатын, танымдық мақсаттарды жүзеге 
асыратын қызметі. Осы қызметтерінің қай-қайсысы да бүгінгі қазақ 
тілі үшін мәні аса зор.

Бұл күнде «Мәдени мұра» деген ұлттық ғылыми-танымдық іс-
қарекеттер мемлекеттік деңгейде қолға алынып, жүргізіліп келе 
жатқаны белгілі. Сол мәдени мұраларды жеткізетін және оларды 
іздестіруде, сыр-сипатын ашуда қолданылатын құралдың бірі – тіл. 
Жазба мұраларды да, ауызша тараған әдеби дүниелерді сақтаған 
да, жеткізген де тіл екендігін ескерсек, қазақ тілінің бүгінгі әлеумет 
өміріндегі орны айрықша. Сол себептен де қазіргі тіліміздің 
құрылымдық жүйесін, даму кезеңдерінің тарихын, сөздік қазынасын, 
прагматикалық сыр-сипатын тағы басқа да қырларын зерттей түсу 
қажеттігі даусыз. Бұл зерттеулер бұрыннан қалыптасқан әдістермен 
де, тіл білімінің жаңа бағыттарымен де, әсіресе антропоцентристік 
таным негізінде де зерделеу қолға алынып отыр.
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Демек, тілдің бүгінгі лексикалық қазынасындағы бірліктерді 
көне, ескі, жаңа деп тануға болатындарын табу, талдау, таныту – 
қазіргі ғылыми-практикалық мәні бар ізденістердің бірі болмақ.

Тіл көне, ескі мұраларды сақтаушы, жеткізуші екендігін ертерек-
тен ауызша сақталып келе жатқан мақал-мәтелдердегі, өсиет-ақыл 
сөздеріндегі, тұрақты сөз тіркестеріндегі, ертеде жырланып бүгінгі 
бізге жеткен өлең-жырлардағы, яғни өте бай ауыз әдебиетіндегі, 
ХV-ХІХ ғасырларда жасап өткен жыраулар мен ақындардың өлең-
толғауларындағы көне, ескі, бейтаныс сөздерді талдау мәдени мұраны 
іздеуде көп материал береді. Айталық, «ел, жұрт» мағынасындағы 
күн сөзінің, «май» мағынасындағы жау сөзінің, «орау, йіру, үйіру» 
мағынасындағы толғау сөзінің, «толқын» мағынасындағы қом сөзінің 
ескі жырлар мен қос сөздердің және тұрақты тіркестердің құрамында 
сақталуына қарап, бүгінгі қазақ тілі өте көне замандардағы бабалары-
мыз – көне түркілер тілінің жалғасы екендігін көреміз. «Едіге» сияқты 
жырларда жиі кездесетін су сөзінің «өзен» дегенді білдіретіндігі, мал 
(көбінесе жылқы малы) туар деп аталатындығы, «суға сүңгу, суға 
батып кету» дегенді шому деп беру, сөздеу деудің орнына (сөз+де) 
сөйлеу деп жұмсайтынымыз халқымызды құраған ру-тайпалардың 
бір кездерде (ХI-ХV ғасырларда) өзге түркі халықтарын құраған 
тайпалармен бірге, аралас, көршілес өмір сүргендерінен хабар 
береді. Сол сияқты тек ертеректегі емес, «күні кешегі» – ХVIII-XIX 
ғасырдағы қазақ халқы қолданған кіреуке, қозыжаурын оқ, бүріншік, 
топ (зеңбірек), оң жанақ, сол жанақ, мұнанай (сауда орны – меновая 
торговля), мәліш сауда, ақшомшы сияқты сөздер осы кезеңдердегі 
ұрыс-соғыс пен сауда-саттық қатынастарынан хабар береді, бұлар да 
– лексикалық мұра элементтері.

Ал тіл дамуының әр кезеңіндегі жаңалықтардың (жаңа сөздердің) 
пайда болу негіздерін (базасын), жұмсалу ерекшеліктерін, «өмір- 
шеңдігінің» ұзақ-қысқалығын талдап-таныту халқымыздың тек өте 
ерте кезеңдердегі емес, күні кеше өткен XX ғасырдың бірнеше он-
жылдары ішіндегі тұрмыс-тіршілік жүйесімен, саяси, мәдени, руха-
ни дүниесімен таныстырады. Бүгінде екінің бірі, әсіресе жас буын 
бірден тап басып түсіне бермейтін, түсінсе де, күнделікті өмірде 
қолданбайтын аға сұлтан, шар салу, қызыл отау, тап тартысы, 
тап жауы, белсенділер, ауатком деген жеке сөздер мен тіркестердің 
бір кезеңде «жаңалық» деген танымға ие болып, келесі кезеңдерде 
(бүгінде) ескіліктер тобын құрайтын фактілер де қазақ қоғамы тари-
хын танытатын нақты материал болып шығады. Демек, қазіргі «Қазақ 
тіліндегі лексикалық ескіліктер мен жаңалықтар» деген тақырыпты 
арнайы сөз етіп, оған барлық параметрі жағынан ғылыми-теориялық 
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талдау жұмыстарын ұсыну қажет екендігі күн тәртібіне қойылып 
отыр.

Бұл жұмыс осы аталған тақырыпқа арналады. Мұнда бүгінгі 
қазақ оқырмандарына әр алуан әдебиеттерде кездесетін бірқатар 
сөздердің жаңалығы мен ескілік сипаты талданады және бұл екі 
топтағы бірліктерді сөз етуде кезең (уақыт) факторы негізге алына-
ды, яғни лексика-фразеологиялық бірліктердің ескі-жаңалығын тану-
да олардың қолданылған уақытына қарай кезеңдерге бөліп зерттеу 
– негізгі талап.

Ескіліктер мен жаңалықтардың тақырыптық топтары, ескіру не 
жаңа болып танылу уәждері, морфологиялық тұлға-бітімі сияқты 
тақырыптың көптеген жақтары сөз болды. Зерттеу нысанымыз тек 
теориялық танымдар болмай, көпшілік қауымға да түсінікті болу 
үшін факті ретінде келтірілген жеке сөздер мен сөз тіркестерінің 
мағыналары кеңінен түсіндіріліп отырды. Тіпті кей тұстарда оларды 
тез тауып алу үшін сөздік сияқты әліпбимен ұсынуды да жөн көрдік. 
Бірақ бұл жұмыс – түсіндірме сөздік те емес, толық мәндегі тари-
хи сөздік те емес, ішінара осы сөздіктердің элементтері араласқан 
ғылыми монография.

Сырт қарағанда, бұл еңбектің түсіндірме бөліктері – біздің 
1980 жылы 1-басылымы жарық көріп, 1994 жылы толықтырылып, 
өңделген 2-басылымы, 2004 жылы одан әрі толықтырылып 
ұсынылған 3-басылымы дүниеге келген «Сөздер сөйлейді» атты 
жұмысымызға ұқсас, соның бір жалғасы, өзге бір нұсқасы сияқты 
болып көрінуі мүмкін. Бірақ олай емес: екеуі – екі түрлі мақсатта 
жазылған дүниелер: «Сөздер сөйлейді» сөз мағыналарының құбылып 
(өзгеріп, ескіріп, жаңарып, ауысып, ұмытылып) отырған сәттерін 
көрсететін семасиологиялық және этимологиялық ізденістер бол-
са, бұл ұсынылып отырған жұмысымызды тарихи лексикология 
саласына жататын ғылыми-теориялық еңбек деп таныған жөн. 
Мұндағы сөздердің түсіндірмелері тақырыпта жүргізілген талдау-
лар мен ұсынылған теориялық-танымдық түйіндерді дәлелдейтін 
иллюстративтік материалдар (мысалдар) екендігін ескертеміз.

«Сөздер сөйлейді» атты жүмыстағы объект (нысан) етіп алынған 
сөздердің бірқатары бұл күнде ұмыт болған немесе тұлғасы 
өзгеріп кеткен көне, бөгде тілдік я болмаса аймақтық бірліктер 
болғандықтан, олардың да көбі ескіліктер қатарына жатады. Бірқатар 
көне сөздердің мағыналары, семантикалық қозғалысы, түптөркіні 
«Сөздер сөйлейдінің» басылымдарында көрсетіліп талданғандықтан, 
осы жұмысқа енгізілмеді. Айталық, аламан, берен, кішілік, қарашы, 
оқу, сандық сияқты сөздердің ертедегі мағыналары бүгінгіден 
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өзгеше көне бірліктер екендігін «Сөздер сөйлейді» деген кітапта 
талданғандықтан, ұсынылып отырған еңбекте қайталанбады. Соңғы 
жұмыста мұндай сөздер жеке талданбағанмен, ескіліктер баяндалған 
тарауда қажет тұсында сөз болып отырды.

Тіл – жанды құбылыс. Оның лексикалық қабаты әрбір 5-10, 20-
30 және одан да ілгері кезеңдерде толығып, жаңа сөздер пайда бо-
лып, сұрыпталып, кейбір бірліктер қолданыстан ығысып ескіріп 
жататындықтан, оларды тіркеп, талдап отыру – тіл білімінің әрдайым 
қолға алып отыратын қарекеті. Біздің ұсынып отырған жұмысымыз 
осындай ізденістерге жол ашар болса, еңбегіміздің жанғаны дейміз.

Қазақтың өте бай фольклорлық үлгілері – батырлар жырлары  
мен ғашықтық жырларын, XV-XIX ғасырларда жасап өткен ақын- 
жыраулардың өлең-толғауларын мектептен бастап оқып қызықтай- 
тын, сондай-ақ орайы келген тұстарда мақал-мәтелдерді қолданып 
отыруға тырысатын, ертеректе өткен шешендердің сөздерін сүйсініп 
жаттап алатын бүгінгі және ертеңгі оқырмандар бұларда кездесетін 
көне және ескірген сөздердің қыр-сырын жақсы біліп, әрқайсысының 
мағынасын, түптөркінін, сыртқы тұрпатын тани түсіп, түсініп, 
түйсініп, тұшынып оқитын болады. Бейтаныс көне, ескі сөздерді реті 
келгенде кәдеге асырып дұрыс қолданатын болады.

Лексикалық жаңалықтарды танып, біліп отырудың да қажеттігі 
мен пайдасы орасан екендігін ескертудің өзі артық. Жаңа сөздер мен 
соны тіркестер – тек лексикалық байлық қана емес, бүгінгі өмірі- 
міздің нақты көрінісі, «бұлтартпайтын құжаты» десек болар. Ал 
«құжат» дегенді жоғалтпай, бүлдірмей (қолдан түзетпей) орынды 
жерінде ғана көрсету керек қой. Бүгінгі тіл де сондай: оның әрбір сөзі 
әрі айқын (түсінікті), әрі дәл (өз мағынасында, өз жерінде – өз жан-
рында, өз стилінде) қолданылуға тиіс. Мұндай айқындық пен дәл- 
дікті көрсететін, түсіндіретін, дәлелдейтін, нұсқайтын әр алуан 
еңбектер керек. Олар ғылыми-теориялық та, қолданбалы-практи- 
калық та сипатта ұсынылуға тиіс. Ұсыныла беруге тиіс. Тереңірек, 
яғни бұрынғы сыннан өткен, тірек етіп келген әдістермен қоса, 
ғылыми-танымның жаңа бағыттарымен жазылған еңбектерді бүгінгі 
қоғамның мәдени-рухани болмысы талап етеді. Осы еңбегіміз бұл 
айтылған талаптар мен сұраныстарға бір мысқал болса да жауап 
беретіндей болса, қазақ тілін жақсырақ меңгере түсуге, байлығы 
мен сымбатын (көркемділігін) игере түсуге пайдасын тигізсе деп 
үміттенеміз.
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Бірінші бөлім
_______________________________

ЛЕКСИКАЛЫҚ ЕСКІ БІРЛІКТЕР

Ескіліктердің танымы мен теориялық негіздері

«Ескі – жаңа», «бұрынғы – қазіргі» деген тілдік оппозиттерді сөз 
еткенде әңгіме өзегі болатын нысандар (объектілер) әртүрлі. Жалпы 
тіл жүйесіндегі ескі-жаңалар, яғни тілдің өзіндік табиғи заңдылық- 
тарына негізделген қарама- қарсылықтар болады. Мысалы, әр тіл- 
дің өзіне туыстас өзге тілдерден ажыратылатын фонетикалық, 
грамматикалық бірліктері қатарында ескі-жаңа сипаттағылары бо-
луы мүмкін. Лексика саласына келгендегі ескі-жаңа полюстері 
семантикалық және фонетикалық өзгешеліктерге қатысты болады.

Қазіргі қазақ тілінде лексикалық ескі-жаңа қатарлар көзге түседі. 
Бұл полюстің екі жағын да іздестіруде уақыт факторы алға шығады. 
Лексикалық ескіліктерді іздеуде бағзы замандардағы, ертедегі, күні 
кешегі деген мезгілдік танымдар ескерілді. Бұл ізденісте сөздің 
семантикалық қозғалысы, яғни мазмұн меже теориясы мен дыбыс- 
тық, тұлғалық бітімі, яғни тұрпатмеже теориясы іске қосылады. Со-
нымен, қазақ тілінің лексикалық жүйесіндегі төл және бөгде болып 
келетін генетикалық қабаттардың ертелі-кеш кезеңдердегі көрінісі, 
қолданыс көздері мен олардың дәуірлері, жұмсалу мақсаттары 
талдануға тиіс.

Бұл жұмыста қазіргі қазақ тіліндегі көнерген және ескірген 
лексикалық бірліктердің:

1) ескіру уәждері (себептері);
2) ескірген кездері мен ескіру дәрежесі;
3) бүгінгі күндегі түсініктілік дәрежесі, яғни:
 а) мүлде түсініксіздері,
 ә) мәнмәтін (контекст) арқылы түсінуге болатындары,
 б) біршама түсінікті, бірақ өте сирек кездесетіндері;
4)  сақталған жерлері (әдебиет түрлері):
 а) ауыз әдебиеті үлгілері,
 ә) ертеректегі ақын-жыраулар туындылары,
 б) мақал-мәтелдер,
 в) тұрақты сөз тіркестері (фразеологизмдер, қос сөздер, 
 біріккен сөздер);
5) «сүйегі», яғни түптөркіні (этимологиясы);
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6) ескіліктердің типтері:
 а) көне сөздер (архаизмдер),
 ә) ескірген сөздер (историзмдер),
 б) фонетикалық; морфологиялық, орфограммалық ескіліктер;
7) ескіліктердің тақырыптық топтары;
8) ескіліктердің қазіргі «өмірі» (қолданысы):
 а) қолданылу мақсаты,
 ә) орынды-орынсыз қолданыстары,
 б) бүгінгі қолданысқа (әдеби нормаға) қайта оралған 
 ескіліктер деген тұрғыдан (аспектілерден) әңгіме етіледі.
Мұнда лексика-фразеологиялық ескіліктер жөнінде жалпы та- 

нымдық-теориялық талдаулармен қатар түсіндірме сөздік сипатын- 
дағы ізденістер де ұсынылады.

Талданатын (зерттелетін) материалдар
Қазақтың өте бай ауыз әдебиеті мұралары: батырлар жырлары-

нан, лиро-эпостардан, ертегілерден, аңыздардан, тұрмыс-салт жыр-
ларынан және ХV-ХІХ ғасырларда жасап өткен ақын-жыраулардың 
толғау-жырларынан жиналды. Сондай-ақ тарихи тақырыптарға 
жазылған көркем шығармалар тілінен ерте кезеңдерде ата-бабалары-
мыз қолданған қару-жарақтардың, әскери құрылымдардың, сауыт-
саймандардың, күнделікті тіршілікке қатысты заттардың атаула-
ры қамтылды. Мұндай атаулар қазіргі кезде еркін және жиі (актив) 
жұмсалмаса да, бүгінгі оқырмандар оқитын әр алуан әдебиеттерде 
кездесетіндіктен, олар (көне, ескірген сөздер) қазіргі қазақ тілінің 
ескіліктері статусында талданады: мағыналары түсіндіріледі, 
генезисі көрсетіледі. Мұндай бірліктер аса көп болмағанмен, жалпы 
тарихқа қатысты тақырыптарға жазылған ғылыми және ғылыми-
көпшілік қолды шығармалардан да табылады.

Лексикалық ескіліктердің сақталған тұстарының және бірі 
– мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестер болғандықтан, сөз 
қоймасының бұл түрлеріне де назар аударылды. Бірен-саран ескі эле-
менттер ауызекі сөйлеу тілінде де сақталғандықтан, олар жергілікті 
(аймақтық) сөздер құрамынан да жиналды.

Әрине, бұл аталған көздердегі зерттеу нысандарымыз сарқа жи-
налды деуден мүлде аулақпыз. Бұл – бірер ізденушінің күшімен 
белгілі бір мерзім барысында орындала қалатын шаруа еместігі 
түсінікті.

Осы іспетті ізденіс «Сөздер сөйлейді» атты еңбегімізде де жүргі- 
зілген болатын. Бұл еңбектің әр басылымында материалдар толық- 
тырылып отырды, өйткені көнерген, ескірген сөздерді жинасты-
руды, талдау жұмыстарын үзбестен жүргізіп келеміз. Дегенмен 
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аталған жұмыс пен қазір ұсынып отырған еңбектің бір-бірінен 
айырмашылықтары бар: «Сөздер сөйлейді» – семасиологиялық-
этимологиялық сөздік, ал мына ұсынылып отырған жұмыс – ғылыми-
танымдық зерттеу және мұндағы талдаулар белгілі бір әдебиет 
үлгілеріне қарай (мысалы, «Едіге» жырын) немесе белгілі бір 
кезеңді қамтитын қазақ тілінің тарихи сөздігінің үлгісін ұсынуды 
көздейді. Атап айтқанда, мұнда ноғайлы-қазақ цикліндегі, негізінен 
ХV-ХVШ ғасырлардағы батырлар жырларындағы бірліктер тал-
данады. Бұлар – бүгінде еркін қолданылмайтын және мағыналары 
бейтаныстау немесе тұлғалары өзгеше болып көрінетін сөздер. Бұл 
жердегі «ескілік» деген терминіміз – «көне» дегеннің дәлме-дәл 
эквиваленті емес. «Ескіліктердің» ішінде көнерген сөздер де (арха-
измдер), ескірген сөздер де (историзм деп аталатын) бар. Ескірген 
сөз дегеніміз – бір кезеңдерде қолданылған зат, бұйымдардың, орын 
алған оқиғалардың, құбылыстардың, ұғымдардың, ағымдардың 
т.б. аттары (атаулары). Өздері білдіріп тұрған заттар, құбылыстар, 
ұғымдар тарих төрінен (қоғам өмірінен) кеткеннен кейін оларды атап 
тұрған сөздер ескіріп, қолданыстан ығысып кетеді. Бұлайша ығысқан 
бірліктерді тіл білімінде «көне» деп емес, «ескірген» (историзм) сөз 
деп атайды. Бұл термин (историзм) қазақ тіл білімінде әрқилы аталып 
келеді: оны тарихаят, тарихи сөз деп атауды ұсынушылық болды 
(проф. Е.Жұбанов). Терминком тарихаят дегенді ұсынады. Калька-
лау тәсілімен аталған сөздерден гөрі, семантикалық принципті жөн 
көріп, біз осы еңбекте историзмдерді «ескірген сөз» деп атағанды 
дұрыс көрдік.

Сөз дегендер де – «тірі дүниелер» іспетті, яғни тарихи құбылыс 
атаулары, демек, сөздердің де не мағынасы, не тұлғасы, не қолданыс 
орны өзгеріп жатады. Бүгінгі адамдар санасы өсіп, әр халық өз 
тарихының бұрынғы-соңды құндылықтарын мейлінше түгендеп, 
зерттеп-зерделеп жатқан күндерде «ескірген», тіпті әбден «көнерген» 
дүниелерді де теріп-жинап алып, таным-ғылым дүниесіне, мүмкіндігі 
болса, қоғам тірлігіне (тіліне) алып келудің қажеттігі туып отыр. Осы 
себептен жалпы тілдегі ескіліктерді теріп алып, жеке зерттеу нысаны 
етуімізде бірнеше мақсат көзделді.

Алдымен, қазақ тілі сияқты өте әріден келе жатқан аса бай, 
икемді, көрікті тілдің бұрынғы-соңды лексикалық қазынасын ба-
рынша түгендеп, қалың жұртшылыққа және білім-ғылым әлеміне 
көрсету мақсаты тұрса, екіншіден, ғажайып бай қазақ әдеби мұрасын 
бүгінгі оқырмандардың әрі жақсы түсініп, әрі сүйсініп оқуларына 
көмектесу көзделеді. Әрине, бұл қазақтың ауыз әдебиеті мен ақын-
жырауларының мұраларын түсіну қиын деген сөз емес. Керісінше, 
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өте ертеден сақталып келе жатқан әдеби үлгілердің, әсіресе эпостық 
жырлар мен қазақтың кең даласының әр қиырында жасап өткен 
ақын-жыраулар мұрасының тілі қазіргі қалың жұртшылыққа түгел 
түсінікті, бұларда жергілікті ерекшеліктер мен көне сөздер көп емес 
екендігін баса айтуға болады. Дегенмен азды-көпті бейтаныс, се-
мантикасы күңгірт тартқан немесе тұлғасы біршама өзгерген жеке 
элементтердің болуы заңды. Олардың болу себептері де әртүрлі. Ал-
дымен, қазақтың эпостық жырларының көбі, әсіресе «Едіге», «Алпа-
мыс», «Қобыланды батыр», «Ер Тарғын», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» 
сияқты жырлар бүгінгі күндерімізден әлдеқайда көп бұрын дүниеге 
келген. Демек, олардың ең алғаш пайда болған (жырланған) кезінде 
қолданылған сөздер мен көрікті-бейнелі сөз тіркестері азын-аулақ 
сақталып отырады. Бұған поэзия дүниесінің «тәртіптері» де себепкер 
болады: өлеңнің ұйқас өлшем сияқты шарттары кейде мәтін сөздерін 
ауыстыруға, өзгертуге, жаңғыртуға жібермейді. Мысалы, ХV-ХVІ 
ғасырлар аралығында жасап өткен (шамамен 1465-1560) Шалкиіз 
жыраудың бір шағын толғауының:

Ақ киіктің шабар жері майдан-дүр,
Кешу кешмек сайдан-дүр.
Батыр болмақ сойдан-дүр.
Жалаңаш барып жауға ти –
Тәңірі өзі біледі
Ажалымыз қайдан-дүр? (Алдаспан, 1971,76-бет) – деген жол-

дарында майдан сөзі – «көгал, көк шалғын жер» деген ескідегі бір 
мағынасын білдіреді. Бұл жерде әңгіме ұрыс-соғыс алаңы (қазіргі 
майдан сөзіндегідей) емес, демек, осы толғауды бізге жеткізушілер: 
шабар жері көгал-дүр деп алмастыра алмаған, өйткені майдан – 
сойдан деген ұйқасты бұза алмайды. Сол сияқты сой сөзі де – ескі 
қолданыс, ол «ата тегі, нәсілі» деген мәнде келіп тұр, мұны да ба-
тыр болмақ тегінен-дүр деп ауыстыруға болмайды, өйткені бұл 
ескі сөздерді алмастыруға өлеңнің ұйқас суреті мен тармақ өлшемі 
жібермейді.

Екіншіден, «Едіге» жырынан бастап, «Қарасай-Қази», «Орақ-
Мамай», «Ер Тарғын», «Шора батыр» т.б. сияқты батырлар жырла-
ры мен Асанқайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз, Шобан сияқты 
ХV-ХVІ ғасырдағы жыраулар Алтын Орда мен одан бөлінген Ноғай 
Ордасында жасап өткен сөз зергерлерінің өлең-жырлары әр алуан 
түркі ру-тайпаларының бірлестігі кезінде туғандықтан, бұлардың 
мұраларында кейін қазақ тілінде тұрақтамаған ноғай-қазақ және 
басқа түркі тілдері элементтерінің орын алуы – заңды, сондықтан 
осылардағы көптеген бейтаныс сөздерді көне түркілік үлгілерден, 
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ноғай тілінен, ноғай жырларынан іздеуге тура келеді. Мысалы, жеке 
сөздерді былай қойғанда, білейім, менім, өткеріп, жеткеріп, өзіңдін 
соң, соңратын, бағананшы деген грамматикалық тұлғалар қазақша 
білейін, менің, өткізіп, жеткізіп, өзіңнен соң, бағанағы болып ай-
тылса керек еді, бірақ бізге қазақша жеткен вариантында осылайша 
«ноғайша» сақталған.

Қазақ халқын құраған ру-тайпалардың бірқатары «қазақ» ата-
нып, XV ғасырларда Ноғай одағында болғаны белгілі. Солардың 
ішіндегі Шалкиіз жырау ноғай тіліндегі бір жырында: Көп ноғайым 
кең йайлаған йеримсиң. Талайсыз Шалкиіз бу күнде Қазақ шығып 
барады, – дейді (Шалкиіздің ноғай арасында сақталған жырлары //
XV-XVIII ғасырлардағы қазақ поэзиясы. - Алматы: Ғылым, 1982. - 
202-бет). Бұл жердегі қазақ шығу – «қазақ болу» деген мағынадағы 
тұрақты тіркес. Демек, XV-XVI ғасырлардағы Ноғай одағындағы 
халықтардың тілдері бір-біріне жақын болған, тіпті кейбір жы-
раулар екі тілде бірдей жырлай бергенге ұқсайды. Сондықтан 
олардың көбі ноғайлы-қазақ жыраулары деп танылып жүр. Тілдері 
де, дәстүрлі бейнелеуіш құралдары да (теңеу, эпитет, метафора т.б.) 
ортақ немесе тіпті ұқсас болып отырғандықтан, олардың біреулері 
таза ноғай тілінде не таза қазақ тілінде жырлады деу қиын. Бірақ 
Шалкиіз, Қазтуған, Доспамбет сынды жыраулардың шығармашылық 
мұрасы ноғай-қазақтық ортада туғандықтан, оларды қазақ туыста-
ры өздерімен бірге алып кеткенде, алдымен өз дүниеміз деп және 
кейбір тұстарын қазақшалап иеленгені байқалады. Сонымен қатар 
бұл үлгілерде (жырларда) ноғайлық элементтер молынан кездеседі.

ХV-XVI ғасырлардағы жыраулар туындыларында лексикалық, 
фонетикалық, морфологиялық ескіліктердің, айталық, ноғай тілі 
бірліктерінің орын алуының және бір себептері назар аудартады. 
Белгілі әдебиет зерттеушісі Ә.Дербісалин мынадай пікір айтқан бола-
тын: «XV ғасырда жасаған Асанқайғының толғаулары хатқа түспей, 
ауызша сақталып келген, сондықтан бұлардағы ескіліктер (қазақ 
тіліне тән еместері немесе бұл күнде қазақтар үшін түсініксіздері) 
сақталмай, қазақ тіліне сай жаңартылып отырған, ал одан кейін өмір 
сүрген Шалкиіз, Доспамбет сияқты жыраулардың туындылары хатқа 
түсіп, ішінара қолжазба түрінде де бізге жеткендіктен, бұларда көне 
заманның сөздік қор мен ақындық тәсілдері едәуір мол сақталған»1.

Ноғай, қазақ жырауларының Асаннан басқаларында ноғай тілі 
элементтерінің молырақ кездесетіндігінің ең басты себебін біз де 
осы тұстан іздейміз, яғни қазақ қауымы тарихында тіпті ХVІ-ХVІІ 
ғасырлардан бастап жазба дәстүрі болған, бұл үрдіс тек ноғайлы-қазақ 

1 XV-XVII ғасырлардағы қазақ поэзиясы. - Алматы: Ғылым, 1982. - 20-б.
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дәуірінде ғана емес, таза қазақ хандықтары тұсында да, әсіресе қазақ 
даласының батыс өңірлерінде орын алып келгені байқалады. Бұған 
Маңғыстау, Атырау өлкелерінде ХVІІ-ХІХ ғасырларда жасап өткен 
ақын-жыраулар шығармаларының тілі айғақ. Бұларда дәстүрлі көне 
сөз-образдар да, тұрақты шаблондық мәтін үзіктері де, көне тілдік 
бірліктер де (тек жеке сөздер емес, грамматикалық, фонетикалық 
ерекшеліктер) орын алғанын соңғы кезеңдердегі ізденістер көрсетіп 
отыр.

Үшіншіден, ертеден келе жатқан деп есептелетін өлең-жыр  
мәтіндерінің көбі XIX ғасыр мен XX ғасырдың алғашқы онжыл- 
дықтарында араб жазуымен хатқа түскен. Қазіргі қазақ жазуына 
(кириллицаға) көшірген кезде, дұрыс оқылмай, өзгеріп кеткен, қате 
ұсынылған сөздер қаншама?! Мысалы, 1970 жылдардың басында 
ғалым, жазушы М.Мағауин XV-XVIII ғасырлардағы қазақ ақын- 
жырауларының шығармалар жинағын «Алдаспан» деген атпен жарық- 
қа шығарды. Еңбектің құндылығы даусыз. Бұл бір адамның еңбегі 
болатын. Мұра мәтіндері араб жазуынан транскрипцияланғандықтан, 
басылымда едәуір қате жазылған сөздер бар (кейін олардың көбі 
түзетіліп беріліп келеді). Мысалы: билер отты (өтті болуы керек 
–55-бет), арқамен қосым қалар деп (арқамдын немесе арқамдан бо-
луы керек – 56-бет), оймауыттай тоғай егіннің (еліннің болуы керек 
– 59-бет), екі семіз қолға алып (семсер болуы керек – 60-бет), шабы-
лып жатқан халқың бар (жайылып жатқан – 60-бет), қан жусандай 
егілсе (жосадай болса керек – 67-бет) т.б. өте көп осы сияқты қате 
жазылған тұстарды көрсетуге болады. Сондықтан кейбір сөздерді не 
өлең жолдарын дұрыс түсіну не сөздің өзін түсіну қиынға соғады. Мы-
салы, еңеке (еңеке кірер – еңкейе не еңсейе болар), шу көрген (дүбір-
дүбір шу көрген – жүгірген болса керек) деп қате жазылған жер-
лер бар. Мұндай араб жазуынан қазіргі жазуға көшірілгенде кеткен 
қателер тек «Алдаспанда» емес, эпостық жырлардың әр жылдардағы 
басылымдарының барлығында да осы күнге дейін орын алып келеді. 
Мысалы, «Үш ғасыр жырлайды» деген жинақта Шал ақынның бір 
өлеңінде: Бала пайдакүнем болар, жалшы жауынгер болар деп жазы-
лыпты (81-бет). Бұл жерде жәреуке сөзі жауынгер болып мүлде басқа 
(тіпті керағар) мағына беріп тұр. Жәреуке (р) – «қызмет көрсетуге 
даяр жағынғыш адам» дегенді білдіретін сөз. «Өз малын өзі бақпай 
бос қаңғырып, бір кедейді жолдайды пайда көріп» (77-бет) деген 
өлеңінде Шал ақын бір кедейді жалдайды десе керек. Тіпті Махамбет 
ақынның өлеңдеріндегі ереуіл ат тіркесі бір басылымда ереулі ат, 
енді бірінде ерулі ат болып жазылып жүргенін көреміз, сол сияқты 
бүлген («ойрандалған, жеңілген») сөзі бұл күн болып жазылып келеді 
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(147-бет). Бұқар жыраудың: «Еңсесі биік кең сарай Мортық болар 
бүлген соң» деген жолдарында бөлген соң деп жазылғанын көреміз 
(55-бет). Мұндай фактілерді күні бүгінге дейін баспа бетін көріп келе 
жатқан ХV-ХІХ ғасырлардың мұраларынан топтап («қаптап») жиып 
алуға болады. Демек, мұндай түсініксіз немесе тұрпаты бейтаныс 
сөздердің барлығын ескіліктің сарқыншағы екен деп талдай бастауға 
болмайды. Біздегі – қазақ мәдениетіндегі текстология дегенге аса мән 
бермейтінімізді біле отырып, ескі мұралар мен заманымызда пайда 
болып жатқан жазба үлгілердің мәтіндерін жарыққа шығаруда кетіп 
жатқан жайсыздықтарға (қателіктерге) мейлінше сақ болуға, олар-
ды мүмкіндігінше түзете беруге тура келеді. Бұл шаруа – әсіресе 
біздің осы қарастырып отырған ізденістеріміздің тұсында ерекше 
байқалғанын, қиынға түскенін ескертеміз.

Төртіншіден, тілдің өзінің даму заңдылығы (эволюциясы) 
бойынша белгілі бір сөздердің бұрынғы қолданыстағы мағынасы 
ескіріп, сөздің не жаңа мағынада, не қосымша мағынада жұмсалуы 
орын алады. Мысалы, парсы тілінен өте ертеде келген майдан 
сөзінің сол тілдегі «көгал, көгорай шалғын» деген бір мағынасы 
көмескіленіп (қолданыс жиілігі мен орындары әлсіреп), екінші бір 
мағынасы – «ұрыс-соғыс алаңы» деген жанданғандықтан, «Қыз 
Жібек» жырындағы Төлегеннің өліп бара жатып, аспандағы алты 
қазға: «Қонар болсаң, жануар, міне – майдан, міне – саз» дегенін 
бүгінгі оқырмандардың, әсіресе жастардың көбі түсінбеуі де мүмкін: 
ұшып жүрген қаздардың ұрыс алаңында не шаруасы бар деп ойлау-
лары ықтимал. Бұл сияқты сөздердің семантикалық қозғалысы, яғни 
мағыналық өзгерістерге түсуі – кәнігі құбылыс. Сондықтан да осы 
жұмыста талданған (түсіндірілген) бірліктердің бірқатары осындай 
факторға қатысты болып келеді.

Бесіншіден, эпостық және өзге де өлең-жырларды тудырушы-
лар өте дарынды және жауапты өнер тұлғалары болған. Олар поэзия 
дүниесінің талаптары мен заңдылықтарын жақсы сезінген және сөз 
өнерінде дәстүр жалғастығы дегенді мықты сақтаған. Сондықтан 
өзіне дейінгі, тіпті ертеден келе жатқан сөз-образдарды – бейнелі 
троптарды, теңеулерді, эпитеттерді, метафораларды реті келгенде 
еркін пайдаланып отырған. Мысалы, «Қыз Жібек» жыры да соңғы 
ғасырлардың туындысы сияқты көрінеді, сондықтан оның тілінде 
кеше сөзінің «түн» мағынасында қолданылуы күнделікті тәжірибеден 
ығысқан болса керек. Соған қарамастан, мұнда: «Айдың өткен нешесі, 
Ай қараңғы кешесі» деген жолдар бар. Сондай-ақ ала сөзінің «жақсы 
мықты ат» деген мағынасы да соңғы ғасырларда (күнделікті сөйлеу 
тілінде) көп кездеспейтіндігі байқалады. Соған қарамастан, мұнда 
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мінгенде аттың аласын деген өлең жолы бар. Бұлар – өте ертеден 
келе жатқан дағдылы көріктеуіш элементтер. Мұндай стереотиптерді 
келтіріп отыру – поэтикалық мектептердің берік заңы. Міне, ертедегі 
әдеби үлгілерде сақталған, бұл күнде бейтаныстау немесе мағынасы 
өзгеріп кеткен сөздердің орын алу себептерінің бірін осы тұстан 
іздеуге тура келеді. 

Алтыншыдан, мақал-мәтелдер – халықтың өмір тәжірибесінде 
түйген ой-толғамдары, танымдық кредосы, дидактикалық «ұсыныс- 
тары», қысқасы, табиғи тәжірибелік философиясы. Бұлардың дені 
– өте ертеден келе жатқан тілдік-танымдық дүниелер (бірліктер). 
Сондықтан қазақтың мақал-мәтелдерінде түсініксіз, бұл күнде 
қолданылмайтын, жеке сөздер, сөз тіркестері, морфологиялық бір- 
ліктер (жұрнақтар, жалғаулар, сөз сегменттері) кездеседі. Бүгінгі 
қазақтар бұл мақал-мәтелдердің жалпы мағынасын жақсы біледі, 
сондықтан оларды орнымен қолданады. Мұндағы түсініксіз, бей-
таныс сөзді немесе жұрнақты, сөз бөлшегін мәнмәтінге (контекске) 
қарай өзінше топшылайды. Мысалы, Бүлген елден бүлдіргі алма де-
ген нақыл сөз бар. Мұндағы бүлген – көне сөз, бүгінде қолданылатын 
бүліну етістігімен түбірлес, бірақ мағынасында өзгешелігі бар. Бүліну 
етістігінің мағыналарын түсіндірме сөздік былайша түсіндіреді: 
«Бір нәрсенің бұзылуы, жарамсыз болып қалуы, қирау («соғыс 
әлегімен бүлінген кәсіпорындар»)» (2-том, 1967, 569-570-б.), «ласта-
нып, былғану», («үстім бүлінеді деп жұмыстан қашты»), ауыспалы 
мағынада «тәртіп нашарлап бұзылу» («ол ішкілікке салынып, бүлініп 
болды»). Бүліну сөзінің бұл ауыспалы мағынасынан «шықпаған 
егіннен жер бүлінеді, олақ бастықтан ел бүлінеді» деген жаңаша 
мәтел де бар деп көрсетеді. Ал бүлу етістігінің денотатив мағынасын 
10 томдық түсіндірме сөздікте: бүліну етістігінің көне тұлғасы деп 
көрсетеді де «осы айтқаным болмаса, ноғайлы елің бүледі» деген 
эпостық жырдан мысал келтіреді. Бүлу сөзі көбінесе ел сөзімен келеді, 
мәнмәтінге қарасақ, бүлу – «бір елдің қарсыласынан жеңіліп, әбден 
ойрандалуы, ыдырауы» дегенді білдіреді. Әрине, бүлу тұлғасында да 
«бүліну, бұзылу» семасы (мағыналық реңкі) бар, бірақ бұл күнде бүлу 
тұлғасы осы мағынада еркін жұмсалмайды. Демек, көнерген тұлға, 
ол көбінесе мақал-мәтелдерде, ХV-ХІХ ғасырлардың жырауларының 
өлең-жырларында кездеседі. Тіпті «күні кешегі» Махамбет ақын да:

Біздің ер Исатай өлген күн,
Он сан байтақ бүлген күн, –

дейді. Бұл жолдарда екі көнелік бар: байтақ – «ел жұрт, қауым», бүлу 
– «ойрандалу, жеңілу» мағыналарын білдіретін қолданыстар. Сірә, 
ертеректе бүлу деген көне тұлға жиірек қолданылған болу керек, 
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бұдан бүлгіндік, бүлгіншілік деген абстракт есім атаулары жасалған 
деуге болады.

Екінші бір мысал. «Хан – қазық, қарашы – азық», «Хан қасында 
қарашың болса, қара жерден кемең жүрер», «Ханды Құдай алайын 
десе, қарашасымен қас болар», «Ханның ісі қарашыға да түседі», 
«Ханның жақсы болмағы – қарашаның елдігі» деген мақал-мәтелдер 
бар. Бұларда хан-қарашы жұбы орын алады. Бұл күнде (сірә, ХІХ-
ХХ ғасырлардан бастап) қарашы сөзі «бай ауылдардың, әлділердің 
төңірегіндегі қара халық, кедей-кепшік, жарлы-жақыбай» деген 
мағынаны білдіреді деп түсінеміз (ҚТТС; 3-том, 1982, 88-бет). Ал 
ертеректе, орта ғасырларда, қарашы деп ханға қызмет ететін, бірақ 
экономикалық жағынан тәуелсіз, басы азат әлеуметтік топтың 
уәкілін атаған. Ханның қоластындағы бағынышты кез келген адам 
қарашы деп аталмаған, ханға тікелей қызмет ететін, тіпті сановник, 
кеңесші сияқты правосы (қызметі) барлар ғана қарашы болған. Олар 
ақсүйектер әулеттерінен болғанын XVI ғасырда қазақ хандығындағы 
қарашы институты жақсы көрсетеді: жалайыр руының белді биі 
(басқарушысы) Қадырғали Қасымұлының Тәуекел ханның неме-
ре інісі ханзада Оразмұхамедтің қарашысы болып қызмет еткенін 
білеміз.

Міне, қарашы/қараша деген түркі-монғолдық сөз (бұл сөз монғол 
тілінде қарачу тұлғасында о баста хан әулетіне жақын, бірақ оған 
жатпайтын әлеуметтік топ уәкілін атаған, кейін келе монғол тілінде 
де қарачу –«қара халық, бұқара» деген мәнде жұмсалатын болған). 
Бұл сөз – тарих қойнауына кеткен реалийдің атауы, яғни хандық 
пен оның айналасына қатысты институттар тарих төрінен кеткеннен 
кейін бұларға қатысты атаулар да ескірген сөз – историзм деген топ-
тан орын алып отыр.

Мақал-мәтелдердегі ескіліктердің бір алуаны өзге тілдік болып 
келеді, олар көбінесе монғол, араб, парсы тілдерінің сөздері екендігі 
байқалады. Мысалы, «әр ханның тұсында бір сұрқылтай» деген 
нақыл сөз бар. Мұндағы сұрқылтай сөзін бұл күнде ешкім білмейді 
(әрине, зерттеуші мамандардан басқа). Сондықтан көркем әдебиетте 
әр жазушы әртүрлі мағынада жұмсап келеді. Көбі жағымсыз 
семантикалық ұғымда келтіреді, кейбірі бұл сөзді адамға емес, 
өзге есімдерге (сұрқылтай жылқы, сұрқылтай заман) қатысты да 
жұмсайды. Бұл жерде жазушылар сұрқылтай мен сұрқай сөздерін 
сыртқы дыбыстық ұқсастығына қарай шатастырып алғанға ұқсайды. 
Мұндай құбылысты ғылымда парономиялық аттракция дейді. 

Сұрқай заман, сұрқай жылқы деудің орнына сұрқылтай сөзін 
қолданған. Ал сұрқай – семантикасы жағымсыз сөз, түбірі сұр деген 
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атауы болса керек: сұрқай-дың орнына сұрқылтай-ды жұмсаудың 
өзіндік уәжі бар: сұрқылтай – бейтаныс тұлға, ал көркем әдебиетте 
«жұмбақтау», мағынасы күңгірт тартқан сөздердің экспрессиясы 
күштірек болады. Әрине, бұл жаңсақтық – «артық етем деп тыртық 
етушілік» болып шығады, өйткені әр сөз өз «құқығын» (мағынасын) 
жоймауы тиіс, сұрқылтай – өз «құқығы бар» (мағынасы бар) дербес 
бірлік.

Бұл күнде қазақ тілі үшін мағынасы мүлде күңгірт тартқан бұл 
тұлғаны іздестіргенде, негізінен оның адамға, оның өзінде де хан, 
төре сияқты билеушілерге қатысты қолданылатыны байқалады. Сөз 
түбірі – монғол тіліндегі сурульдай, бұл монғолша «ханның кеңесшісі, 
ақылшысы, оның сөзін сөйлейтін ділмары, ақыны» дегенді білдіреді 
деп XIX ғасырдағы орыс ғалымы, Шоқан Уәлихановпен кадет корпу-
сында бірге оқыған Г.Н. Потанин жазған болатын2.

Г.Н.Потаниннің бұл түсіндірмесінің дұрыстығын Шыңғысхан 
әулетінен шыққан қазақ Тезек төренің (XIX ғ.) Сүйінбай ақынға:

Тұсында Абылайдың Бұхар жырау,
Хан Әділдің кезінде Түбек тұр-ау.
«Әр заманның бар дейді сұрқылтайы,
Сұрқылтайым менің де екен мынау, –

дегені дәлелдей түседі. Тезек төренің сұрқылтайы Түбек жырау  
болғанын әдебиеттанушы М.Жолдасбеков баяндайды. Сөз түбірі 
– монғол тілінің сұрға(х) етістігі болу керек, ол – «оқыту, бір  
нәрсені үйрету, тәрбиелеу» мағыналарын білдіретін сөз. Одан 
«ілім» мағынасындағы сургаал, «мектеп» және «оқу, оқыту үйрету» 
мағынасындағы сургуулах сөздері жасалған, -тай жұрнағы – монғол 
тілінде сын есім жасайтын қосымша: сураалтай (сургултай) сөзі 
қазақша «үйретуші (ақыл, кеңес беруші)» деген сын есім болып таны-
лады. Бұл сөз осы күнгі монғол тілінің өзінде көне этнографизм бо-
лып есептеледі. Ал қазақ тіліне, сірә, билеушілері (хандары) Шыңғыс 
әулетінен болып келген қазақ қоғамында сол монғол текті хандардың 
қасындағы кеңесшілеріне де монғолша атау қолданылған болар. Қазақ 
хандарының монғолдық тектері де, келе-келе хандық институттың өзі 
де (XIX ғ.) тарих сахнасынан ығысқандықтан, сұрқылтай сөзінің де 
мағынасы күңгірт тартып, бұл күнде ескіліктердің қатарына көшкен. 
Мұндай атауларды, сірә, архаизм (көне сөз) дегеннен гөрі ескірген 
сөз (историзм) деп тануға болар.

Қазақ тіліндегі ескіліктердің, жалпы көнерген, ескірген сөздердің 
бір алуанының генезисі монғол (оның өзінде де көне монғол) тіліне 
алып барады. Мысалы, алдияр, барымта, қарымта, толағай, 

2 Потанин Г.Н. Восточные мотивы с средневековом европейском эпосе. - М, 1809.
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құр (құр атқа мінгендей), торғауыт т.б. сөздерге семантикалық, 
этимологиялық ізденістер жүргізгенде, олардың морфологиялық 
бітімдері (сұрқылтай, ереуіл, торғауыт сияқты жұрнақты сөздер 
монғол тіліне тән екендігі көрінеді. Бұл – бір тілден (айталық, 
монғол тілдерінен) екінші тілдің (түркі, оның ішінде қазақ тілінің) 
сөз қабылдауы ма әлде «алтай теориясына», яғни түркі-монғол 
тілдерінің ортақ генезисіне апаратын құбылыс па – бұл топшылаудың 
екеуінің де қисыны бар. Ал, біздіңше, екіншісі дұрысырақ сияқты. 
Монголизмдердің тек қазақ тілінде ғана емес, өзге түркі тілдерінде 
де ізі бар, ал қазақ тілінде және мүмкін, сібірлік өзге түркілер 
тілінде көбірек кездесуі – қазақ қоғамының экономикалық жүйесі 
бір болғандығынан және монғол тайпаларымен территориялық 
жақындықтан, іргелестіктен болар деп ойлаймыз. Сондай-ақ орта 
ғасырларда, әсіресе Шыңғыс хан және оның балалары мен немерелері 
кезінде түркі-монғол тайпаларына бірде бір-біріне қарсы, бірде 
бірлесіп ұрыс, соғыс, шабуыл жорықтарында араласқан кездерінде 
қолданылған әскери, әлеуметтік және шаруашылыққа қатысты лекси-
ка тобы да осы ортақтыққа меңзейді. Мысалы, хан, ұлыс, орда (орду), 
оғлан (ұл), хатун (қатын), қарауыл, йасақ (жасақ), ат-ұлақ, боқауыл, 
ертауыл, домбауыл, сечен (дана, ақылды адам) сияқты сөздер түркі-
монғол тайпалары тілдерінде бірдей қолданылғаны Шыңғыс хан 
империясына қатысты тарихи шығармалардан көрініс тапқан. Біздің 
топшылауымызша, құрамында -уыл, -тай, -ты жұрнақтары бар 
бірқатар тілдердің түпкі төркіні монғол тілі болуы мүмкін немесе 
олар өз қызметінде тұрып түркі сөздеріне жалғанған болуы мүмкін.

Бүгінгі қазақ тіліндегі ескіліктердің келесі бір тобын, сөз жоқ, көне 
түркі тілдерінен іздеуге тура келеді. Әрине, бүгінгі түркі сөздерінің 
басымы – көнеден, есте жоқ замандағы ата-баларымыздың тілдерінен 
келе жатқан бірліктер, бірақ оларды бүгінгі тілдегі ескіліктер 
(көнелер) деп емес, бүгінгі тілдің арқауы, тұтас өзі деп танимыз. Ал 
көне сөздердің «ескілік» деген танымға ие болатындары – бұл күнде 
мағынасы не тұлғасы күңгірт тартқан, дәлірек айтсақ, ұмытылған, 
бірақ ертеректегі өлең-жырларда, ауыз әдебиеті үлгілерінде, мақал-
мәтелдерде, фразеологизмдер құрамында сақталып, тілде бар деп са-
налатындар.

Лексикалық ескіліктердің семантикалық, кейде фонетика-мор- 
фологиялық түптөркінін көне түркі тілдерінен іздеу – заңды әрекет. 
Тіл де – тарихи құбылыс: барлық параметрі жағынан өзгеріп, жаң- 
ғырып, ескіріп отырады да қазіргі қолданыстан не мүлде ығысып 
кетеді, ұмыт болады, не ілуде бір кездесетін ескілікке айналады. 
Біздің іздестіретіндеріміз – соңғылар.
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Тілдік ескіліктердің келесі бір тобын парсы тілінен іздеуі керек 
болады. ХІ-ХІІ ғасырларда Орта Азияның солтүстік батыс аймағын, 
Сырдарияның орта, төменгі ағысын мекендеген түркі тайпаларының 
мәдени-рухани дүниесінде парсы тілі араб тілін ығыстырып, үстемдік 
еткені, оның түркі поэзиясының тіліне үлкен әсер етіп, із қалдырғаны 
мәлім. Сол кездерде түркі поэзиясында, оқу-ағарту саласында ак-
тив қолданылған кейбір парсы сөздерінің белгілі бір мағыналары 
сақталған варианттары қазақтың ескі өлең- жырларында кездесіп 
қалады. Мысалы, жырларда айтылатын астана жұрт деген тіркестегі 
астана сөзі осы қолданыста ескілік болып саналады: астан, аста-
на – «табалдырық, есік» дегеннен метафораланып, «билеушінің 
(ханның) қоластындағы («табалдырығындағы») ел-жұрт» дегенді 
білдірген. Ал бұл сөздің «белгілі бір мемлекеттің, хандықтың, елдің 
орталық қаласы» деген осы күнгі мағынасы да парсы тіліндегі «са-
рай» деген тағы бір семантикалық вариантынан өрбіген. Алдыңғыда 
(астана жұрт дегенде) астана – ескі сөз (семантикалық архаизм), 
соңғы қолданыста («Англияның астанасы – Лондон» дегенде) аста-
на – біршама жаңалау, яғни қазіргі қазақтарға оның «орталық қала, 
үкімет орналасқан жер» деген ұғымы түсінікті.

Мағынасы баршаға түсініксіз, бейтаныс сөздердің барлығы – 
көне, жаңа не ескірген сөздер емес. Олардың басым көпшілігі – 
жергілікті (аймақтық) сөздер, енді бірқатары әдеби қолданысқа жиі 
түсіп қалыптаспаған бірліктер, яғни әдеби нормадағы сөздердің 
синонимдік қатарлары болуы ықтимал. Ондай сөздердің мағынасын 
мәнмәтінге қарап аңғаруға болады. Олар тұрпаты жағынан тілдік 
жүйеге жат емес болып келеді. Мысалы, Мұхтар Әуезов шығармалары 
тілінде кездесетін жошын («Осы, ана Ысқақ бір жошын! Пысық та, 
сергек неме! – деді» (М.Әуезов, IVтом, 1968 ж., 19-бет), құж («...құж 
десеңщі. Мынадан ба, мынадан шығады!» – Сонда, 21-бет), қозғақ 
(«...кейде жер шұқып қап, қымыңдап қозғақ қағады» – Сонда, 110-
бет), нор («...ауылдарының үсті қалың нөмір, қара нор еді» – Сон-
да, 183-бет) деген сөздер, Әбіш Кекілбаев қолданған жылмаңтөс 
(«Қашан көрсең де, асығыңды алдап ұтып алғысы келіп жүретін 
жылмаңтөс балалардай» Ә.Кекілбаев Елең-алаң. - Алматы, 1984. 
- 11-бет), әрқайын дүние, кемталай халық, шажырқай боп туған 
Шыңғыс әулеті, мәмілехана, сүмірейме (самала сөзінің антонимі), 
бесік (батыл сөзінің антонимі) сияқты сөздердің жеке тұрғандағы 
мағыналары бейтаныс, сирек кездесетін тұлғалар, бірақ оларды жа-
зушы стильдік мақсатпен әдейі қолданған. Бұлардың ішінде бірен-
сараны ғана жазушы өзі жасаған авторлық жаңалықтар да (жолығыс – 
хан, патшалардың ресми қабылдауы – аудиенция, мәмілехана (әмірші 
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сарайына келген шетжұрттық елшіні ресми түрде қабылдайтын жай, 
зал), жошын, құж, нор сияқты ұмыт болған сөздер де бар.

Бұл тәрізді нормативтік сөздіктерге тіркелмеген сөздерді көркем 
әдебиет үлгілерінің біразынан табуға болады. Оларды көне, не ескірген 
тұлғалар немесе таза диалектизмдер, я болмаса бір қолданар окказио-
нализмдер деп танығаннан гөрі стильдік мақсатпен келген авторлық 
қолданыстар (авторлық неологизмдер емес) деп топтастырған жөн 
болар. Бұлар сан жағынан өте аз, сондықтан мұндай қолданыстардың 
әрқайсысын іздестіріп, көне-жаңалығын, жергілікті сөзге жататын-
жатпайтындығын анықтағанша (оларды анықтау керек!), осылайша 
таныта тұруға тура келеді.

Ескіліктер кездесетін орындар

Жоғарыда сан рет айтылғандай, лексикалық ескіліктерді:
• қазақ халқының мәдени мұрасында өте дамыған, молынан 

сақталып, біздің кезеңімізге жеткен ауыз әдебиеті үлгілері – батыр-
лар жырлары, ғашықтық жырлары деп аталатын циклдегі үлгілердің 
тілінен;

• тұрмыс-салт жырлары деп аталатын алуан түрлі поэзиялық-
прозалық үлкенді-кішілі шығармалардан;

• қос сөздердің сыңарларынан;
• ертеде қалыптасқан тұрақты тіркестер құрамынан;
• XV-ХІХғасырларда жасап өткен ақын-жыраулар мем шешендер 

сөздерінен;
• ғылыми-танымдық еңбектерден;
• мақал-мәтелдер құрамынан іздеп таба аламыз. 
Бұлардың ең көп материал беретіндері – фольклорлық туындылар 

болып табылады. Сондықтан осы жұмыста ең әріде (XV ғ.) дүниеге 
келген деп саналатын «Едіге» жырынан бастап, ондаған батырлық 
жырлар мен «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Қыз Жібек», «Айман-
Шолпан» сияқты лиро-эпостардың тілдерінде кездесетін ескіліктер 
әр қырынан арнайы талданады. Олар: 1) ноғай-қазақ цикліндегі 
жырларда; 2) өзге батырлар жырларында; лиро-эпостарда; 3) XV-
ХІХ ғасырлардағы жыраулар мен ақындардың өлең-жырларында 
сақталған ескіліктер болып келеді.

Мақал-мәтелдер деп аталатын ақылды, түйін сөздер негізінен 
баршаға әбден түсінікті таныс болып келеді. Дегенмен мақал-
мәтелдердің басым көпшілігі ертеде қалыптасып, қолданылып 
келе жатқандықтан, құрамында бірді-екілі сөз бұл күнде екінің бірі 
мағынасын дәл біле бермейтін болып ұшырасуы да мүмкін. Мысалы, 
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«Иттің аузына түскен сүйек соқта болады»; «Атың қора болса, берді 
Құдай», «Киікті құралай бүлдірер, елді дүрегей бүлдірер», «Құдалық 
белгісі – сыйыт, қоныс белгісі – бейіт», «Сүтке сүт қосылса сүмесін 
болады, Сөзге сөз қосылса, демесін болады», «Құдияр құдық қазады, 
суын құлман ішеді». «Жегенін білмейтін – шұнай, жұтқанын білмейтін 
– құмай», «Құдайдан тілегенім қолаң қара шашты еді, Құдайдың өзі 
берді қу толағай бастыны» т.т. Әрине, бұл мақал-мәтелдердің жал-
пы мағынасы түсінікті, бірақ құрамдарындағы көрсетілген (курсив-
пен терілген) сөздердің жекелеген мағыналарын екінің бірі тап басып 
бірден айтып бере алмауы мүмкін. Ал бұлардағы соқта дегеніміз – 
көне түркілерде «колбаса, қазы» дегенді білдірген сөз екен. Ал қазіргі 
қазақ тілінде соқта сөзінің бір мағынасы иленіп, тығыздалған, 
жұмбаздалған зат деп түсіндіріледі (ҚТТС, - Т. 8, 326-б.). Бұл күнде 
соқта сөзі – біршама түсінікті, қолданыстағы бірлік, ал бұл сөздің өте 
ертеден келе жатқан мағынасының нақтылана түскен варианты болып 
шыққан. Сірә, Қашқаридағы соқта сөзі «колбаса» дегенге біршама 
келсе де, қазы деген түсінік қисынсыздау (колбаса – еттің әбден 
езіліп, туралып, шайналып, нығыздалып жасалған түрі, ал қазыда 
ет туралмайды, езілмейді ғой). Сірә, о баста да соқта – ұсақталған 
заттың (ет, қар т.б.) тығыздалып, ұйып жұмбаздалған түрін білдірген 
сөз болса керек, бұған қазақ тіліндегі көк соқта (қар), қан соқта 
(ұйыған қан) деген тіркестер дәлел. Келесі мақалдағы қора сөзі, сірә, 
қорқау сөзімен не түбірлес, не осы сөздің қысқартылып айтылған өзі 
болуы керек, қорқау сөзінің бір мағынасы нағыз жыртқыш қасқырды 
атайтын болса, ауыспалы мағынасы – «тамақсау, озбыр, араны ашы-
лып тұратын тойымсыз» дегенді білдіреді деп топшылаймыз. Егер 
атың араны ашылып тұратын тамақсау, тойымсыз болса, ол – жақсы, 
ондай мал мықты болады, ал қатының тойымсыз, ашқарақ, тамақсау 
болса, ол – онша жақсы емес, пісіргенін алдымен өзі жеп, әрдайым 
ашқарақтанып жүретін әйелдің несі жақсы дейсің? Ал көрсетілген 
мағынада қора сөзі ешбір түркі, монғол тілдерінің сөздіктерінде де, 
көне түркі тілдері сөздіктерінде де тіркелмеген. Үшінші мақалдағы 
сүмесін – бұл күнде біршама түсінікті сияқты, сөздіктерде ол «сүт, 
ақ» дегенді білдіреді деп танытылған (ҚТТС, 8-том, 431-б.). Мұнда 
сөз түбірі – сүме – «1) сауын малының желіні, 2) сүт өнімі» деп 
көрсетілген. Демек, бұл түбірге -сін деген түркілік жұрнақ жалғанып, 
«сүт өнімінен жасалған сұйық тағам» дегенді білдіретін болған болар. 
Қостанай, Маңғыстау, Атырау тұрғындары сүмесін деп «шалапты» 
атайды деп тіркелген (ҚТАС, 2006, 620-б.). Қазақ, қырғыз тілдерінде 
сүмесін деп жалпы тағамды айтайтын да болса керек. Қырғыздар 
сүмесін мен сүмөлөк дейді, ол «1) ұн араластырып жасаған быламық 
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және 2) нан тағам» (кушание из лепешек) деп көрсетіледі. Жоғарыда 
келтірілген мақалдың «сүтке сүт қосылса, сүмесін болады» деген 
бөлігі, біздіңше, «ас болады» дегенді айтқан болар. Ал «Құдияр 
құдық қазады, суын құлман ішеді» деген мақалдағы Құдияр, Құлман 
деген кісі аттары болар, өйткені бұл сөздерді қазақ, қырғыз тілдерінің 
сөздіктерінен таба алмадық, мәтелдің айтпағы – «біреудің еңбегін 
екінші біреу пайдаланып кетеді» деген тұспал сөз болар. Келесі 
мақал-мәтелдердегі дүрегей, сыйыт, толағай сөздері бұл күнде жиі 
қолданылмағанмен, ертеден келе жатқан бірліктер екені белгілі.

Бұлардан кейінгі ескіліктер кездесетін орынның тағы бірі – 
тарихқа (әрине, қазақ халқының тарихына) қатысты ғылыми еңбектер 
мен көркем әдебиетке жататын үлгілер болып келеді. Бұлар тек қазақ 
қауымының ертедегі әлеуметтік-саяси тарихына ғана қатысты емес, 
этнографиясына, мәдениетіне, әсіресе өнеріне байланысты жазылған 
ғылыми, публицистикалық, оқу-ағартушылық тақырыптарындағы 
еңбектерден де табылады. Мысалы, акад. Ә.Марғұланның «Ежелгі 
жыр-аңыздар» (Алматы: Жазушы, 1985) деген ғылыми еңбегінде 
тәті (диадема), баутақ (кимешек), себіл тон (оқ өтпейтін тон) де-
ген сөздер бар (Бұлар қазақ тілінің 10 томдық түсіндірме сөздігіне 
кірмеген, яғни көне немесе ұмыт болған сөздер). Сол сияқты 
С.Мұқановтың «Халық мұрасы» атты еңбегінде (Алматы, 1974) 
қазақ халқының әскери қосындары, XVI-XVII ғасырлардағы әскери 
жасақталған құрамдарға және әскери іс-қимылдарға қатысты атақтар 
мен атаулардың болғанын айтады: олар уан (ван) – «дивизия», 
түмен – «корпус», шеру – «фронт» дегенді білдірген дейді. Мұхтар 
Әуезов: «Бұрынғы бақташы көшпелі тірлігінде арман еткен түйеде 
– жампоз, жылқыда – тұлпар, сиырда – тықжы, қойда – құтпан, 
түйеде – келепан десе, итте – құмай, адамда – алып, ал қас дұшпаны 
қасқырда – сырттан дейтін», – деп жазған болатын. Бұларда аталған 
«мықтылардың» ішінде тықжы, келепан, жампоз деген сөздер 
де – бұл күнде ұмыт бола бастаған бірліктер. Жеке халық болып 
құрылғаннан кейін де, бұған дейін де қазақ халқын құраған ру-
тайпалардың өмірі ат үстінде кейде қорғанған, кейде шабуылдаған 
ұрыс-соғыспен өтіп келгені белгілі. Шыңғыс хан заманынан бері 
қарайғы қазақ қауымында (тілінде) түркі-монғолдық әскери лек-
сика тобы едәуір мол болған. Бұлардың ішінде аға – әскери титул-
дәреже атауы, айыр – әскер санының бірлігі (пәлен ру ұрысқа 500 
айыр шығарды), ту астында тұру – «әскер қатарында болу» сияқты 
жеке сөздер мен сөз тіркестері болған. Олардың да көбі – көне немесе 
ескірген сөздер.

Сол сияқты хан ордасына қатысты атабек/аталық – «хан (бала- 
ларының (ұлдарының) тәрбиешісі, регент», бауыршы/бақауыл/
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бөкеуіл– «хан сарайында ас-суды басқарушы», оғлан/ұғлан/ұлан – 
«ханның титулы жоқ ұрпақтарының баласы, ханзада» т.т. осындай 
сөздер де бұл күнде лексикалық ескіліктердің қатарынан табылады.

Жалпы ұрыс-соғысқа қатысты атқыш – «мерген», бұлғақ – 
«қарсылық әрекет», үркіншілік – «үркіп босу», жарлық – «әскери 
бұйрық», жесір – «тұтқын», жұңғар/барұңғар – «әскердің сол қанаты, 
оң қанаты», нөкер – «жасақшы, әскери қызметші», пәнда/пенде қылу 
– «ұрыста қолға түсіру», тоқуш/тоқыс/тоғыс – «ұрыс, шайқас», 
лек – «жүз мың» сияқты сөздер де бұл күнде көнерген не ескірген 
бірліктер деп танылады.

Тарихи-көркем шығармаларда кездесетін қарауыл, тосқауыл, 
жортуыл, шабуыл, айдауыл, шығауыл, ертауыл, жасауыл, шыңдауыл, 
торуыл деген сөздер – әскери лексика тобының бірліктері, бұлардың 
да қаруыл, шабуыл, тосқауыл сияқты бірен-саранынан басқалары бұл 
күнде ескіріп үлгірген. Бұлар әскери терминдер ретінде күні кеше 
өткен Ұлы Отан соғысында қолданылған жоқ. Бірауыз, қандауыз, 
жалаңқат, берен, зере, кіреуке, себіл тон, құяқ, бектер, тізерлік, 
бұтырлаң сияқты ұрыс-соғыста киетін сауыт- сайман, киім-кешек 
атаулары (военное обмундирование), садақ оғының аттары – бұл 
күнде көне және ескірген бірліктер, өйткені жақтың ұрыс-соғыс 
қаруы, тіпті аң аулау құралы ретінде XIX ғасырдың II жартысында-
ақ колданыстан шығып қалған болатын3. Әскери лексика қорының 
қолданылғандығын тек батырлар жырларынан ғана емес, біздің за-
манымызда жазылған, жазылып жатқан көркем әдебиеттен де таба-
мыз. Бұлардағы жұңғар, барұңғар сияқты монғол сөздерімен қатар 
оң жанақ, сол жанақ, маңдай сүбе сияқты таза қазақша атаулардың 
өзі ескірген әскери лексика тобына өтіп кеткені белгілі. Сол сияқты 
мылтық түрлерінің атауларын, әскери киім-кешек (жалаңқат, кіреуке 
тон, зере) түрлерінің аттарын, даңғырашы, сайыскер, қылышкер, 
садақшы деген сарбаз атауларын, бұл күнде орысша дозор, аван-
гард, арьергард деген сияқты әскери топтар шыңдауыл, ертауыл, 
шығауыл, торуыл, тосқауыл т.б деп түркі-монғолша аталғанын да 
Әбіш Кекілбаевтың «Үркер», «Елең-алаң» атты тарихи романдары-
нан табамыз.

Сондай-ақ Мұхтар Мағауин, Қабдеш Жұмаділов, Софы Сыматаев-
тар сынды жазушылардың тарихи көркем шығармаларынан ондаған 
(тіпті жүздеген де!) ескілік атауларды жинап алуға болады (олар біраз 
жиналып, арнайы сөз де етілді) (қара: Рәбиға Сыздық. Сөз құдіреті. 
- Алматы: Атамұра, 2005). Бұларда да жоғарыда аталған көне ескі 
әскери құрылым, әскери қызмет иесі, қару-жарақ, киім-кешек атаула-

3 История Казахской ССР. - Т.3. - С. 218.
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рынан басқа құяқ, қаптан, тегілей, бектер, қоллық, бұтырлық сияқты 
сауыт-сайман аттары, көбебұзар, әндіген, қисалы, ысқырма, тіз оқ, 
кез оқ, доғал оқ, қозыжаурын, аймаңдай оқ сияқты жақ оқтарының 
түрлерін атайтын сөздерді, керней, дабыл, даңғыра, шыңдауыл т.б. 
сияқты дыбыс аспаптарының көне ескі атауларын кездестіреміз. Бұл 
фактілер, бір жағынан, тарихи тақырыпқа жазылған көркем шығарма 
стилінің үдесінен (талабынан) шығып тұрса, екінші жағынан, бүгінгі 
бізге ана тіліміздің ертеректегі сөздік қазынасынан хабар беріп тұр.

Сол сияқты жазушы Қабдеш Жұмаділовтің XVIII ғасырдағы 
қазақ халқының жоңғар басқыншыларынан өз елінің оңтүстік-шығыс 
өлкесін қайтарып алудағы ұрыс-соғысының іс-қарекетін суреттеген 
«Дарабоз» романының стильдік ерекшеліктерінің бірі – бұдан 200 
жылдай бұрынғы қазақ тілінің әскери лексика қорының біршама 
көрсетуі деп табамыз. Мұнда да қару-жарақ, әскери құрылым атау-
лары (зат есімдер), соғыс жағдайына қатысты іс-әрекетті білдіретін 
қимыл атаулары (етістіктер), XVІІ-XVШ ғасырлардағы қазақтар мен 
жоңғарлардың әкімшілік-әскери лауазымдары – қысқасы, көптеген 
лексикалық ескіліктер орын алған. Олар бұл күнде көбінесе кез кел-
ген оқырманға таныс емес, күнделікті тілде қолданылмайтын сөздер 
болғандықтан, мұндағы ескі, көне сөздерді талдап-таныту қажеттігі 
даусыз. Бұл жазушылар лексикалық ескіліктерді көп ізденістің, 
қазақтың ертедегі өлең-жырларын, бай фольклорлық мұрасын жақсы 
білгендіктің нәтижесінде алдымызда тартып отыр.

Көне, ескі тұлғалардың кездесетін келесі бір тұсы – қос сөздер 
құрылымы. Қос сөздер деп аталатын бірліктердің бір тобын синоним 
іспеттес бір мағынадағы екі сөздің біреуі, кейде екеуі де көбіне-көп 
бұл күнде жеке қолданылмайтын, тұлғасы да, мағынасы да бейтаныс 
сөз болып келеді. Мысалы, айып-шам(ы жоқ), ат-ұлақ, өлім-жітім, 
шым-шытырық, быт-шыт дегендердегі айырып (курсивпен) 
көрсетілген тұлғалардың жеке тұрғандағы мағынасын ешкім бірден 
тап басып айта алмайды. Бұлардың көбі – ертеде түркі тілдерінде 
орын алған сөздер не бөгде тілдік тұлғалар. Мысалы, өлім-жітім 
дегендегі жітім сөзінің түбірі – жіт- деген етістік, ол көне түркі 
жазба ескерткіштерінің тілінде «жоғалу, жоқ болу» дегенді білдірген, 
бұл етістік ертеде өл-жіт деп қосарланып та қолданылған. Жіт- 
(йіт-) түбірінен йітік (жітік) сияқты ссім сөз де жасалып, жоқ 
сөзінің тепе-тең синонимі болып келеді. Демек, жіт – «жоқ болу», 
бұнда етістік – өл- сөзінің синонимі, ал семантикалық ұя біреу: өлу 
де – «жоқ болу», жоқ болу – «өлу». Бұндай кейде тең, кейде сино-
нимдес сөздердің қосарлана қолданылуы түркі тілдерінде, оның 
ішінде қазақ тілінде кеңінен орын алғанын білеміз, мұның уәждері 
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де түсінікті: мағыналас екі сөз қос сөз құрылымының семантикалық 
қуатын күшейтіп тұрады, анықтай түседі.

Айып-шамы жоқ дегендегі айып сөзінің мағынасы түсінікті, ол 
жеке де қолданылады, ал шам тұлғасы да көне түркілер тілінде жеке 
тұрып «дау, талас» дегенді білдірген (ДТС, 137). Бұдан чамла – «тала-
су, дауласу» чамлық – «дау-дамай, талас», чамсыз – «талассыз» деген 
сөздер болғанын да көне түркі сөздігі көрсетеді. Бүгінгі қазақ тіліндегі 
шамдану, шамына тию, шамырқану сөздерінің түптөркіні – осы көне 
түркілік шам сөзі болуы керек. Ал көне түркілік шам тұлғасының 
өзі қытай тілінің сөзі болуы мүмкін деген болжам бар. Ол күнде бұл 
сөз чун (хун) – қытай түркі аралас-құраластығы дәуірінен келе жатқан 
сөз болар. Бүгінгі түркі тілдеріне тікелей қытай тілінен ауысқан деп 
кесіп айтуға болмас, өйткені қытай тіліндік кірме бірліктер бұл күнде 
белгілі жүйе түзбейді. Сөйтіп, бүгінгі плеоназмдық, яғни қос сөз құрап 
қатар келтірілген мағыналас екі сөздің біреуі не ұмыт болған өте көне 
сөз болса, оның өзі көбіне-көп бөгде тілдік болып келеді екен. Мы-
салы, некен-саяқ дегендегі алғашқы сөз қазақ үшін түсініксіз, ал саяқ 
«жеке, дара» [жүретін мал, адам] деген мағынада жұмсалады. Некен 
– монғол сөзі, оның да мағынасы – «жеке, дара». Сол сияқты телі-
тентек, қыз-қырқын, телегей-теңіз, жапа-тармағай, келін-кепшік, 
жөн-жосық, жай-жапсар, көрші-қолаң, жарлы-жақыбай, тарту-
таралғы, шал-шауқан, шәлкем-шалыс сияқты қос сөздердің не 
бірінші, не екінші сыңары – бұл күнде жеке айтылмайтын мағынасы 
күңгірт сөздер. Олар да, жоғарыда айтылғандай, не бөгде тілдің, не 
көне түркілік тұлғаның, не түркілік синонимдердің бірі болып табы-
лады.

Қос сөздер құрамындағы ескі бірліктер көбінесе этимологиялық 
ізденістердің нысаны болып есептеледі. Мысалы, ағыл-тегіл, 
азын-аулақ, алба-жұлба, ағайын-ажы, әуре-сарсаң, бөлек-салақ, 
дені-қарны, дос-жаран, жүдеп-жадау, кіші-гірім, қыз-қырқын, 
қиын-қыстау, ләм-мим, анда-санда, сүйек-саяқ, ептеп-септеу, сый-
сияпат, қуғын-сүргін, сыбай-салтаң, жылап-сықтап, түйе-теге, 
телегей-теңіз, тоқты-торым, арық-тұрық, ұсақ-түйек, тым-тырыс, 
ұшан-теңіз, үрім-бұтақ, бала-шаға, шама-шарық, жауын-шашын 
деген қос сөздердің курсивпен көрсетілген сыңарлары – бұл күнде 
жеке қолданылмайтын, жеке тұрғандағы мағыналары да түсініксіз 
тұлғалар екендігі көрініп тұр. Осылардың этимологиясымен кезінде 
Ә.Қайдаров, І.Кеңесбаев, М.Қарашева, Б.Сүлейменова, С.Исаев, 
Ш.Сарыбаев, А.Махмутов, Ә.Құрышжанов, Ж.Болатов сияқты 
ғалымдар айналысып, жақсы көрсетіп берген болатын (Қазақ тілінің 
қысқаша этимологиялық сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1966).
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Бұл көрсетілгендер сияқты бүгінгі қазақ тілінде дербес мағынаға 
ие болып, жеке қолданылмайтын, бірақ түптөркінін қаузағанда, 
көпшілігі көне түркі сөздері екендігін, бүгінгі күнге фонетикалық-
морфологиялық бітімдері өзгеріп жеткен сөздер болып танылатынын 
көрсету үшін ғана әңгіме еттік. Ал біздің бұл жұмыста зерттеу нысаны 
болып отырған лексикалық бірліктер – жеке сөз ретінде ертеректегі 
өлең-жырларымызда, мақал-мәтелдерімізде қолданылған тұлғалар.

Кейбір көне сөздер белгілі бір тіркесте ғана сақталған болып 
келеді. Мысалы, Шалкиіздің (XVI ғ.) толғауында кездесетін атайы 
ер деген тіркес бар. Сөз түбіріне қарап, оны айтулы, атақты, ата-
улы сөздерінің синонимі шығар деп топшылауға болады, жоғарғы 
сөздер де ескі өлең-жырларда ер сөзімен тіркесте қолданылған. Бұлар 
мағына жағынан осы күнгі атақты, белгілі деген сөздерге жақын. 
Дегенмен Шалкиіз қолданған атайы сөзінде «атақты» дегеннен гөрі 
тұтас тіркес «нағыз батыр» деген мағынада келеді. Шалкиіз:

Атайы ердің тұсында
Тұлпары тұрар шарық ұрып, – дейді, яғни нағыз батырдың 

қасында тұлпары дайын тұрар дейтін сияқты. Немесе: 
Атайы ердің баласы,
Атадан жалғыз тудым деп,
Басына қиын іс келсе,
Ісін көпке салар ма? – дегенінде әңгіме етіп отырған жай атақты 

(аты шыққан) ер ғана емес, қас батыр дегенге меңзеп тұрған тәрізді.
Атайы сөзі атақты, айтулы деген сөздермен түбірлес (ат, 

атақ) болып көрінгенмен, мағынасы жағынан бұлардан бөлек (өзге) 
сөз болуы керек деп те топшылауға болады. «Күшті, мықты» деген 
семантикалық негізі не реңкі бар бұл сөздің атайман, атайтын де-
ген варианттары да бар. Жергілікті сөз ретінде: атайман жігіттер, 
атайман жылқы, атайман түйе дегендерде «күшті, мықты» деген 
мағынада қолданылады, ол Қызылорда, Сыр бойында, Орынбор 
маңында «өте, тым, тіпті» деген мағынада (атайман алыс екен, ет 
атайман семіз екен, күн атайман суық екен), тіпті бір жерлерде 
(Қызылорда, Қармақшы аудандарында) «бұзық, қырсау» (атайман 
мал) мағыналарында жұмсалады (ҚТАС, 76-бет).

Сөйтіп, батырлар жырларында атайы ер («мықты, күшті ер, қас 
батыр») деген тіркес атаулы, айтулы ер («атақты, даңқты» ер) деген 
қолданыстарда мәнмәтінге қарап екі түрлі мағынадағы және біреуі 
(атайы) ескіліктің бірі деп танылған дұрыс.

Сол сияқты қоғалы көлдер, қом сулар деген бейнелі тіркестегі қом 
сөзі – көне сөз, мағынасы «толқын», демек, «жағасына қоға өскен 
(тыныш жататын) көлдер мен толқыны болатын өзендер» дегенде 
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өте ертедегі бабаларымыздың тілінен қалған қом (толқын) сөзі тек су 
сөзімен тіркесте ғана сақталыпты.

Батырлар жырында жиі кездесетін толғамалы деген сөз негізінен 
толғамалы ақ найза, толғамалы ала балта, толғамалы ақ сүңгі, 
толғамалы найза деген тіркестерде кездеседі. Бұлардағы толғамалы 
сөзі – «оралған» дегенді білдіретін өте көне сөз, яғни найза, сүңгі, 
ай балта (ала балта) сияқты ұрыс-соғыс құралдарын ұстағанда 
(жұмсағанда) саптары қолдан сусып, жылжып кетпеуі үшін оны 
былғары, қайыс, жіп сияқтылармен орап тастайтын болған неме-
се олардың ағаш саптарын орама (спираль) түрінде кертіп қоятын 
болған. Мұндай қарулар толғамалы (саптары оралған, орама түрінде 
кертілген) болып келген. Демек, өте ертедегі бабаларымыз бір нәрсені 
«орау, үйіру, иіру» дегенді толғау деген екен: ol jun tolyadi – он мотал 
шерсть (ДТС, 1969,573-бет).

Міне, лексикалық ескіліктер сақталған көздер – осындай. 

Лексикалық бірліктердің көнеру, ескіру уәждері мен кездері

Жеке сөздердің және сөз тіркестерінің ескіру уәждері (себептері) 
тіл дамуы мен сол тілді пайдаланушы халықтың әлеуметтік-мәдени 
тарихының әр кезеңіне қарай әртүрлі болып келеді, яғни тілдік 
бірліктердің ескіруіне себепкер болатын факторлар орын алады. Ал-
дымен, жеке бір халықтың тілі ретінде қалыптасу барысында ертедегі, 
арғы бабалар кезеңіндегі бірқатар қолданыстар ығысып, жаңаларына 
жол береді.Айталық, көне түркілер деп аталатын замандарда сөз 
(речь) дегенді бабаларымыз саб/сап/сеп/сау деп атаған екен. Уақыт 
өте келе, оның түркілік тұлғасы бүгінгі қазақ тілінде сөз саптау (сөз 
сөйлеу), сауын айту (сөз айту) сияқты тіркестерде ғана сақталып 
қалған. Бірқатар сөздердің өте әрідегі бабаларымыздың тілінде, яғни 
көне түркі тілдерінде қолданыста болып, ғасырлар өткенде олардың 
мағынасы, кейде тұлғасы да ұмытылуы – лексикалық ескіліктердің 
пайда болуының бір уәжі. Мысалы, эпостық жырларда және кейбір 
өлең-толғауларда кездесетін алаулау етістігінің мағынасы «соғысу» 
болса, оның себебі ала сөзінің өте ертедегі «өлтіру, қырып-жою» де-
ген семасы (мағыналық реңкі) болғандығына байланысты. Айталық, 
ала балта (ұрыс қаруы), ала қырғын, ала топалаң, ала сапыран (ұрыс-
төбелеске қатысты қолданыстар) сияқты сөздер осыны көрсетеді. Де-
мек, Қобыланды батыр:

Алаулаған қалмақтан,
Кегімізді барып алармын, – дегенінде, Махамбеттің: 
Алты күндей алаулап,
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Он екі күндей ой ойлап, – дегенінде қолданылған алаулау сөзі – 
«соғысу» мағынасындағы өте көне сөз.

XV-XVI ғасырлардағы қазақ жыраулары қолданған қоғалы 
көлдер, қом сулар деген тармақтардағы қом сөзі де бұл күнде қазақ 
тілінде ұмыт болған, өте ертеде түркі бабаларымыздың толқын 
дегенді осылайша атаған екен, сонда қом су –«толқыны бар өзен» 
дегенді білдірген болып шығады. Қом «толқын» – бұл күнде мүлде 
ұмытылған, мағынасы күңгірт тартқан көне сөз (архаизм), сондықтан 
оны жаңылысып құм сулар деп те жазып жүр.

Өте-өте ертеде, мүмкін тіпті «алтай теориясы» бойынша түркі-
монғол тіл бірлестігі кезеңіне баратын сөздердің көнеру уәжі тіпті 
түсінікті. Олардың көнергендігі соншалық – тек бірен-саран «це-
менттелген» тіркестерде ғана сақталып қалған сияқты. Мысалы, тас 
қараңғы, тас түйін, тас қып байлау, тас табандау деген тіркестер 
бар. Осылардағы тас компонентінің тау-тас, тас көмір деген 
тіркестердегі тасқа еш қатысы жоқ. Тас деген сөз – монғол тілдерінде 
«мүлдем, әбден, нағыз, тым, өте» деген мағынаны білдіретін сөз екен. 
Алдыңғы тіркестердегі тас-тың семантикалық реңкі монғол тіліндегі 
сөзге келеді: тас жетім – нағыз жетім, тас қараңғы – мүлдем 
қараңғы т.т. Бұл, сірә, тілдердің генезистік табиғаты жағынан «алтай 
теориясына», яғни түркі мен монғол тілдерінің о баста бір кіндіктен 
тараған деген ғылыми болжамға алып баратын сияқты. Әрине, мұндай 
талдаулар негізінен этимологиялық ізденістерде болады. Дегенмен 
қазақтың ертедегі өлең-жырларында, мақал-мәтелдерде, әсіресе қос 
сөздер құрамында, тұрақты тіркестерде кездесетін ескіліктердің 
бірқатарының пайда болу уәждерін монғол, парсы, араб, тіпті бірен-
саранын қытай халықтарымен болып отырған аралас-құраластық 
факторларынан іздеуге тура келеді.

Қазақ халқын құраған ру-тайпалар өзінің қалыптасу, әрі қарай да-
раланып даму (өмір ауру) тарихында бүгінде өзге түркі халықтары 
болып кеткен ру-тайпа одақтарымен «күні кешеге» дейін, яғни 
XVI-XVIІ ғасырларға дейін аралас-құралас, жегжат-жұрағаттас, 
құдандалас, көш-қоныстас болып келгені белгілі. Демек, бүгінде өзге 
түркі халқына кіріп кеткен туыстардың тілінен ауысып сақталған 
бірліктер де бұл күнде ескілік болып танылатын себебін осы аралас-
құраластықтан іздеуге болады. Бұған ноғайлы цикліндегі эпикалық 
жырларда кездесетін ноғайлық, құмандық (кумандық) т.б. сөздер мен 
тіркестер куә. Мысалы, сақыну (сақтану), төгерек (дөңгелек), сақсыр 
(ішкиім), шапшақ (күбі), су (өзен), сұб аяқты (ұзын, арық аяқты), 
миық (мұрт) сияқты сөздерді қазіргі ноғай тілінен ұшыратамыз. Ал 
бұлар «Едіге», «Ер Сайын» жырларында сақталған.
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Бірқатар сөздердің ескіруіне олардың мағынасын білдіретін өзге 
бір сөздердің жиі (актив) қолданысы да себепкер болады. Мысалы, 
парсының кедей, байғұс сөздерінің соңғы дәуірлерде жиі қолданысқа 
түсуі көне түркілік шығай деген сөзді ығыстырып, «ескіліктер отря-
дына» қосып жіберген. Сол сияқты күні кешеге дейін, тіпті бүгінгі 
ауызекі сөйлеу тілінде жиі қолданып келген қатын сөзіне қарағанда 
бүгінде әйел сөзі әлдеқайда активтеніп, қатын вариантын мүлдем 
ығыстырып, ескілік статусына жеткізбегенмен, тұрпайы неме-
се қарапайым элементке апарып отыр. Демек, сөздерді ескіртетін 
фактордың тағы біреуі қолданыс жиілігінің біртіндеп әлсіреу 
құбылысы деуге болады.

Фонетикалық түзілісі жағынан бірнеше вариантты болып келетін 
кейбір сөздердің, әсіресе бөгде тілдік элементтердің кейбірінің 
қолданыстан ығысып, ескіре түсулеріне жазба тілдің ықпалы күшті 
болады. Мысалы, XX ғасырдың 30-40-жылдарына дейін даража, 
хүкімет, жана, мағана, уағда,сүгірет сияқты сөздердің ығысып, 
орнын дәреже, үкімет, өкімет, және, мағына, уәде, сурет деген 
тұлғаларда тұрақтануына бірден-бір себепкер лексикалық және 
орфографиялық нормалардың (ережелердің) нәтижесі болғандығы 
белгілі.

Лексикалық бірліктердің ескіру уәждерін сөз еткенде, әңгіменің 
бір ұшы ескірген сөздер (историзм) дегендерге келіп тіреледі. Ескірген 
сөздердің пайда болу уәждерінің бастысы – қоғам дамуының бір 
кезеңдеріндегі әр алуан құбылыс, зат атауларының сол реалийлерінің 
(заттардың, ұғымдардың) өздерінің қоғам өмірінен, халық танымы-
нан ығысқандықтан, оларды атайтын сөздердің қолданыстан шығып 
қалуы. Бұлар қазіргі әр алуан әдебиетте, әсіресе өткен кезеңдерге 
қатысты тақырыптарға жазылған кітаптарда, журналдарда, тіпті 
білім-ғылымға қатысты әдебиеттерде кездесіп отырады. Олар да 
көнерген сөздер сияқты тілдік қордан мүлде ығыспайды. Мысалы, 
күні кешеге дейінгі қазақ қоғамында әлеуметтік-саяси, тіпті мәдени-
рухани өмірінде жиі қолданылғап сөздер көбінесе терминдер бо-
лып қолданылған аупартком, бесжылдық, стахоновшы сияқты 
сөздер, сондай-ақ ХІХ-XX ғасырлардың алғашқы жартысында жиі 
қолданылған болыс, аға сұлтан, ояз, кіреші, қалашы, ақшомшы, 
мәліш сауда, мұнанай, қағаздату, шар салу сияқты сөздер, тіпті біздің 
заманымыздағы бұдан 20-30 жыл бұрынғы еңбек озаты,социалистік 
жарыс, басып озу, мыңшылар, үгітшілер сияқты сөздер, 1985 жылы 
жаңа қолданыстар деп тіркелген ақылшы-ұстаз, аралатпа сауда, 
әскери желік, дүниеқоңыздық, жалаугер (флагман), қызыл ізші, оң 
дамыту (позитивное развитие), сенім ахуалы (атмостфера доверия), 
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төбетоп (верхушка власти), тыңгер, тыңгерші деген сөздердің көбі 
бұл күнде қолданыстан ығысып, ескіре бастаған бірліктерге айналып 
барады. Бұлардың ескіру мезгілі соңғы 25-30 жыл деуге болады.

Ал уақыт өткен сайын сөздердің қолданыстан шығып қалуы, 
бірте-бірте ескірген сөзге айналуы – жүріп жатқан құбылыс. Тіпті 
ертеректегі (XX ғасырдың алғашқы жартысындағы) ғана емес, соңғы 
10-15 жылда ескіріп үлгерген лексикалық бірліктер де табылады. Мы-
салы, 1990 жылдардан бастап актив қолданысқа түскен аспансерік, 
вкладшы, жалаугер (флагман), жаңашыл (рационализатор, новатор), 
қайта құру (перестройка) деген тұлғалар – XX ғасырдың соңғы 15-20 
жылында жаңалықтар болып тіркелген сөздер. Олар бұл күнде тарих 
куәгерлері – историзмдерге айналып барады. Әрине, бұларды әлі таза 
историзмдер деуге де болмас, бірақ қолданыста көп кездеспейтін, 
нақты мән-мағыналарын бүгінгі адамдар, әсіресе жастар біле 
бермейтін сөздер, өйткені бұлар атайтын реалийлер – тарих сахнасы-
нан түсіп кеткендер.

Осы сияқты ескірген сөздердің қолданыстан ығысқан тұстарын 
шамалауға болады. Бұған әрбір 10-15 жылда «жаңалықтар» деп 
тіркелген материалдар көп көмектеседі. Сондай-ақ «ығысқан» 
сөздердің дәл бүгінгі (соңғы 4-5 жылдағы) баспасөз беттері мен әр 
алуан әдебиетте жиі (актив) қолданылатын-қолданылмайтынын 
іздеп, теріп алу қажет.

Тілдегі жаңалықтардың қай күні, қай жылы, қай жерде (газетте, 
журналда, басылымдарда) бірінші рет көрінгенін айту қандай қиын 
іс болса, қолданыстағы ескі-жаңа бірліктердің қай жылы, қай күні 
«жоғала бастағанын» анықтау да – қиямет-қайым іс. Бірақ жалпы 
топшылауға әбден болады.

Лексикалық ескіліктердің түсініктілік дәрежесі

Бұл тақырыпты байыптағанда, ескіліктердің:
1) бүгінгі оқырманға жеке алғандағы мағынасы мүлде түсініксіз 

сөздер;
2) мәнмәтін (контекст) арқылы мағынасын топшылауға болатын 

ескіліктер;
3) мағынасы біршама түсінікті, бірақ өте сирек қолданылатын 

сөздер деп ажыратып талдауға болады. Мысалы, «ит мініп, ирек 
қамшылап» деген фразеолагизмдегі ирек сөзі мүлде түсініксіз. Сол 
сияқты Қазтуған жыраудың (XV ғ.) бір толғауындағы «Қара ұнымы 
сұлтандайын жүрісті» деген жолдарындағы қара ұнымы деген неме-
не?
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Ал XVI ғасыр жырауы Доспамбеттің «сақетер тиді саныма, 
сақсырым толды қаныма» деген өлең жолдарында екі бейтаныс сөз 
бар, бірақ екеуінің мағынасын мәнмәтінге қарап топшылауға болады: 
сақ етіп адамның денесіне тиетініне қарап, сақ етердің қару екенін 
шамалауға болады, ал қанға толтыратын сақсыр ол киім болса керек 
деп ойлаймыз, бірақ бірден дөп басып, сақетер – мынадай қарудың 
аты, сақсыр – мынадай киімнің аты деп бірден айта алмаймыз, өйткені 
екеуі де – көне не ескірген сөз.

Үшінші топқа – мағынасын түбір тұлғасына қарай түсінуге 
әбден болатын, яғни сөз түсінікті, бірақ бұл күнде қолданылмайтын 
бірліктер жатады. Мысалы, «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында, 
«Тазша тұрып, армаған кетті дейді» деген өлең жолы бар, мұндағы 
армаған – ары қарай дегеннің ескі варианты. Қазақ ауыз әдебиеті 
жырлары мен ақын-жырауларда нешік сөзі жиі кездеседі: «Амалым 
нешік Құдайға?» (Шортанбай, XIX ғ.), «Кетпей де нешік етермін?» 
(Махамбет XIX ғ.), бұл сөз – қалай, қайтіп дегеннің көне варианты. 
Мұның мағынасы түбіріндегі не есімдігі арқылы түсінікті болып тұр.

Ер өзінден соңыратын,
Тек бір жардан құлаттың, –
(Шалгез, XVI ғ.) дегендегі соңыратын сөзі де – осындай: соң 

түбіріне қарап соңында дегеннің ескі варианты екенін танимыз. Ба-
тырлар жырлары мен XV-XVII ғасыр жырауларында, әсіресе ноғайлы 
циклінде келгендерінде жазы сөзі жиі кездеседі. Йазы көне түркі 
тілдерінде, ертеректегі ноғай тілінде «дала», «жазық жер» деген сөз 
екенін де түбірі (йазы/жазы) әйгілеп тұр.

XV-XVI ғасырлардағы ноғайлы-қазақ жыраулары Шалкиіз, До-
спамбет, Қазтуғандарда сақсыр, ала балта, сақыну, күспен, асмар 
ету, шал («ақ» мағынасында), соңыратын, ұғыл, тебір, ауыр, ноғай 
жұрт, аға («басшы» мағынасында), жазы («дала» мағынасында), 
көксу (көтеріліп ұшу), домбай, қызары (қызыл мата), ең («жүз», «бет» 
мағынасында), қом су (толқынды су-өзен), атайы т.б. сияқты сөздер 
– ноғай тілінен және XV-XVI ғасырлардағы, сірә, қазақтардың да 
тілінен келген элементтер. Ал «Едіге», «Ер Тарғын», «Ер Сайын», 
«Қарасай-Қази» сияқты жырларда түптөркіні ноғай тіліне баратын 
сөздер баршылық. Демек, ескіліктердің орын алу себептерінің бірі 
–эпостық жырларды тудырушылар мен жеке жыраулардың өзге түркі 
тілдеріне қатысы, туыстығы, жақындығы болса керек.

«Ноғайлы дәуірі – қазақ эпосында ең көп тараған, халық санасы-
нан берік орын алған айрықша бір заман», – деп жазады зерттеуші 
Шәкір Ыбыраев. Бұл дәуір – эпикалық жырлар заманы болды. Бұл 
құбылыстың бір ерекшелігі – эпостар мен әр алуан өлең-жырлардың 
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XV-XVI ғасырлардағы екі халықтың қазақ пен ноғайлықтардын жыр-
лары қатар туып,бір-біріне әсер етіп, бірінен-біріне ауысып, біршама 
ортақтық сипат алды деуге болады. Көшпелі халықтардың ірі 
орталығына айналған Ноғай ордасы эпикалық дәуірдің эпицентріне 
айналды деп жазады зерттеушілер. Батырлық жырлар туғызған 
ноғайлы дәуірінің қазақ эпостарындағы ізі айқын көрінеді. Өйткені 
оларды құраған ру-тайпалар Ноғай ордасы мен Қазақ хандығына 
ортақ болатын. Ноғайлы жұрты ыдырағанда, Ноғай ордасының 
көптеген тайпалары Қазақ хандығына енгенде, өздерімен бірге өлең-
жырларын да алып келді. Бұл өлең-жырлар бір топ құрайтын түркі 
тілдерінде туғандықтан, бұлардағы ноғай сөздері қазақша жырларда 
еркін сақталып келгенін көреміз4.

Ноғайлық кезеңді жырлайтын эпостарға жатпайтын «Қобыланды 
батыр», «Алпамыс батыр» жырларында да, XV-XVII ғасырларда 
жасап өткен қазақ-ноғай жырауларында да, кейбір мақал-мәтелдер 
мен фразеологизм құрамдарында да ноғай тіліне тән тұлғалар мен 
сөз мағыналары орын алғаны байқалады. Мысалы, армаған тұлғасы 
қазіргі ноғай тілінде «әрі қарай, әріге» деген мағынада қолданылады; 
асыл – ата тек, шыққан тегі, бедеу – жүйрік, жақсы ат, даң – даңқ, 
домбай – семіз, жуан, дулау – қатты ашулану, бұрқан-тарқан болу, 
жесір – тұтқын, зор – қысым, қиындық, ерлеу – ерттеу, ірге – үйдің 
қабырғасы (ноғай тілінде «аяғы жерге тимейді, іргелі үйге кірмейді» 
деген мәтел бар екен), йылға (жылға) – өзен, қауға – соғыс, төбелес, 
жанжал, ал соғыс сөзі ноғайша осы мағынадағы кітаби сөз (мүмкін, ол 
қазақ тілінен ауысқан болар), киік – жабайы (киік бидай – жабайы би-
дай), құнт – сыртқы тұрпат, қынып – айла, қысмет – тағдыр, құяңқы 
– сараң, мамыр – семіз, марау, мардым – үлкен, ірі, күшті, мұрт – 
миық, некес – оңбаған адам, одаман – старшын, жасақшылардың 
үлкені, озу – өту (уақытқа қатысты), орам – алаң, орындық – төсек, 
кереует, өксіз – жетім бала, сау – бүкіл, барлық (сау дүние – бүкіл 
дүние), сағыну – тілеу (йаманлық сағыну – жамандық тілеу), сақсыр – 
иленген қой терісінен тігілген ішкиім, соқта – шәкірт, оқушы, сыпы-
ра – үш аяқты дөңгелек аласа үстел (тамақ ішетін), сыраға – сәттілік, 
тауан – кешіру, талақа – көмек, жәрдем, там – үйдің қабырғасы, 
тарлау – жайылым, дала, топ – зеңбірек, туар – мал, тұлым – 
бұрым, түтін – темекі, шал – ақ шашты, ақ шаш, шапшақ – ағаш 
бөшке, шөп – қиқым, еңбек – масыл, ауыр жүк, еріс – сөз талас, ерісу 
– сөзбен таласу, ертең – таңғы мезгіл, ертеңгі шақ, еру – еркіндік, 
азаттық, йазы (жазы) – дала, йалдау – жүзу, йарақчы – сынықшы, 
емші. Бұл көрсетілгендер – осы сөздердің қазіргі ноғай тіліндегі 

4 Ыбыраев Ш. Эпос әлемі. - Алматы, 1993. - 154-бет.
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қолданыстағы мағыналары5. Демек, бұлар ертедегі ноғайлардың 
қолданысында болған деп санаймыз, ал бұл сөздердің көбі тұлғасы 
жағынан қазақ тілінде де бар болғанымен, мағыналары басқаша бо-
лып келеді. Аталған сөздердің көпшілігі осы кітаптың «Ескіліктің 
тақырыптық топтары» тарауында кеңірек талданды. Бұдан кейін 
1840 жылдарда Шоқан Уәлиханов жаздырып алған «Едіге батыр» 
жырының 1905 жылы орыс ғалымы П.М.Мелиоранский жариялаған 
нұсқасында кездесетін, бұл күнде қазақ тілінде қолданылмайтын не-
месе мағынасы өзгеріп кеткен сөздерді арнайы жеке сөз етеміз.

Ескіліктердің тақырыптарға қарай танылуы

Бұл күнде ұмыт болған, белгілі бір стильдік мақсатта, белгілі бір 
әдебиет жанрларында болмаса, күнделікті қолданысқа түсе бермейтін, 
мағынасын бірден тап басып, екінің бірі айтып бере алмайтын 
сөздерді көне және ескірген деп жіктеп зерттеуде назарымызды тек 
қана «Едіге» жырына аударумен шектелмейтініміз даусыз. Жоғарыда 
сан рет айтылды: аталған нысандарды батырлар жырларының 
барлығынан да, оның «Едігеден» басқа ноғайлы кезеңіне жататын өзге 
«Ер Көкше», «Орақ-Мамай», «Қарасай-Қази», «Нәрік», «Мұса хан», 
«Шора батыр», «Ер Тарғын», «Ер Сайын», Мұрын жырау жырлаған 
«Қырымның қырық батыры» цикліндегі «Алатайлы Аңшыбай батыр 
және оның ұрпақтары», «Қарадөң батыр және оның ұрпақтары», «Ер 
Қосай», «Манашұлы Тұяқбай», «Телағыс», «Айсаның ұлы Әмет», 
«Қарға бойлы Қазтуған», «Ақжонас ұлы Ер Кеңес», «Қыдырбай ұлы 
Қобыланды» сияқты жырлардан да іздеп табу керек болады. Бұлар 
– әрине, әр дәуірде туған (XV ғасырдан бастап XIX ғасырға дейінгі 
мерзімде), әр өлкеде көбірек сақталған, әр алуан жыршылар жеткізген 
үлгілер болғандықтан, олардың тілдік-стильдік бітімдерінде белгілі 
бір өзгешеліктер болатыны түсінікті, сондықтан біздің іздейдін ныса-
намыз – лексика-фразеологиялық ескіліктердің де аз-көптігі әр түрлі. 
Дегенмен барын жинап, тақырыптарға қарай іріктеп-топтап сөз ету 
(зерттеу, талдау) қажеттігі даусыз.

Біз бірнеше жылдан бері тарихи семасиология, тарихи лексико-
логия салаларына қатысты ізденістер жүргізіп келеміз. Осы орайда, 
жиналған, талданған материалдардың (сөздердің) біразы «Ескіліктер» 
деп отырған лексикалық топқа жатады. Бұл матералдар әр басылым 
сайын толықтырылып үш рет басылым көрген «Сөздер сөйлейді» 
атты кітапта жарияланып келеді. 2004 жылғы басылымында 300-ден 

5 Ногайско-русский словарь (Под редакцией Н.А. Баскакова. М., 1963) деген сөздік 
бойынша теріп алынды.
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астам сөз талданса, олардың ішінде едәуір тобы қазақтың батырлар 
жырлары мен лирикалық эпостарындағы, XV-XIX ғасырларда жасап 
өткен ақын-жыраулары тілдеріндегі, мақал-мәтелдер мен тұрақты 
тіркестер құрамындағы көне және ескірген бірліктер болатын. 
Сол себептен бірқатар ескіліктер ұсынылып отырған жаңа еңбекте 
қайталап талданбауы мүмкін. Бұл еңбекте ескілік деп танылған 
бірліктер (сөздер мен фразеологизмдер) әр алуан тақырыптарға қарай 
топтап көрсетіледі. Ол тақырыптың басты-бастылары отан (ел-жұрт) 
ұғымына, ұрыс-соғысқа, ұрысқа қатысушыларға, қару-жарақ, 
құрал-жабдық, сауыт-сайман атауларына, жорыққа мінетін ат 
атауларына, ұрыс-соғыста қолға түсетін тұтқындар мен олардың 
қамайтын (ұстайтын) орындарға, әр алуан іс-қарекеттер атаулары-
на, киім-кешек атауларына қатысты сөздер мен тұрақты тіркестер 
деуге болады. Бұлардан тыс сөздер де ретіне қарай талдана береді.

Отан, ел-жұрт, мемлекет ұғымдарына 
қатысты атаулар

«Отан» деп отырғанымыз – қазіргі ұғым атауы. Адамдар қай 
кезеңде де, әсіресе, түркі халықтары қоғамдасып өмір сүруге көшкен 
ерте, кейінгі орта ғасырларда, айталық, XIII-XVII ғасырларда белгілі 
бір этникалық, территориялық тұтастықтарға (бірліктерге) бөлініп 
өмір сүрген, оның ірі- ірілерін ғылымда хандық деп атап жүрміз. Ал 
ертеректегі ата-бабаларымыз бұл ұғымды отан, мемлекет, хандық 
деп атамай, ел, жұрт, байтақ, ел-жұрт, ел-күн деген сөздермен 
білдірген. Бұлардың ішінде байтақ, ел-жұрт, ел-күн варианттары 
XV ғасырда туған «Едіге» жырынан бастап, XIX ғасырда дүниеге 
келген өлең-жырларда жиірек кездеседі. 

Байтақ. «Едіге» жырында, сондай-ақ ноғайлы-қазақ цикліндегі 
жырлардың барлығында дерлік жыр тақырыбының тірек сөздерінің 
бірі –байтақ. Бұл күнде қазақ әдеби тіліндегі байтақ сөзінің негізгі 
мағынасы – «ұшы-қиыры жоқ кең» (ҚТТС, 2-т., 41-бет). Он томдық 
түсіндірме сөздікте байтақ-тың бір ғана мағынасы көрсетілген, 
соңғы кезде түзіліп жатқан 15 томдық «Қазақ әдеби тілінің сөздігінде» 
байтақ сөзі үш омонимдік тұлға ретінде ұсынылған. Байтақ I. парсы 
тілінен енген сөз: «1) астана, бас қала; 2) көне мағынасы: мемлекет-
қала, полис, кішігірім хандық; 3) ауыспалы мағынасы «ел-жұрт» 
деп түсіндірілген. Қалған екі омонимдік байтақ сөзінің біреуінің 
мағынасы географиялық термин – ерекшеленетін жер қабаты, ланд-
шафт, екіншісінің беретін мағынасы «ұшы-қиыры жоқ кең» деп 
көрсетілген (ҚӘТС, 2-т., 2006, 604-605-беттер).
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«Едігеден» бастап, батырлар жырларында, сондай-ақ XV-XIX 
ғасырларда жасап өткен бірқатар Бұхар, Махамбет, Шернияз, Мұрат 
сияқты сөз зергерлерінде, XVIII-XIX ғасырда Қазақстанның батыс 
өлкелерінде жасап өткен бірқатар жыраулардың тілдерінде байтақ 
сөзінің негізгі мағынасы – «территориялық-этникалық тұтастық, 
елдік құрылым, хандық». Тоқтамыс хан «Едіге» жырының бірқатар 
нұсқасында:

Хан Тоқтамыс қарланып,
Байтағым деп зарлайды, яғни иелігімдегі ел-жұртым, хандығым 

деп толғайды. «Әй, байтағым, байтағым, Бастатып сені алдырт-
тым» дегенінде, «Қол астымдағы ел-жұртымды, хандығымды, ең 
алдымен, жауға бердім» (алдырттым – қарсыласым алып қойды) 
дейді. Содан соң байтағының құрамындағы ел-жұртты атайды, олар: 
Байтағымның ішінде он сан елім ноғайлы, «он сан ноғай ішінде 360 
отау қазақ» болып ауызға ілінеді. Өкпелеп кеткен Едігені қайтаруға 
келген «парламентер» Кеңестің ұлы Кенженбай – Тоқтамыс хан саған 
(Едігеге):

Байтақ бөліп береді,
Падысалық сүр-сана, – дейді, яғни жеке хандық құратын ел-

жұртты бөліп береді, – деп бітімге шақырады. Бұл жолдарда да байтақ 
– хандық, белгілі бір мекендегі белгілі бір құрамды ел, терминдеп 
айтсақ, этникалық-территориялық бірлік. Батырлар жырларының 
кейбірінде бұл ұғым нақтылана түседі. «Ер Тарғын» жырында да, 
сюзерініне (хан иесіне) өкпелеп кеткен Тарғынды да кері қайтара 
келген мәмілегер:

Бес жүз ауыл береді,
Өз алдына сұлтан боп,
Сүйген жерің жайлашы,
Не қыласың бір қызды, –

деп үгіттейді. Мұндағы «бес жүз ауыл» деп тұрғаны – баяғы байтақ 
құрайтын ел-жұрт.

Жырлардың көбінде байтақ сөзі ел, жұрт сөздерімен қатар түзіп, 
байтақ ел, байтақ жұрт тіркестерімен де келеді. Бұл тіркестер – 
қазіргідей «барлық ел-жұрт» деген мағынада емес, жалпы «ел-жұрт 
бірлігі, ру-тайпа одағы» дегенді атайтын плеоназм, яғни бір мағынада 
екі сөздің қатарласа айтылып, жалпылық ұғымын беретін сөз тіркесі. 
Бұл құбылыс – қазақ тілінде, әсіресе ертеректегі сөзқолданыста жиі 
кездесетін амал, олардың көбі бұл күнде қос сөз ретінде дефиспен 
жазылып, енді бірқатары тіркес ретінде бөлек-бөлек, бірақ қатар 
келтіріліп жазылып жүр. Мысалы некен-саяқ екі сөз де – «жеке, 
жалғыз» деген сөздер, телегей-теңіз (екеуі де – «теңіз, үлкен су» 
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деген мағынадағы сөздер), бекер босқа (екеуі де – «бекер»), құр-
текке (екеуі де – «текке») мағынадағы бірліктер екендігі белгілі. 
Демек, байтақ ел (ел+ел), байтақ жұрт (жұрт-жұрт). Мұндайда 
қапталдасқан сөздер бір мағынаны айқындап, күшейтіп көрсетеді. 

Байтақ – парсы сөзі: пай+тахт, «тақтың аяғы» (төменгі жағы), 
бұдан тақтың төменгі жағында, яғни тақта отырған әміршінің 
аяғының астында (қазақша: қол астында) отырған ел, жұрт, ру, тайпа-
лар, олардың одақтары, қысқасы, «бағынышты ел» деген ауыспалы 
мағынасы пайда болған. Байтақ сөзінің мағыналық құбылысы әрі 
қарай да ұласа берген. Заман өте келе, байтақ «ұшы қиыры жоқ, кең, 
үлкен» деген сындық мағынаға ие болып, оның жырлардағы «белгілі 
бір құрамды ел, этникалық бірлік, «территориялық тұтастық» деген 
мағынасы лексикалық ескіліктердің біріне көшкен.

Байтақ сөзінің «ел-жұрт» мағынасында жұмсалуы қазақ по-
эзия тілінің дәстүрлілік, жалғастылық үрдісінің нәтижесінде кейінгі 
XVIII-XIX ғасырдың бірқатар ақын-жыраулары тілінен де орын 
алған. Бұл дәстүрлі жалғастылық әсіресе Қазақстанның батыс 
аймақтарында жасап өткен сөз иелерінде жақсы сақталған. Мыса-
лы, Махамбет ақын (XIX ғасырдың I жартысы) «Біздің Ер Исатай 
өлген күн, Он сан байтақ бүлген күн» дегенде, байтақ деп нақты бір 
мемлекет не хандықты атап тұрған жоқ, өздерімен мұраттас ел-жұрт, 
көтерілісшілердің бүлгенін (жеңілгенін) айтып отыр. Бұл жердегі 
Махамбеттің он сан байтақ дегенді өлең жырына келтіруі – кәнігі, 
дәстүрлі поэтикалық штамптың қолданылуы болып танылады. Ал 
Бұхар жырау да (XVIII ғ.) Абылайға: «байтағың байып, мал беріп», 
– десе, мұнда жырау байтақ сөзінің «хандық» деген ескі мағынасын 
өз орнында жұмсап тұр.

Сөйтіп, байтақ сөзінің бір мағынасы – ескі, ол мағына атауыштық 
(терминдік) сипаттағы «белгілі бір территориялық-этникалық бір- 
лік, хандық» деген мағына. Бұл күнде байтақ негізінен сын есім 
қызметіндегі суреттемелік, сындық мағынада жұмсалады.

Ел-күн. Шоқан нұсқасындағы «Едіге» жырында: «Баба түкті 
Шашты Әзіз... Ніл дариясының басында Құмкент шаһарының қасын- 
да жібек орамалға ораулы баласын тауып алады. Елсіз, күнсіз туды 
деп атын Едіге қояды» деген қарасөз мәтіні бар. «Ер Тарғын» жы-
рында мертігіп айдалада жатқан Тарғын батыр атына: «Елім-күнім 
Кәрібоз, Сөйлесетұғын тілің жоқ», – деп зарлайды. Ертеректе бүгінгі 
ел-жұрт қос сөзі ел-күн тұлғасында қолданылған. Мұндағы күн – 
көне түркі тілдерінде «адам», одан «жұрт, ел» мағынасын беретін сөз. 
Демек, ел-күн – плеонастық құрылым, «ел-жұрт» мағынасындағы 
екі сөз қосарланып, жалпы «адамдар» (ел, жұрт) деген мағына 
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беріп тұр. Күн сөзінің «адам>адамдар>ел-жұрт» мағынасында 
жұмсалуы қазақ тілінде өте ертеде-ақ ұмыт болған. Сондықтан ол 
жұрт сөзімен ауыстырылған (ел-жұрт). Бұл күнде ай-күн аманда 
деп жиі айтылатын тұрақты тіркестің пайда болуы да күн сөзінің 
көне мағынасының күңгірт тартуына байланысты. Қосарлықта күн 
сөзі тұрғандықтан, оның серігі ай-ды қосақтай салу – үйреншікті 
құбылыс. Халық мақал-мәтелдерде, сөз тіркестерінде өзіне түсініксіз 
сөзді ыңғайы келсе, таныс сөзбен ауыстырып айтуға бейім тұрады. 
Логикаға сайсақ, ай мен күннің амандығы адамдарға қатысты емес, 
адамзат үшін олар әрқашан аман, ал ел-жұрттың, яғни ел-күннің 
амандық-жамандығы – әрдайым болып жататын құбылыс. Демек, 
дұрысы – ел-күн аманда болуы керек. Бірақ ай-күн аманда сияқты 
алогизмдер тілде орын алатынын ескерсек, бұл қолданысты узустық 
құбылыс деп танимыз да ел-күн тұлғасын ескіліктердің бірі деп са-
наймыз. Бұл құрылымның көнелігі сондай, жырлардың өзінде сирек 
кездеседі. М.Әуезов, С.Бегалин сияқты қазақтың әрбір сөзін аса зор 
білгірлікпен, өз орнында, өз тұлғасында, өз мағынасында қолданатын 
бүгінгі жазушылардың тілінде ғана ел-күн қос сөзін таба аламыз.

Жұрт сөзі ғылыми әдебиетте термин ретінде танылады, 
сондықтан орыс тіліне аударылмай, юрт тұлғасында беріліп жүр. Бұл 
атау жеке өзі де және аса жұрт, асыра жұрт, астана жұрт, ауыр 
жұрт, байтақ жұрт деген тіркес түрінде де эпостық жырлар мен 
XV-XVIII ғасырдың ақын-жыраулары тілінде жиі қолданылған. Енді 
осылардың әрқайсысын жеке-жеке талдап көрелік.

Жұрт. Аса Жұрт. Асра жұрт. Астана жұрт. Ауыр жұрт. 
Байтақ жұрт. Ескі өлең-жырларда жұрт сөзі де жиі кездеседі. 
Бұларда жұрт – терминдік қызметте, яғни «ел, белгілі бір этникалық 
құрам және оның көшіп-қонып жүретін мекені, белгілі атымен ата-
латын халық». Демек, жұрт – осы күнгі халық сөзінің синонимі. 
Мағынасын айқындай түсуде ел сөзімен қосарланып та келеді: ел-
жұрт. Мұнда жұрт-тың таза синонимі – ел. Соңғы варианттың 
өте ескі синонимі тағы бар, ол – күн сөзі. Ол қазақ тілінде жеке 
қолданыстан әлдеқашан айрылған, тек ел-күн тіркесінде сақталған.

Аса жұрт деп бабаларымыз туысқан адамдар қауымын, өз жұр- 
тын атаса керек. Аша (қазақша аса) сөзі көне түркі тілдерінде 
«туысқан» дегенді білдірген (ДТС, 4-бет). Атақты түркітанушы 
К.К.Юдахин қырғыз тілінің солтүстік диалектісінде «туысқан адам, 
отбасы мүшесі» дегенді білдіретін араб тілінен келген сөз деп табады 
(Киргизско-русский словарь», 1965, 74-б.). Қазақ тілінде аса жұрт, 
аса ру деген тіркестерде ғана келеді:

Асудан келген қоңыр қаз 
Аса жұрттың елінде...
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Аса жұртқа барғанда,
Елдің көркі мал дейді...
Баласы аса жұрттың мейман келді («Қыз Жібек», «Айман-Шол-

пан» лиро-эпостарында). 
Аса жұрт тіркесін көрсетілген мағынада Махамбет те қолданған:
Аламанға жол бердік,
Аса жұртты меңгердік.
Аса жұрт тұрақты құрылымындағы аса сөзі түркі тілдеріне ен-

ген араб сөзі ме, әлде араб тіліне өте ертеде түркі тілдерінен ауысқан 
сөз бе – ол жағын әлі де этимологиялық ізденістермен анықтай түсу 
керек, ал бұл сөз қазақ жырларында «туысқан жұрт, өз жұрты» де-
ген мәнде келеді. Бұл сөздің мағынасы заман өткен сайын ұмытыла 
келіп асра жұрт, астана жұрт, байтақ жұрт деген тіркестердің 
қатарын түзіп тұрғаны сезіледі. Бірақ бұлар тепе-тең синонимдер 
емес. Асра (асыра) сөзі көне түркі тілінде «бағынышты» дегенді 
білдіреді (ДТС, 61-б.). Қазақ жырларында қолданылған асра (асыра) 
жұрт «бағынған, бас иген жұрт, ел» мағынасында келетін сияқты. 

Асыра қыпшақ баласы,
Жатқаннан соң байлауда («Қобыланды батыр»).
Ал кейбір жырларда мәнмәтінге қарап бұл тіркесті аса жұрт 

дегеннің синонимі түрінде қолданылған ба деп те ойлауға болады.
Арыстан туған екен деп,
Асыра жұрты қуанды («Қобыланды батыр»).
Осы жырлардан келтірілген «бағынышты, қыпшақ елі» деген 

мағынадағы қолданыс деп отырғанымызды да «өз елі» деп тануға бо-
лады. Сондықтан көне түркі тілдерінде екеуі екі түрлі мағына беретін 
аса және асра (асыра) сөздерінің о бастағы көне мағынасы қазақ 
тілінде ұмытылып, жаңа «туысқан» мағынасында жұмсалып кеткен 
деп топшылауға да мүмкіндік бар.

Ал астана жұрт тіркесінің түсіндірмесі бұл екі тіркестің та-
нымынан бөлектеу түседі. Астана жұрт дегеннің мағынасы 
парсы тіліндегі астан/астана сөзінің «табалдырық, есік» деген 
мағынасынан «әміршінің сарайы» деп ауысқан алғашқы семантикасы 
деривацияланып, «сарайға (хан ордасына) қараған жұрт», яғни белгілі 
бір әміршінің (ханның, сұлтанның, патшаның, бектің) қоластындағы 
(«табалдырығындағы») ел, жұрт дегенді білдірсе керек. XIX ғасыр- 
дағы кейбір екі тілдік сөздіктерде (мысалы, А.Старчевскийдің 1878, 
1897 жылғы «Спутник русского человека в Средней Азии», СПб., 
1878 атты сөздігінде) қазақ тіліндегі астана жұрт деген тіркесті 
«көп, сансыз көп халық» деп түсіндіруі – жаңсақтық.

Қазіргі қазақ тілінде астана сөзі жұрт, халық сөздерімен тір- 
кеспей жеке қолданылып, «мемлекеттің, яғни елдің орталық қаласы, 
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орталығы» деген мағына беретіні белгілі. Бұл мағынасы осы сөздің 
парсы тіліндегі «сарай, әміршінің сарайы, резиденциясы» деген 
мағынасын иемденген.

В.В.Радлов көрсеткендей, астана жұрт дегенде «сарай қыз- 
метіндегі адамдар (придворный штат)» деген ұғым бар, соған қара- 
ғанда, қазақтың ертедегі өлең-жырларында астана сөзі жеке қол- 
данылмаған, тек астана жұрт тіркесімен келіп, «сарайға (хан орда-
сына) қараған ел-жұрт», яғни «әмірші сарайының табалдырығындағы 
ел-жұрт» дегенді білдірген. Астана сөзінің ең түпкі «табалдырық» 
мағынасы қазіргі жергілікті сөздердің бірі ретінде Жамбыл (Тараз) 
жері тұрғындарының жергілікті сөйлеу тіліндегі диалектизм бо-
лып сақталған (ҚТАС, 2005). Бұл сөз тағы бір өлкелерде (Атырау, 
Түрікменстан қазақтарында) жеке тұрып та, халық сөзімен тіркесіп 
те «халық, ел, жиын» мағынасында қолданылады екен (ҚТАС, 2006). 
Демек, астана жұрт тіркесі бүгінгі әдеби тіл үшін ескі элемент бо-
лып табылады.

Ал ауыр жұрт-тың мағынасы алдыңғы «жұрттардан» мүлде 
бөлек: әуелде «үлкен, көп, сансыз көп» деген мағынаны білдірген 
сындық мәні бар қолданыс болған. Сондықтан ауыр сөзі ауыр әскер 
қол, ауыр қол, ауыр дәулет сияқты тіркестермен де келеді. Бұларда да 
ауыр – «көп, сансыз көп, үлкен» деген мағынадағы сөз.

«Едіге» жырында және ноғайлы цикліндегі өзге жырлар мен жы-
раулар тілінде ноғайлының ауыр жұрт(ы) немесе ауыр ноғай жұрты 
тіркесі жиі қолданылған.

Тебірлерге қалғанда,
Теңселер сойды ауыр ноғай жұртыңыз (Шалкиіз, XVI ғ.).
Ноғайлының ауыр жұрт,
Баяу жатқан қайран жұрт («Едіге»).
Шоқан проф. Н.И.Березиннің Тоқтамыс хан жарлықтарындағы 

кейбір сөздердің қазақ тілінде бар-жоғын сұрап жазған хатына 
жауабында: қазақтар өзінің батырлар жырында Алтын Орданы 
ноғайлының ауыр жұрт(ы) деп атаған дейді (Ч.Ч.Валиханов. Собра-
ние сочинений в пяти томах. - Том I. - Алма- Ата, 1961. - С.61).

Сөйтіп, ескі өлең-жырлардағы ауыр сөзінің ауыр жұрт тіркесімен 
келгендегі «үлкен» деген мағынасы бұл күнде ескірген, жаңадан осы 
мағынада тіркес құрамайды.

Байтақ немесе аса жұрт (өз жұрты) сөздеріне синоним сияқты 
етіп жалқы есімді – өзен атын атау да орын алған. Қазтуған жырау 
(XVI ғ.) атамекенін, байтағының (Ноғай ордасының) мекенін тастап 
кетіп жатқанда:

Сөйткен менің Еділім,
Мен салмадым, сен салдың, – дейді. 
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Мұнда екі ескілік бар: бірі – Еділ – «отаным, елім» деген мағы- 
нада, ал салу етістігі «қалдыру, тастау» деген өте көне мағынада 
жұмсалған тұлға («сен тастап бара жатқан жоқсың, Еділім – елім, 
жұртым, байтағым, мен тастап кетуге мәжбүрмін», – деп тұр). Еділ 
сөзінің жұрт сөзіне синоним екендігі келесі екі жолда тіпті айқын 
көрініп тұр:

Қайырлы болсын сіздерге 
Менен қалған мынау Еділ-жұрт!
Бұл өлең тармағындағы Еділ жұрт тіркесі – жиі қолданылатын 

«ел-жұрт» дегеннің бір варианты. Ноғайлы дәуіріндегі өлең-тол- 
ғауларда келетін Еділ, Жайық екі су – деген сияқты қолданыстағы 
Еділ-Жайық-ты Шоқан Уәлиханов «Алтын Орданың» бір атауы 
дейді, екінші бір атауы Ноғайлының ауыр жұрт тіркесі екенін де ай-
тады. Әрине, өз жұртын, атамекенін бейнелеп атау да, өзгеше түрде 
атау да – тарихта бола беретін құбылыс.

Еділ-Жайық «Едіге» жырынан бастап, бірқатар ноғайлы кезеңнің 
жырларында және XV-XVI ғасыр ақын-жырауларының тілінде қос 
сөз ретінде келтірілген. Еділ- Жайық және Еділ, Жайық түрінде 
қатар жұмсалған. Үлкен өзен аттары жырлар мен толғауларда нақты 
жалқы есім қызметінде келмеген. Еділ-Жайық, Еділ мен Жайық 
түрінде ел, хандық атауы ретінде этнонимдік қызметте жұмсалған. 
Атап айтсақ, Еділ-Жайық – «Алтын Орда», кейінірек «Ноғай орда-
сы» деген әкімшілік-территориялық тұтастықтың (бірліктің) атауы 
болып тұр. Бұл танымды кезінде Шоқан айтқан болатын. Тоқтамыс 
ханның елімен қоштасқан толғауында Еділ мен Жайығым деп 
тәуелдік жалғауымен меншіктей айтқанда, өзендер туралы емес, «ор-
дам, хандығым, елім-жұртым» дегенді ауызға алып тұр. Туып-өскен 
мекенінен, ел-жұртынан (хандығынан) айрылып, кетіп бара жатқан 
Қазтуған жырау (XVI ғ.): Сөйткен менің Еділім, сен салмадың, мен 
салдым дегеніндегі екі сөз – «ескі» деген маркасы бар тұлғалар: 
Еділім – туған жерінің, хандығының атауы. Қазтуған бұл жерде 
өзен-сумен қоштасып тұрған жоқ, ел-жұртымен – Алтын Орда ме-
кендеген ел-жұртымен – қоштасып тұр. Мұнда да Еділім – тәуелдік 
жалғаулы «меншіктелген» сөз. Ал осы жолдардағы салдым, салмадың 
етістіктері де – «қалдыру, тастау» деген көне мағыналарын қазіргі 
қазақ тілінде әбден жоғалтқан ескі сөздер.

Сөйтіп, ноғайлы-қазақ дәуіріндегі жырларда кездесетін Еділ мен 
Жайық немесе Еділ-Жайық сөздері жай ғана топонимдер – өзен ат-
тары емес, әңгіме – өзендер туралы емес, ел-жұрт мекені туралы. 
Сондықтан бұл тіркесті Шоқанның Алтын Орда дегеннің екінші 
атауы деп тануына ден қоямыз. Оның тәуелдік жалғауын жалғап 
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қолданылуы (Жайығым, Еділім) бұл жалқы есімді (өзен атауларын), 
яғни өзеннің өзін «меншіктеу» мүмкін еместігін, Еділім десе, «ота-
ным, елдігім, атажұртым» дегенді айтып тұрғандығы көрінеді.

Алтын Орда – белгілі бір одақтың, мемлекеттік тұтастықтың 
ресми атауы болса, Еділ-Жайық – осы атаудың екінші бір көрікті, 
поэтикалық атауы деп ұғыну керек.

«Батырлар жыры» деп аталатын эпикалық шығармалардың өзекті 
тақырыбы елін, жерін, отбасын, туған-туыстарын, қасындағы ру-
ластарын, тайпаларын қорғау немесе жау қолынан азат ету, кей-
де қызға, малға, жерге таласты күшпен шешу сияқты ұрыс-шабыс, 
талас-тартыс болғандықтан, соларға қатысатын адамдардың атау-
ларында да көнерген, ескірген сөздер бар. Алдымен ұрыс-соғысқа 
қатысушылардың аталуы азамат, жолдас, жігіт, шора, кедей болып 
келетінін атауға болады.

Азамат сөзінің ертедегі бір мағынасы «қару асып атқа мінетін ер 
адам, жасақшы» дегенді білдірген. Қазақтың батырлар жырында да, 
лиро-эпостарында да, XV-ХІХ ғасырлардағы ақын-жыраулар тілінде 
де азамат сөзі осы көрсетілген терминдік мәнде жұмсалған. Бұл 
мағынада шоралар, жігіттер сөздері азамат сөзімен синонимдік 
қатар түзеді де кейде тіркесе қолданылады:

Ей, азаматтар, шоралар,
Атты мінсең, зорды мін (Ақтамберді жырау, XVIII ғ.).
«Айман-Шолпан» жырында азамат сөзінің бұл мағынасы тіпті 

анық байқалады. Еліне қайтарылғалы отырған Шолпан сіңлісіне өзін 
Көтібар батырдың тұтқынынан құтқаруға болашақ күйеуінен жәрдем 
сұраған сәлемін айтқанда:

Аты болса байласын,
Азаматын сайласып, – дейді. 
Демек, «қолдарына қару алып атқа мінетін адамын сайласын» 

деп тұр. Кейінгі XIX ғасырдағы Махамбет ақын да бұл сөздің өзіне 
дейінгі өлең-жырлардағы мағынасын алады:

Арғымақ, сені сақтадым,
Құлағың сенің серек деп.
Азамат, сені сақтадым,
Бір күніме керек деп...
Алқалаған жер болса,
Азамат басы құралса...
Жоғарыда көрсетілгендей, азамат сөзінің семантикалық 

мазмұнын жігіт, шора, ер сөздері қатарласа келіп күшейте түседі. 
«Ер Сайын» жырында Сайын батыр өзімен бірге ұрыс-соғыста 
жүргендерге:
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«Ей, қырық жігіт, азамат,
Маған бола өлмеңіз, – дейді. 
Мұнда да азамат – жасақшы. «Едіге» жырында азамат сөзі жоқ, 

оның жігіттер, шоралар деген синонимдері бар:
Ей, жігіттер, шоралар,
Ормамбет би өлгенде,
Он сан ноғай бүлгенде,
Хан Тоқтамыс қорланып,
Байтағым деп зарланып,
Айтып жылай жөнелді.
Бұл – Тоқтамыстың елінен айрылғандағы айтатын толғауының 

басы, жасақшыларына, жауынгерлеріне айтқан қаратпа сөзі.
Әрине, «жасақшы, атқа қонған қарулы адам» мағынасы азамат 

сөзінің көп мағынасының бірі болар. Сірә, ерте кездердің өзінде оның 
негізгі мағынасы, Шоқан Уәлиханов көрсеткендей, «кәмелетке келіп, 
еншісін алған, туыстарына тәуелсіз, үйлі-баранды адам» дегенді 
білдірсе керек. Ал оның «жасақшы» мағынасындағы семантикалық 
қозғалысы осы «кәмелетке келген, ешкімге тәуелсіз, бірақ елін, жерін, 
туыстарын (руластарын, аталастарын) қорғай алатын жасақшы, жау-
ынгер» дегенге келіп ұласқан. Дәл осы мағыналық жылжу жігіттер 
және жолдастар сөздеріне де тән. Махамбет:

Қасыма ерген жолдастар,
Жолдастарым, мұңайма! – дейді ғой.
Мұндағы жолдастар – жай тілеулес, сыйлас, сырластар емес, 

Исатай-Махамбеттің қасына ерген жорықтастары.
Бұған қарағанда, ертеректегі қазақ тілінде жігіт (жігіттер) 

сөзінің мағынасы да терминдік статусқа жуықтау келеді. Мұны тарих 
ғылымы да растайды: «Йігіт (жігіт) – феодалдың жалдамалы атты 
әскерінің жасақшы немесе олжа табу үшін феодалға жақындасқан 
жасақшы, кезбе, рыцарь» деп жазылған мәліметті де оқимыз (Мате-
риалы по истории Казахских ханств XV- XVIII вв. - Алма-Ата, 1969. 
- С. 493). «Жасақшы» ұғымындағы азамат сөзіне шора деген сөздің 
синоним болғандығын В.В.Радлов та айтады: «Бұрын қазақтар чура 
(шора) сөзін «жасақшы, жауынгер, жолдас» мағынасында кеңінен 
қолданған (В.В.Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. - СПб, 
1888. - Т. I. - Часть V. - С. 23).

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі шора сөзінің беретін мағынасын 
«феодалдық қоғамдағы үстем тап өкілі, ел билеген әкім (?), мырза, 
бек, шонжар» деп түсіндіреді де оның көнерген сөз екенін ескертеді 
(ҚТТС, 10-том, 137-б.).

Ал кейбір зерттеушілер чура/шора сөзі мағынасы жағынан түркі 
тілдеріндегі оғлан сөзіне сай келеді, оғлан-ның мағынасы – «біреудің 
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баласы, ұрпағы, құл және жауынгер» дей келіп, орта ғасырларда Еділ 
бойы татарларында нәсілі түркі емес қызметкер адамдар чура аталды 
дейді (Татары Поволжья, 191-б.). Соған қарағанда, шора/чура сөзі о 
баста екі-үш түрлі мағынада жұмсалған тәрізді: «1) біреудің баласы, 
ұрпағы, 2) жауынгер, 3) қызметкер (құл)».

Қазақ тілінде бұл сөздің шоры варианты да бар. Жиналған 
фактілерге қарағанда, бұл әйелге қарата айтылатын сөз тәрізді, 
семантикалық бояуы «әйел қызметкер, күң» дегенге келеді:

Ерегессең менімен,
Шауып алам малыңды.
Асықпасаң қайтармын
Қатыныңды да шоры ғып («Қамбар батыр»).
Жігіт, шора сөздері өлең-жырларда жауынгер, жасақшы тер- 

миндердің орнына жүре алатын тепе-тең синонимдер болмас, бірақ 
қатар қолданылып (Ей, қырық жігіт – азамат) мағыналық ұйытқысы 
жақын бірлік екенін танытады.

Заман өткен сайын азамат/шора/жолдас/жігіт сөздерінің 
мағыналық өрісі ауысып, біреуі (шора сөзі) белгілі бір әлеуметтік 
топтың өкілін (ұрпағын) атауға көшкен:

Ханның ұлы төредей,
Би ұлы шорадай («Ер Шобан» жырында);
Байлар ұлы шоралар
Көл жағалар жаз күні (Бұхар жырау, XVIII ғ.).
Ал азамат сөзінің мағынасы одан әрі жылжып, бұл күнде жалпы 

лексикалық мағынасы «кәмелетке толып, ержеткен адам, жігіт» және 
«белгілі бір мемлекеттің тең құқықты адамы» деген құқық саласында 
терминдік мағынадағы сөз болып танылады (ҚӘТС, 2006, 111-б.).

«Едіге» жырының Шоқан мен Қ.Сәтбаев нұсқаларынан жоғарыда 
талданған сөздердің қатарында тұрған және бір атауды көрдік. Ол – 
кедей сөзі.

Бұларда:
Жалғыз атты кедейді
Қайдан тауып аламыз? – деген жолдар бар. 
Мұндағы кедей – ноғай тіліндегі «бозбала, жігіт» деген 

мағынадағы көне кедей сөзі. Қазіргі ноғай тілінде кітаби кедей сөзі 
бар екен, оның да мағынасы «бала, жігіт» деп көрсетеді 1963 жылғы 
«Ноғай-орыс сөздігі» («Ногайско-русский словарь» под редакци-
ей Н.А.Баскакова. - М., 1963). Бұл да – жырдың қазақ мәтінінде 
сақталған ногаизм (ноғай сөзі) – қазақ тілі үшін нағыз лексикалық 
ескіліктің көрінісі. Демек, жігіт, азамат, дос, шора, кедей сөздері 
«аттаныста, жорықта бірге жүретін адам, белгілі бір топтың мүшесі 
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(сарбаз, жорықшы)» деген терминдік мағынадағы синонимдер болып 
келеді. Бұлардың әрқайсысы – бұл күнде жеке-жеке өзге мағыналарда 
жұмсалатын сөздер. Қазақ тілінде бұл күнде кедей варианты «жарлы» 
мағынасында ғана жұмсалады.

Ертеректегі өлең-жырларда қазіргі жауынгер, жасақшы, солдат 
сөздері жоқ. Ұрыс-соғысқа қатысушылардың жалпы атауларынан 
шерік, қол, ләшкер (әскер) сөздері кездеседі. Бұлар – қазірде де осы 
мағынада бар сөздер.

Ұрыс-соғысқа қатысушылардың атаулары ішінде жалпылық, 
көптік мағынасында көрінетін сөздерден аламан сөзінің ескілік ста-
тусы көңіл аудартады. Бұл күнде біршама жағымды реңк алған ала-
ман сөзінің семантикалық қозғалысы оны ескіліктердің қатарында 
талдауға итермелейді. Қазақ тіліндегі әр кезеңде берген мағыналарына 
және өзге түркі тілдеріндегі қызметіне (семантикалық көрінісіне) 
қарағанда, аламан сөзі ескіліктер қатарында тұрады, о бастағы негізгі 
мағынасы – «шапқыншы қол, жортуылшы топ (отряд)», яғни жеке 
бір адам емес, топтың атауы мағынасында көптік сема (мағыналық 
реңк, ұрық) бар, сондықтан аламандар деп айтылмайды, әсіресе 
түрікмен, түрік сияқты оғыз тілдерінде бұл сөздің «белгілі бір мақсат 
көздеп, шабуылға шыққан, атқа мінген жортуылшы топ» деген көне 
мағынадағы сөз екенін осы тілдердің сөздіктері көрсетеді (Түркмен 
дилиниң сөзлүгү. - Ашхабат, 1962). Қырғыз тіліндегі аламан сөзінің 
мағынасын К.К.Юдахин: «1) бейберекет жасалған шабуыл, соғыста 
түскен олжа», – деп түсіндіреді. Бұл – өте ертеде түркі тілдерінде осы 
мағынада жұмсалған сөз болар. Мұны Махмұт Қашқари сөздігі де (XI 
ғасыр) «тонау үшін жасалған шапқын» деп түсіндіреді. Сірә, о баста 
бұл тұлға «ұрыс, шапқын» сияқты дерексіз есімнің атауы бола келіп, 
бертінде, орта ғасырларда шабуылшы, жорықшы адамдар тобына 
қатысты мағынаға көшкен тәрізді. Қазіргі қазақ тілінің сөздіктерінде 
де аламан сөзінің көне мағынасы «шапқыншы қол, жортуылшы топ» 
деп көрсетіледі (ҚӘТС, 2006. 1-т., 359-б.). 

ХХ ғасырдың басында мұндай түсіндірмені X. Досмұхамедов 
те берген болатын. Оның тануынша, аламанның екі мағынасының 
бірі – «бастықтан рұқсатсыз біреуді шабуға, олжауға аттанған тәр- 
тіпсіз топ». Бұл сөздің қазақ тіліндегі семантикалық қозғалысы 
тіпті ерекше: «шабуылшы топ», «жортуылшылар» дегеннен «жалпы 
топ – қалың көпшілік, бұқара халық» деген мағынаға ауысқан. Бұл 
– бүгінгі қазақ әдеби тілі қолданысындағы мағынасы. Мұны «күні 
кешегі» Махамбеттің:

Аламанға жел бердік,
Аса жұртты меңгердік, –
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деген өлең жолдарынан бастап, Мұхтар Әуезовтің, Шерхан Мұр- 
тазаев, Қадыр Мырзалиевтердің қолданыстары дәлелдейді. Бұл сөз- 
дің «қалың көпшілік» деген мағынасы одан әрі жылжып, «жаужүрек, 
қайсар» адам(дар)» деген жағымды мағыналық реңк алған. Белгілі 
ғалым, тарихшы, дәрігер, қоғам қайраткері XX ғасырдың басындағы 
қазақ зиялыларының ірі өкілі, халқын сүйген патриот Халел 
Досмұхамедұлының туған өңірі – Орал аймағында жинаған халық 
ауыз әдебиеті үлгілерін ұсынған кітапқа «Аламан» деп ат қоюы (Ала-
ман. Қазақ ел әдебиетінен алынған сөздер. - Ташкент, 1926) бұл сөздің 
қазақтар қолданысында жағымды мағынаға ие бола бастағанын 
дәлелдей түседі. Демек, ертеден (XI ғасырдағы Махмұт Қашқари 
сөздігін қараңыз) келе жатқан аламан сөзінің мағынасы бір түркі 
тілінің өзінде сан құбылып өзгеріп отырғаны байқалады. Айталық, 
қазақ тілінде сақталған бұл сөз қазақтар қоныстанған өлкелерде 
әрқайсысында әртүрлі мағынадағы жергілікті сөз болып жұмсалып 
келген: Аламан – Маңғыстау өңірінде «сарбаз, шапқыншы қол», 
Қарақалпақ жеріндегі, Монғолиядағы қазақтарда «тобыр, көпшілік 
халық» деп көрсетеді диалектолог мамандар (Қазақ тілінің аймақтық 
сөздігі. - Алматы, 2005).

Ал қазақ әдеби тілінде аламан-ның бір мағынасы «шапқыншы 
қол, жортуылшы топ» болса, ол ескіліктің қатарында танылады. 
Қазіргі күндерде бұл сөз «көпшілік» мағынасында жұмсалса, бұл – 
бүгінгі әдеби тіл қазынасындағы бірлік.

Аламан сөзінің «көпшілік» мағынасы – жай көпшілік емес, атқа 
қонған көп адам, демек, жортуылға шығуға дайын адамдар, бірақ 
ертеректегідей тонау, талау үшін емес, өзге мақсаттармен топталған, 
яғни жортуылшы топ. Махамбет:

Аламанға жел бердік,
Аса жұртты меңгердік, – десе, мұндағы аламан – көтеріліске 

қатысу үшін атқа қонған көпшілік. Мұнда «тонау, талау» семантика-
сы жоқ. Демек, аламан сөзінің қазіргі жазушылар қолданьш отырған 
бейтарап мағынасы мен ертедегі «тонаушы, талаушы, жортуылшы 
топ» деген мағынаның екі ортасындағы өтпелі семантикалық этап 
(кезең) сияқты.

Аламан тұлғасының түптөркінін іздесек, түбірі ала сөзі болуы ке-
рек. Ала – полисемиялық (көпмағыналы) өте көне сөз. Монғол, қалмақ 
тілдерінде ала[х] (-х – қазақша бару, келу дегендердегі -у жұрнағы) 
«1) өлтіру, 2) малды сою» деген мағыналарды білдіреді (Моңгольско-
русский словарь. - М., 1957). Сірә, бұл етістік – қазақ тіліне монғол 
не қалмақ тілінен келген сөз емес, о бастан (алтай дәуірінен) орын 
алған түркі-монғол бірлігінің көрінісі болар. Өйткені ала сөзінде 
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«өлім әкелетін, өлтіретін, қирататын» сема (мағыналық реңк) бар 
екендігін осы сөзбен түбірлес алаулау – соғысу, алашы – жаналғыш 
– «палач» (түрік тілінде), аласат – «жаугершілік» (қарақалпақ 
тілінде), аласат салу «аласапыран, бүлік, дүрлігу» (қазақ тілінде 
Сыр бойы мен Түрікменстан қазақтарында) сияқты туынды сөздер 
мен қазақ тіліндегі ала сапыран, ала топалаң, ала қырғын, алағай-
бұлағай сияқты сөз тіркестеріндегі ала компоненті осы тіркестердің 
мағынасында «ұрыс-соғыстың салдарынан болатын бүліншілік» 
семантикасы бар екенін көрсетеді. Қазақ жырларында кездесетін, 
бұл күнде ұмыт болған ала балта, ала берен, мүмкін тіпті, алату 
дегендердегі ала да түсті білдірмейді, «ұрыс-соғыста ұстайтын құрал 
– балта, киген сауыт – берен, ұстайтын ту» дегендерді білдіреді. 
Бұлардың барлығында ала – мағынасы көне сөз. Біздің топшыла-
уымызша, аламан сөзінің түптөркінінде осы ала түбірі жатқан бо-
лар дейміз. Аламан – көптік мағыналы жинақы атау. Аламан деп бір 
адамды емес, топ, отрядты атайды, сондықтан қазақ тілінің ертелі-
кеш сөздіктерінде аламан «шапқыншы топ, тонаушы тобыр, талау-
шылар» деп түсіндіріледі (Н.И.Ильминский Материалы к изучению 
киргизского наречия с киргизско-русским словарем. - Казань, 1861). 
Егер жеке адамға қарата айту, жеке шапқыншы деу керек болса, 
соңғы кезеңдерде аламаншы сөзі жасалған. Қазақ тілінде аламан 
сөзінің жиі қолданылған кезеңі – XVІІІ-ХІХ ғасырлар болар деп топ-
шылаймыз, өйткені «Едіге» жырының ең әрідегі (XV ғ.) нұсқасында, 
сондай-ақ өзге нұсқаларында да кездеспейді деуге болады. «Жорту-
ылшы» мағынасындағы аламан сөзін XVIII ғасырдың ақын-жырауы 
Ақтамбердіден табамыз:

Айттырып бермес сұлуын 
Аламанға тегін олжа қылар ма екенбіз?
Бұл сөз Қазақстанның батыс өңірінен шыққан XIX ғасыр ақын- 

дарында жиі қолданылған.
Көнерген және ескірген бірліктердің қомақты бір тобы – ескі 

қару-жарақ, сауыт-сайман атаулары. Олардың ішінде жақ/жай 
сияқты қарапайым қарумен қатар мылтық, зеңбірек сияқты отты 
қарулардың да бүгінде көпшілік оқырманға бейтаныс, қолданыста 
жоқ сөздерді талдауға болады.

Жақ (оны қазақтар садақ деп те атайды), оның «детальдары»: 
кіріс, адырна және оғы мен сауыттарының аталулары бүгінгі оқыр- 
мандарға біршама таныс, біріншіден, батырлар жырлары сияқты 
эпостарды мектептен бастап танып, оқып жүрген адамдар жай/жа, 
садақ, сай кез оқ, қозыжаурын, сауытбұзар деген сөздерді біледі, 
екіншіден, жай тарту – бүгінгі спорттың бір түрі екендігі де бұл 
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саладағы сөздерді ескілік деп танытпайтын сияқты. Ал мылтық 
деген отты қарудың жалпылық атауы таныс болғанмен, оның қазақ 
қауымы XVIІ-ХІХ ғасырларда пайдаланған түрлерінің атаулары 
ескіліктер қатарына жатады. Жоғарыда айтылды, бүгінгі ғылыми 
еңбектер мен көркем әдебиеттен мылтықтың қозыкөш, күлдірмамай/
құлдырмамай, шамғал/самқал, жекеауыз, бірауыз, қандыауыз, 
желдіауыз, шиті, берен деген түрлері болғанын біле аламыз. Әрине, 
олардың әрқайсысының құрылымын, қасиетін (сын, сапасын) дәл 
түгел айтып бере алмауымыз мүмкін. Дегенмен кейбіреулерінің 
өзгелер берген түсіндірмелерін келтіруге болады.

Жезайыр. «Қазақтың батырлар жыры» деп аталатын үлкенді-
кішілі жыр үлгілерінде ұрыс-соғыс, шабуыл-шайқастар суреттелетіні 
мәлім. Демек, бұларда ертеректе қолданылған қару-жарақ, сауыт-
сайман, құрал-жабдық, қорған-пана атаулары мен ұрыс-соғыс семан-
тикасын қамтитын қимыл-әрекет, сын-сипат атаулары – етістіктер, 
сын есім мен үстеу едәуір мол болған. Олардың көпшілігі – бұл күнде 
ұмыт бола бастаған немесе мүлде ұмыт болған сөздер. Мысалы, ба-
тырлар жырлары мен тарихи көркем шығармаларда кездесетін отты 
қарудың, айталық, мылтықтың қозыкөш, күлдірмамай/құлдырмамай, 
шамғал/самқал, қандыауыз деген атаулары бар. Солардың бірі же-
зайыр – қарапайым мылтық. «Ер Тарғын» жырында: жезайырдың 
оғы өтпес деген өлең жолы бар. Аталған мылтықтардың құрылысын, 
түр-түсін, кімдер жасайтынын арнайы зерттеу еңбектерінде айты-
лып жүрген болар. Мысалы, Шоқан Уәлиханов: «күлдірмамай деп 
аталатын мылтықты қазақтар өздері жасайды, оны құлдырмамай деп 
те атайды, сөз түбірі – құлдырау», – дейді (Ч.Ч.Валиханов, 1-т., 460-
бет), ал шамғалды (самқалды) «ұзын, ауыр мылтық» деп түсіндіреді 
(сонда). Сондай-ақ қара мылтық – ружье без насечки. Қозыкөш – 
самқалдың бейнелі атауы. Тіпті кейініректе жиналған жырларда, мы-
салы, Ә.Диваев нұсқасындағы «Едіге» жырында орыс тілінен ауысқан 
бердеңке (бердянка) атауы да бар: «Дию... үйге жүгіріп кіре бергенде 
ордың түбінде жатып [Едіге оны] бердеңкемен қақ жүректен басып 
кеп қалады» (Едіге батыр, 1996, 129-бет). Бердеңке сөзі де бүгінгі жас 
ұрпаққа түсініксіз, ескірген атаудың бірінен саналады.

Топ. Орта ғасырлардағы ұрыс-соғыстарда түркі, монғол әскер- 
лері мылтықпен қатар зеңбірек сияқты отты қаруларды да пайда- 
ланғанын эпостық жырлар мен жыраулар шығармаларының тілі 
көрсетеді. Топ деп түркі, ноғай тілдерінде зеңбіректі атайды, яғни 
зеңбірекпен топ сөздері – варианттар, сондықтан топ-зеңбірек деп 
қатар да қолданылған: «Керней-сырнай тарттырып, топ-зеңбірек 
арттырып» (Алпамыс, 1957, 51). «Қалмақтар келіп топ атты» 
(Қамбар, 1957, 30). 
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Топ атауы жеке де келеді: Әскерге топ арттырып, керней қойды 
(Қамбар).

Күнделікті тұрмыста болсын, үлкенді-кішілі кикілжің ұрыс-
төбелесте не ұрыс-шайқаста болсын қолдануға болатын қарапайым 
қару ретіндегі құралдар да болған. Солардың бірі – келте/келтек 
сөздері.

Жан басына тоғайдан
Кесіп алды бір келте («Қобыланды батыр»).
Қолына ұстап бір келтек,
Айқайлайды жерді өртеп («Қамбар батыр»).
Бұл сөздің «қару» мағынасы мәнмәтіннен де, сөз семантикасы-

нан да аңғарылады: «қолға ұстайтындай шағын (келте) етіп кесіп 
алған ағаш бұтағы». Келте (қысқа) сын ссіміне зат есім тудыратын -к 
жұрнағы жалғанып келтек болып қолданылуы дұрысы болса керек. 
Өлең шартына (ұйқас, өлшем деген сияқты) қарай келте варианты да 
қолданыла берген.

Себіл де – ескірген сөз. Оны Ә.Марғұлан қару-жарақтың аты 
деп түсіндіреді, бірақ қандай қару екені айтылмайды (Ә.Марғұлан. 
Көкетайдың ертегісі. - Алматы: Жазушы, 1973. - 73-бет).

Кертартар – шоқпар сияқты қарудың аты болса керек. 
Шауып келіп Қараман 
Безеу тісті кертартар,
Тас төбеге салады («Ер Қосай»).
Кертартар – кәдімгі шоқпар емес, арнайы жасалған тістері бар 

шоқпардың түрі деп түсіну керек шығар.
Кескен дегенді Л.Будагов «род булавы» (шоқпардың бірі түрі) деп 

түсіндіреді (Л.Будагов, 128-бет).
Сота – сойыл сияқты ағаш қарудың мойынға асып жүретін бір 

түрі болса керек.
Бара-бара балалар 
Ойынды болды қоюы.
Ерегеспеді ол және 
Тиеді деп сота, сойылы.
Мойындағы сотамен
Әрқайсысын бір салды («Алпамыс»). 
Лексикалық ескіліктердің және үлкен тобы – батырлар мен 

хандар мінетін, мініп ұрыс-шайқасқа қатысатын, алыс-жақын 
сапарға шығатын атқа қатысты сөздер. Олардың ішінде ең көп 
кездесетіндері: ала, алаша ат, бедеу, бедеу ат, тобышақ т.б.

Ала. Алаша ат. Ақта ат. Қазақтың батырлар жырларында 
жылқы малына қатысты ала сөзі өте жиі кездеседі: 
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Мінгенде аты ала-ды,
Қылшық жүнді қара-ды («Қобыланды батыр»).
Ерлер мінер алаға,
Қас батыр шабар қалаға («Алпамыс батыр»).
Мінген аты ала-ды,
Алаға тоқым салады («Қамбар батыр»).
Ала сөзінің осы күнгі түр-түске қатысты сындық мағыналары 

түсінікті. Ал оның жылқы ішінде «көрнекті жүйрік ат» деген 
мағынадағы қолданысы бұл күнде актив емес, бұл мағынадағы ала 
сөзі түсіндірме сөздіктерде көне деген белгімен берілген. Сірә, ала 
– тек қана көрнекті, жүйрік ат емес, азбан дегеннің синонимі бо-
лар. Ал азбан – ақтатылған (піштірілген) еркек мал, орысша мерин 
деп аталады, мерин – монғол тілінен келген, мерин сөзінің қалмақ 
тіліндегі мағынасы «ақтатылған (тарттырылған) айғыр» (Толковый 
словарь русского языка. Под редакцией Д.Н.Ушакова. - Т. І-ІV. - М., 
1935-1940). Ала деп жылқы малының азбанын атаса, азбан – жай ғана 
піштірілген еркек мал емес, үйірге түсіп жүрген, яғни әбден есейіп 
күш жиған жануардың ақтатылған кездегісі, ол «ертеңнен шапса 
– кешке озған, ылдидан шапса – төске озған томаға көзді қасқа аз-
бан» болып суреттелетін мықты жылқы, көбінесе батырлар мінген 
ат. Демек, ала мен азбан – синонимдер екен. Қазақ жырларында 
ала варианты жиірек кездесетіндігінің бір себебі ала – тек жылқы 
малының азбаны, ал азбан деп қой, түйе малына қарата да айтылады. 
Ала – қазақ жырларында мықтылықтың символы. Осыған қарағанда, 
ала және осымен түбірлес алаша (ат) көрсетілген мағынада түркі 
тілдерінің қыпшақ тобына тән болса керек. Татар тілінде алаша (ме-
рин) варианты тіркелген.

Қазақтың ертедегі өлең-жырларында алаша тұлғасы бар. Бірақ 
қазақ жырларында алаша, алаша ат варианттары ала сөзіне 
қарағанда, сирек кездеседі. «Ер Тарғын» жырында қалмақтың «алты 
құлаш ала аты» алаша ат деп жырланады: Тарғын батыр: «Алаша 
аттың басы деп, Қалмақы ердің қасы деп» қарсыласына садағын 
кезейді. Мүмкін, бұл жерде ала дегеннен гөрі өлең өлшемі үшін 
алаша варианты дұрыс келіп тұрған болар, өйткені ала мен алаша 
тепе-тең қатар түземейді: «батырлар мінген ала-ды» («батырлар 
мінген алаша» демейді) немесе жылқы ішінде алашамын деген жол-
дарды кездестірмейміз, өйткені, біріншіден, алаша – үш буынды 
сөз, өлең өлшеміне тура келмейді, екіншіден, мықтылықтың симво-
лы ретінде алаша, азбан, ақта синонимдері емес, тек ала варианты 
қалыптасқанға ұқсайды. Алпамыстың астындағы аты Шұбар ала деп 
аталады:
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Жалынады жас бала
Астында Шұбар алаға («Алпамыс батыр»).
Бұл сөздердің тағы бір синонимдік қатары бар. Ол – ақта, ақта 

ат. Мұны XVI ғасырдағы қазақ жазбасының ескерткіші тарақ 
таңбалы жалайыр руының биі – Қадырғали Қосымұлының «Жами’ат-
тауарих» атты шежіресінен табамыз: «Ечкілі оғлы Хасан Едіге би нің 
ахта атын алып тұрұр ерді». Бұл жазбада ахтачы деген сөз де бар, 
ол – атбегі дегеннің варианты. Қазіргі қазақ тілі үшін бұл да – ескі 
сөз. Ақта сөзі Атырау, Маңғыстау өлкелерінде диалектизм ретінде 
көрсетілген мағынада сақталған.

Сөйтіп, азбан сөзінің синонимі ала сөзі қазақтың ертеректегі 
әдеби тілінде мықты, жүйрік жылқының атауы болып, поэтикалық 
бірлікке айналған, сондықтан батыр өзінің батырлығын танытқысы 
келгенде, «жылқы ішінде аламын» дейді немесе «мінгенде атым ала-
ды» деп бейнелейді.

Бедеу ат. Бір қарағанда, логикаға қайшы (алогичный) тіркес 
сияқты көрінеді. Өйткені бүгінде біз бедеу деген сөздің қазіргі бір 
мағынасын ғана білеміз де оған сай келмейтін қолданыстарды кейде 
осындай бірліктерді сөздікке енгізген зерттеушілерді «масқаралап», 
кекеп-мұқап сынап жатамыз. Ал қазақтың орасан бай, ғаламат көрікті 
тілі бар ескі жырларын, әсіресе атақты батырлардың атымен келетін 
эпостық шығармаларды оқыған, оның сөз кестесіне бір сәт назар 
аударған зерделі адам бұлайша жаңылыспас болар еді. Қазақтың ба-
тырлар жырларының барлығында дерлік бедеу ат, наз бедеу, бедеу-
ден бедеу сайлап міну сияқты сөздерді өте жиі кездестіреміз.

Астыңдағы алтын тақ,
Белдеудегі бедеу ат,
Я менікі, я сенікі, – деп Алпамыс батыр қалмақ ханына сес 

көрсетеді.
Бектер мінген бедеу ат
Темірменен тағалар (Қамбар батыр).
Айналайын Тарланым,
Бектер мінген бедеудей («Ер Тарғын»).
Ылғасыз болсын бедеу деп,
Қулықтың сүтін еміздім («Қобыланды батыр»).
Бедеу аттың бестісі ай,
Адамның болмас естісі-ай,
Қайда кетіп барасың,
Қарағымның ешкісі-ай (Алпамыс батыр).
Бедеу ат тіркесінің қолданыста болғанын бұдан жарты ғасырдай 

бұрын акад. І.Кеңесбаев «Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі» атты 
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еңбегінде нақты мысалымен көрсеткен болатын. Оның мағынасын 
«жүйрік ат» деп түсіндірген-ді. Және бұл тіркес бедеу бие, бедеу болу, 
бедеу ықылас дегендердегі бедеу сөзінен басқаша екенін де ескерткен 
еді.

Ноғай тілінде бедеу жүйрік ат, ал «құлындамайтын, қысыр» деген 
мағынада бөде, бөдеу сөздері бар деп көрсетеді (Қазіргі ноғай-орыс 
тілінің сөздігі). К.К.Юдахин қырғыз тіліндегі бедөө сөзін «скаковой 
конь» (жүйрік ат) деп аудара отырып, «бұл сөз араб тілінен келген» 
деп көрсетеді. Қырғыз тілінде де мысал фольклорлық шығармадан 
келтірілген. Бедеу ат әзірбайжан тілінде де бар, ол арабы ат, яғни 
бәдәуилер (бедуиндер) шығарған, араб тұқымдас жылқы тұқымы 
деген де түсінік-танымдар бар. Қазақтың ескі өлең-жырларында 
мұндай жылқыны арабы ат деп атайды:

Алаштан байтақ озбаса,
Арабыдан ат сайлап мінбен-ді.
Алп, алп, алп басқан,
Арабы торым өзіңсің (Шалкиіз). 
Ал бедеу – араб сөзі болса, ол «жүйрік (ат)» мағынасында парсы 

мен түркі тілдерінде арабтан келген болып шығады.
Бедеу сөзінің парсы тілінде синонимі эхта деп тіркепті парсы, 

қазақ тілдерінің білгір маманы Ислам Жеменей (Парсыша-қазақша 
және қазақша-парсыша сөздік. - Алматы: Санат, 1994. - 221-бет).

Бедеу ат – қазақтың ескі өлең-жырларында жай мықты, жараған 
ат қана емес, тіпті бәйгі аты да емес, көбінесе хандар, бектер, батыр-
лар мінетін сұлу, мықты ат, бағалы жылқы: 

Жібектей жалын төгілтіп,
Ерні төмен салынған,
Құйрығы гүлдей малынған.
Күдері бел, күпшек сан
Бедеу атқа мінген жер (Мұрат Мөңкеұлы, XIX ғ.). 
Бектер мінген бедеу ат,
Темірменен тағалар («Қамбар батыр»).
Наз бедеу деген тіркес – қазақ жырларында тұрақты поэтизм, 

мұнда наз – парсы сөзі, мағынасы – «грациозный». Демек, наз бедеу 
– сұлу ат.

Қарағай менен бітер тал,
Кімге келмес керімсал,
Наз бедеу атқа бітер жал («Қобыланды батыр»).
Бедеу сөзі жеке келіп те, ат сөзімен тіркесіп те қолданыла берген. 

Бұлар ертедегі ноғайлы дәуірінен келе жатқан қолданыс болса керек. 
«Қарайдар мен Қызылгүл» деген ноғай жырының қазақша аудар-

масында:
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Бір бедеу ат мінгенім,
Аруымды іздерге, – деген жолдар бар (Қарайдар мен Қызылгүл, 

48-бет). Жыр мәтіні аударма болғанмен, ноғай тілі мен қазақ тілінің 
ұқсастығына қарай көп қолданыстар (жыр жолдары) түпнұсқадан 
сақталған деуге болады. Осы жырда: «бедеуден бедеу сайлап ат 
мінген» деген өлең жолдары да бар. Бедеу (ат) сөзінің «жүйрік ат, 
жарау ат, сұлу ат» мағынасы қазақ тілінде ХІХ-ХХ ғасырларда да 
сақталғанын Мұрат Мөңкеұлы (XIX ғ.), Ақан сері (XIX ғ.) сияқты 
ақындардан да көреміз:

Құйрығы гүлдей малынған,
Күдері бел, күпшек сан
Бедеу атқа мінген жер (Мұрат Мөңкеұлы).
Шапса да қанша жүйрік, бедеу озар (Ақан сері).
Қайткен күнде де қазақ тілінде бедеу ат тіркесі де, жылқы малы- 

ның еркегіне қатысты жеке айтылатын бедеу атауы да бар екендігі 
даусыз.

Бедеу сөзі кірме тұлға ма (араб тілінен) әлде «үйірге түспейтін, 
ұрпақ бермейтін қысыр жылқы малы» деген мағынада қолданылған 
түркінің (қазақтың) өз сөзі ме? «Бұл күнде Қызылорда, Арал, Атырау, 
Маңғыстау қазақтары бедеу ат деп түрікменнің жүйрік жылқысының 
тұқымынан шыққан атты атайды», – деп көрсетеді диалектолог ма-
мандар (ҚТАС, 136-б.)

Бұл күнде бедеу сөзі әйел затына және ұрғашы мал баласына 
айтылатындықтан, кейбір сыншылардың бедеу ат деген болмайды 
деп тіл мамандарын сынауы – мүлде қате, сауатсыздық.

Бедеу ат деген атаудың ескіліктер қатарында талданып отырған 
себебі, біріншіден, оның ауыз әдебиеті үлгілері мен ілгергі ғасырларда 
жасап өткен ақын-жыраулар тілінде жиі қолданылатындығы, екін- 
шіден, бейнелі поэтизмге айналған тұрақты тіркес болып қалып- 
тасқандығы. Ал, жоғарыда айтылды, лексикалық ескіліктер сақталған 
орындардың бірі – бейнелі тұрақты тіркестер.

Тобышақ. «Едіге» жырында:
Торылы жылқы тобышақ,
Топтап жиып алар-ды, – деген жолдар бар.
Тобыршақ сөзі қырғыз тілінде «жақсы ат, жорық аты» дегенді 

білдіреді (К.К.Юдахин, 740), бұл сөздің қырғызша түсіндірмесі – 
«тобурчақ – чоң жақшы ат, соғушқа минүүгө жаракту ат». Тобышақ 
сөзі қазіргі қазақ, қарақалпақ тілдерінің сөздіктеріне енбегенмен, ерте 
кездерде қолданылғаны даусыз. Қазақ тілінің аймақтық сөздігінің 
көрсетуі бойынша тобышақ/тобыршақ – Жамбыл, Шу өңірлерінде, 
Қытай қазақтары тілінде «жылқының жүйрігі, таза арғымақтың бір 
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түрі» «(Айғыр салсақ қазанат, содан туар тобышақ»). Тобыршақ 
тұлғасындағы р дыбысы түсіріліп, тобышақ болып жұмсалуы – заңды 
құбылыс: р дыбысы түркі тілдерінде әлсіз, сусымалы дыбыстардың 
бірі екендігі белгілі. Жылқы малына келгенде, бұл кезде ұмыт болған 
не ұмытыла бастаған эпитеттер, теңеулер, қимыл атаулары қазақ 
тілінің ертеректегі өлең-жырларында едәуір мол екендігін көрсететін 
фактілердің бірі – торылы жылқы тобышақ сияқты тіркестер деп 
ойлаймыз.

Батырлар жырларының негізгі тақырыбы ұрыс-соғыс болған- 
дықтан, осы ұрыс-шайқастарда қолға түсетін тұтқындар мен олардың 
өздерін және «бедеу аттарын» қамайтын орындардың атауларының 
біразы көне сөздер мен ескірген бірліктер болып келеді. Бұл күнде 
тұтқын сөзі – әбден түсінікті және әдеби нормадағы қолданыс. Ал 
жырларда тұтқынға түскендер жетім және жесір деп аталған. Бұл 
екі сөздің қазіргі қолданыстағы мағыналары түсінікті: жетім – 
«әке-шешесі жоқ бала, жесір – «ері (күйеуі) өлген әйел». XV-XIX 
ғасырларда жетім мен жесір сөздерінің бұл көрсетілген мағы- 
наларынан басқа мағыналары да болған: жетім – «тұтқынға түскен, 
еркінен айрылған, құлдыққа жегетін адам». Шоқан Уәлиханов: 
«Қазақтар құлдарды екіге бөлген: соғыста қолға түскен құлды 
олжаласқан құл немесе жесір деп, ал сатып алған немесе өзге жолмен 
(соғыста емес) келген құлды жетім деп атаған дейді (Ч.Ч.Валиханов 
Собрание сочинений в 5-томах. - Т.I, - 1961. - С.127). Мұны қазақтың 
эпостық жырларындағы қолданысы дәлелдейді. «Қобыланды» жы-
рында қалмақтың ханы Көбікті қызына:

Екі пәнде әкелдім,
Берсем сені күйеуге
Бас жетімің еткендей, – дейді.
Мұндағы екі пәнде деп тұрғаны – қапыда (ұйықтап жатқанда) 

қолға түскен батырлар – Қобыланды мен Қараман. Көбікті қызына 
сені күйеуге бергенде осы екеуін құл етіп, яғни бас жетім етіп беремін 
дейді. 

Ертедегі қазақ салтында ұзатылған қызға зат-мал-мүлік жасаудан 
басқа малшы-жалшы, күтушілерді қоса беретін салт дәстүрі болғаны 
белгілі. Мысалы:

Қырық құл мен қырық күң
Қосып берді қызына («Қобыланды батыр»). 
«Қыз Жібек» жырында Жібекті іздеп келіп, қалмақ ханынан жеңіп 

алған Сансызбайға қайын жұрты «Сексен нарды толтырып жасау ар-
тып, Бес жетім, алтын отау берді» дейді. Мұндағы бес (әлде бас?) 
жетім – ұзатылған Жібектің жасауына қосып берген құл, күң сияқты 
күтушілер.
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Жетім сөзінің «тұтқын» мағынасын күні кеше (XIX ғасырдың 
I жартысында) өткен Махамбет ақыннан да табамыз. Махамбет 
көтеріліс жеңілгеннен кейін Баймағамбет сұлтанның алдына келу-
ге мәжбүр болады. Ол өзін Баймағамбет сұлтанның қолына түскен 
тұтқын, бірақ ұрыс-шайқаста қолға түскен емес, өз аяғымен өзі келіп 
түскен тұтқын деп атайды:

Ұрмай-соқпай келтірген,
Арманың бар ма Құдайға
Мынау Махамбет сында жетімді-ай, – дейді.
Мұндағы жетім сөзінің ертедегі тағы бір мағынасын білмеген 

баспагерлер (редактор, корректорлар) бұл сөзді тырнақшаға алып 
жазып келеді. Бұл өлең жолдарындағы жетім – әке-шешесі 
(қорғаушысы, қолдаушысы) жоқ Махамбетпін деген сөз емес, өзі де 
ашып айтқандай, «ұрмай-соқпай» қолға түскен тұтқынмын деп тұр, 
демек, тырнақшасыз жазылуы керек.

Жесір сөзінің қазіргі мағынасынан басқа тағы екі мағынасы 
болған: бірі – «соғыста қолға түскен тұтқын», екіншісі – «қалыңмалы 
төленген әйел заты» (оның ішінде ұзатылмаған қыз да). Жесір сөзінің 
бұл мағынасы XX ғасырдың басына дейін, әсіресе «жер дауы, жесір 
дауы» сияқты дау-дамай, сот істері жүріп тұрған кезде де сақталған. 
Жетім, жесір сөздерінің түптөркінін зерттеушілер йетим, йәтім, 
йәсир/йесер/есир – «қолға түскен тұтқын» деген араб сөзі деп жүр. 
Жесір/йасир/йесир сөзінің «тұтқын» мағынасында сақталуы түркі 
ескерткіштері тілінде жиі кездеседі. Бұл мағынада сирек болса да, 
қазақ жырларында да орын алған тұстары бар. Мәселен, «Айман-
Шолпанда» (XIX ғ.) Көтібар батыр Маман ауылын шауып алғанда 
оның екі қызы – Айман мен Шолпан: «Жесірді қолға түскен аясын 
ба, Қорқады кетеміз деп нарға мініп». Көтібардың ерке тоқалы – 
Теңге «жесірді жұрт мақтаған көрейін деп» Айман қыздың алдынан 
шығады. Бұл жырда қолға түскен деген анықтауыш жесір сөзінің 
«тұтқын» деген семантикасын меңзеп тұрғанмен, Айман сияқты 
бай қызының бойжеткенше айттырылмай, басы бос болуы мүмкін 
емес, демек, қалыңмалы төленген қалыңдық кезінде қолға түсіп 
отыр. Осы жерде қазақ тіліндегі жесір сөзінің 3-мағынасы және 
болғаны байқалады. Ол – айттырылған, әсіресе қалыңы берілген 
қыз, «тұтқын», болашақ күйеуінің «меншігіндегі» адам. Күні кеше-
ге дейін орын алып келген «жесір дауы» әрдайым күйеуі өлген тұл 
(жесір әйел) туралы ғана емес, айттырылған, көбінесе қалыңмалы 
төленген, құдалар «құйрық-бауыр жескен» қалыңдыққа қатысты дау 
болғандығы белгілі.

Жетім, жесір сөздерінің қазіргі мағынасы да ертедегі өлең-
жырларда сақталған. Махамбет ақын (XIX ғасырдың I жартысы): 
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«Жетімдерге жем бердім, Жесірлерге жер бердім» дегенде жетім 
де, жесір де – осы күнгі мағынада келіп тұр.

Қолға түскен тұтқындарды қамайтын орын негізінен зындан 
болғаны белгілі. Бұл – қазірде де түсінікті сөз. Ол – жерді тереңдетіп 
қазылған шұңқыр. Бұрын асыл бұйымдарды немесе керек заттарды 
сақтау үшін қазылған орды қандақ деп атаған. Бұл – парсы сөзі, түбірі 
қандан – «қазу». Қандақта негізінен зат (қазына) сақталады.

Қазыналы қандағы
Есепсіз түрі мол еді («Алпамыс батыр»).
Қандақ – әдейі қазылған ор, ал ордың адам қамау үшін қазылған 

түрі – зындан.
Патшаның сол күнде 
Қазулы оры бар еді,
Қуанып халқы жүгіріп,
Қандақтың аузын ашады.
Домалатып баланы
Зынданға әкеп тастады («Алпамыс батыр»).
Бұл жыр жолдарында қандақ – қазулы ор, ал оның адам қамауға 

арналған тұсы зындан деп аталатыны байқалып тұр.
Қолға түскен батырдың өзін ғана емес, астына мінген атын да 

қамауда ұстайтын болған (жақсы атты жаудікі деп қоя беру, өлтіріп 
тастау – жылқы малының қадірін білетін түркі-монғол халықтарында 
болмайтын салт, сондықтан оларды қамайтын жайдың арнаулы атау-
лары болған. Солардың бірі – әлек сөзі).

Әлек. Қобыланды батыр жырында:
Баланы тастап зынданға,
Шұбарды салды әлекке, – дейді. 
Бұл сөздің мағынасын келесі жолдар түсіндіре түседі:
Темір үйді салдырды,
Темір үйге тастады
Шұбар атты кіргізіп.
Бұл – түркі тілдеріне араб тілінен ертеректе енген сөздердің бірі 

болар. Араб тіліндегі әлек түркі тілдеріне бірнеше мағына беретін 
болып қалыптасқанға ұқсайды. Қазақ тілінде бұл күнде әлек сөзі 
«әбігер, әуре» және «азап» мағыналарында қолданылатын болса, 
ноғай тілінде әлек сөзі – «өлім, қаза». Кірме сөздің семантикалық 
қозғалысын о баста «азап, әуре», одан «өлім, қаза», одан «азап 
шектіретін, қазаға ұшырататын орын» (темір тор, темір үй) болып 
жұмсалған деуге болады. Бұл жердегі әлекке салу етістігі қазіргі 
қолданыстағыдай «әуреге салу, әбігерлеу» дегенді емес, «қоршауға 
әкеліп салу, темір үйге кіргізу» деген мағынада келген, бұл сөз қазақ 
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тілінде «азаптайтын темір тор, темір үй» мағынасында кездеседі. 
Өте сирек қолданылған ескіліктің бірі. Түсіндірме сөздіктерде әлек 
сөзінің біз көрсетіп отырған мағынасы берілмеген.

«Темір тор» мағынасындағы әлек сөзі ескі жырлардың өзінде 
де сирек кездеседі. Алпамыстың Байшұбары сияқты өте күшті асау 
жылқы болмаса, жалпы ат атаулыны темір торға қамамай-ақ ұстауға 
болатыны белгілі, сондықтан ат қамайтын «түрмелерді» қазақтар 
біле бермеуі де мүмкін.

Тұтқын болғаннан кейін оны босанып қашып кетпейтіндей етіп 
ұстайтын амал-шаралардың болатыны белгілі. Қазақ қауымында 
бұларды атайтын сөздер де ескіліктер қатарынан табылады. Олар да 
мағыналары күңгірт тартқан, бұл күнде қолданыстан ығысқан сөздер 
болып келеді. Солардың бірі – ақбұрғы.

Ақбұрғы. Тұтқынның мойнына салынатын кісен.
Ақбұрғылап мойнына кісен салып,
Апарып темір үйге бөлек бағар («Арқалық батыр»). 
Ақбұрғы, сірә, ағаштан жасалатын болу керек. «Арқалық батыр» 

жырының екінші бір жерінде: «Ақ кісен, қол – шеге, мойнында – 
ағаш» деген жолдар бар. 2006 жылға дейінгі сөздіктерде бұл атау 
тіркелмеген. 2006 жылғы қазақ әдеби тілінің 15 томдық түсіндірме 
сөздігіне біз қостық. Ақбұрғы қазақтың ертеректегі өмірін суреттеген 
өлең-жырлырда ғана сақталған. Сыртқы жаулармен жер үшін, елдік 
үшін соғысып өткен қазақ халқының тілінде ұрыс-шайқас кезінде 
тұтқынға түсу не тұтқын алу сияқты қарекеттерге қатысты сөздер 
мен тіркестер аз болмаған. Соңғы ғасырларда (XIX-XX) ұмыт болған 
бұл сөздер өлең-жырларда сақталған ескіліктердің бірі саналады. 
«Алпамыс батыр» жырында қолжіп, бәзір деген сөздер – аяқ-қолды 
байлайтын тұсаулар атауы бар:

Бір шіренгенде ақырын 
Үзілді қолжіп танабы.
Босанған соң екі қол 
Аяқтың бәзірін алады.
Бұлар да қазақ, қырғыз сөздіктерінде тіркелмеген. Қолжіпті 

құрамындағы сөздердің жеке мағыналарына қарап түсінуге болады: 
қолжіп – қолды байлайтын жіп, ал бәзір-ді әзірге таба алмадық.

Алаулау. Ұзақ тарих жолында елін, жерін, ата мекенін қорғап 
не жаңа қоныстарды іздеп ұрыс-соғыспен өмірі ат үстінде өткен 
бабаларымыздың тілінде, оның әсемдік әлемі өлең-жырларында, 
әсіресе ерлік эпостарында ұрыс-соғысқа қатысты сөздер аз болмаған 
сияқты. Осы күнгі соғыс деген атауға қатысы бар алаулау, тоғыс/
тоқұш/тоғысу, ойнау деген жарыспалы қатарлары болған.
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Тәңір оңғарса жолымды,
Алаулаған қалмақтан
Кегімді барып алармын, – дейді Қобыланды батыр. 
Күні кешегі Махамбеттің өзі:
Алты күндей алаулап,
Он екі күндей ой ойлап, – деп толғайды. 
Бұл мысалдардағы алаулау – «соғысу, ұрысқа шығу». Сәл 

ілгеріректегі мектеп оқулығында батырлар жырлары мен Махамбет 
өлеңінде кездесетін алаулау етістігі «күйіп-жану» деп түсіндіріліпті. 
Әрине, бұл – мүлде қате түсінік.

Тоғысу. Шоқан жинаған «Едіге» жырында:
Тоқсан баулы ақ көбе
Тоғысқан жерде кигенмін, – деген жолдардағы тоғысу етістігі 

қазақ тілінде бұл күнде осы жердегі мағынасында қолданылмайды. 
Тоғысу сөзінің мұндағы мағынасы – «соғысу, ұрыста айқасу». Сөз 
түбірі – тоқы (тоқу) етістігі көне түркі тілдерінде «сражение» 
(«ұрысу, соғысу»). Бұл етістік XVI ғасырдағы қазақ мәдениетінің жаз-
ба ескерткіші – Қадырғали бидің «Жами’ ат-тауарих» атты еңбегінде 
жиі қолданылған. Бұл сөз көне түркі тілдерінде «бить, ударять, 
стучать» мағынасын білдірген. Бүгінгі қазақ тіліндегі тоқайласу, 
тоқылдақ (құс), тоқпақ (құрал) сөздерінің семантикасы осы көне 
тоқы- (тоқу) етістігіне алып барады. Тоқуш/тоғысу тұлғаларының 
бір қатарда тұруы – кәнігі құбылыс. Бұл көне сөз осы мағынада 
қазақтың өзге жырларында да кездеседі: 

Қыз Назымға таласып,
Екі батыр соғысты.
Бұлт шайнап, мұз бүркіп
Үркер мен айдай тоғысты («Қамбар батыр), – 
дегенде де Үркер мен Айдың бір қатарға келіп, айқасуына теңеп 

айтылған «соғысу» мағынасында келіп тұр. 
 Тоғысу етістігінің қазіргі қолданыстағы мағынасы: «1) әр та-

раптан келіп бір-бірімен түйісу, тоқайласу; 2) бірге жиналу, бас қосу, 
кездесу» (ҚТТС. - 9-т., 1986, 157-бет).

Қадырғали бидің «Жылнамасынан» тоқушмақ (тоғысу) етістігін 
кездестіреміз: «[Чингиз хан] ол йыл Бұйрұқ ханға тоқушмаққа ат-
ланды». Тоқыс, тоқысу/тоғыс/тоғысу тұлғалары осы көрсетілген 
мағынада сирек болса да, қазақ жырларында да бар:

Бас боп өзі Қараман 
Қыздырды қырғын соғысты.
Екі жақтың әскері
Жігермен қайта тоғысты («Төрехан батыр»). 
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Тоғысу етістігі – бетпе-бет келу деген мағынада қазақ жырларын-
да бейнелі қолданыс:

Тоғалай салды соғысты,
Қызылқұмның ішінде
Екі батыр тоғысты («Едіге», Мұрын жырау нұсқасы).
Екі батыр соғысты,
Бұлт шайнап, мұз бүркіп,
Үркер мен айдай тоғысты («Қамбар батыр»). 
Бұл жерде тоғысу – «бетпе-бет келу, қарсы келу» деген поэтика- 

лық сөз үлгісі. Қазіргі қазақ тілінде «соғыс» мағынасындағы тоғыс 
зат есімі сөздіктерде тіркелмепті, демек, жоқ. Ал тоғысу етістігі бұл 
күнде: «1) әр тараптан келіп бір-бірімен түйісу, тоқайласу; 2) бір жер-
ге жиналу, бас қосу, кездесу» деп түсіндіріледі (ҚТТС. - 9-т., 1986).

Сөйтіп, алау, тоғыс және осылардан жасалған алаулау, тоғысу 
етістіктерін қазіргі нормадағы соғыс, соғысу сөздерінің ескі 
эквиваленттері деп тану керек.

Бір қызығы – қазіргі ноғай тілінде соғыс/соғысу сөздері – кітаби 
сөз, ал «соғыс» мағынасында әдеби нормада қауға сөзі қолданылады 
екен (Ногайско-русский словарь. - М., 1963), соғыс варианты 
«төбелесу, жағаласу, ұрысу» дегенді білдіреді. Сан ғасырлар бойы 
елін, жерін қорғау, тілін, әдет-ғұрпын сақтап қалу жолында өмірін ат 
үстінде ұрыс-соғыста өткізген қазақ халқының сөздік қазынасында 
«соғысу, ұрысу, айқасу» мағынасында қолданылып келген синоним-
дер қатары едәуір. Солардың бірі – ескірген тоғысу сөзі болса, осы 
қатардағы ойнау етістігі де семантикалық ескіліктердің бірінен сана-
лады:

Екпіні қатты жас бала
Құлдарменен ойнады («Ер Сайын»). 
Бұл жердегі ойнау сөзінің мағынасы – «айқасу, соғысу», мұны осы 

жырдың келесі жолдары дәлелдей түседі:
Өзгесін қырып салды да,
Отызын жаяу айдады. 
Әрине, бұл жердегі ойнау – балалардың ойнауы емес, нағыз 

соғысу, ұрысу.
Жаугершілік тақырыбына жататын ескі сөздердің тағы біреуі  

алапа сөзі. Алапа – бұл күнде қазақ тілінде әртүрлі мағынада 
кездесетін ескі сөз. Бұл сөз әсіресе жергілікті ерекшелік ретінде жақсы 
сақталған. Қазақстан мен Ресей жерінің 6 өңірінде 6 түрлі мағынада 
қолданылатын диалектизм болып тіркелген. Атырау, Маңғыстау, 
Орынбор өңірлерінде «олжа, пайда, табыс», Түрікмен, Қарақалпақ, 
Түркия қазақтары мен Маңғыстау өңірі тұрғындарының тілінде 
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кәденің атауы (күйеу келгенде қыз жеңгелері алатын сыйлық), Семей, 
Шұбартау тұрғындары қалыңмалды алапа деп атайды екен, ал Жам-
был, Шу өңірінде «адамгершілік» деген дерексіз (абстракты) ұғымды 
осы тұлғамен атаса керек, Қарақалпақ жеріндегі қазақтар тойларда 
берілетін ақшаны түйген орамалды алапа деп атайды. Ресей қазақтары 
(Саратов облысы) жалақыны алапа дейтіні көрсетілген (Қазақ тілінің 
аймақтық сөздігі. - Алматы: Арыс, 2005). Бұларда «адамгершілік» 
мағынасынан басқаларының барлығында да алапа сөзінің о ба-
ста (мүмкін, тіпті әріде) «олжа», көбінесе соғыста түскен олжа, 
одан барып кәдеге қатысты олжа, сый-сыралғы, бұдан барып қызға 
берілетін қалыңмал (ол да – еңбексіз келетін олжа ғой), сөз мағынасы 
қозғалысының ең соңғы кезеңінде «жалақы» (маңдай терімен келген 
«олжа») сияқты семантикасы бары байқалады. Ал қазіргі қазақ әдеби 
тілінің ең соңғы (2006 жылғы) түсіндірме сөздігінде бұл сөздің 4 
түрлі мағынада келетіні көрсетіледі, олардың да семантикалық өзегі 
– «пайда, табыс, олжа». Алапа сөзінің ең ертедегі мағынасы тұрақты 
әскерге мемлекет тарапынан жиналатын азық-түлік салығы болса 
керек (Қазақ энциклопедиясы). Алапа сөзінің түптөркінін монғол 
тіліндегі алба(н) сөзінен іздеу керек сияқты. Алба(н) сөзінің монғол 
тіліндегі көне бір мағынасы – повинность, натуральная или денеж-
ная (Монгольско-русский словарь. - М., 1957, 29-бет). Қазақ халқын 
құраған найман, қоңырат сияқты ірі тайпаларының Шыңғыс импери-
ясына дейінгі де, кезіндегі де, кейінгі де әскери-соғыс іс-қимылдары, 
салт-дәстүрлері, қару-жарақтары, әлеуметтік құрылым-тәртіптері 
монғолдармен іліктес, қатарлас, аралас болғаны мәлім. Сондықтан 
түрікше алапа сөзі мен монғолша алба сөздері түбірлес болар деп 
топшылауға мүмкіндік бар.

 Ал біз бұрынырақ жүргізген ізденістерімізде («Сөздер сөйлейді», 
2004) Бұхар жыраудың (XVIII ғ.) Шоқан Уәлиханов жазып алған 
жырындағы:

Қырық сан қара қалмақты 
Жарлығына қаратқан,
Алафасын арттырып,
Арпалап атты қунатқан, – деген жыр жолдарын Шоқан жазбаларын 

жариялағанда акад. Ә.Марғұлан мен Д.Кармышевалар бұл жолдар-
ды: «окружая себя ореолом величия» – «айналасына ұлықтық нұрын 
шашқан» деп орыс тіліне аударғанына сүйеніп, алапасын арттырып 
тіркесі «беделін арттырып» деген екінші бір мағынасы болар деп 
жорамалдап едік («Сөздер сөйлейді», 2-басылымы, 1994 ж.). Демек, 
бұл жерде Бұхар жырын аударушылар да, біз де жаңылысқан екенбіз, 
өйткені Бұхардың «алапасын арттырып, арпалап атты қунатқан» 
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дегені – әскерге жинайтын алым-салығын арттырып, әскер атта-
рын қунатты (мықты, қунақы етті) деп тұрғаны байқалады. Демек, 
мұндаға алапа-ның мағынасы ең алғашқысы – «әскердің күш-қуатын 
көтеретін алым-салық». Кейінгі ғасырларда осы қарекеттің жойыла 
бастағанына байланысты бұл сөз де енді «соғыста түскен олжа, та-
быс» дегенді атай бастаса керек және әрі қарай сөздің семантикалық 
өрісі түрленіп, әр өңірде әртүрлі (бірақ түпкі семасы мағыналық реңк, 
өзегі сақталып) мағынаны беріп кеткені байқалады.

Алапа – ескірген сөз. Бұл күнде жырлардағы мағынасында қолда- 
нылмайды (тарихи шығармалар мен тарихқа қатысты ғылыми-
танымдық еңбектерде болмаса).

Эпостық жырлар мен XV-XVI ғасырлардағы ноғайлы-қазақ 
жырауларының тілінде бүгінгі қолданыста жоқ, көпшілік оқырман 
бірден түсіне алмайтын бірқатар сөздер кездеседі. Оларды жоғарыда 
атаған тақырыптарға жатқыза алмаймыз, олар жеке зат атаулары, 
бірен-сараны аң-құс атаулары, сын-сипатты көрсететін сөздер және 
іс-қимыл атаулары болып келеді. Бұларды да ескірген, көнерген 
сөздердің қатарында талдауға болады.

Күспен. Бұл сөз XVI ғасыр жырауы Шалкиіздің жырында  
кездеседі. Ол әміршісі (хан иесі) Би Темірді қажы сапарынан тоқ- 
татуға айтқан жырында:

Қара бас күспен шалдырып,
Көк теңіздің үстінде 
Көтеріп желкен аштырып,
Уа, хан ием, жүк тиеттің кемеге, – дейді.
Түркімен тілінде кесәбой (барка с одной мачтой и двумя пару-

сами) деген сөз бар екенін Будагов көрсетеді (Будагов, II, 178-бет). 
Бұған қарасақ, күспен <кесәбой<кесбой<күсбей<күспен болып 
фонетикалық трансформацияға ұшыраған сөз болар деп топшылауға 
болады. Сонда әуелі жүкті қара бас (басы қарамен боялған) баржаға 
(тіркемеге) тиеп алып, кемеге жеткізген дегенді айтып тұрған тәрізді. 
Қырым сияқты айнала теңізді жағалаған ноғайлы халқына баржа 
сияқты тіркеме де, кеме де өте таныс болуы – даусыз. Ал ноғайлының 
ауыр жұртының ішінде «қазақ шыққан» (қазақ болған) Шалкиіз 
күсбой/күспенді ауызға алып, «Тәңірінің үйі – Қаһбаға» (Меккеге) 
теңізбен жол жүруге ыңғайланған әміршісі Би Темірге сөз айтқан 
тәрізді. Сөйтіп, күспен – түбі жалпақ сүйретпе жүк кемесі болар. Бұл 
сөз араб жазуымен күспей деп те жазылуы мүмкін, и мен н әріптерінің 
суреті бірдей, тек асты-үстеріндегі нүктелердің жаңылысып түсуі де 
мүмкін. 

Домбай. XVI ғасыр жырауы Шалкиізде:
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Далада құлан (,) домбай шұбырса,
О дағы бір егеулі оққа жолығар, – деген жолдар бар. 
Жарияланып жүрген мәтіндерде құлан домбай деп қатар жазылған, 

араларында үтір жоқ. Демек, құланның домбай деген тұқымы деп 
түсінуге тура келеді, араларына үтір қойылса, домбай – құлан сияқты 
жабайы жануардың атауы болмақ, ал домбай құлан деп орындары 
алмасып келсе, «семіз, күйлі» немесе «жуан, ірі» құлан (жабайы 
жылқы) деп топшылауға болады, өйткені домбай – ноғай тілінде 
«жуан, толық» деген мағынадағы сөз: домбай – полный человек, дом-
бай таяқ – толстая палка (Ногайско-русский словарь, 1963, 101-бет).

Домбай сөзі қазіргі қазақ тілінде де бар. Түсіндірме сөздіктің тал-
дауына сүйенсек, ол: 1) нобай, нұсқа; 2) ауыспалы мағынада «сес, 
қыр, қоқан-лоқы» деген мағыналарды береді екен (ҚТТС, 3-т., 153-
бет). Мысалдар бір-ақ жазушыдан келтірілген. Бұл түсіндірмелерді 
даусыз деу де қиын. Ал көне жыр-толғаулардағы өте сирек (әзірге 
табылғаны бір ғана Шалкиізде) кездескен құлан домбай немесе 
құлан, домбай; құлан-домбай дегендегі домбай, сірә, жабайы (да-
лада шұбырып жүретін) жануардың біреуінің атауы, немесе тіпті 
құлан дегеннің екінші атауы болуы мүмкін. Жыраудың бұл сөйлемі 
– бейнелеп айтқан афоризмдік толғауы. Сондықтан, біздіңше, құлан-
домбайдың шұбыруы – ұмыт болған қолданыс болар. Демек, мұны да 
біз лексикалық бейнелі ескілік болар деп топшылаймыз.

Барым. Барым сөзі – «мал-мүлік» мағынасындағы ескілік. Бұл 
күнде бар сөзі – негізінен әртүрлі модальдық қызмет атқаратын 
сөз. Өте көп қолданылады, көптеген тұрақты тіркестерді құрайды. 
2006 жылғы «Қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігінде» өте айқын, 
барлық қолданыс үлгілері көрсетіліп, тіркестегі қолданысы сөзтізбеге 
шығарылып кеңінен түсіндірілген. Ал біздің іздеп отырғанымыз – 
бар сөзінің осы тұлғада да, барым тұлғасында да зат есім сипатында 
«мал-мүлік, байлық» деген мағынада келген фактілер. Қазақтың ескі 
өлең-жырларындағы барым сөзі – өте көнеден келе жатқан ескілік. 
Ол көне түркі тілдерінде «мал» және «мүлік» деген екі мағынаны 
берген екен (ДТС, 84). Бұл күнде жырларда кездесетін барым деген 
сөзді тәуелдік жалғаулы бар сөзі деп ойлауымыз мүмкін (кітабым, 
қолым, аяғым деген сияқты). Ал, дұрысында, мұндағы -ым – тәуелдік 
жалғау емес, сөз тудырушы жұрнақ. Оның тәуелдік тұлғасы бары-
мым болып айтылған (ДТС, 84). Осындай ескі тұлғасында қазақ жы-
раулары да қолданған:

Талқан қып алды шәрімді,
Талауға салды барымды («Алпамыс батыр»).
Падшадан барым – садаға,
Қолыңнан келсе, жәрдем ет («Қамбар батыр»).
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Бұл жыр жолдарындағы барым сөзін тәуелдік жалғаулы бар сөзі 
екен деп қаламыз, оған алдыңғы жолдағы шәрім (шаһарым) деген 
I жақ тәуелдік тұлға әсер етіп тұрады. О бастан эпосты шығарған 
жыраудың сөзі барым дегеннің «мал» және «мүлік», яғни «мал-
мүлік» деген нақты заттық мағынасын біліп қолданған. Келе-келе 
барым тұлғасының заттық мағынасы көмескіленіп, қолымда бар за-
тымды (ол кез үшін батырдың байлығы «малы» мен «мүлкі» болды 
ғой) талап алды немесе қолымда не бар, соны патшадан аямаймын 
деп тұр. Сөйтіп, барым деген туынды зат есім бар деген модальдық 
тұлғамен ауыстырылып қолданылып кеткен. Дегенмен бар сөзінің 
заттандырып қолданылғанын оның көптік жалғауымен берілгендігі 
көрсетеді:

Қатардағы нарларың,
Қазынадағы барларың,
Тәңірі берсе – менікі («Алпамыс батыр»). 
«Мал» мағынасындағы бар[ым]сөзі бар-мал[ым] түрінде 

плеонастық (бір мағынадағы екі сөз) қос сөзді де жасаған.
Жедел. «Төрехан батыр» жырында екі-үш рет жедел сөзі кездеседі:
Жеделіңнен таймайсың,
Жаратпаймын түріңді.
Төрехан бөтен кісі емес,
Мен үшін таста жеделің.
Бұл – «жанжал, ұрыс-керіс» мағынасындағы парсы сөзі. Сірә, 

түркі тілдеріне ертеде енген сөз болу керек. Бұл сөзді қазірде омо-
нимдер құрайтын тұлға деп таныған жөн. Қазіргі қазақ тілінде же-
дел «тез, жылдам, асығыс» деген мағынада жұмсалады: жедел жа-
уап берді, жедел жүріп келеді. Ертедегі жырлардың өзінде «ұрыс-
керіс, жанжал» мағынасындағы жедел омонимі сирек кездеседі, бұл 
күнде осы мағынада мүлде жұмсалмайды деуге болады, демек, ол – 
лексикалық ескіліктің бірі болып танылады.

Айбарақ. Қазақстанның батыс өңірінде ертерек кезеңдерде жасап 
өткен ақын-жыраулар тілінде:

Алпыс басты ақ орда,
Айбарағын асырып.
Төскейге тігер күн қайда? – деген жолдар бар («Ер Қармыс» //

Жыр-дария. - Алматы, 1995. - 92-бет).
Бұл жыр жолдарындағы айбарақ тұлғасының мағынасын кон-

текске қарап «айбын, айбар» деп топшылауға болады. Қазақ тілінің 
соңғы (2006 жылғы) түсіндірме сөздігінде айбар сөзін осылайша 
түсіндіріпті, ал айбарақ сөзіне «қоқан-лоқы болса» деген түсінік 
беріліп, мысалдар қазіргі жазушылардан келтіріліпті. Бұл түбірден 
жасалған айбарақтау етістігіне «әйгілеу, елге көз қылу, паш ету» 



268

деп түсінік береді. Демек, айбарақ пен айбарақтау – екеуі екі сөз 
(түбірлес емес) болып шығады. Біз талдап отырған мәтіндегі айбарақ 
мағынасы «айбын, айбат» дегенге жуық. Айбарақ жергілікті сөз 
ретінде де тіркеліпті, ол Қызылорда, Арал тұрғындарының тілінде 
«алдау, өтірік дәлел келтіру» деген мағынада қолданылады екен. 
Батыс өңірлерде жасап өткен ақын-жыраулардың қолданысында 
айбарақ-тың мағынасы бұған келмейді.

Сөз қолданыста ноғайлы дәуіріндегі әдебиетке жақын келетін 
Қазақстанның батыс өңірлерінде жасаған ақын-жыраулар бұл сөзді 
ескі (ұмыт болған) бірлік ретінде ауызға алулары мүмкін. Ноғай-
орыс тілінің сөздігінде айбар сөзі «үйдің терезесіне, карнизіне не-
месе ағаштан жасалған үй жиһазына оймыштап салынған өрнек» 
деп көрсетілген. Алпыс басты ақ орданың да карниздері (үзіктері) 
оймышталған болуы мүмкін және айбар сөзін айбарақ деп айтудың 
да орын алуы әбден ықтимал (-ақ/-ек/, -ық/-ік жұрнағы құрал-
жабдық, жиһаз, киім-кешек т.б. сияқты тұрмыстық лексикада жиі 
қолданылатын аффикс екенін ескерсек). Осылай деп түсінсек, «әсем 
өрнектерін [өзге үйлерден] асырып [көрсетіп] ақ үйді төскейге тігер ме 
екенбіз» деген тілек толғау жолдарын оқимыз. Мысалдарды көбірек 
іздеу керек. Дегенмен айбарақ, айбарағын асыру қолданыстары 
ертеректегі өлең-жырларда ескі бірліктердің қатарынан көрінеді деп 
айтуға болады.

Кезеген. Созаған. Бұл сөздер «Ер Тарғын», «Қобыланды батыр» 
жырларында кездеседі.

Кезегендей қалады,
Созағандай алады («Ер Тарғын»).
Кезегендей кезеді,
Созағандай созады («Қобыланды батыр»). 
Бірақ кезеген, созаған есімдері тіркескен етістіктерде айырма- 

шылық бар. Есім сөздің мағынасын өзі тіркескен етістіктен түсініп 
тануға болатыны белгілі. Сірә, кезегендей кезеді, созағандай соза-
ды дегенге қарағанда, кезеген, созаған сөздері көреген, қашаған, 
жатаған деген сияқты етістік түбіріне -е+ген/-а+ған жұрнақтары 
жалғанып, сол қимылдың тәндігін білдіретін сөз болуы мүмкін, 
көреген – «көре білетін, көргіш», созаған – «созғыш (айталық, садақ 
оғын жақсы созатын), кезеген – «садақты, оқты кезеп атқыш» де-
ген сияқты мәнді білдіреді деп топшылауға болар ма еді? Сірә, бұл 
тіркестер – өте ертеден келе жатқан көркем шаблондар болуы да 
мүмкін. Заман өте қолданысы сиреп, мағынасы күңгірттене келіп, 
өзге етістіктермен ауысып, «Ер Тарғын» жырындағыдай «кезегендей 
қалады, созағандай алады» болып өзгеріп кетуі де мүмкін. Қайткен 
күнде де, созаған мен кезеген – ескі тұлғалар. Әрине, бұл сөздердің 
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осы күнгі түсіндірме сөздіктерде берілген мағыналары («1) кезбе, 
қыдырымпаз; 2) толарсақ сүйек») біз талдап отырған сөздерге еш 
қатысы жоқ.

Ауан су. Су сөзімен келген ауан сөзі тек қана ескі өлең-жырларда 
кездеседі, бұл күнде көрсетілген тіркес қолданылмайды, қазіргі 
оқырманға мағынасы да түсініксіз. Ауан су – қандай су? Бұл тіркестің 
екі сөзінің де мағыналары ескі. Бұл жердегі су – өзен дегеннің ва-
рианты. Ертедегі қазақ өлең-жырларының барлығында дерлік су сөзі 
жеке тұрып та, әртүрлі эпитеттермен келіп те өте жиі қолданылған. 
Эпостық жырлар мен XV-XIX ғасырларда жасап өткен ақын-
жыраулар үлгілерінде су және өзен сөздері поэтикалық символ, ол 
– алдымен туған жердің символы, одан қалды тіршіліктің, бейбіт 
өмірдің символы.

Су – көне түркілер тілінде де, ноғайлы дәуіріндегі ноғай, қазақ т.б. 
тайпалар тілдерінде де өзінің негізгі мағынасымен қатар (су – вода), 
«өзен» деген мағынаны берген. Жырлардағы ауан су – «терең өзен»:

Ауан, ауан, ауан су,
Ауандап үлкен балық жүзген су («Ер Тарғын»).
Ауан түбірінен етістік те жасалған: Ауандап үлкен балық жүзген су. 

Ауандап жүзу – «тереңдеп жүзу». Түсіндірме сөздікте ауандау етістігі 
«еркінсу, шарықтау» деп түсіндірілген (топшылаған). Мәнмәтінге 
қарасақ, «шарықтау, еркінсуден» гөрі тереңдеп (яғни тереңде) жүзу 
екені көрінеді.

Ауандап жүзген нән балық,
Басын соғып қайраңға,
Ит пен құсқа жем болар, – дейді.
«Тереңде жүретін (жүзетін) үлкен (нән) балық тайызға (қайраңға) 

шықса, басын соғып алады» деген астарлы ой айтылады.
Бұл күнде ауан сөзі – Қазақстанның батыс өңірінде – Атырау, 

Маңғыстау тұрғындарында, Еділ, Жайық сияқты терең, үлкен «сула-
ры» бар өлкелерде мағынасы ауысып, «су сақтау үшін қазып жасалған 
шұңқыр» дегенді білдіретін диалектизм. Эпостық жырлар мен XV-
XIX ғасырларда жасап өткен ақын-жыраулар үлгілерінде су («өзен») 
және өзен сөздері – поэтикалық символ, одан қалды, тіршіліктің, 
бейбіт өмірдің символы.

Сөйтіп, ауан – лексикалық ескіліктердің бірі. Көрсетілген мағы- 
насы бұл күнде ұмыт болған. Мағынасы күңгірттеніп, ұмыт болған 
сөздер көбінесе поэтикалық элемент (амал) болып жұмсалуға бейім 
тұрады. Мұндай амалдың бірі – қайталама амалы: ауан, ауан, ауан 
су дегенде ауан үш рет келіп, жыр жолы тұтас бір поэтизмге айна-
лып тұр. Бұл қатарға «Алп, алп, алп басқан арабы торым өзіңсің» 
(Шалкиіз) немесе Салп, салп, салпыншақ анау үш өзен, Салуалы 
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менің ордам қонған жер (Қазтуған) сияқты жыр жолдарындағы 
қайталама тізбектерді қосуға болады. Бұларда да алп, алп, салп, салп 
дегендер – мағынасы күңгірт (түсініксіз), тек белгілі бір стереотиптік 
құрылымда кездесетін сөздер. Ауан деген сөздің мағынасын 
іздегеніміз сияқты, алп, алп, салп, салп-тардың сыры ашылар. Олар 
– мүмкін, ауан сияқты өз алдына толық мағынасы бар лексикалық 
бірлік емес, еліктеуіш сөздер болуы да ықтимал, бірақ соңғылар да 
қайталанып жұмсалып, белгілі бір стильдік (көркемдік, эмотивтік) 
немесе ырғақтық, өлшемдік қызмет атқарып тұрғаны белгілі.

Аббар көшу. Бұл тіркестің мағынасы мәнмәтінге қарай топшы-
лап түсіндіріліп жүр. ҚӘТС-де аббар көшу – «суыт көшу, сыпы-
ра көшу» деп түсіндірілсе, ҚТАС-де «ұзақ көшу» деп танытылып-
ты және мұны Қытай қазақтарының ерекшелігі деп тіркепті, ал 
келтірілген мысал Шалкиізден, XV-XVI ғасырлардағы ноғайлы 
циклінің үлгілері екені белгілі. Демек, аббар көшу Қазақстанның ба-
тыс аймақтары тұрғындарының тілінде сақталса – бір жөн, ал Қытай 
қазақтары тілінің жергілікті сөзі болып танылуы неғайбіл. Бұл – сірә, 
Шалкиіздерді оқып отырып, жобалап топшылай салған таным болар. 
Аббар сөзінің мағынасы түгіл, өзін не көне түркі тілдері сөздігінен, 
не арабша-қазақша, парсыша-қазақша сөздіктерден таба алмадық. 
Аббар – шеттілдік сөз екені даусыз, бірақ нақты тұлғасы (сыртқы 
түрі – айтылуы, жазылуы) қандай дегенді іздестіру керек болады. 
Бүгінгі қазақтар оқитын ескі өлең-жырлардың ішінде тек Шалкиізде 
кездесетін сөз. Демек, ертеректегі ноғай тілінде қолданылуы мүмкін, 
не біздің күнімізге тұлғасы өзгеріп, мағынасы күңгірттеніп жеткен 
қолданыс болуы ықтимал.

Асмар ету. Шалкиіз жырау әміршісі Би Темірге алыс жолға (Мек-
кеге) кетпе, ел-жұртыңды иесіз қалдырма деп толғағанда:

Жүк тиесең кетерсің...
Етектеп жиған көп халқың
Сұлтан ием, кімге асмар етерсің, – дейді.
Будагов асмарламақ сөзін түрік тілінде «поручить, рекомендо-

вать, заказать» деп түсіндіреді (Л.З.Будагов, Сравнительный словарь 
турецко-татарских наречий. - Т.I. - Санкт-Петербург, 1869. - С.55). 
Сірә, оғыз-қыпшақ ру-тайпалары Сырдарияның төменгі ағысында 
араласып жүріп-тұрған кездерінде (XI-XIII ғасырлар) қыпшақ 
тілдеріне оғыздық сөздердің енуі және керісінше процестер болғаны 
даусыз. Соның бір көрінісі – ноғайлық дәуір үлгілерінің тілінде ас-
мар сияқты сөздер орын алып сақталып қалғаны. Бұл сөз әзірге біздің 
тапқанымыз тек Шалкиіз жырларында ұшырасады, «тапсыру, аманат 
ету» деген сөз мағынасында келеді. Қазақ тілінде қолданылмайды, 
демек, бөгде тілдік көне қолданыс болып танылады.
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Ағыну. «Қобыланды батыр» жырында:
«Әуелі, Құдай, ағындым,
Ата-анамды сағындым», – деген жолдар бар.
Бұл сөз қазақ тілінің қазіргі түсіндірме сөздіктерінде тіркелмепті 

(көрсетілмепті). Тек «Қазақ тілінің аймақтық сөздігінде» ағыну сөзін 
Қытай қазақтары тіліндегі диалектизм деп көрсетеді де, мысалға 
«Қобыланды» жырынан алынған жоғарыдағы жолдарды береді, 
мағынасын «жалыну, жалбарыну» деп көрсетеді. Ағыну етістігінің 
мағынасы мәнмәтінге қарағанда, «сыйыну» немесе «шағыну» деген-
дерге саятын сияқты. Сөздің этимологиясын қарастырғанда, ағы> 
ағыла-> йығла-> йыла-> жыла- деген тұлғаларға барып тіркелмес пе 
екен деп ойлауға болады (Э.В.Севортян. Этимологический словарь 
тюркских языков. - М.: Наука, 1974. - С. 80-81). Ол күнде ағындым 
сөзі «Құдайға жалындым немесе сағынышымды айтып шағындым, 
тілек айттым» дегенді білдіретін болып шығады, өйткені жырдың 
бұл екі жолы – Қобыланды баланың зынданда жатқанда айтқан сөзі. 
Демек, тұтқын бала әуелі Құдайға шағынғанын, содан соң ата-ана-
сын сағынып жылағанын айтқан сияқты. Бұл – әзірге жорамалымыз. 
Іздестіре түсу керек. Ал Қытай қазақтарының жергілікті ерекшелігі 
деп тану – қисынсыз, өйткені сол өңірдегі сөйлеу тілінен не көркем 
әдебиетінен мысалдар жоқ.

Лағу (Ылағу). Бұл сөз «жорту, аттану, жөнімен бет алу» дегенді 
білдіретін сияқты.

Аламан тегін алсын деп,
Олжа болып қалсын деп
Түн ішінде лақтым (Батырлар жыры).
Жасы алпысқа келгенде,
Әкем қайда ылақты («Ер Қосай»).
Бұл жыр жолдарында ылағу деген қимыл-әрекеті «жөнсіз бет 

алу, адасу» емес, «белгілі бір мақсатпен аттану, жортуылдау» де-
ген мағынада беріліп тұр. Бұл сөйлемде Ер Бөкшенің баласы – Ер 
Қосайдың сұрағы мен әкесінің жауабы айтылған. Ер Бөкше, әрине, 
бір жаққа бетімен адасып кеткен жоқ, жорыққа аттанған. Қазіргі 
қолданыста лағу (ылағу) сөзінің мағынасы жоғарыда көрсетілгеннен 
бөлек («басқа жаққа бетімен кету, адасу» және «не болса соны айту, 
бос сөйлеу» – ҚТТС, 7-том, 48-б.). Қазақтың өлең- жырларында, 
әсіресе батырлар жырларында ұрыс-соғысқа, шабуыл-жорыққа 
қатысты мағынасы бар етістіктердің варианттары, синонимдері, 
метафоралық тұлғалары едәуір көп екені байқалады, сондықтан 
бірқатар сөздердің бұл күнде өзімізге айқын мағыналарынан өзгеше 
мағынада жұмсалған етістіктердің ескі қолданыстар болып көрінуі 
заңды. Әрине, бұндай етістіктердің осы күнгідей мағынада жұмсалуы 
да аз кездеспейді. Мысалы:
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Гүмпілдеген көп қалмақ
Алды-артына ылақты? («Ер Қосай», 24, 25). 
Бұл жерде ылақты сөзі «бет-бетімен қашу», «айдалаға кету» 

дегенді білдіреді.
Айдындықтай. Қазақ тілінің сөздіктерінде бұл сөз жоқ. 

Мағынасын да бірден тап басып айтып беру қиын. Бұл тұлға XV-XVI 
ғасыр ақын-жырауларының тілінде кездеседі. Доспамбет жырау:

Қосақай, Қосай, Ер Досайдың анасы:
Хан қызындай сұлтанның 
Айдындынтай ақ білегін жастанып...
Омыраудағы он түймесін ағытып,
Кейінгі қалған көпекке
Қалай да белін шешті екен! – дейді. 
Бұл жолдарда бірнеше ескілік бар: айдындықтай, білек, сұл- 

тандайын, көпек. Бұл жерде біз алғашқы айдындықтай сөзін 
талдайық. Сөз түбірі – айдын. Ол орта ғасырлардағы түркі жазба 
ескерткіштері тілінде «жарық, жарқыраған анық, ашық, айқын» де-
ген мағыналарда жиі қолданылған. Сірә, бұл айдын сөзінің о бастағы 
денотат мағынасы болар. Түбірге -ды жұрнағы жалғанып, адамның 
жағымды бейнесін сипаттайтын эпитет ретінде қосымша (коннотат) 
мағынада да жұмсалған.

«Қыз Жібек» лиро-эпосын жырлаушы жырау бас кейіпкерін ай-
дынды туған Қыз Жібек деп суреттейді. Орақ батыр туралы жырда 
кейіпкер Айдынды Орақ, айлы Орақ, Айбалтасы қанды Орақ болып 
аталады. Айдынды Жібекте, айдынды Орақ та «нұрлы, сәулетті» 
деген мағынада суреттеліп тұр. Нұр – күннің ашық сәулесі, ол ақ 
сөзінің семантикасына жақындайды. Ақ жүзің аппақ екен атқан 
таңдай деген өлең жолдарындағы эпитет мағынасы атқан таң, 
одан таңның нұры, бұдан ашық, әрі қарай аппақ жүз болып өрбіген, 
яғни семантикалық қозғалысқа түскен. Демек, айдын/ айдындық 
тұлғалары – қазақ тілінде поэтикалық бірлік болып қалыптасқан ескі 
сөз.

Айдындық сөзі оғыз тілдеріне тән. Түрік тілінде айдынлық сөзінің 
екінші сындық мағынасы – «ақ, аппақ». Қазақ тілі үшін бейтаны-
стау айдындық деген есім сөзге -тай теңеу жұрнағын жалғап, «ашық 
нұрдай>аппақ>ақ» (білек) болып мағынасы жылжыған. Ақ, аппақ – 
сұлулықтың символы, ол айдындықтай деген ескілік сөзбен қатар 
айтылып, эстетикалық әсері күшейтілген. Мұндай тәсіл – қазақ 
тілі үшін кәнігі дағдылы құбылыс екендігі белгілі. Сөйтіп, туыс 
түркі тіліне тән айдындық сөзінің айдындықтай ақ білек болып 
қолданылуы – семантикалық ескіліктің бір көрінісі болып танылады.
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«ЕДІГЕ БИ», «ЕДІГЕ БАТЫР», «ЕР ЕДІГЕ» ЖӘНЕ БАСҚА 
ДА ЕДІГЕ ТУРАЛЫ ЖЫРЛАРДАҒЫ ЕСКІЛІКТЕР

Лексикалық ескіліктерді жинауда біз Едіге есімімен келетін 
жырларға ерекше назар аудардық. XIX ғасырдың орта тұсында 
әкелі-балалы Шыңғыс пен Шоқан Уәлихановтар ел ішінен жаз-
дыртып алған «Едіге батыр» атты жыр нұсқасы – Шоқанның айту-
ына қарағанда, батырлар жырларының ең әрідегісі де, ең көркемі 
де болатын. Кез келген жырдың варианттарын (нұсқаларын) салы-
стыра қарағанда, көнелігі мен көркемділігін анықтайтын бірден-бір 
көрсеткіш – оның тілі екендігі белгілі. Едіге туралы жырға ерекше 
көңіл бөлген Шоқанның тануы бойынша, қолына түскен нұсқа XV 
ғасырда пайда болған. Содан бері ауызша да тарап, хатқа да түсіп 
отырған. Жыр ноғайлық ортада туған. Кезінде Алтын Орда мен 
кейінірек Ноғай ордасын мекендеген «ноғайлының ауыр жұрты» 
ру-тайпалар одақтары, кейін түркі халықтары болып қалыптасып, 
бөлініп кеткендер бұл жырды ортақ мұра ретінде өздерінше жырлап, 
өз дүниесі санап иемдегендері де айтылып келеді. «Едіге» жырының 
сондай иесінің бірі – қазақ халқы.

Демек, Едіге туралы жырдың XV ғасырларда дүниеге кел-
ген нұсқасы, біріншіден, ең әрідегісі және ноғайлы жұртында 
туғандықтан, жыр мәтінінде біраз ескіліктер, қазақ тіліне жат 
бөгделік элементтер (жеке сөздер, сөз тіркестері, морфологиялық 
амалдар, бірді-екілі фонетикалық өзгешеліктер) сақталған. Әрине, 
Едіге туралы жырдың XIX ғасырдағы қазақ жұртына жеткен нұсқасы 
– ең тұңғыш ноғайша жырланған түрі емес, қазақша жырланған түрі, 
өйткені о баста барлық лингвистикалық параметрі жағынан бір-
біріне өте жақын қазақ пен ноғай тілдерінде сөйлеп, жыр жырлаған 
бабаларымыз Едіге туралы аңыздар мен жырларды өз тілдеріне оңай 
үйлестіріп, үндестіріп алған. Жырдың жалпы арқауын сақтап кейінгі 
ғасырларда өздерінше жаңа нұсқаларын ұсынушылар жырды таза 
қазақшалап үлгергені байқалады. Бұларда ескі сөздер мен тіркестер, 
кәнігі поэтикалық сөз-образдар жоққа тән.

Біз «Шоқан нұсқасы» деп атап отырған жыр мәтінін Шоқанның 
әкесі – Шыңғыс Уәлиханов ел ішінен жырдың үш нұсқасын жаз-
дыртып алады: әуелгісін Аманқарағай болысындағы қыпшақ ау-
лында тұратын қазақ Жұмағұл ақыннан, 2-нұсқасын жергілікті өзге 
жыршылардан, үшіншісін Арыстанбай ақынның айтуымен қағазға 
түсіртіп алады. Шоқан үш нұсқаны салыстыра отырып, бір жыр етіп 
тұтастырып, 41 беттік қолжазба дайындайды. Оны Ахмет деген кісі 
жаңадан мұқият көшіріп береді. Шоқан орысша аудармасын жасай-
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ды, кейбір түсініксіз сөздерге көңіл аударады, өз танымын береді. Бұл 
мәліметті проф. П.М.Мелиоранский «Алғы сөзінен» алып келтірген 
фольклортанушы ғалым Оразгүл Нұрмағамбетованың «Едіге батыр» 
атты жинақтың 1996 жылғы басылымына жазған «Түсініктемесі» 
бойынша келтіріп отырмыз (Едіге батыр. - Алматы: Ғылым, 1996. 
- 352-бет). Бұл жыр Шоқан Уәлихановтың шығармалар жинағында 
1-рет Н.И.Веселовский редакциясымен С.-Петербургте 1904 ж. 
«Идиге джиръ» деген атпен орыс тілінде жариялаған (Записи Им-
ператорского Русского Географического общества. По отделению 
этнографии. - Т. XXIX. -СПб., 1901). Ал «Едіге» жырының Шоқан 
нұсқасын қазақ тілінде алғаш рет 1905 жылы белгілі орыс ғалымы, 
шығыстанушы, қазақ тілін зерттеуші проф. П.М.Мелиоранский ба-
стырып шығарады. Қолжазбаны редакцияламайды, сол жазылған 
күйінде жарыққа шығарады (бұл, сөз жоқ, өте дұрыс әрекет болып 
саналады, ескі жазбалардың тілін, құрылымын, стилін, тіпті емлесін 
зерттеуде редакцияланбаған мәтіндердің мәнінің орасан зор екендігі 
белгілі).

Біздің бұл жұмыста ескі сөздер мен тұлғаларды зерттеу нысаны 
етіп отырғанымыз – жырдың «Шоқан нұсқасы», осы 1905 жылғы ба-
сылым мәтіні.

Проф. П.М.Мелиоранский жырдың Шоқан нұсқасын жариялағанда 
көп жұмыс істеген, атап айтқанда, Шоқаннан қалған қолжазбаны 
мұқият зерделеп сипаттап берген және едәуір көлемді алғы сөз жа-
зып, жыр мәтінінің қолжазбаларын кімдер жазып бергені, оның 
тұтастырылған (бір нұсқа етіп біріктірілген) ең соңғы көшірмесін 
Шоқанның өзі қарап, кей тұстарын түзеткенін, бірақ бұл түзетулердің 
кейде қаламмен, кей жерінде қарындашпен жазылғандықтан, дұрыс 
айырып тани алмағандығын және Шоқанның өзі де қолжазбаны 
әбден мұқият қарап, түзетіп үлгермегенін айтады. Шоқанның 
қолында жырдың жоғарғы үш қолжазбадан өзге тағы бір нұсқасының 
жазбасы болғандығын және ең көңіл аударарлық жайт – жырдың үш 
қолжазбадағы нұсқаларын жинақтап, (бір нұсқа етіп құрастырған кез-
де жасаған түзетулері мен қоспаларын Шоқан осы бізге (Мелиоран-
скийге де) беймағлұм тағы бір қолжазбадан (варианттан) алмады ма 
екен деген жорамал айтуы, қолжазбаның емлесі де нашар екендігін, 
мұнда ортаазиялық түркі жазба дәстүрінің емлесі (шағатай немесе 
Мелиоранскийдің айтуынша, «татар әдеби емлесінің» («татарского 
литературного правописания») ізі (ықпалы, үлгісі) айтарлықтай орын 
алғанын айтады. Ең басты байқағаны – жыр тілінің қазақтың таза 
халықтық тілінен өзгеше екендігі. Осы жерде П.М.Мелиоранский 
«Едіге» жыры қазақ ортасында емес, ноғайларда туған деген пікірін 
ашық айтады. Сондай-ақ жырда көптеген түсінігі қиын ескі сөздер 
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(древние слова) бар екендігін көрсетеді де осы басылымның «Глос-
сарий» деген бөлімінде бұндай сөздердің мағынасына жүгіндіреді. 
Ол үшін, әрине, бірнеше жыл бойы қазақ тілін арнайы зерттеп, 
грамматикалық құрылысын жазған ғалым өзінің білім-танымын 
пайдаланады, дегенмен қазақтардың өзіндей барлық сөздерді 
түгел игеріп болмағандығын сезіп, кейбір сөздердің мағынасын 
түсіндіруді 1903/1904 оқу жылында С.Петербург университетінің заң 
факультетінде оқып жүрген төре әулетінің өкілі – Жиһанша (Жанша) 
Сейдалиннен сұрайды. Ол филолог не жазушы болмағанмен, кейбір 
сөздердің қазақ тілінде мағынасы мынадай деп бар көмегін береді. 
Жырда кездесетін қазақ тіліне тән емес, қазақтарға түсініксіз бо-
лып келеді деп тапқан сөздерді берген «Глоссарийінде» Ж.Сейдалин 
түсіндірмесін жасаған бірліктерге С. деген белгі қойған. Сөйтіп, 
проф. П.М.Мелиоранский түсіндірмесін жасаған сөздер мен сөз 
тіркестері мыналар:

Абтарқа. В тексте написано раздельно аб тарқа. Волнение взбу-
дорожка. С. Стих неясен.

Ыбын-сыбын. С. Сообщил нам, что это звукоподражательное 
слово для обозначения шопота.

Арбаң. С. знает глагол арбаңда, которым обозначают ход лошади, 
когда она впопыхах не знает с какой ноги начать. Судя по этому арбаң 
должно обозначать «переминяющийся с ноги на ногу».

Әлпештеб. По переводу Ч.Валиханова от әлпештемек «лелеять», 
в тобольском наречии есть слово албастақ «даром, бесцельно».

Ұшан6. Перевод Ч.Валиханова «неперелетимое, огромное, пепе-
релетное» едва ли правилен. С. предложил читать үшөн, сообщив 
нам, что так называются три моря, омывающие вселенную. Едва ли 
однако не лучше понять ұшан, как «судно, корабль, лодка».

Ұшығыб. Вероятно от глагола ушықмақ выскочить (о прыщике и 
т.п.), но в словарях находим только ұшық «пузырьки, прыщики и т.п.

Оқия. По всей вероятности это испорченное арабское оқиға, в 
значении, которое мы находим в словаре Дози. По нашему контексту 
«пророчество, откровение, ясновидение».

Өкіл. Крик, пение, стон. Ср. у Л.Будагова глагол ең(к)ілдемек кри-
чать со слезами и дрожащим голосом, рыдать.

Ойлықты. Ойлықмақ «призадуматься» (С.)
Бастұр – кошма, образующая стену шатра (кибитки) (С.)
Баттауық – низкое топкое место, прибрежи (С.). Вероятно в свя-

зи с глаголом батмақ.
6 ұ, о, ө дыбыстарынан басталатын сөздердің а дыбысынан басталатындар 

қатарында берілуі – олардың жазылуда басқы таңбасы әліп (ا) екендігіне байланысты.
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Байалыш – какое-то растение (перевод Ч.Валиханова).
Байыб – испорченное персидское слово – «брод». Байыбына бар-

мады – он не пошел по его броду» значенит «он не согласился с его 
доводами, словами».

Бұғжын. По переводу С.Валиханова «полынь». Нам это слово не-
известно.

Бұрұлчыдан – от бұрұлшы «любящий завораживать с норовом.
Бөктерлей. По объянению С. «спеша». Ч.Валиханов перевел всю 

фразу «я возврашаюсь в мои родные горы».
Бұлқыған. Ч.Валиханов понимал это слово как «блестящий».  

С. предложил «гибкий», может быть сродни приводимому в словорях 
«былқымсақ, кокетливый».

Буыршын. По контексту скорее всего «верблюдица». В джага-
тайском есть слово буырчин, означающее самку разных животных и 
птиц. С. – «молодой верблюд – самец»

Бейдамақ – персидс. не имеющий претензии на что, свободный, 
беззаботный от чего.

Төс аршынды. Төс арсынды. Ч.Валиханов переводит «полногру-
дая», буквально «с аршинною грудью». С. говорит, что слышал это 
выражение в применении к замужной женшине в полном расцвете. 
В одной ногайской поговорке о дочери богача говорится «төс арсын-
ды».

Түгей. Ч.Валиханов переводит «заводная (лошадь) в смысле за-
пасная, служащая на подставу, на стр. 257 примеч. 4 он передает то 
же выражение через «парный» ср. алтайское слово төөй, той, «рав-
ный, одинаковый, чет, парный».

Жапырала, судя по контексту значит «озеро», может быть вместо 
конечного -ла лучшие читать -лар (примета множеств. числа).... ве-
роятно испорчен.

Жақталы. По переводу Ч.Валиханова «с вышивкой» или «выши-
тые», слово жақта «вышивка» нам вообще неизвестно.

Чарп – в сочетании чарп келмес вероятно значит «не погнется». 
См. Словарь Л.Будагова.

Чаулық – по контексту как кажется какой-то ударный инструмент, 
которым подают сигнал.

Шорама – прислужник, дружинник.
Шүйгін – свежевыросший (о траве). Может быть в связи с глаго-

лом шүймек «метать, спускать (сокола)». Ч.Валиханов едва ли пра-
вильно перевел түйгін шөп через «пахотные нивы».

Саһар. Эпитет верблюда мерина, значение неясно. С. предложил 
читать сап-сары «желтый».
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Сырыппай – эпитет кулана. По начертанию близко к персидскому 
шерпай «с ногами как у льва». В.А.Жуковский предложил нам читать 
сымабтай «с ногами как ртуть». 

Сыңқылдасыб. Несомненно от корня сың, «стук, звук, визг + 
суфф. -ылда взаимн. залога». Мы переводим по контексту «хохоча 
друг с другом».

Сұб – высокий, длинный, тонкий.
Сыпырасын. По толкованию с «чисто выметающий» во значении 

«говорящий всю подноготную, говорящий все начисто».
Сылықты. С. сообщил нам, что есть глагол сылықмақ «соеди-

ниться, совокупиться».
Қапийа (қапия). По всей вероятности искаженное арабское хафйе 

в смысле чего-то непонятного, темного, скрытого. 
Қыдырауда, ниже қыдырада. По переводу Ч.Валиханова «шутя 

часто». С. перевел нам «не особенно напрягаясь», вероятно в связи с 
глаголом қыдырмақ.

Қызылғақ – выбоина, место разбитое дождем.
Қосалұқтаб – Ставя парами? От незначегося в словарях глагола 

қосалұқтамақ.
Қушық – узкий (о заде лошади, о груде человека).
Қуыртыб – С. переводит «стемясь», хотя нам это представляется 

несколько сомнительным. См. арбаң.
Профессор П.М.Мелиоранский қазақ тілінде түсініксіз деп тапқан 

сөздерге берген түсіндірмесін біз жырдың 1905 жылғы араб жазуы-
мен шыққан басылымының өзінен алып, «Глоссарий» деген бөлігін 
көшіріп беріп отырмыз (Записки Императорского Русского Геогра-
фического общества по отделению этнографии. Приложение к тому 
XXIX. Сказание об Едигее и Тохтамыше. Киргизский текст по рукопи-
си, принадлежащей Ч.Ч.Валиханову. Издал проф. П.М.Мелиоранский. 
Санкт-Петербург. Типолитография И.Боранганского К°, 1905. - 
С.19-23). Глоссарийді еш өзгертпей, сол қалпында (орыс тіліндегі 
түсіндірмелерді) түгел беріп отырған себебіміз – біріншіден, жыр 
мәтінін жариялауда ғалымның қазақ тілін зерттеп танудағы еңбегін, 
ғылыми ізденістерін көрсету болса, екіншіден, біз сөз етіп отырған 
1905 жылғы басылым бұл күнде кітапханалардың кейбірінің ғана 
сирек кітаптар қорында кездесетіндіктен, екінің бірі керек сәтте 
«Едіге» жырының қазақ тілінде тұңғыш жарияланып отырған Шоқан 
нұсқасын тауып оқи алулары қиынға соғатынын ескердік.

Шоқан қолжазбасын («Едіге» жырын) жарыққа шығарған атақты 
түркітанушы, үлкен ғалым проф. И.М.Мелиоранскийдің жоғарыдағы 
30 шақты сөзді теріп алып түсініктеме берудегі мақсаты – жыр 
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тіліндегі ескіліктерді зерттеу (таныту, түсіндіру) емес, қазақ тіліне 
жат (түсініксіз) деген бірліктерді ғана айқындау болғаны белгілі. 
Ал түсініксіз сөздердің ішінде мағынасы ұмыт болған көнелері де 
(ескіліктері де), бөгде тілдік сөздер болуы да, тіпті қате жазылып, 
қате оқылып, қате түсініліп (не түсіндіріліп) жүргендер де болула-
ры мүмкін. Бұлардың бірқатары XX ғасырдың басындағы қазақ 
оқырмандары үшін де, қазіргі қазақ жұртшылығы үшін де әбден 
түсінікті, қазақ тілінде бұрыннан бар сөздер екенін айтуға болады. 
Мысалы, әлпештеу, арбаң-арбаң жүгіру, баттауық, баялыш, тау-
ды бөктерлеп жүру, буыршын, шүйгін, сыңқылдау, қушық сөздері – 
күні бүгінге дейін қолданыстағы бірліктер. Олардың кейбіреулерінің 
XX ғасырдың басына дейінгі қазақ-орыс, орыс-қазақ сөздіктерінде 
не Л.Будагов, В.В.Радлов сияқты ғалымдардың қазақ лексикологи-
ясына қатысты жарыққа шыққан еңбектерінде кездеспеген болуы 
мүмкін. Ал Ж.Сейдалин берген түсініктердің барлығын дәл дұрыс 
деуге де болмайды, өйткені ол филолог не жазушы емес, әрине, ана 
тілінде ауызданған, балалық шағы мен оқуға (Петербургке) келген-
ге дейінгі жастық шағын қазақ ортасында, өз жұртында өткізген жас 
жігіттің қазақ тілін жақсы білгенімен, көмектесуге деген ықыласы 
зор болғанымен, ескі жырдағы көптеген сөздің, әсіресе күнделікті 
сөйлеу тілінде көп айтыла бермейтіндерінің мән-мағынасын тап ба-
сып айтып беру – оған оңай шаруа болмағаны анық.

Әрине, қазақ тілін арнайы зерттеп, оған қатысты ғылыми-танымдық 
еңбектер жазып жүрген орыс ғалымы П.М.Мелиоранскийдің 
«Едіге» жырындағы сөздердің қайсысы XX ғасырдың басында қазақ 
қауымында қолданыстағы бірліктер екенін, қайсысының түсініксіз 
екенін мүлтіксіз білуі мүмкін емес еді, бірақ соның өзінде де ескі 
сөздердің едәуір тобын дұрыс тауып, түсіндірмелерін бергеніне және 
оғам көмектескен қазақ оқыған азаматы – төре Сейдалиндер ұрпағы 
Жиһанша Сейдалинге бүгінгі біздер мейлінше разымыз. 

Ал біз болсақ, «Едіге» жырының әуелі Шоқан нұсқасындағы ең 
алғашқы басылымының мәтінінде кездесетін лексикалық ескіліктер 
– жеке сөздер мен тұрақты сөз тіркестерін және қазақ тіліне тән 
емес фонетикалық-морфологиялық өзгешеліктерді теріп, олардың 
мағынасын, «сүйегін» (генезисін), жырда орын алу себептерін тал-
даймыз, айқындаймыз, түсіндіреміз.

Ең алдымен, ескі (көне және ескірген) жеке сөздерді көрсетсек, 
олар (әліпби тәртібімен): айлану, алдырту, алғаштан, ал иіндік/
ал ендік, арасат оты, аршынды/ арсынды, аршындану, асу жер, 
байдалы ту, бартал тарту, божыған, бұғай/боғай ұғыл, Еділ мен 
Жайық, ел-күн, желге бұлғану, жолалап кету, жұрт сұрау, кедей(ім), 
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кедқұдайым, кіс, қасқайлау, қоллық, құрлау/қорлау, қосалықтап 
отау тігу, қыдыра/қыдырау, ойлықты, өкіліне түспеу, өтіл сұрау; 
нәмарт, сарымақтай азулы, сөзлеу/сөзлесу, сұб бөрікті, сұб аяқты, 
сұм жырау, сылықты, тобышақ, тоғысу, толықсыма тұнық су, то-
герек, шәуілжіге қағу, шому, үкем.

Бұл тізімдегі сөз тіркестері түсініксіз: олардың бір компонентінің 
білдіретін мағынасы күңгірт тартқан. Бұлардан басқа бір алуан 
сөз тіркестерінің семантикалық-синтаксистік бітімі өзгеше болып 
келеді. Бұларды түсіну қиын емес, мағыналарын мәнмәтінге қарап 
топтастыруға болады. Өйткені тіркестің екі компоненті де түсінікті, 
тек бітімі өзгеше. Мысалы, оқуда тұрды (оқыды, оқып жүрді), толғап 
салды (толғап берді, толғады), ақыл ойлады (ойлады), екі тізін жа-
уыртты (екі тізесін жауыр етті), көкірегі жаулы өссін деп (көңілі 
жауыға білсін, жауығып үйренсін деп), қызға тиді (көзі түсті), бота 
екенінде жоғалтып едім (бота кезінде), атан екенінде танып тұрмын 
(атан болғанда танып тұрмын), сөзден жығылды (сөзден жеңілді), 
жұртын сұрап тұрды (билеп тұрды) деген тіркестердің мағынасын 
оларды құрастырып тұрған сөздердің мағынасына, дәлірек айтсақ, 
оларда бар қосымша семаларына (мағыналық реңктеріне) қарап оңай 
тануға болады: оқуда тұрды; оқу түсінікті, ал тұру етістігінде болу 
семасы бар, демек, оқуда болды, оқып жүрді деп бірден қабылдаймыз, 
сол сияқты қызға көзі тиді дегенді де мәнмәтінге (айналасындағы 
сөйлемдерге) қарап және тиді сөзі мен түсті сөзін бір-біріне 
жақындастыратын ортақ сема бар, толғап салу (айтып беру). Мұндай 
өзгешеліктерді «ескілік» статусына апарып тұрған белгі – олардың 
осы құрамында бұл күнде қолданылмайтындығы. Бұлардағы сөздер 
ескі емес, тіркесімдік құрылымы (пішіні) өзгеше, ол өзгешеліктің 
бірқатары ноғай не ноғай ордасындағы басқа түркі халықтарының 
айтылу (жұмсалу) дәстүріне қатысты екендігі көрінеді. Ал бейдамақ 
болу (күдер үзу), төре тимеу (дауда жеңілу), ноғайлының ауыр жұрт 
(үлкен ел, халқы (ру-тайпалары) көп жұрт (байтақ), Шоқан қазақтар 
өзінің батырлар жырларында Алтын Орданы «ноғайлының ауыр 
жұрты» деп атаған дейді (Ч.Ч.Валиханов. - Т. 1. - 121-бет), бартал 
тарту (көшкенде көлікке жүк арту), асу жер (?), ерні желге бұлғану 
(ерніне жара (ұшық) шығу), торылы жылқы (?), шәуілжіге қағу (?), 
байдалы ту (?), қоллық/қулық (?) шығу (?) сияқты тұрақты тіркестер де 
– ескіліктер қатарында. Олар да бұл күнде жақша ішінде көрсетілген 
мағынада жұмсалмайды. Бұл тіркестердің құрамында сөздердің 
біреуі бейтаныс бірлік болып келеді (бейдамақ бартал, асу, шәуілжі, 
байдалы т.б.) не тіркестің нақты қай мағынада қолданылғанын бірден 
тап басып айту қиын. Демек, оларды түсіндіру керек. Ал жоғарыда 
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жақша ішіне сұрау белгісі қойылған тіркестердің мағынасын әзірге 
таба алмадық. 

«Едіге» жырының Шоқан нұсқасында кездесетін бір алуан  
тұлғалық өзгешеліктер (қазіргі қазақ тіліне тән емес) және бар. Бұл 
жердегі «тұлғалық» дегеніміз – фонетикалық бітімі мен морфо- 
логиялық тұлғалануы (септелуі, жекеше-көпше тұлғалануы, шылау- 
лардың меңгерілуі т.т.) қазақ тілінен өзгеше берілген сөздер мен 
тіркестер. Олар: қазақ тілінде сусымалы л, ң, р дыбыстары түсіп 
қалған сөздерде сақталған тұлғалары: қоңғыр қаз, олтұрды, ерді 
(қазіргі қазақ тіліндегі қоңыр қаз, отырды, еді), бұл – көне түркі 
тілдері мен қазіргі кейбір түркі тілдеріне тән тұлғалар болғандықтан, 
жыр мәтініндегі ескіліктің көрінісі деп санаймыз. Сол сияқты ол 
есімдігінің септелгенде, аны (оны), андан (одан), аның үшін (ол үшін/
аның үшін) болып келуі, етістіктің жіктелгенде III жақ көпше түрінде 
-лар жалғауының қосылып отыруы да (жыладылар, келділер) 
өзге түркі тілдерінің, оның ішінде ноғай тілінің, яғни жырдың 
түпнұсқасы тілінің қалдығы, көрінісі екендігі байқалады. Жырдың 
XIX ғасырдың ортасында қазақша жазылып отырған қолжазбасында 
жоғарыда көрсетілген тұлғалық ерекшеліктерді сол кезеңдегі және 
одан көп бұрынғы, біраз кейінгі кезеңдерде Орта Азия мен Орталық 
Азияны мекен еткен түркі халықтарына ортақ деп тапқан «шағатай 
жазба (емле) дәстүрінің» тікелей көрінісі, орын алуы деп танимыз. 
Ортаазиялық түркі жазба әдеби тілінің (Еуропа ғалымдары «шағатай 
тілі» деп атаған) жазудағы орфографиялық дәстүрі (ережелері, 
тәртібі) сақталып келгендігі белгілі. Бұдан қазақ жазбалары да қалыс 
қала алмады. XIX ғасырдың II жартысындағы кейбір қазақ тіліндегі 
жазба дүниелердің көбінде (мысалы, эпистолярлық жазбалар – жеке 
адамдардың бір-біріне жазысқан хаттарында да), XIX ғасырдың II 
жартысындағы қазақ газеттері беттерінде берік сақталғанын көреміз.

Ал ертеден қолжазбалары бар болып келген «Едіге» жырының 
мәтінін XIX ғасырдың I жартысындағы қазақтар көшірген кезде 
«ортақ емле» дәстүрінен көп шығып кете алмаған. Жырдағы кейбір 
сөздердің жазылуын әңгіме еткен екенбіз, енді қолжазбаның өн 
бойының емлесін, жазу сауаттылығына да тоқталуға тура келеді. 
Қолжазбаны ешбір түзетусіз (редакциясыз) баспаға ұсынып отырған 
ғалым – П.М.Мелиоранский Шоқанның қолына тиген жазбалардың 
орфографиясы өте нашар болғандығын ескертеді (оны Шоқанның 
өзі де айтқан екен). П.М.Мелиоранский әсіресе өзі «бірен-саран 
кездеседі» деп таныған араб, парсы сөздерінің өзгертіліп, қате 
жазылғанын айтады. Бір қызығы – Шоқан бұл жырдың ертерек-
те пайда болғанын оның тілінде араб-парсы сөздері жоқтығымен 
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дәлелдесе, П.М.Мелиоранский араб, парсы сөздері адам танығысыз 
болып қате жазылған дейді. Сірә, біздіңше, екі ғалым да сәл ағаттау 
пікір айтқан сияқты. Мұнда әулие, әулиелік қылу, жұпар, ғажайып, 
күнәкар, күнә, ақыл ойлады, некелеп алды, аспан, шаһар, молда, сәлем, 
һәм, қабыл алды, бейдамақ, кәуір, ділда, Алла, фархал, Аллаң жар 
болсын, инану, салтанат, дүлдүл, дәурен, қаһар, арыз қылып айту, 
өкпе пәни сөз, кәмәр, иман, күнәйім, пәк болу, дост сияқты ондаған 
араб, парсы сөзі жеке де, тіркес құрап та қолданылған. Шоқан, сірә, 
бұларды қазақ тіліне әбден енген кірме бірліктер деп санаған бо-
лар. Ал, шынында, Шоқан жаздырып алған «Едіге» жырында халық 
(сөйлеу) тілінде қолданылмайтын, көбінесе дерексіз (абстракт) ұғым 
атаулары немесе сын есім, үстеу болып келетін, сондай-ақ күрделі 
етістік жасайтын араб пен парсы сөздері мұнда жоққа тән. Ал проф. 
П.М.Мелиоранскийдің «Едіге жыр» мәтініндегі бірді-екілі ғана 
кездесетін араб, парсы сөздері әбден өзгертіліп бұзылып жазылған 
дегенінің де себебі бар. Жоғарыда көрсетілген арабизмдер мен фар-
сизмдер қазақша дұрыс жазылған, ал бірді-екілі мүлде танығысыз бо-
лып кеткен сөздер болса, олар да бөгде тілдік сөздерді ауызша игеру-
де дыбыстық тұлғалары едәуір өзгеріп кететіндігі – заңды құбылыс. 
Ғалымның бұларды бұзылып, қате жазылған деп отырғаны тағы да 
түсінікті: ертеден, тіпті XX ғасырдың 10-20-жылдарына дейін қазақ 
жазба тәжірибесінде араб пен парсы сөздерін түпнұсқадағы қалпында 
жазу емле нормасы ретінде орын алып келгені мәлім. Сондықтан 
XIX ғасырдың 40-жылдарында жазылған дүниеде шығыс тілдері 
сөздерінің «қазақша» жазылғанын П.М.Мелиоранский нормадан 
ауытқу, орфограммалық жөнсіздік деп таныса керек.

Шоқан дайындаған (жазып алған, аудармасын жасаған) қолжаз- 
баны сөз ете отырып және бір пікірімізді баса айтқымыз келеді. 
Қазақ даласында өлең-жырлар көбіне-көп ауызша тарап, ауыз-
ша жырлау арқылы сақталды дейміз. Әсіресе көлемі шағын өлең-
жырлардың ауызша тарап, ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырғанына 
күмән жоқ. «Ауызша баспаның» өз мектебі, өз тәртібі болған, мұны 
ақын-жыраулар шығармашылығы мен өмірбаяндарын сөз еткен 
әдебиеттанушылардың көбі көрсетеді. Ал сонымен қатар батырлар 
жырлары, лиро-эпостар сияқты ұзақ туындылардың, әсіресе қара 
сөз бөліктері араласып келгендерінің қолжазба түрінде таралып, 
сақталуы сирек болса да орын алып келген сияқты деген пікірлерді 
мейлінше қостаймыз. Мұның бірден-бір дәлелін Шоқанның «Едіге» 
жырынан» таба аламыз.

Алдымен, «Едіге» – ноғайлық кезеңнің туындысы, ноғай жұртында 
туған жыр. Зерттеушілердің пайымдауынша, бұл жыр Алтын Орда 
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құрамында болған бірнеше ру-тайпа одақтарын құраған ноғай, қазақ, 
қарақалпақ, өзбек, Қырым татарлары сияқты халықтардың мәдени 
дүниесінде сақталып келген. Бұлардың ішінде бір-біріне жақын 
әсіресе ноғай, қазақ тілдеріндегі жыр мәтіндерінің ортақ ұқсас 
тұстары баршылық. Жырдың әрбір нұсқасында кездесетін оқиға 
желісі бар, ол – Едігені кері қайт деп келгендегі Кең Жанбайдың сөзі 
мен оған Едігенің жауабы немесе Тоқтамыстың елімен қоштасқан 
монологінде дұшпанның туырлығын тілгілеп тоқым ету, керегесін 
кескілеп отын ету, Қаныкей мен Тінікейдей қыздарын ат көтіне 
міндіру сияқты стереотип блоктар мен поэтикалық образдар осыны 
дәлелдейді. Бұлардың ішінде әсіресе жиі келіп отыратын Ормамбет 
би өлгенде, он сан ноғай бүлгенде деген штамп жырдың ноғайлы 
жұртында туғанын, бұл одақ ыдырап, одан бөлініп «қазақ шығып 
кеткен», яғни Тоқтамыс хан алдыртқан үш жүз алпыс отау» қазақтар 
жырды өздерімен бірге алып кеткені жоғарыда айтылды. XV ғасырда 
«он сан ноғайлар» жырлаған жыр әлі таза қазақшаланып үлгермегені 
байқалады және ол тек ауызша емес, қолжазба түрінде хатқа да түссе 
керек. Сондықтан Шоқанға XIX ғасырдың орта тұсында жырды 
жеткізген қазақтар қоғалы көл төгерек (дөңгелек), төбедегі қоңғыр 
(қоңыр) қаз, алғаштан (әуелгі), бергештен (кейін), жақын жет-
кеш (жеткесін), сөзлесті (сөйлесті), нешік (қайтіп, неліктен), екің де 
үйден шық деді (екеуің де) сияқты ноғайлық сөздерді жақша ішінде 
көрсетілген қазақша эквиваленттерімен жырламаған (не жазып бер-
меген) болар іді. Сондай-ақ жоғарыда біз көрсеткен андын/андан соң, 
кеттілер, оларға сияқты морфологиялық тұлғаларды одан соң, олар 
кетті, оларға деген сияқты ХІХ ғасыр қазағының тіліне «аударып» 
айтулары (жырлаулары) әбден мүмкін де, дұрыс та болған болар еді. 
Бірақ жыр мәтінін жинап берген қазақтардың «ноғай» сөздері мен 
морфологиялық тұлғалардан кете алмай отырғандары – қолдарында 
жырдың жазбаша (қолжазба) түрінде де болғанын көрсетеді.

Бұндай көшірме қолжазбалар XIX ғасырдың орта тұсына дейін 
де (әрине, бұдан кейінде) сақталып отырғанын бүгінгі күн біз талдап 
отырған жыр нұсқасы көрсетіп тұр.

Г.Н.Потанин «Едіге» жырының Шоқанның қолына тиген үш 
нұсқасының (қолжазбасының) біреуі қазақша, екеуі ноғайша нұсқалар 
болған болар деп топшылаған екен. Ноғай тіліндегі жыр нұсқасы Қазан 
татарларынан жазылып алынған болар дейді. Ал Шоқан мұрасын 
кейінгі кездерде жариялаушылар (Ә.Марғұлан, О.Нұрмағамбетова) 
бұл болжам – дұрыс емес, Шоқан «Едіге» жырының үш нұсқасын да 
Қазақ жерінде жаздырып алды дейді (Ч.Ч.Валиханов Собрание со-
чинений в пяти томах. - Т. IV. - Алма-Ата, 1968. - С. 493) «Едіге» 
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жырының 1996 жылғы басылымына «Түсініктемелер» жазған фоль-
клортанушы ғалым – Оразгүл Нұрмағамбетова да әкелі-балалы 
Уәлихановтар жырды қашан (қай жылдары) кімдерге жаздырып 
алғанын, ең соңғы вариантын кімнің көшіріп бергенін ашық көрсетіп 
берген (Едіге батыр. Алматы: Ғылым, 1996. - 352-бет).

Жыр мәтінін қолжазба бойынша берілгенін дәлелдейтін (көрсе- 
тетін), біздіңше, және бір штрих бар. Ауыз әдебиеті үлгілерін сақ- 
тап таратуда олардың өлеңмен берілген тұстарын жаттап, дұрыс 
(өзгертпей) жеткізуге болады («өлең шығармайтын қазақ болмай-
ды» дегендей, қазақтар поэзияға табиғатынан бейім,оны тез жаттап 
алатындықтары айтылып келеді), ал қара сөзбен айтылатын прозалық 
бөліктерді өлең мәтініндей дәл жаттап алудың мүмкіндіктері бола 
бермейді, оны ауызша жеткізуде әркім мазмұнын бұзбағанмен, өзінше 
айтып береді, сондықтан көбінесе олардың қолжазба нұсқалардағы 
(егер, әрине, қолжазба болса) мәтіні бойынша хатқа түсіреді деп топ-
шылаймыз. «Едіге» жырында қазақ тіліне тән емес жеке сөздер мен 
морфологиялық тұлғалардың көбі жырдың прозалық бөліктерінде 
(1996 жылғы басылымында бұл бөгде сөздер мен тұлғалардың біразы 
«қазақшаға» көшіріліп (түзетіліп) жіберіпті, соған қарамастан, біз 
қазақ тіліне тән емес тілдік бірліктерді тауып, «күреп алып отырмыз».

Жырдың мазмұнын түсінуде, архитектоникасын сақтауда біз сөз 
етіп отырған бұл қазақша емес бірліктердің, яғни өзгешеліктердің 
айтарлықтай зияны (кері әсері) жоқ, өйткені мәнмәтінге қарап та, 
түсініксіз сөздердің түбіріне қарап та әңгіме мазмұнын ұғуға бола-
ды. Бұлардың бірқатарының қазақ тілі ескіліктерінің статусымен 
аталып отырған себебі – олардың бұл күнде қазақтың ауызекі не 
жазба әдеби тілінде қолданылмайтындығы. Ал бірақ қазіргі кезде 
көпшілік қауым оқитын әдебиеттерде: фольклорлық шығармаларда, 
әсіресе мектеп бағдарламасына енген батырлар жырлары мен ли-
ро-эпостарда, күнделікті сөйлеу барысында да, жазба дүниелерде 
де, жиі қолданылатын мақал-мәтелдерде, бейнелі фразеологизм-
дерде, тарихи ғылыми еңбектер мен тарихи көркем шығармаларда 
кездесетін бейтаныс, күнделікті қолданыста жоқ сөздер мен сөз 
тіркестерін тұлғасы жағынан өзгеше болып келетін сөздерді көрсету, 
олардың сол жердегі (эпостағы, мақал-мәтелдегі, қос сөздегі, күрделі 
тіркестердегі) беріп тұрған мағынасын, ол мағынаның эволюциялық 
қозғалысын (заман өткен сайын өзге мағыналарды білдіруін) таны-
тып, баяндап беру – бүгінгі қазақ тілтаным ғылымының маңызды 
шаруаларының (міндеттерінің) бірі болып отыр. Осы мақсатпен 
әуелі «Едіге» жырының жарық көрген нұсқалары бойынша, одан соң 
ноғайлы цикліне кірмейтін эпикалық туындылар мен XV-ХІХ ғасыр 
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ақын-жырауларының тілдері бойынша кездесетін ескі бірліктердің 
бірқатарын талдаймыз. Олардың біразы «Сөздер сөйлейді» атты 
еңбегіміздің нысаны болған-ды, мұнда оларды негізінен ескілік 
ретінде танытудан гөрі семантикалық қозғалысын (өзгерісін) көр- 
сетіп, этимологиясын ашу көзделген болатын.

Шоқан Уәлиханов (XIX ғасырдың I жартысында жиналып, 1905 
жылы жарық көрген) пен Қаныш Сәтбаев 1927 жылы Мәскеуде 
жариялаған нұсқаның бір-біріне жақындығы айтылып келеді. Ара-
ларына 70-80 жыл салып, екінші адамдардан жинап (жаздыртып) 
алған жыр мәтіндерінің жақындығына қарамастан, ерекшеліктері 
бар екені де зерттеушілер назарында болды. Басты айырмашылық – 
«проф. П.М.Мелиоранский 1905 жариялаған «Едіге» жырында Казақ 
түсінігіне қиын көне сөздердің, татар сөздерінің (?) көптігі. Қаныш 
Сәтбаев жариялаған «Едіге» жыры осы көне түсініксіз сөздерден, та-
таршыланып кеткен жерлерінен тазартылып, қазақтың таза әдеби 
тілінде жазылған» – деп жазды фольклортанушы О.Нұрмағамбетова 
(Едіге батыр. - Алматы, 1996. - 353-354-беттер). Бұл түсіндірмеде 
«татар сөздері», «татаршыланып кеткен жерлер» деген мәлімет сәл 
жаңсақтау, өйткені мұндағы көне сөздер – татардікі емес, ноғай 
тілінікі не көне түркі мен Алтын Ордаға кірген өзге туыс түркі 
тілдерінікі екендігін төмендегі талдау-түсіндірмелеріміз көрсетеді. 
Ал емлесіндегі «татаршаланған жерлері» дегенді де ортаазиялық  
түркі емле жүйесі деп білу керек болады. Шоқан мен Қаныш нұс- 
қаларының жақындығы тек жырдың композициялық құрылымы 
мен жалпы мазмұнында ғана емес, 1927 жылғы вариантта да Шоқан 
нұсқасында кездесетін ескіліктердің біразы бар. Мысалы, айлану,  
сұб аяқты сұб бөрікті, екі түгей торыша ат, торылы жылқы то- 
быншақ, суға шомып кетті, атан екенінде, бота екенінде, тобыншақ, 
қыдыру, қыдыр, ал қара кіс тон, үкем, алғаштан, өкіліне түспеді, ал 
елдігін солдырып, қара кіске бөлеттім, бала кіске бөлеттім, ыбын-
сыбын екі нақ, ұйлықты/ойлықты, жыйлықты/сылықты. 

Ал «Едіге» жырының бұл екі нұсқасына қатысты түсініктеме 
берушілердің екінші Қ.Сәтбаев вариантында «татар сөздері» қазақ- 
шаға өзгертіліп берілген дегені – мұнда қазақ тіліне тән емес морфо- 
логиялық тұлғалардың (йақын йеткеш – жақын келгенде; бас терісін 
алдына алып тарап олтұр – тарап отыр, нешік үлкен боласың – 
қалайша үлкен боласың; менден артық – менен артық; баршала-
ры жыладылар – бәрі де жылады) қазақшаға көшіріліп берілген-ді.  
Әрине, бұл – жырдың ноғай тіліндегі нұсқасының қазақ тіліне 
ыңғайланған үлгісі екенін көрсетеді. Мұндай адаптациялар «Едіге» 
жырының өзге нұсқаларында да бар, бірақ «Едіге» жырының Сәтбаев 
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нұсқасынан басқалары Шоқан нұсқасының қазақша варианты емес 
екендігі, олардың сюжеті де, кейіпкерлері де, оқиғалары да көп тұста 
өзгеше болып келетіндігін фольклортанушылар әбден нақтылап 
дәлелдеген болатын. Бір ескертетін жайт – «Едіге» тақырыпты жыр-
лар Шоқан мен Қаныш нұсқаларынан өзгелерінің барлығында дерлік 
лексика-морфологиялық ескіліктер (ескі сөздер мен өзге түркі тілдік 
морфологиялық көрсеткіштер) мүлде аз, тіпті жоққа тән деуге бола-
ды. Мұрын жыраудың (XX ғасыр) «Қырымның қырық батыры» атты 
жырларындағы «Едіге» нұсқасында да ескі сөздер кемде-кем. Мұнда 
біз алғаным (жұбайым), тоғысу (айқасу, ұрысу, соғысу), астана де-
ген 3-4 ескі сөзді ғана таптық. Жырдың XX ғасырдың II жартысында, 
яғни біздің заманымызда жырланғаны анық байқалады. Мұнда тіпті 
сүрегі біткен күніміз деген жыр жолында орыстың срок сөзі де кіріп 
кеткен. Кейінгі ғасырларға тән әскер, мылтық сияқты сөздер бар. Де-
генмен біз төмендегі тізіп алып, түсіндірмесін жасап отырған мате-
риалдарда Едігеге қатысты қазақ жырларының мәтіндерін біршама 
сүзіп шықтық. Бұл тұста байқалғаны – Ә.Диваев нұсқасы негізінен 
қара сөзбен айтылған, өлеңмен келген мәтін 4 жерде, бірақ олар да өте 
қысқа: 1-рет келгені – 12 жол, 2-ретте – 8 жол, 3-ретте – 28 жол, соңғы 
үзік – 9 жол. Эпостың өлеңмен берілген тұстарының поэтикалық 
сындарлығы жоқ, тым қарапайым баяндау стилімен келген. Жыр 
нұсқасы кейінгі кезеңдерде пайда болған, мұнда отты қару құралдары 
мылтық, бердеңке болып келеді, ілгері ХV-XVII ғасырлардағы өлең-
жырлардағы толғамалы ақ найза, қылыш, сүңгілер жоқ. Жыр тілінде 
жиналған ортаның ізі байқалады: Ташкентте қызмет еткен Ә.Диваевқа 
жырды жинап бергендердің ауқат шегу, қандай қылайын, һәм, нешік, 
ауға кеткенде, қандай қылып жұмсайын сияқты өзбек тілінің (сірә, 
өзбек арасындағы қазақтардың) ізі (сөзқолданыс машығы) байқалады. 
Ә.Диваев нұсқасында лексикалық ескіліктер мүлде жоқ.

Мәшһүр Жүсіп нұсқасының өлеңмен келген тұстары көп және 
өлең тілі көркем, қазақтың поэтикалық тілінің табы байқалады, 
мұнда да Шоқан мен Қаныш нұсқаларында кездесетін ескіліктер 
жоқ. Алдыңғы варианттарға қолданылған Үкім, сен тұра тұр деген 
жол Ботам, сен тұра тұр деп берілген. Демек, жыр қазақ тілінде 
туған. Араб, парсы сөздерінің көбі түпнұсқаға жуық орфограммамен 
келеді (ғақыл, ғәзіз т.б.).

Нұртуған Кенжеғұлұлының XIX ғасырдың II жартысында 
жырлаған «Мәулімнияз Едіге» дастаны – тілі жағынан Едіге туралы 
жырлардың өзге нұсқаларынан ерекшеленіп тұрады, жыр көлемді, 
таза қазақ тілінде нағыз ақын жырлаған. Мәтінде араб, парсы тілінің 
ислам дініне қатысты сөздері баршылық. Дастан мұсылманшылық 
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идеясын ұстанған, оның өзінде де Сыр бойында, Қазақстанның батыс 
өлкелерінде ұзақ уақыт күшін жоймаған Ясауи мектебінің (діни оку 
мен поэзияда) үлгісі байқалады: мұндағы шайх, шарапат, мүрит, 
зікір айту деген сөздер басқа жырларда мүлде кездеспейді.

Қорыта келгенде, «Едіге» цикліндегі жыр, дастандардың ең 
әрідегі қазақша нұсқалары – Шоқан Уәлиханов пен Қаныш Сәтбаев 
жинап, жариялаған варианттарында лексикалық, морфологиялық, 
орфограммалық ескі бірліктер арнайы сөз ететін, зерттейтін, талдай-
тын, түсіндіретін материал деп табамыз.

«Едіге» жырының Шоқан жинаған нұсқасында орын алған 
төгерек (шеңбер, дөңгелек, айнала, төңірек), жазы/йазы (дала), шому 
(сүңгу, суға түсу), сөзлесу (сөйлесу), бота екенінде (бота кезінде), су 
(өзен), ноғайлының ауыр жұрт, айлану, кеше (түн), алдырту (жау 
қолына беру) сияқты сөздер – сірә, сол кезеңдегі ноғай тіліне тән 
бірліктер болар. Бұл қатарға арап-сарап (арақ-шарап), үкем (қарағым, 
айналайын) сияқты 5-10 сөзді де қосуға болар, мұны күмәнмен айтып 
отырған себебіміз – олар қазіргі ноғай тілі сөздіктерінде тіркелмеген 
(қазақ тілі сөздіктерінде де күні бүгінге дейін жүздеген ескіліктер 
орын алмай келе жатқаны белгілі, сол сияқты қазіргі түркі тілдерінде 
«ескілік» болып табылатын көне, ескі сөздерді таба алмаймыз).

Ал жырдағы қалған ескіліктер түптөркінін іздеуге тура келетін өте 
көне тұлғалар болуы мүмкін. Мысалы, сұп/сұб, суб, ұшан/учан [теңіз], 
ел-күн дегендегі күн, қоллық, өкіліне түспеу, қосалықтап үй тігу, 
бұгай/боғай, [төсі] артынды/арсынды, ал иіндік, қасқайлау, ібін-сібін 
екі нақ, тоғысу, қыдыра/қыдырау, шәуілжі, толықсу (толықсыма 
тұнық су) ойлығу т.б. сөздерді бүгінгі қазақ оқырмаңдарына түсіндіріп 
беру қажет деп отырмыз.

Аға. Жырдың Шоқан нұсқасында «Төбеге шыққан төртеуге Төре 
берер күндер туғай ма? Арқада тұрған алтауға Аға болар күндер 
туғай ма?» деген жолдар бар. Аға сөзі бүгінде әбден түсінікті, қазіргі 
кезеңдегі қолданыста негізгі номинатив мағынасы – «туыстас ер 
адамдардың жас жағынан үлкені» (ҚӘТС, I т., 2006, 58-б.) Бұдан 
басқа да «ер адамның өзінен кішілерге қарата айтылғанда жасы 
үлкені, сондай-ақ «үлкендік» семасы (мағыналық реңкі) сақталған 
«қызмет дәрежесі үлкен адам» (аға жылқышы, колхоздың басқарма 
ағасы деген сияқты) қосымша мағыналары бар сөз. Ал ертеректе аға 
сөзі «белгілі бір қауымның: ошақтың (отбасының), әр алуан қостың, 
ауылдың, рудың, әкімшілік не әскери топтың басшысы, бас адамы» 
деген терминдік (нақты атауыштық) мағынада да қолданылған. 
Жоғарыда «Едіге» жырындағы жолдарда «арқада тұрған алтауға 
аға болу», «белгілі бір топқа басшы болу» деген идеяны бейнелеп 
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айту: алтау – көп адам, топ және жай топ емес, белгілі мақсатпен 
ұйымдасқан топ.

Аға сөзінің «басшы, жетекші» мағынасы отағасы, қосағасы, 
тетағасы деген біріккен атаулардың өте ертеде жасалғанын көрсетеді. 
Бұлардың отағасы (отбасының басшысы, үйдің иесі), қосағасы 
– жорыққа, аң аулауға, басқа бір жерге белгілі бір шаруамен жолға 
шығуға жиналған топ – қостың басшысы, ал тетеағасы>тетағасы 
– Н.И.Ильминскийдің көрсетуі бойынша, «қосағасынан кейінгі 
басшы». Бұл күнде бұл үш сөздің үшеуінің де алғашқы номинатив 
(атауыштық) мағынасы ескіре түскен: отағасы – көбінесе қаратпа 
сөз қызметінде жасы үлкен (ересек, егделеу) ер адамға айтылады 
не әйелі өзінің күйеуі (ері, шаңырақ иесі) туралы әңгіме айтқанда 
қолданады (отағасым жол жүріп кетті дегендегі сияқты), қосағасы 
сөзінің мағынасын қос және аға сөздеріне қарап, әйтеуір топшылауға 
мүмкіндік бар, ал тетағасы деген сөздің болғандығын XIX ғасырдың 
II жартысында жиналған (Н.И.Ильминскийдің) материалдарынан 
біліп отырмыз.

Демек, аға сөзінің қазақ тілінде, кейбір өзге де түркі тілдеріндегі- 
дей және «басшы, бастаушы» деген бір нақты атауыштық (номина-
тив) мағынасы болғанын айтамыз. Мұны XV-XVI ғасырларда жасап 
өткен Қазтуған, Шалкиіз (Шәлгез), Доспамбет жыраулардың тілінен 
табамыз: Азаулыда аға болған ерлер көп еді (Доспамбет). Батыр жігіт 
жау бастар, Аға жігіт қол бастар (Шалкиіз). 

Аға – әскери термин іспетті, яғни жаугершілікте қолды (сарбаз-
дарды) бастайтын адам (ер, батыр). Аға-ның «басшы, бастаушы» 
мағынасы болғанын күні кеше (XIX ғасырда) жырлап өткен Сүгір, 
Махамбет, Шернияз, Мұрат және басқа ақындардың тілі дәлелдей 
түседі: «Кешегі өткен Ер Сырым Кіші жүздің ағасы» (Сүгір); «Рулы 
елге жарасар Үлгі айтатын ағасы» (Байдалы би); «Исатай деген ағам 
бар, Ақ кіреуке жағам бар» (Махамбет). Бұл жерде Махамбет ақын 
сардар Исатайды аға деп жасы үлкендігіне қарап атап отырған жоқ, 
көтеріліске шыққан қарулы «топтың басшысы» деп танып отыр.

Аға сөзінің «бас, басшы» мағынасы оғыз тілдерінде де айқын 
көрінеді. Бұл атаудың әскери титул ретінде жұмсалуы түрк янычар- 
ларының коменданттардың аттарына тіркесіп айтылған. «Шейба-
ни-наме» ескерткішін зерттеген орыс ғалымы – И.Березин: Осман 
түріктері аға сөзіне «әскери мырза (әмірші), бастық мырза (госпо-
дин)» деген мағына берген», – деп жазады7.

Аға сөзінің ноғайлы-қазақ одағында да әскери-әкімшілік титулы 
ретінде қолданылғандығын оның жалқы есімнен (адам атынан) кейін 

7 Библиотека восточных историков, изд. И.Березиным. - Т.І. - СПб, 1849. - С. 212.
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келіп айтылатындығы дәлелдейді. Мысалы, «Ер Доспамбет ағаның 
Хан ұлынан несі кем?» Бұл жерде жалқы есімнен бұрын келген ер 
сөзі – кісінің (Доспамбеттің) қасиетін көрсететін эпитет (Ер Тарғын, 
Ер Сайын деген сияқты). Ал жалқы есімнің соңынан келіп тіркескен 
сөздер эпитеттен гөрі белгілі бір атақты, дәрежені білдіретін сияқты. 
Демек, «Ер Доспамбет басшы» деп атап тұр.

Аға сөзінің бұдан 4-5 ғасыр бұрынғы қазақ қоғамының тек 
ауыз әдебиеті («Едіге», «Ер Тарғын» сияқты батырлар жырла-
ры) үлгілерінде ғана емес, жазба үлгілерінде де орын алғанын 
XVI ғасырдың соң кезінде жасап өткен тарақ таңбалы жалайыр 
руының биі – Қадырғали Қосымұлының «Жами’ат-тауарих» атты 
жылнамасының мәтіні көрсетеді. Мұнда белгілі бір өлкені, әскери 
бөліктерді, рулар мен тайпа басшыларын үш сөзбен (терминмен) бер-
ген: әмір, бек (би), аға. Бұл үш атау тепе-тең синоним ретінде бірінің 
орнына бірі айтыла берген: мыңбегі, мыңағасы: «Уа Мүгеті баһадур 
мық кішінің бегі ерді, йа’ни мың ағасы». Бұл орайда әмір/ әмірші – 
парсы тілінің, бек – түркі тілдерінің, аға – қазақ, ноғай, қарақалпақ 
тілдерінің баламалары деуге болады. Бұл қазақ жазбасында бек сөзі 
сияқты аға сөзі «әмірші, билеуші, басшы» деген титул ретінде жалқы 
есімнің соңынан келіп жұмсалғаны тіпті көп ұшырасады: Бүйінчік 
аға, Абдулла аға, Булад аға т.б.8 

Сөйтіп, бүгінгі оқырмандар сүйіп оқитын батырлар жырлары деп 
аталатын эпостарда да, жазба түрде сақталған жылнамаларда да, ХV-
ХІХ ғасырларда жасап өткен ақын-жырауларда да кездесетін аға сөзі 
«бас, басшы, әмірші» мағынасындағы семантикалық ескілік болып 
танылады. Аға сөзінің «басшы» деген ескі мағынасын XV ғасыр ту-
ындысы – «Едіге» жырынан бастап танимыз. Бұл – семантикалық 
ескілік.

Айлану. Бұл сөз ескі жырларда жиі кездеседі. Мұны көбінесе 
метатезаға ұшыраған айналу сөзі деп танушылық басым, өйткені 
мәнмәтінге қарағанда, бұл таным (түсіндірме) дұрыс келетін 
сәттері бар. Ал кейбір тұстарда, мысалы, «Едіге» жырының Шоқан 
мен Қаныш Сәтбаев нұсқаларында «айналу» мағынасынан гөрі, 
«жәбірлену, қорлану» деген семантикалық реңкі бар сөзге ұқсайды.

Тоқтамыс хан айналасындағы жақсылардан Едігені қолға түсіру- 
дің айла-амалын сұрағанда, ешқайсысының берген ақылының байы- 
бына бармайды, өкіліне түспейді (ақылына қонбайды), сонда 
«ноғайлының ауыр жұрты абдырады, айланды, Айланып кеңес тап-
пады» дейді. Мұндағы айлану – «айналу» мағынасындағы сөз емес. 
Біз бұл тұлғаны бұрынырақ бір талдағанда, айла- етістігі көне 
түркі тілдерінде «жәбірлену, қорлану, кемсіну» мағынасын беретін 

8 Сыздыкова Р.Г. Язык «Жами´ат-тауарих» Джалаири. - Алма-Ата: Наука, 1989.
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айығла- сөзінің фонетикалық өзгеріске ұшыраған варианты болу ке-
рек дегенбіз, яғни айығла- сөзіндегі әлсіз, сусымалы ғ дыбысы түсіп 
қалып айыла->айла- болуы мүмкін. Оған ырықсыз етіс жұрнағы 
жалғанып, айлан- тұлғасы жасалғанда «жәбірлену, қорлану, кемсіну» 
мағынасына ие болады. Сонда мәтінді «абдырады», «қорланды» 
деп түсінуге болады. Екінші бір жорамалымыз – бұл жердегі айлану 
«басы айналу» (амалы құру, абыржу) дегеннің ықшамдалған вариан-
ты болу да мүмкін. Ал жырдың екінші бір тұсында айлану – айналу 
етістігінің метатезалық сыңары. Мүмкін «бастары айналды» деген 
тіркестің қысқарған түрі болар деп топшылауға келер. Бірақ айланып, 
кеңес таппады деген келесі жолдарда айлану тұлғасы – ойлану неме-
се «абыржу, қиналу» (алдыңғы абдырады дегенмен қатар келгеніне 
қарасақ) деген мағыналық реңкі қамтылған сөз сияқты. Айлану 
тұлғасы жырдың екіншісі бір тұсында дыбыс орындары ауысқан ай-
налу сөзі болуы да мүмкін. Мысалы, үзеңгіні айландырып қиып қойды 
немесе көшті айланды дегендерде.

«Едігенің бала досы Аңдысын Тоқтамыстың Едігені андытқан 
адамдарының аттарының үзеңгі бауын айландырып қияды» («Едіге 
батыр»). Бұл сөздің түптөркіні ай(ығ)ла->айла- болған сияқты. Ал 
оғыз тілдерінің бірі – түркімен тілінде айлану- «айнала қоршау» де-
ген мағынаны береді. Мүмкін, айлан- етістігінің бұл мағынасы да 
«Едіге» жырының тіліне келіп қалар.

Түркі тілдерінде метатеза – дыбыстардың орын алмастыруы жиі 
кездесетін құбылыс екендігін ескерсек, «Едіге» жырының екінші бір 
тұсында айлану тұлғасы қазіргі айналу тұлғасының варианты болып 
танылады да бүгінгі мағынасында келеді. Мысалы, Көшкенде көшіп 
айланған, Өткір семсер байланған деген жолдарды «көшін айналған» 
деп түсіну керек.

Сөздің түптөркінін іздесек, Э.В.Севортянның көрсетуі бойынша, 
айла- етістігінің өздік етіс тұлғасы айлан- дегеннің бір мағынасы 
«долго говорить с кем-либо о деле, подробно излагать просьбу» де-
ген екен (Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. 
- М.: Наука, 1974. - Т. І. - С.110). Едігені қайтарудың амалын іздеген 
ноғайлының ауыр жұртының ханы «абыржиды, айланды» дегенді 
айналасындағылармен «ұзақ ақылдасты» деп түсінуге болады. 
Қайткенде де айлану/айналу етістігінің бір мағынасы осы күнгідей 
анық. Көшкенде көшін айланған немесе Едігенің бала досы Аңдысын 
Тоқтамыстың Едігені аңдытқан адамдарының аттарының үзеңгі 
бауын айандырып қиды деген сөйлем бар (Едіге батыр. - Алматы: 
Ғылым, 1996. - 56- бет). Мұнда айандырып сөзі – қате, л әрпін түсіріп 
жазылған, өйткені осы сөйлем Қ.Сәтбаев нұсқасында және өзге 
нұсқаларда айналдырып деп жазылған (сонда, 88-бет).
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Алдырту. Бұл сөз «дұшпанынан жеңіліп, билеп отырған ел-
жұртынан айрылып қалу, елін жауға алдыру» дегенді білдіреді. 
«Едіге» жырының Шоқан нұсқасында:

Әй, байтағым, байтағым,
Бастатып сені алдырттым.
Байтағымның ішінде 
Он сан менің ноғайым,
Сені тағы алдырттым.
Он сан ноғай ішінде 
Үш жүз алпыс отау қазағым,
Сені тағы алдырттым, – деген жыр жолдары бар. 
Бұл – Тоқтамыс ханның жеңіліп, ел-жұртынан айрылғанда қош- 

тасып айтқан сөзі. Мұнда бірнеше көненің көзі бар. Олар: байтақ 
(«қол астындағы ел-жұрт, хандық»), сан (бұл жерде он сан ноғай 
– «өте көп, қалың ел»), тағы – қазіргі да/ де, та/те шылауының 
қызметін атқарып тұр) және талданып отырған – алдырту етістігі. 
Соңғы сөз бүгінгі қазақ тілінде де қолданылады, бірақ ол негізінен бір 
нәрсені ұрлатып, жоғалтып алғанда айтылады. Бұл тұлғаны біз әзірге 
«Едіге» жырынан және тек Тоқтамыстың монологінен (толғауынан) 
кездестірдік. Сөз түбірі (алдыр-), мағынасы түсінікті болғанмен, 
«билеп отырған елімді жауға беріп қойдым» деген нақты мағынада 
қолданылуы – эпостар тіліндегі ескіліктің бірі болып танылады.

Арап пен сарап. Шоқан нұсқасындағы «Едіге» жырының мәті- 
нінде бірнеше рет кездесетін арап пенен сарап сөздерінің мағынасын 
мәнмәтінге (контекске) қарап оңай айыруға болады:

Арап пенен сарапқа 
Сонда жаман тойған жұрт;
Жалғызыма алғыс тисін деп,
Арап пенен сарапқа
Сонда бір жұртты тойдыртты.
Бұл – арақ-шарап дегеннің фонетикалық варианты сияқты. Хатқа 

түскен жыр мәтінінде ш-с дыбыс алмасуы жиі кездеседі. Мысалы, 
төс(і) аршынды [ару] тіркесі осы жырдың екінші бір жерінде төс 
арсынды деп жазылған. Сол сияқты шербет сөзі сербет вариантын-
да да кездеседі. Бұл алмасулар ш-с таңбаларының араб жазуындағы 
әріптердің асты-үстілеріндегі нүктелердің түсіп қалуында не 
сақталуында болмас (өйткені с дыбысы көбінесе екі түрлі әріп 
таңбасымен келеді). Ерте кездерде түркі тілдерінде с-ш алмасуы 
жиірек орын алып келгені байқалады (мысалы, қазақша бойшаң де-
ген сөз қазіргі ноғай тілінде бойсаң деп айтылады).

Арап-сарап тұлғасы Атырау өңірінде күні бүгінге дейін сақта- 
лыпты (Қазақ тілінің аймақтық сөздігі, 2005, 67-б.), сірә, ертеректе 
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ноғайлылықтармен жақын жүріп-тұрған батыс өңірі тұрғындарының 
тілінде сақталған болса керек. Ал арақ сөзіндегі қ дыбысының п-мен 
алмасуы –табиғи фонетикалық құбылыс емес, қосарлана айтылатын 
екінші сөз шарап дегеннің ұйқасына қарай болған ауызекі тілінің 
құбылысы (әрекеті) болар.

Арасат (оты). Ертедегі жырлардың өзінде көп кездеспейтін 
арасат/ғарасат сөзі «Едігенің» Шоқан, Қаныш нұсқаларында орын 
алған: «Аязды күндер аршынданып Арасат оты жанғанда».

Бұл – араб сөзі, ислам дініне қатысты сөздердің бірі деуге болады. 
Оның бір мағынасы «майдан, алаң» болса, діни мағынасы – «өлген 
адамдар қайта тірілгеннен кейін жиналатын орын» (ғарасат майда-
ны). Жырда, сірә, арасат ұрыс-соғыс сияқты аласапыран кезді айтып 
тұрса керек, өйткені контексте бұл сөйлемнің алды-артында:

Ормамбет би өлгенде,
Он сан ноғай бүлгенде,
Саназар батыр жаудан 
Жаралы барып келгенде,
Бура мұздан тайғанда...
Ханнан қайрат кеткенде – деген сияқты сөйлемдер бар. 
Демек, арасат оты – осы ситуацияға үндес қолданыс. Бұл сөз 

Едігеге арналған өзге жырлардың тағы біреуінде – «Мәулімнияз 
Едігеде» бар, бірақ «арасан майдан құрғанда» (Едіге батыр, 1996, 
269-бет) деп қате жазылған. Мұнда да арасан емес (соңғы әріптің ха-
ракаты үш нүктенің орнына бір нүкте басып жазылған не оқылған) 
арасат майдан деген тұрақты тіркес болуы керек. Бұл күнде арасат 
оты, арасат майдан тіркестерінің нақты мағынасын екінің бірі біле 
бермейді. Демек, бұлар – бөгде тілдік ескіліктер, өлең-жырларда 
көбінесе поэтикалық қолданыс ретінде танылады.

Бұл сөздің талдау арқылы да жырды жинап бастырушы екі ғалым 
– Шоқан мен Панттелеймон Михайловичтің «Шоқан нұсқасындағы 
«Едіге» жырының тілінде араб, парсы сөздері жоқ, барлары бұзылып 
жазылған» деген танымдарының жаңсақтау екенін көреміз. Қазақ 
әдеби тілінің түсіндірме сөздігіңде (2006 жылғы) арасат сөзін көне 
деп дұрыс көрсеткен.

Аршын төс. Төс аршынды/Төс арсынды. Аршындау. Қазақтың 
эпостарында, ертеректегі ақын-жырауларында (өлең-жырларында) 
аршын төс, төсі аршынды түрінде келетін бейнелі поэтикалық 
тіркес ең ертедегі «Едіге» жырының мәтінінде де бар:

Алтыннан соққан ақ ордаң,
Күмістен соққан ақ есік,
Түсі суық шың болат 
Ұшыменен ашар-ды құбаша ұғыл.
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Төрге төсек салар-ды боғай құбаша ұғыл.
Төс аршынды сұлудың 
Сұлулығын аямай
Төс астына алар-ды (Қ.Сәтбаев нұсқасында). 
Шоқан Уәлиханов «Едіге» жырын орыс тіліне аударғанда, бұл 

тіркесті «полногрудая» деп берген. П.М.Мелиоранскийге бұл эпитетті 
1904,1905 жылдары Санкт-Петербург университетінде оқып жүрген 
қазақ жасы, төре әулетінің ұрпағы – Жиһанша (Жанша) Сейдалин 
«тұрмысқа шыққан әйелге қарата айтылады және байдың қызын төс 
арсынды» дейді деп түсіндірген (Сказание об Едигее и Тохтамыше. 
Киргизский текст по рукописи, принадлежащей Ч.Ч.Валиханову. 
Издал проф. П.М.Мелиоранский. СПб, 1905. - С. 6). Бұл тіркестің 
мағынасын қазіргі зерттеушілер «төсі аршынды сұлу (ару)» деп 
қалыптасқан бейнелі эпитет ретінде түсіндіреді де әйелзаттың 
сұлулығына қатысты қолданылады деп таниды.

Бұл күнде аршын сөзі тіркестен тыс қолданылады, ол 0,71 см-
лік өлшем атауы және ауыспалы мағынада жұмсалуы да бар: «1) 
екпін, қарқын, 2) кең, ашық кеуделі адам» және «адым» мағынасында 
жергілікті сөз ретінде қолданылады.

Аршын/арсын тұлғасын Шоқан да, Мелиоранский де өз кездерін- 
дегі қазақ тілі үшін бейтаныс сөз деп тауып, түсіндірмесін іздейді. 
«Едігенің» ілгеріректе хатқа түскен нұсқаларында аршындану деген 
етістік түрі де бар: «Аязды күндер аршындап Арасат оты жанғанда» 
деген жолдардағы мәнмәтінге қарағанда аршындану – «лапылдау, 
жоғары көтерілу» деген мағынаға жақын. Төс аршынды немесе ар-
шын төс тіркестерінде де, аршындану етістігінде де аршын сөзінің 
семантикалық «ұйытқысы», сірә, «көтеріңкілік, биіктік, ілгерілеу» 
деген семалар (мағыналық реңктер) болар деп ойлаймыз: аршын төс 
– көтеріңкі төс, аршынданып жану – жоғары көтеріліп, лапылдап 
жану.

Алма мойын, аршын төс, төсі аршынды сұлу сияқты жыр жол-
дары кейінгі XVI-XX ғасырлардағы ақын-жыраулар тілінде де жиі 
кездеседі. Мысалы, Бұхар жырауда (XVIII ғ.): 

Төсі аршынды сұлуың 
Сілкіп төсек сала алмас малдан соң.
XX ғасырдың ақыны Бернияз Күлеевте:
Жалғанда жұмағым – ар-иманым,
Албыраған арудың аршын төсі. 
Бұл – жеке тұрғандағы нақты мағынасы күңгірттенген аршын 

сияқты ескіліктің қазақтың поэтикалық мектептерінің дәстүрлілік, 
жалғастылық үрдісін танытады.
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Аршын сөзіндегі жоғарыда біз шамалаған мағыналық реңктері  
(семалары) бұл күнде қолданылатын аршындау, аршындату, аршын- 
ды сөздерінің ауыспалы мағыналары ретінде көрсетілген мағына- 
ларына негіз болғаны байқалады: Аршында – 2. ауыс. Адымдай басу, 
аяғын кең басу. 3. ауыс. Екпіндеу, шарықтау, қарыштау. 4. өрлеу, алға 
басу. Аршындат- екпіндету, күшейту. Аршынды. 2. ауыс. Қарқынды, 
пәрменді, екпінді (ҚӘТС, 2006, т. I., 674-675-беттер).

Осы сөзге қатысты тағы бір қызық түсіндірмені кездестірдік. Түркі 
тілдерінің салыстырмалы сөздігінде: аршын ноғай тілінде «күміс 
және күміс әшекей» дегенді білдіреді деп анықтайды да, «төсі аршын-
ды бай қызы», яғни «омырауы қымбат әшекейге толы байдың қызы» 
дегенді мысалға келтіреді. Ж.Сейдалиннің П.М.Мелиоранскийге 
берген түсіндірмесі осыған сәйкес келеді. Бірақ бұл – аршын сөзінің 
тек бір ғана тіркестегі қолданысына берілген түсіндірме болып 
шығады, өйткені қазақ жырларында аршын басты бурыл (ат) неме-
се: Омырауын аршындап, мінген атын қамшылап деп келетін жыр 
жолдарындағы аршын, аршындау сөздерінің мағынасы ешқандай 
әшекейге, алтын-күміске жанаспайды. Керісінше, бұларда «Едіге» 
жырларындағыдай оттың аршынданып жануы сияқты «жоғары 
көтерілуі, биіктеу, ілгері созылу» деген семантикалық реңктерге ие 
қолданыстарды көреміз.

Сөйтіп, нақты ұзындық өлшеміне қатысы жоқ аршын сөзі тұрақты 
тіркестерде және етістік тұлғасында ертеректегі казақ-ноғай өлең-
жырларында лексикалық ескіліктердің бірі болып кездеседі.

«Едіге» жырының Шоқан, Қаныш нұсқаларында бұл сөз арсын- 
деп те хатқа түскен. Бұл вариант араб жазуындағы (ш) әрпінің қаракет 
белгісі – үш нүктесі не түсіп қалып (с) болып қате жазылғанының  
салдары, я болмаса нақты денотаттық (негізгі) мағынасы түсініксіз 
сөздің тұлғасы тұрақсыз болып келуінің көрінісі шығар деп топшы- 
лауға да болар ма еді? Бірақ бұл да – күмәнді таным. Өйткені ш-с ды-
быс алмасуы «Едіге» жырының ертеректегі қолжазбаларында басқа 
сөздер де ұшырасады: шарап – сарап, шербет – сербет қатарларына 
қарағанда ХІV-XV-XVІ ғасырлардағы ноғай-қазақ тілдерінде с-ш 
алмасулары орын алған құбылыс болуы мүмкін, өйткені арап-сарап 
деген параллель қазақ тілінің батыс өңірінің аймақтық сөздігіндегі 
тіркеліпті, демек, сарап, сербет, арсын тұлғалары тілде сақталып 
қалғанын көрсетеді. Сондықтан «Едіге» жырының алғашқы жазба-
ларында орын алған арсын, сербет, сарап тұлғалы сөздерді емлелік 
(графикалық) қателіктер деп емес, ескіліктің бір көрінісі деп таныған 
дұрыс сияқты.

Бартал тарту. Бұл – өте сирек кездесетін ескі қолданыс. «Едіге» 
жырында (Шоқан нұсқасында) мүйтендерден шыққан екі бірдей 
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Қосдәулеттің салтанатын (қоғамдағы «рейтингісін») атағанда, олар-
ды Тоқтамыс хан:

Қос-қос пышақ асынған 
Қосалықтап отау тіктірген,
Көшкенде бартал тарттырған, –
деп суреттейді. Бартал тарту тіркесі ешбір сөздікте тіркелмеген. 

Көне сөздердің түсіндірмесін беруге бой ұрған Балғабек Қыдырбекұлы 
бартал сөзін «сәнді, салтанатты көш» деп түсіндіреді (Түгел сөздің 
түбі бір. - Алматы, 1993. - 42-бет). Бірақ бұл түсінік қайдан алынды, 
қай тілдің сөзі, морфологиялық-семантикалық сипаттамасы қандай? 
Мұндай талдау жоқ.

Ал, дұрысында, бұл – парсы сөзі, мағынасы – «жолаушының жүгін 
артқан (артатын) көлік (ат)». Бартал тарту – жүк артқан көлікпен 
көшу, яғни қос-қостан үй тіктіріп, көшкенде жүкті көлікке артып, 
салтанатпен көшетін бай, батыр Қосдәулетсің деп мадақтап тұр.

Қазақ тілінің қазіргі сөздіктерінде, оның ішінде аймақтық 
сөздікте де бартал тарту тіркесі жоқ. Парсы тілдес жұрттармен 
ертеректе аралас-құралас болып келген Орта Азия, Қырым, Кавказ, 
Еділ-Жайық өлкелерін жайлаған түркі жұрттарының тілінде тұрмыс-
салтқа, әр алуан бұйым атауларына қатысты сөздер аз болмаған. 
Сондықтан, сірә, бартал тарту парсы тілінен келген қолданыс болса 
керек, жырларда келген мұндай түсініксіз сөздерді бүгінгі оқырман 
контекске қарап көп қиналмай оқиды. Жырдағы бартал тарттыру – 
салтанаттың белгісі, жағымды образ екенін жырдың алды-артындағы 
жолдар айқындап тұр. Сондықтан лексикалық бірліктердің қай-
қайсысының да семантикасы мен түптөркінін (генезисін) түсіндіруде 
жалаң контекске қарай топшылай салу ғылыми дәл таным болып 
шықпайды. Олардың этимологиясына үңіліп, ертелі-кеш қолданыс 
ерекшеліктерін саралап, өзге түркі, парсы, араб, монғол тілдеріндегі 
бар-жоғын, мағынасын тауып барып, жан-жақты талдау жасаған жөн.

Баттауық. Бұл күнде баттауық – «өсімдік атауы, ол сулы жер-
лерде, өзен, көл жағалауыларында өседі» деп көрсетіліп жүр. Ескі 
жырларда бұл сөз – балдырғаны білектей, баттауығы жүректей 
деп көркем образ болып келетін теңеулі тіркесте кездеседі. 
П.М.Мелиоранский «Едіге» жырындағы Шоқан нұсқасындағы: 
Баттауық толған жылқым жоқ деген жолдағы баттауық сөзін 
жырдағы түсініксіз тұлғалардың бірі деп танып, оны «низкое тон-
кое место, прибережье» деген мағына беретін сөз болу керек деп 
түсіндіреді және оның түбірі башмақ (бату) етістігі болар деп топ-
шылайды (Сказание об Едигее и Тохтамыше, 20-бет).

Ғалым, сірә, бұл түсінікті мәнмәтінге қарап берген сияқты. 
Мұнда кейіпкер: «баттауық толған жылқы» – баттауығы көп жер-
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де жайылған жылқысы жоқ деп тұр. Біздіңше, мұндағы баттауық 
сөзін «батпақ жер» дегеннен гөрі «батпақ жерде өсетін өсімдік ата-
уы» деп таныған дұрыс болар. Ал өсімдік атауы П.М.Мелиоранский 
дұрыс көрсеткендей, бату – батпақ сөздерімен түбірлес болуы әбден 
қисынды.

Баттауық өсімдігі барлық жерде өспейтіндіктен, атаудың өзі 
түсіндірме сөздіктер арқылы белгілі болғанымен, оның баттауығы 
– жүректей немесе «Едіге» жырындағы баттауық толған жылқы 
деген бейнелі тіркестер – поэтизм ретінде сақталған ескіліктердің 
бірі деп талданып отыр.

Бұжғын/божғын. Бұл сөзді әзірге біз «Едіге» жырынан (Шоқан 
нұсқасындағы) кездестірдік. 1905 жылы П.М.Мелиоранский жария- 
лаған бұл нұсқада бұжғын (немесе божғын) болып жазылған 
бұл сөзді осы нұсқаны 1996 жылы қазіргі қазақ жазуымен жария- 
лағанда, араб қарпімен божыған деп оқып транскрипциялапты. Ал 
бұл сөзді (бұжғын, божғын) Шоқан да өз кезінде (XIX ғасырдың 
орта тұсында), П.М.Мелиоранский де (XX ғасырдың басында) қазақ 
тілі үшін түсініксіз сөз деп танып, Шоқан оны «полынь» (жусан) 
деп түсіндірсе, П.М.Мелиоранский «нам это слово неизвестно» 
деп көрсетеді (Сказание об Идегее..., 20-бет). Сірә, араб қарпімен 
берілген тұлғасы (бұғжын) дұрыс болар. Бұлар не ерте кезде, «Едіге» 
жырлана бастаған XV-XVI ғасырда ноғай, қазақ тілдерінде «сүттен 
ашытып жасалған, яғни ашы, ашулы, ашуы күшті» ішімдікті атаған 
болар. Сусын емес, ішімдік болар деп отырғанымыз – жырда Мен 
божғыннан ащымын, сербет құйсаң түщымын дейді дұшпанына өз 
күшін танытқысы келген кейіпкер (Тоқтамыс). Бұл жерде божғын 
мен сербет (шербет/шарбат) сияқты қарама-қарсы қойылған об-
раздар осыны көрсетеді. Егер сөз түбірі бож/божы/бұж/бұжы болар 
деп тапсақ, бұжы сөзі – қазірде де қолданыста бар тұлға, оның бір 
мағынасы – «қымыз, айран сияқты тағамдардың қатты ашып кетуі» 
деп көрсетеді қазіргі түсіндірме сөздіктер.

Бұжғын/божғын деп, сірә, ертеректегі ноғай, қазақ тілдерінде 
сүттен жасалған ашуы күшті ішімдік аталған болар. Қазіргі қырғыз, 
қазақ тілдеріндегі ішімдіктің бір түрі – боза атауы да божғын/
бұжғын дегенмен түбірлес болуы мүмкін (түркі тілдерінде ж-з ды-
быс алмасуы – кездесетін құбылыс). Бірақ бұл – жорамалымыз ғана. 
Қайткенде де «ішімдік» мағынасында қазірде қолданыста жоқ сөз. 
Сондықтан тұлғасы жағынан да, мағынасы жағынан да ескіліктердің 
бірі ретіндегі қолданыс деп табамыз.

Бүріншік. «Едіге» жырының Шоқан нұсқасында: Алғаным келін 
болған жұрт, Ақ бүріншік салған жұрт деген жолдар бар. Мұндағы 
бүріншік сөзінің мағынасын мәнмәтінге қарай оңай аңғаруға болады: 
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әңгіме – келін боп түскен жас әйелдің қайын жұрты туралы, демек, 
қалыңдықтың келін болуының этнографиялық бір белгісі – басына ақ 
жамылғы (орамал) салуы (бүркенуі) дегенді білеміз. Сөз мағынасын 
топшылауға ақ және басына орамал – ақ бүріншік салу, яғни басын 
бүркеу, бүркену мағынасынан көрініп тұрғандығы да көмектеседі. 
Бүріншік сөзінің түпкі тірегі – бүрү етістігі, одан туындаған бүркену 
сөзінің семантикалық тірегі – жамылу (басына салу). Қазіргі қазақ 
тілінде бүркеніш (көзден тасалап тұратын жамылғы), бүркеншік 
(басқа салатын жамылғы) тұлғалары бар, оның бүріншік варианты 
бұл күнде жоқ. Сірә, бұл осы заттың ескі атауы болар. Қазақ тілінде 
«жамылу» ұғымы бүрү деп емес, бүркену деп аталатын болғандықтан, 
бүріншік тұлғасы ескіріп, бүркеншік деген түсінікті тұлға қолданылып 
кеткен сияқты. «Едіге» жырының Шоқан жинаған нұсқасы, оның өзі 
айтқандай, ең әрідегі жырланысы болғандықтан, талданып отырған 
сөздердің орын алуы – заңды. Демек, бүріншік сөзін тұлғалық ескілік 
деп санауға болады. Әйел баскиімінің бүріншектен басқа да атау-
лары біраз бар, олардың ертеректегі түрлері бүріншік/бүркеншік, 
баутақ, бүгінде барлары – орамал, кимешек, жаулық, тіпті бұлар да 
мағыналары айқын болғанмен, олардың тұлғаларына этимологиялық 
талдау жасауға болады.

Айталық, баутақ сөзін акад. Ә. Марғұлан «кимешек» мағына- 
сындағы монғол сөзі» деп түсіндіреді (Марғұлан Ә. Ежелгі жыр-
аңыздар. - Алматы, 1985. - 57-бет). Монғол тіліндегі богтах деген 
сөздің қазақша (түрікше) тұлғасы дейді. Бірақ біз монғол сөздікте- 
рінен бұл сөзді таба алмадық. Сірә, басқа бір еңбектерде бар бо-
луы керек. Ал кимешек сөзінің этимологиясын проф. К.К.Юдахин 
жақсы көрсеткен: қырғыз тіліндегі елечек – «күйеуі бар әйелдің орап 
байланған бас киімі (тюрбан)» деп талдайды. Елечек – парсы сөзі, 
қырғыз тілінде «токол елечек (тоқал елешек – сәл аласалау ақ тюр-
бан). Қаз(а) елечек – үлкен елечек: «қаза елечек оронгон қатындары 
танымал», сайма елечек – мандайына өрнек салған елечек» деген 
түрлерін көрсете келіп, «киймелечек (кимешек) – қазақ әйелдері бай-
лайтын елечек» деп арнайы түсіндіреді. Киіме+елечек – кимечек, 
қазақша – кимешек (Кирг.-русс.сл., 949-бет).

Сөйтіп, ақ бүріншік – қазақ, қырғыз, ноғай т.б. халықтардың 
әйелдерінің «этнографиялық таңбасы» (көрсеткіші), ескі сөз, бірақ 
түбірі түркілік және түсінікті сөз.

Бұғай/боғай. Бұл сөз тек қана «Едіге» жырының Шоқан нұс- 
қасында кездеседі: Қырқада біткен қырық адыр Қырық басып 
жүрер-ді боғай құбаша ұғыл. Осы тұлғамен Сыпыра жыраудың 
Едігенің қауіпті батыр екенін Тоқтамысқа суреттеген сөзінде 14 рет 
келген сөйлемдер түйдегі (блогы) бар, 14-інші блок:
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Есен-аман кетсе сол,
Еділден арман өтсе сол,
Сәтемір ханға жетсе сол,
Осы өшін, сірә да,
Сенен алмай қалмас-ты боғай құбаша ұғыл! – деп аяқталады. 
Бұл тұлға мүлде бейтаныс, ешбір сөздікте жоқ және боғай/бұғай 

сөзімен келген сөйлемнің өзін анық түсіну қиын: боғай – анықтауыш 
па (боғай құбаша ұғыл), жағымсыз мәнді атау сөз бе, етістік пе? 
Мұны проф. П.М.Мелиоранский сусымалы, әлсіз л дыбысы түсіп 
қалған болғай деген етістік тұлғасы деп түсіндіріпті, -ғай жұрнақты 
етістік келер шақты білдіреді дейді.

Бұт сауырлы күреңше ат,
Бұтқа тартып мінер-ді боғай құбаша ұғыл – 
деген жолдарын егер ондағы мінер-ді боғай дегенді мінер болғай 

деп танысақ, қазіргі қазақ тілінше айтса, жырау бұтқа тартып 
мінетін болар деп толғар еді. 

Сөйлем мағынасының түсініктілігін қуаласақ, П.М.Мелиоранс- 
кийдің талдауының дұрыстығына ойлануға тура келеді. Кәмілдікті 
көрсететін -ды/-ді аффиксі күрделі етістіктің неге ортасында тұр. 
Дұрысы – бұл қосымша күрделі етістіктің ең соңғы сөзіне жалғануы 
керек сияқты. Демек, талданып отырған боғай/бұғай тұлғасын 
әрі қарай іздестіру керек, ол – мағынасы бар жеке сөздердің бірі 
ме, етістіктің құрамдас компоненті ме? Шоқан нұсқасындағы бұл 
сөйлемдер Қ.Сәтбаев вариантында қазақша берілген, 7-8 буынды 
өлең өлшемі де сақталған, сөйлемнің мағынасы да түсінікті: Сауыр-
лы бұт күреңше ат, Бұтқа тартып мінер ол. Ал Шоқан нұсқасында 
өлең өлшемі де бұзылып тұр: Бұт сауырлы күреңше ат (7 буын) 
Бұтқа тартып мінер-ді боғай құбаша ұғыл (11 буын). Қ.Сәтбаев 
нұсқасында жоғарғыдай сөйлемдердің бірінде боғай сөзі жалғыз де-
ген сөзбен алмастырылған: Сонау бір жалғыз құбаша ұл, Әлі де ұзап 
кеткен жоқ. И.Н.Березин жинағында бұл жолдар: Кешегі кеткен 
еңсегей бойлы құбаша ұл, тағы бір жерінде: Кешегі кеткен жалғыз 
ұл деп жазылған (Едіге батыр. - Алматы: Ғылым, 1996. - 360-361-бет-
тер).

Кіс/күс. Бұл сөз қазақ тіліндегі «Едіге» жырында ғана емес, өзге 
батырлар жырларында да, лиро-эпостарда да жиі көздеседі. Кіс – 
терісі бағалы аңның атауы. Бірақ терісі бағалы аңдар көп қой. Мы-
салы, орысша соболь деген терісі өте бағалы, қымбат «тышқанды» 
қазақ тілінің сөздіктері көбінесе бұлғын деп, кейбіреуі кіс, ақкіс, 
ақтышқан деп көрсетіпті.

1987 жылғы «Краткий русско-казахский словарь»-да соболь – 
бұлғын, горностай – ақкіс, ақтышқан, арыс. 10 томдық түсіндірме 



298

сөздік «кіс – орман-тоғайларда тіршілік ететін, терісі бағалы аң, 
бұлғын» деп береді (ҚТТС, 5-том). Демек, кіс пен бұлғын – бір аңның 
екі түрлі атауы болып шыққан. Қазіргі ноғай тілінде кіс – соболь. 
Қырғыз тіліндегі бұлғын сөзін тек эпос жырларында кездесетін сөз 
деп ескертеді де, орысша соболь деп береді: «Ақ көрпесү булғундай 
Арғымағы дүлдүлдей» деген мысал келтіріледі (Киргизско-руский 
словарь. Под редакцией К.К. Юдахина. - М., 1965). Кіс, ақ кіс – гор-
ностай (Казахско-русский словарь. Алматы: Дайк-Пресс, 2001). Осы 
сөздікте бұлғын – соболь. Орыс тілінде біреуі – соболь, екіншісі – гор-
ностай деп аталатын терісі бағалы екеуі – екі түрлі аң. Собольдің терісі 
қоңыр, горностайдікі ақ болады деп көрсетілген (Словарь русского 
языка. Под редакцией С.Н.Ожегова. - М., 1952). Татар тілінде кеш 
(оқылуы – кіш) – соболь. Зоолог маман С.Арзымбетов горностайдың 
қазақша ақ кіс, ақтышқан, арыс деп аталатынын көрсетеді. Ертедегі 
ата-бабаларымыз тек малшы, егінші ғана емес, аңшы да болған. 
Сондықтан мал, аң терілерін әдемі өңдеп, төсек жабдығы сияқты 
бұйымдарға пайдаланғанын ескі өлең- жырлардан білеміз. «Едіге» 
жырының Шоқан нұсқасында Едіге баласы – Нұралын туғанда, оны 
қара кіске бөлетті, қара кіс батар деп, бала кіске бөлетті дейді. 
Сондай-ақ өкпелеп кетіп қалған Едігеге Тоқтамыс хан жіберген 
«парламентер» Кең Жанбай қайт дейді: «Хан саған, Жауырындары 
жақталы, Түйме бауы тартпалы Ал қара кіс тон береді, Үстіңе оны 
ки-сәна» дейді ғой. Демек, бұл жерде кіс – бағалы аң терісі. Біздіңше, 
«соболь», өйткені қара кіс, ал қара кіс дегендерге қарағанда, терісі 
қоңыр аң (бұлғынның терісі ақ болады), Кістің иленген, өңделген 
жұқа, жұмсақ терісіне жаңа туған баланы орау – әуелде өмірде 
болған, кейін көркем образға айналған сөз үлгісі. Өте ертедегі баба-
ларымыз да аң, мал терілерін илеп өңдеп әртүрлі киімге жаратқанға 
ұқсайды. Қазіргі жамылғының көрпе деген атауы – жаңа туғай 
қозының иленген терісі ғой. XII ғасырдың соңы мен XIII ғасырдың 
I жартысында араб жазуымен сақталған көне түркі ескерткішінде 
(ғылымда QBN деп көрсетілетін) көне түрікше берілген бір сөйлем 
бар, оны біз қазіргі жазуымызға транскрипцияласақ: «бу тұл тоны 
сучлуб үчун кейтім ас», орысша аудармасы – «вдовье платье с меня 
спало и я оделась в белый горностай» (ДТС. - Л., 1969. - С. 59) деген 
мысалды оқысақ, мұнда «жесір әйелдің киімін (белгілі мерзім өткен 
соң) тастағаннан кейін сәнді киімді (бұлғын терісін салған не теріден 
тігілген) кидім» деп тұр. Дәл осындай мысалды қазақ тіліндегі жыр-
лардан да табамыз. «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» эпосында: Қозы мен 
Баян «бір жатыпты қара кіс жамылысып» дейді.

Кіс сөзі бұл күнде соболь деген аңды ғана емес, жергілікті жерде 
сусарды «кіс» деп атайды екен.
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Сөйтіп, жырлардағы кіс сөзі – көненің көзі, келе-келе ал қара кіс 
тон беру, қара кіс жамылып бір жату, қара кіске бөлеу, бала кіске 
бөлеу сияқты поэтизмге – бейнелі тұрақты тіркестерге айналған. 
Сөздің қолданыстағы көнелігін сыртқы тұлғасының өзгеріп 
отыратындығы да көрсетеді. Мысалы, «Едіге» жырының Қ.Сәтбаев 
нұсқасында бұл атау кес деп берілген (жазылған). Кейбір жырларда 
кес түрінде де жазылған варианты бар. 

Қоллық. «Едіге» жырының Шоқан, Сәтбаев нұсқаларында бала 
Едігенің досы Аңғысын оның үйінің тұсына келіп, айтқан сөзінде: 
«Үстіндегі қамқа тон Төрде отырған билерге Қоллық шықпаққа бол-
са игі», – дейді. Қ.Сәтбаев нұсқасында жырдың дәл осы тұсы, яғни 
Аңғысын баланың Едігені қауіптен сақтандырып айтқан сөзі былай-
ша берілген: «Тақта отырған қамқа тон Төрде отырған билерге Қулық 
шақпай бұл сана».

Бұл мәтінде араб жазуынан қазіргі жазуға көшіргенде бірнеше 
тұсының қате оқылғаны көрінеді. Қоллық тұлғасы қулуқ болып, болса 
игі деген сөздер бұл сана болып кеткен. Жоғарыда да айтқанымыздай, 
ескі өлең-жырлардың мәтінін араб жазуынан латынға немесе осы 
күнгі қазақ жазуына (кириллицаға) көшіргенде дұрыс оқылмаған 
транскрипция айтарлықтай орын алған және бұл ағаттық жыр мәтінін 
түсінуде немесе жеке сөздерді тануда үлкен зиянын тигізеді. Бұл жер-
де келтірілген жыр жолдары екі нұсқада да түсініксіздеу, оның ішінде 
қоллық шықпақ немесе қулық шағу дегендер не? Қоллық сөзін қазақ, 
ноғай, қарақалпақ, түркімен сөздіктерінен таба алмадық. Белгілі 
түркітанушы К.Мусаев қоллық сөзі татар тілінде «жұмыс, шаруа» 
деген мағынаны білдіреді дейді (К.Мусаев. Лексикология тюркских 
языков. - М.: Наука, 1984). Бірақ «Едіге» жырындағы мәтінге кел-
генде, бұл мағынаны жанастыру қиын: Үстіндегі қамқа тон төрде 
отырған билерге қалайша жұмыс (қоллық) болып шығады? Сондай-ақ 
қулық шағу деген де бұл мәтінде мүлде ешбір мағынаға жуыспайды. 
Мұны түсініксіз сөз деп Мелиоранский де көрсетпепті. Біз де әзірге 
«Едіге» жырындағы қоллық сөзінің түсіндірмесі мен түптөркінін таба 
алмадық.

Қосалықтау. Өте сирек кездесетін бұл сөз «Едіге» жырынан 
көрінеді: «Қосалықтап отау тіктірген... Көшкенде бартал тарт- 
тырған». Бұл сөзге П.М.Мелиоранский де түсінік берген: «ставя 
парами» деген болар дейді, яғни киіз үйлерді қатар тіктіру дегенді 
білдіретінін айтады және бұл тұлғаның сөздіктерде жоқ екенін де 
ескертеді. Көшпелі халықтардың тұрмысында киіз үйлерді қос-
қостап тіктіру салты немесе сәндіктің, байлықтың белгісі болса 
керек. Біз проф. Мелиоранскийдің түсіндірмесін қолдаймыз, яғни 
қазіргі қосарлау сөзінің ескі варианты деп танимыз. Кезінде, сірә, 
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қосалық тұлғасы зат есім де болған болар, оған етістік тудыратын 
-та жұрнағы жалғанып қосалықтап отау (үй) тігу «қос-қосынан 
қатарлап үй тігу немесе тіпті қазақ тұрмысында да орын алған екі 
киіз үйді біріне-бірін жалғап тігуді осылайша атауы мүмкін. Сөз 
мағынасы қос деген түбірдің семантикалық ұйытқы болып тұрғанын 
көрсетеді. Қосалықтау сөзін біз әзірге өзге жырлар мен ертедегі 
ақын-жыраулардың өлең-толғаулары тілінен не мақал-мәтелдерден 
таба алмадық. Іздестіре түсу керек.

Өкіліне түспеді. «Едіге» жырының Шоқан және Қ.Сәтбаев 
жинаған нұсқаларында Тоқтамыс хан айналасындағы жақсылардан 
ренжіп кеткен Едігені қалай қайтарамыз деп ақыл сұрағанда, 
олардың айтқан сөздерінің «өкіліне түспеді», «байыбына барма-
ды» деп жырланған. Жырдың тағы бір жерінде: «Сыпыра жырау 
толғағанда оның сөзінің өкіліне түскен жақсылар: бұл не оқиясы 
болды деп шыдай алмай жылайды». Өкіліне түспеді тіркесі осы 
жырдан басқаларында кездеспейді. Қолымызда бар сөздіктерде бұл 
тіркесті таба алмадық, ал мәнмәтінге қарағанда, «айтылған сөзді 
«қабылдамады», «мән-мағынасын түсінбеді» (байыбына бармады) 
деп тануға болады. Қазақ тілінде сөзге түспеді деген тіркесті Бұхар 
жыраудан (XVIII ғ.) кездестіреміз: «Айтқан сөзге түспеген Жаман 
емей, немене!» Сірә, бұл жердегі түспеген тұлғасы – түсінбеген 
деген етістіктің ықшамдалған варианты болар. Демек, өкіл сөзінің 
семантикасы мен түптөркінін іздестіру керек сияқты. Бұл тіркеске 
П.М.Мелиоранский де түсініктеме (комментарий) береді. Өкіл – «крик, 
пение, стон» дегенді білдіретін сөз деп көрсетеді, оны Л.З.Будагов 
сөздігіндегі өңкілдеу етістігімен ұштастырады. Біздіңше, бұл таным-
ды дәл деп айту қиын. Сірә, өкіл – «айтқан сөз, берген ақыл» дегенге 
саяды, демек, өкіліне түспеу (түсінбеу) – «айтылған сөзге түсінбеді», 
яғни «қабыл алмады» дегенді білдіретін сияқты. Мұны қатарындағы 
байыбына бармады деген таныс (түсінікті) тіркес те дәлелдей түседі. 
Осы сөзге қатысты және бір көңіл аударатын факт (жыр жолдары) бар. 
Ол проф. И.Н.Березиннің «Хрестоматиясындағы» «Едіге» жырының 
мәтінінде «өкіліне түспей, байыбына бармай» деген өлең жолы да бар 
және ары қарай оқығанда, «Көңіліне түскен жақсылар өксіп-өксіп 
жылайды», «Көңіліне түспес жамандар Не оттайды деп жүре барып 
тыңдайды» деген жыр жолдарын кездестіреміз. «Едіге» жырларының 
кейбір нұсқаларының тілі қазақыландыра түскендігі белгілі. Жырды 
кейінгі кездерде (И.Н.Березин қазақ ортасындағы жыршыдан жазды-
рып алған – XIX ғ.) жырлағандар өздеріне түсініксіз өлең жолдарын 
немесе жеке сөздерді мәнмәтінге қарап, яғни жырдағы оқиғалардың 
барысына қарап, өздерінше қазақшалап жырлағаны байқалады. Де-
мек, айтылған сөздің (ақыл-кеңестің) өкіліне түспеу – «көңіліне 
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қонбау» деген қолданыс болып шығады. Біздіңше, тіпті өкіл деген 
тұлға көңіл деген сөздің қате жазылуы, қате оқылуы болар деп те не-
месе көңүл-өкүл деген метатеза (дыбыс алмасуы) құбылыс болар деп 
те топшыласақ, бұл күнде де ескілік алдымыздан шығады. Айналу/
айлану деген сияқты дыбыстардың өкүл – көңүл болып орын алмасып 
құбылуын жоққа шығара алмаймыз.

Өтіл. Өтілу. «Едіге» жырының қара сөз бөлігінде өтілу етістігі 
бар:

Төртеуі бір-біріне өтілді,
Едігеге сөйле деп...
Асылдан саба толтырып.
Тең құрдасқа қосылып,
Өтіліп қымыз іше алмай.
Тіркестің мағынасы «сұрады, өтінді» дегенге саяды. Осыған қарап 

өтілу сөзі бүгінгі түсінікті өтіну сөзімен түбірлес деуге болады. «Қазақ 
тілінің аймақтық сөздігіне» (2005 ж.) үңілсек, Түрікменстанның 
Красноводск, Ашхабад, Жемен өлкелеріндегі қазақтардың тілінде 
өтіл деген зат есім «өтініш» дегенді білдіреді екен, ал Қызылорда, 
Қармақшы тұрғындары өтіл дегенді «бедел, абырой» деген мағынада 
қолданылатындығы да осы сөздікте көрсетілген. Сірә, «Едіге» 
жырындағы өтіл сөзінің мағынасы «өкініштен» гөрі «ақыл, кеңес» 
дегенге жақындайды, өйткені көне түркі тілдерінде өт, өтлүк «совет, 
назидание» деген мағынаны берген (ДТС, 1969, 512-бет). Бұл тіркес 
өзге жырларда да бар:

Сол анасы жылады,
Ұлынан өтіл сұрады («Ер Сайын»).
Төрде отырған билерден
Бозмұнай өтіл сұрады («Бозмұнай»). 
Өтіл, өтіл сұрау «ақыл, кеңес, ақыл сұрау» мағыналарында 

жұмсалған ескіліктердің бірі деп таныған жөн.
Сарымсақ. «Едіге» жырында (Шоқан нұсқасында): 
Сапты аяқтай ерінді,
Сарымсақтай азулы,
От орнындай тұяқты...
Ат берсең де міне алман, – деген теңеулі тіркестер бар. 
Сарымсақтай азулы тіркесі сармысықтай азулы болса керек. Сірә, 

ертеректе түркі халықтарында, ноғайларда сармысық – жыртқыш 
аңдардың бірінің атауы болар. Арыстан, жолбарыс, леопард сияқты 
мысықтұқымдастардың бірі сармысық деп аталуы – ғажап емес. 
Кейбір халықтарда қауіпті аңның атын өзгертіп атау (қасқыр – бөрі) 
дәстүрі бар. Соған қарағанда, жыртқыштардың ішінде ең үлкені (сар 
– «үлкен» деген сөз) не түсі сарысы – сар мысық. Сары мысық – ең 
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азулы жыртқыш немесе сарғылт түсті үлкен мысық – арыстан бо-
луы мүмкін. Сөзді естілуінше жаза салу машығы қай кезеңде де, қай 
жазбаларда да орын алғанын жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан 
Шоқан жинаған қолжазбаның өзінде сарымсақтай азулы деп жа-
зылса және түпнұсқа жазуын (орфографын) сақтап қазіргі жазуға 
келтіріп транскрипциялаған күнде де бұл сөздің сармысық екенін 
жол соңындағы сілтемеде немесе мәтінге ұсынылатын комментарий-
лерде қоса көрсетіп отырған жөн. Әйтпесе ащы жуа – сарымсақ пен 
арыстан сияқты аңның атауы бірдей еместігі көрініп-ақ тұрғанын 
жақсы білеміз.

Су. Ноғайлы цикліндегі қазақ жырларында өзен сөзімен қатар осы 
сөздің мағынасында көбіне-көп су сөзі қолданылған: «Үш алпаты 
үлкен су, Сені тағы алдырттым» (Едіге батыр); «Толықсыма, тұнық 
су» (Сонда); «Қырында киік жайлаған, Суында балық ойнаған... Суда 
жүзген ақ шортан» (Асанқайғы, XV ғ.).

Айдынды сулар, аймақ көл,
Тасыса дөңбек келтірер (Шалкиіз, XV-XVI ғ.).
Қоғалы көлдер, қом сулар 
Кімдерге қоныс болмаған? (Шалкиіз)
Мұндағы қом сулар – толқынды өзендер.
Тоғай, тоғай, тоғай су.
Тоғай қондым, өкінбен (Доспамбет, XVI ғ.).
Ноғайлы цикліндегі су сөзінің жиі кездесетін себебі – ноғай 

тілінде өзенді негізінен су деп атайды. Су сөзінің «өзен» мағынасы 
– көне түркі тілдерінен келе жатқан қолданыс (ДТС, 515). Су 
«өзен» мағынасында тек ноғайлы дәуірінің жырларында ғана емес, 
қазақтың өзге жырларында да кездеседі: «Бір су бар ұзын аққан 
теріс түстіктен» (Қозы Көрпеш-Баян сұлу); «Жетелеп қара атты суға 
келдік» («Арқалық батыр»).

Қазірде де қазақ тілінде «өзен» мағынасында су сөзі қолданыла 
береді. Бірақ әдеби тілдегі номинатив атау – өзен. Демек, «өзен» 
мағынасындағы су сөзі ертедегі өлең-жырлардағы ескіліктің бірі деп 
танылады. Түсіндірме сөздіктерде «көне» деген белгімен беру керек.

Сарыкөл, Самар сынды су.
Мынау Самар деген суыңыз,
Мынау Жайық деген суыңыз,
Мынау Еділ деген суыңыз,
Мынау Сахмар деген суыңыз (Шалкиіз).
Еділ, Жайық арасы,
Екі судың саласы (Шалкиіз).
Сұб/сұп. «Едіге» жырының Шоқан нұсқасында Сыпыра жы-

рауды: «Аузында отыз тісі босаған, сұп аяқты, сұп бөрікті Сыпыра 
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сынды сұм» (келесі жолда – сұп) жырау деп суреттейді. Мұндағы 
сұп сөзін П.М.Мелиоранский «биік, ұзын, жіңішке» деген мағынада 
деп түсіндіреді. Өлеңнің 3-жолындағы сұм жырау келесі жолдар-
да сұб жырау болып жазылған. Сірә, жырау сөзімен тіркесте кел-
генде дұрысы сұм болар, өйткені сұм сөзі ноғай тілінде жағымсыз 
мағына беретін сөз: сұм адам – человек, вобравший в себе все от-
рицательные качества. Сұп/сұб/суп сөздері көне түркі сөздігінде де, 
араб, парсы сөздіктерінде де көрсетілмеген. Ал сұм, сұмрай/сұмырай 
сөзі қазіргі қазақ және ноғай тілдерінде жағымсыз мағынадағы («за-
лым, қу, жексұрын») сөз болғанмен, сұм және сұмырай деген сөздері 
ескі қазақ жырларында «бақытсыз, талайсыз, сормаңдай» дегенді 
білдіреді. Сұм сөзінің бұл мағынадағы қолданысы «Едіге» жырында 
да бар: «Жалғыз да туған сұм басым, Барымнан жоғым көп игі» (Орақ 
батырдың сөзі, «Едіге» жырында). Едіге: «Сұм жалғыздық қайтермін, 
Жалғызда болып кетермін, – дейді».

«Алпамыс» жырында жеті жасар Жәдігерді (әкесі бір кеткеннен 
мол кеткен, демек, сорлап жүрген) Ұлтан құл: «Өлтіремін алып кел,  
Жәдігер сұм баланы», – деп кісі жұмсайды. «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» 
жырында Баян сұлу өзін әрдайым «Баян сұм» деп, ал Қозыға: «Атадан 
жастай қалған сен сұмырай», – деп отырады. Шум (қазақша – сұм) – 
парсы тілінде «бақытсыз, сорлы, сормаңдай» деген мағынадағы сөз. 
Сұм/сұмырай сөздерін осы төлтума мағынада қазақ жырлары жиі 
қолданған (қараңыз: «Сөздер сөйлейді», 167-168-беттер).

«Едіге» жырындағы сұб аяқты, сұп бөрікті тіркестерін орыс 
ғалымы П.М.Мелиоранский қандай мағлұмат көзіне сүйеніп айтып 
отырғанын әзірге таба алмадық. Әлде бұл сөз қазақ тіліндегі сопақ, 
сопаю сияқты сөздердің түбір тұлғасы болар ма? Ал, шынында да, 
көп жасап арықтаған адамның аяғы да жіңішке, бөркі де биік болуы 
мүмкін. Демек, суп/ сұб сөзінің генезисі мен мағынасын айқындай 
түсу керек болар.

Төгерек. «Едіге», «Ер Көкше», «Ер Сайын» сияқты ноғайлы-
қазақ жырларында кездесетін төгерек сияқты сөздің «дөңгелек» 
деген мағынадағы сөз екенін әрі түбіріне (тө-герек, тө-ңгелек, то-
малақ/домалақ) қарап, әрі мағынасына қарап оңай түсінуге болады: 
«Шалғынды көл төгерек. Қоғалы көл төгерек. Жекенді көл төгерек» 
(«Едіге»). Бұлардағы төгерек анықтауышы тек көл сияқты дөңгелек, 
яғни тік бұрышты немесе ұзынынан ағып жататын суларды атайтын 
өзен, теңіз сөздерімен тіркеспейді. Бұл тұлғаны қырғыз тіліндегі 
төгөлөк (қазақша – дөңгелек) деген сөздің л-р дыбыстары алмасқан, 
ал қазақ, ноғай тілдеріндегі дөңгелектің сөз ортасындағы ң дыбы-
сы түсіп қалған (дө+гелек) және л-р дыбысында алмасқан вариан-
ты деп табамыз. Дөңгелек сөзінің сыртқы тұлғалық (фонетикалық) 
қатары болып танылатын төгерек – ноғай тілі бірлестігінен қалған 
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ескіліктердің бірі. Ноғай тілінде төгерек – 1) «дөңгелек»; 2) «бір 
нәрсенің айналасы» деген мағыналарда қолданылады. 

Бүгінгі қазақ тілінде төңірек – бір нәрсенің (ауылдың, жайы- 
лымның, егіндіктің т.б.) айналасы, төңіректеу – бір нәрсенің ай-
наласында жүру. Демек, төгерек сөзін бір нәрсенің «айналасы» де-
ген екінші мағынасы ноғай мен қазақ тілдерінде бірдей болғанмен, 
«дөңгелек» мағынасы тек ноғай тіліне тән тұлға деп танылады.

Шому. Қазақ тіліндегі шомылу етістігінің мағынасына және 
мәнмәтінге қарап, бұл сөздің «суға бату, секіріп түсіп ксіу» деген көне 
мағынасы бірқатар түркі тілдерінде күні бүгінге дейін сақталған. 
Жырда «перінің қызы Баба түкті шашты Әзіз жақын барғанда суға 
шомып кетті» дейді. «Шашты Әзіз мен де соңыңдан шомайын деп 
қыз артынан шомып кетті» (51-бет). Бұл жерде шому сөзі – адам-
дар «суға түсті, шомылды» деген мағынада емес, «суға күмп берді, 
түсіп кетті, сүңгіп кетті» деген мәнде. Қазақ тілінде шом(у) түбірі 
шомыл тұлғасында сақталған және мағынасы да өзгешелеу: шомы-
лу – «суға түсу және жуыну» деген мағынада жұмсалады. «Едіге» 
жыры ноғай тілінің қолданысын сақтаған. Қолданыс ноғай, татар 
тілдерінің көрінісі болар. «Едіге» жырын Шоқанға жинап берген-
дер де қолжазбаны пайдаланған. Тіркес жырдың тек қара сөзбен 
айтылған тұсында кездеседі.

Ойлығу. Сылығу. «Едіге» жырында:
Он жеті дос ұйлықты,
Ұйлыққанның белгісі – бір-біріне сылықты,
Еш амалын таппады, – 

деген жолдардағы ұйлықты, сылықты сөздері қазақтар үшін бей-
таныс болар деп проф. Мелиоранский түсініктеме жасайды. Бұл 
жердегі ұйлықты етістігін ғалым ойлықты деп оқыған болу керек, 
оның мағынасын Ж.Сейдалиннен сұрайды. Қазақ комментатор мұны 
ойлану сөзінің варианты болар деп түсіндіреді. Ал сөз ойлықты емес, 
ұйлықты болса керек. Бұл тұлға қазақ тілінде жергілікті қолданыс 
ретінде сақталған. Қазақ жерінің Ақмола, Атбасар өңірлерінде 
ұйлығу «дағдару, қысылу» дегенді білдіреді (ҚТАС, 2005, 697-бет). 
Сылығу етістігі де диалектизм ретінде батыс өңірлерінде сақталған, 
ол «сығылысу» деген мәндегі қолданыс» деп көрсетілген (сонда, 
625-бет). Контекске Едіге 17 досына, яғни 17 кедайына түсін жо-
рытады. Алғашқыда олар қысылады, жори алмай дағдарады, оның 
белгісі – бұлар бір-біріне сылығады, сығылысып, топтанады деп 
түсінген дұрыс болар. Екі сөз де қазірде қолданыста жоқ. Бұлар ерте 
кезеңдердің сөздері болар әлде ноғай тілінің көрінісі ме? Әлде де 
іздестіре түсу керек.

Ұшан теңіз. П.М.Мелиоранский мұндағы қазақ тілінде түсініксіз 
тұлға деп ұшан сөзін көрсетеді де, оны Шоқанның «неперелети-
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мое, огромное, неперелетное» деп аударғанын дұрыс емес деп, 
Сейдалиннің үшем (үш теңіз) деген жорамалын қостайды. Біздіңше, 
бұл екі түсінік те – дәл емес. Сірә, сөз түбірі – ұш (бір нәрсенің 
ұшы, бастамасы) сөзі болар. Қазақ, қарақалпақ тілдерінде ұшы-
қиыры [жоқ] кеңістік (дала, теңіз) деген тіркес бар, бұл тілдердің 
сөздіктерінде ұшан теңіз тіркесі мен ұшы-қиыры жоқ тіркесі бірдей 
түсіндірілген: «безграничный, беспредельный, безбрежный», ал 
қырғыз тілінде ұшан теңіз тіркесі «многочисленный» деп аударыла-
ды да бұл тіркес учан теңиз жұрт «многочисленный народ», учан 
теңиз уят «неслыханный позор» деп мысал келтіріледі (Киргизко-
русский. словарь. - М., 1965. - С. 812). Ал қазақ тілінде де ұшан сөзі 
теңіз сөзімен тіркесте келіп, «үлкен, ұшы-қиыры көрінбейтін теңіз» 
деп ұғылады. Жырда:

Көк ала жорға ат мініп,
Көк дабылпаз байланып,
Ұшан теңіз айланып,
Тұтам бауы сары алтын.
Ақ сұңқар құс береді,
Көк айнала шүй деді, – 

деп келетін жолдардағы ұшан теңіз айлану тіркесі «үлкен кеңістік» 
мағынасында қалыптасқан стереотип қолданыс болса керек, өйткені 
әңгіме бұл жерде теңіз (үш теңіз!) туралы емес, «құс ұшып-қонатын 
көлді айналып жүріп ақ сұңқар құс салып тамашала» деп тұр. Демек, 
ұшан теңіз тұрақты тіркесіндегі ұшан сөзінің үш (ен) теңіз дегенге 
де, «баркас, кеме» дегенге де қатысы жоқ деп білеміз.

Біздіңше, ұшан сөзі «көп, үлкен» деген мағына беріп, тек қана 
теңіз сөзімен емес, өзге сөздермен келген тіркестерін де кездестіре- 
міз: «Қайғысы ұшан анама Сабыр ет деп айтарсың» (Керайдар мен 
Қызылгүл); «Күркіреп ұшан сері келіп жетті» (Қозы Көрпеш-Баян 
сұлу). Бұл жолдарда 90 жігіт туралы айтылып тұр, демек ұшан сері 
– көп адам. 

Қазіргі қазақ тілі сөздіктерінде ұшан теңіз, ұшан дала тіркестері 
беріліп, тұтас тіркестердің мағыналары ғана түсіндірілген. Жеке 
ұшан сөзі сөзтізбеде жоқ. Ескі үлгілерде бұл сөз «көп, мол, кең» 
деген ұғымды білдіріп, өзге сөздермен тіркесе бергенге ұқсайды. 
Дегенмен бұл ескілікті әлде де іздестіре түсу керек. Ол көне түркі 
сөздігінде де, монғол тілі сөздіктерінде де жоқ. Бұл сөзге проф. 
П.М.Мелиоранскийдің де көңіл аударып, мағынасы мен түптөркінін, 
этимологиясын іздестіруі тегін емес. Қазіргі қазақ тілінде көбінесе 
ұшан теңіз тіркесінде ғана келетін, сірә, «үлкен, шалқыған» деген 
семантикасы бар сөз деп тани саламыз, бұл қайдан келген сөз әлде 
түркі тілдерінің өз сөзі ме, қалайша ескірген, жаңа эквиваленті қай 
сөз деген сауалдар алдымызда тұр. 
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ЕСКІЛІКТЕРДІ ЗЕРТТЕУДІҢ АМАЛ-ТӘСІЛДЕРІ 
МЕН ҚИЫНДЫҚТАРЫ

Ескіліктерді дұрыс танып жинау мен оларды талдап зерттеуде 
ерекше назар аударатын сәттер мен қиындықтар бар.

Бұл күнде ескілік деп тануға болатын бірліктер ескіру уәждері мен 
ескірген кездері жағынан да, тұлғалық бітімі мен түптөркіні жағынан 
да, жиі сақталған әдебиет көздері мен қолданылу себептері жағынан 
да, қысқасы, ескілік параметрінің барлық жағынан да біркелкі 
еместігі белгілі. Сондықтан оларды тануда төмендегі жайттарға на-
зар аудартамыз.

Бұл күнде актив қолданылмайтын, бірақ мағынасы түсінікті, 
«сүйегі қазақтық», тек сыртқы пішіні, морфологиялық құрылымы 
бөлектеу келетін ескіліктер де бар. Оларды біз тұлғалық ескіліктер 
деп атадық. Дәлдеңкіреп айтсақ, кейбір жеке сөздер мен сөз 
тіркестерінің морфологиялық бітімі: жұрнақтары, қосарлану амалы, 
синтакистік бітімі – қабысу, жанасу амалдары қазіргіден өзгешелеу 
болып келеді. Мысалы, ертеректегі өлең-жырларда бойға жеткен 
қыз деген тіркесті оқимыз («Қадірін жеңге білмесе, Бойға жеткен 
қыз ғаріп» – Асанқайғы), ал бұл күнде бойжеткен қыз варианты 
(тұлғасы) қолданылады. Демек, бойға жеткен – тұлғалық ескілік. 
Осы қатардан даңға шығу тіркесі де табылады. Бұл күнде даңқы 
шығу варианты – әдеби норма. Ал сөз түбірі – даң – атақ, даңқ; даң  
– көне түрі. Мұндай синтаксистік (даңға шығу – даң(қ)ы шығу) ескі- 
ліктер өзгелеріне қарағанда, сан жағынан аса көп емес (тіпті аз – 
бірен-саран), бірақ ертеректегі болсын, күні кешегі болсын (ХІХ-ХХ 
ғасырлардағы) хатқа түскен үлгілерде, мұқият іздестіре қалсақ, тағы 
да табылуы мүмкін. Олар құрамындағы сөздердің түбірі жағынан (бой 
жету, даң(қ) шығу) бүгінгі қолданыстағы варианттарымен жақын 
тұратындықтан, білдіретін мағыналары түсінікті болады да оларды 
оқырмандардың көпшілігі әдеттегі (қазіргі) сөздер деп қабылдайды, 
аса мән бермейді, бірақ күнделікті қолданысқа кірмейді. Мысалы, 
кешегі Ұлы отан соғысы кезіндегі батыр атанғандар туралы, пәленше 
деген даңға шықты деп айтылған жоқ. Сол сияқты қазіргі сөзімізде 
менің үлкен қызым бойға жетті демейміз, бой жетті дейміз.

Тұлғасы жағынан ескірген сөздердің біразы XX ғасырдың 
алғашқы онжылдықтарында жазылған оқулықтардан, оқу құрал- 
дарынан және басқа да жазбалардан табылады. Мысалы, химия 
терминдерінің ішінде сутуым, қышқылтуым деген сөздерді оқимыз. 
Мұндағы біріккен сөздің бір бунағы – туым сөзі – қазіргі тек (род 
– водород, кислород дегендердегі) сөзінің баламасы. Бұл термин-
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дер кейін сутегі, оттегі немесе тіпті соңғы кездерде сутек, от-
тек болып қолданылып жүр. Білім-ғылым саласындағы алғашқы 
дүниелерде бұрын қазақ тілінде жоқ заттар мен дерексіз ұғымдардың 
атауларын қазақша беруге ден қойылғаны мәлім және бұл кезеңдегі 
қазақша берілген терминдердің көбі орыс тілінің терминдері мен 
жеке атаулары болып келеді (темір жол – железная дорога, от кеме 
– пароход, жанартау – вулкан, құрылық/құрлық – материк т.т.). 
Бұл жаңа сөздердің біразы тілде орнығып, күні бүгінге жетсе, енді 
бірсыпырасы тұлғалық ескілік ретінде әдеби нормадан ығысып кетті 
(сутуым, қышқылтуым, откеме т.б).

Қазақ мәдениетінде XX ғасырдың басында қолданылған, бүгінде 
ескілік статусына ие болған бір алуан сөздерді атауға болады. 
Мысалы, қазірде ғалым сөзі термин ретінде қалыптасты. Ал XX 
ғасырдың 10-20-ншы жылдарында көбінесе оқымыс/оқымысты ва-
рианты жиі қолданылды. Бұл жерде мағына сақталғанымен, атау екі 
түрлі: бірі – таза қазақша түбірден жасалған оқымыс сөзі, екіншісі 
– бұрыннан келе жатқан кірме сөз (ғалым). Оқымыс сөзі бұл күнде 
де стильдік жүк арқалап қолданыла береді, -ты жұрнағын қабылдап 
әрі атау (оқымысты), әрі сын есімдік (оқымысты адам) тұлғасында 
қолданыста келеді, демек, оқымыс сөзінің «ғылыммен шұғылданатын 
адам» деген нақты терминдік қызметі төмендеген, яғни тұлғалық 
ескілік деуге болады. Мұндай тұлғалық ескіліктерді ескірген топқа 
(историзм категориясына) жатқызуға да болмайды, өйткені оны 
білдіретін болмыс (реалий) жойылған жоқ.

Тек XX ғасырдың алғашқы онжылдықтарында ғана емес, 30-40 
жылдарындағы ғылым мен әлеумет өміріне келіп жатқан жаңа зат, 
жаңа ұғым атауларының сол кезеңдеріндегі қазақша баламаларының 
бірқатары жаңа эквиваленттермен ауыстырылып, бірақ олар 
қолданыста тұрақтамай шығып қалғандары да баршылық. Мыса-
лы, коммунистерді – ортақшылдар, интернационалды – бейбауыр-
мал, революцияны – төңкеріс, паровозды – қара айғыр, велосипедті 
– шайтан арба деген мысалдар осыны көрсетеді. Бұлар да – тілден 
ығысқан бірліктер болғанмен, оларды да таза ескіліктер қатарында 
қарағаннан гөрі, өзгеше топта, жаңалықтан ескілікке ауысқан 
аралық, мезгілдік бірліктер тобы (типі) деп атау керек болар. Өйткені 
ескіліктер, оның көнерген тобы да, ескірген тобы да тіл өмірінде 
сақтала береді, яғни бұлар күнделікті өмірде пайдаланып отырған 
ертедегі әдебиет үлгілері: эпостар, өлең-жырлар, мақал-мәтелдер, 
қос сөздер, тұрақты сөз тіркестері актив пайдаланыла береді. 
Жаңалықтардан барып ескірген аралық, мезгілдік қолданыстар (су-
туым, қышқылтуым, откеме, бейбауырмал, ортақшыл дегендер) 
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бұл күнде мүлде қолданылмайды, олар кездесетін әдебиет үлгілерін 
де жеке зерттеушілер (тіл, әдебиет мамандары, тарихшылар т.б) бол-
маса, екінің бірі іздемейді де, оқымайды да. Қазақ әдебиетінің, оның 
терминология саласының тарихын арнайы зерттеушілер мұндай 
аралық, мезгілдік сөздерді тауып, теріп алып, олардың пайда болу 
уәждерін, кездерін, пайдаланған функционалдық стиль үлгілерін, әрі 
қарайғы «өмірін» талдау жұмыстары жүргізілуге тиіс, жүргізіліп те 
жатыр.

Тілдік, әсіресе лексикалық ескіліктерді танып-талдауда ескеретін 
тағы бір мәселе бар. Ол – «ескілік» дәрежесін (статусын) дұрыс 
тану. Бүгінде сирек қолданатын немесе шағын бір өлкеде ауызекі 
тілде жұмсалғанымен, ұлттық тілдің әдеби нормасына жатпайтын 
тұлғалардың бәрі ескілік болып танылмайды. Сондықтан «Ана тілі» 
газеті, «Парасат» журналы сияқты баспасөз беттерінде оқтын-оқтын 
«ескі сөздер» деп түсіндіріліп жүрген бірліктердің көбі – бүгінгі 
қолданыста да бар, бірақ ұмытыла бастаған, қолданыста аса си-
рек ұшырасатындар. Әрине, ең алдымен, бұл газет-журналдардың 
осы құбылысқа (бейтаныстау сөздерге) назар аударып, олардың 
мағыналарын түсіндіріп отырулары – өте дұрыс, қажет, игілікті іс. Де-
генмен жаңсақтықтар да болып жатады. Айталық, ұмыт болған неме-
се түсініксіз деп берілген сөздердің біразы – бүгінгі сөздіктерде бар, 
түсіндірмесі берілген әдеби нормадағы сөздер, екіншіден, олардың 
мағыналарын ашуда жаңсақ түсіндірмелер де кездеседі, кейде ол 
сөздер жергілікті қолданыстар (диалектизмдер) болуы да мүмкін. 
Ал қазіргі қазақ тіліндегі лексика-фразеологиялық ескіліктері көне 
сөздер мен ескірген сөздер (историзмдер) деп қазақтың ауыз әдебиеті 
үлгілерінде, тарих саласына қатысты ғылыми- публицистикалық 
еңбектерде, тарих тақырыбына жазылған көркем әдебиетте ерте 
замандарда қалыптасқан тұрақты тіркестер (фразеологизмдер) 
құрамында кездесетін, бірақ бұл күнде ол сөздің әдебиет үлгілеріндегі 
берген мағынасы өзгеше болып келетін бірліктерді тануымыз керек. 
Ашып айтсақ, бүгінгі оқырманға мағынасы күңгірттенген, қолданыс 
орны өзгеше болып келетін немесе сыртқы тұлғасы өзгеше болып 
тұратын сөздер де ескілік көрінісі (объектісі) болады. Демек, бүгінде 
екінің бірі, әсіресе, оның ішінде қала жастары бірден тап басып тани 
алмайтын сөздерді түсіндіріп отыру, тіпті түр-түсін көрсетіп отыру – 
өте дұрыс, қажет шаруа.

Дегенмен біз ескілік деп отырған жеке сөздерді тану, табу, 
мағынасын түсіндіру – өзге шаруа және мұндай жұмыста ізденістің 
арнайы әдістері: сөзді танудың әр алуан қырлары, зерттеудің ғылыми 
амалдары бар екендігін ескертеміз. Осылардың бірінен кеткен 
жаңсақтық сөзді теріс түсінуге, түсіндіруге соқтыруы мүмкін. Ал сөз 
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табиғатына, тарихына, семантикалық қозғалысына, прагматикалық 
танымдарына қарай арнайы жасалатын зерттеулердің мақсаты да, 
нәтижесі де, ғылыми-практикалық құндылығы да бөлекше болаты-
ны белгілі. Демек, ана тілін сүйіп, оның сөздік қазынасына көңіл 
аударушы әрбір адамның жоғарыда аталған іс-қарекеттері мен 
тіл мамандарының мақсатты зерттеулері біріп-бірі толықтырып 
отыратындығын да баса айтамыз.

Бүгінгі қазақ тіліндегі ескіліктерді зерттеулердің амал-тәсілдері 
мен қиындықтары жөнінде өзіміз байқаған кейбір сәттерді айту 
қажет болып тұр.

Бұл қарекетіміз тілдік қазынамыздың кешегі-бүгінгі бары мен ба-
рысын (қозғалысын) әрі қарай да үздіксіз зерттей берудің қажеттігінен 
туып отыр және осынау жұмысқа өзгелер, әсіресе кейінгі жастар 
кірісер болса, біздің көпжылдық9 жұмыс тәжірибемізбен бөліскеніміз 
жөн шығар.

Лексикалық, тұлғалық (грамматикалық), графемалық (орфогра- 
фиялық), фонетикалық ескіліктерді жинау (теріп алу) үшін өте көп 
жазбаларды оқу қажет. Әрине, жай оқу емес, мәтіндегі бейтаныс не-
месе бүгінгі біз білетіннен басқаша мағынада келгендер деп таныған 
сөздерді мысалымен жеке шағын қатты қағазға (карточкаға) жазып 
алу керек. Бұл сөз өзге үлгілерде де кездесуі мүмкін. Жеке-жеке 
карточкаларда жазылғандарды әліпби тәртібімен жайғастырғанда, 
иллюстративтік материал өз-өзінен тәртіпке келеді. Жиналған 
фактілер (мысалдар) неғұрлым көп және әр үлгілерден алынса, 
соғұрлым құнды болары даусыз. Бұл құндылық сол сөздің мағынасын 
ашуға, ескірген тұстарын, қолданылған кездерін, мақсаттарын 
анықтауға көмектеседі. Ал материалдарды бұлайша жинап алу үшін 
өте көп әдебиетті қарастыру керек екен. Мысалы, мен Махамбеттің 
қу толағай бастанбай деген тіркесін іздестіре бастағанда, бұл сөз 
осы тіркесте және тек Махамбетте ғана бар сөз екен деп ойлаған 
едім. Өйткені сол кезде өзім оқыған «Алпамыс батыр», «Қобыланды 
батыр», «Қамбар батыр», «Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», 
«Айман-Шолпан» жырларында толағай сөзін кездестірмедім. Кейін 
келе, ауыз әдебиетінің өзге де жырларын оқып отырып, «Ер Қосай» 
деген жырдан таптым. Қосай батыр: «Ер-тоқымын жастанып, Қу 
толағай бастанып, Сол бұлақтың басында Үш күн, үш түн жатады». 
Демек, бұл сөз тіркес құрамында (қу толағай бастану) поэтикалық 
бейне (образ) ретінде өзге жырларда да қолданылған екен деп түйіп 
жүрсем, толағай сөзі тағы кездесті. Оны XIX ғасырдағы орыс 
ғалымы Н.Ф.Катанов жинап жариялаған қазақ мақал-мәтелдері ба-

9 «Сөздер сөйлейді» деген еңбегіміздің жазыла бастағанына 40-50 жылдай 
болыпты, ол әрі қарай толықтырылып, жарық көріп отыр және келесі басылымына да 
біраз материалдар жиналып келеді.
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сылымынан көрдім: «Құдайдан іздегенім қолаң қара шашты еді, 
Құдайдың өзі қосты қу толағай бастыны» деген мәтел бар екен. 
Бұдан келе, XVІІІ-ХІХ ғасыр ақындарының туындыларын мұқият 
қарап отырып, XVIII ғасырда Көкшетау маңында жасап өткен Шал 
Құлекеұлының бір толғауынан: «Тау толағай көрінер тасы кетсе» 
деген өлең жолын, XIX ғасырда Аягөз маңында өмір сүрген Дулат 
Бабатайұлынан: «Төрт түлікке толтырды Толағай тұлдыр қыратты» 
деген жолдарды кездестірдім. Соңғы екі мысалда толағай сөзі қу 
компонентінсіз жеке қолданылған. Бәрінде де мағынасын адамның, 
таудың, қыраттың «тақыр басы, жалаңаш басы» деп топшылауға бо-
лады. Демек, толағай сөзі бұрыннан тек батыс аймағында емес, қазақ 
даласының барлық өлкесінде қолданылған сөз екенін жиналған біраз 
материалдар көрсетіп тұр.

Дәл осындай құбылысты сой сөзінің түптөркіні мен мән-мағына- 
сын іздестіру барысында да көрдім. Сой сөзін диалектолог маман- 
дар Қазақстанның батыс өлкесіне, Түрікмен қазақтарына тән жергі- 
лікті сөз деп анықтайды. Бұл сөз әсіресе ноғайлық циклдегі эпостық 
жырларда да, батыс өлкесінде жасап өткен ақын-жыраулардың 
өлең-толғауларында да кездеседі. Бұл күнде сой сөзі – «тұқым, тек, 
нәсіл» мағынасында тек батыс облыстары тұрғындарының тілінде 
сақталған диалектизм. Ал сой сөзін тек қана жергілікті сөз емес, 
ертеректен сақталған ескі сөз деп табамыз, өйткені бұл сөзді қазақ 
даласының қиыр оңтүстік-шығысынан да таптық. Аягөз маңында 
өмір кешкен Дулат Бабатайұлы (XIX ғасырдың орта тұсы): «Алал 
сойымен емес, Пірдің сөзін тұтынған», – дейді. Сондай-ақ Абайдың 
баласы – Ақылбайдың «Зұлыс» деген поэмасында кемедегі кісілердің 
біреуін суреттегенде «Үлбіреген ақ тәнді, көзі көкшіл, Неғылса 
ол да жақсы адам сойлы», – дейді. Демек сойлы адам тіркесін 
Ақылбай батыс ақындарынан алған жоқ (Ақылбай түгіл, Абайдың 
өзі қазақ даласының батысында жырлап өткен ақын-жыраулардың 
жақсы білмегені айтылып жүр ғой). Сой-дың – оғыз тілдеріне тән 
мағынасы – «ата тек, нәсіл». Ал қазақтың батырлар жырларындағы 
сой сөзін ноғайлы-қазақ одағы кезінен сақталған ескіліктердің бірі 
деп табамыз. Бұл сияқты жеке сөздер оғыз-қыпшақ тайпалары ара-
ласа өмір сүрген орта ғасырлардан (XI-XIII ғасырлар) келе жатқан 
ауыс-түйістердің сарқыншағы болу керек (мысалы, ету, қылу деген 
көмекші етістіктердің бір синонимі оғыз тайпалары тілінде әйләмақ 
тұлғасы болған, бұл да қазақ тілінде зар илеу (зар әйләу) сияқты 
тіркестерде сақталған). Демек, материалды әр қиырдан, әр үлгіден 
жинаған абзал.

Көне, ескі сөздерді тапқан соң оның түптөркінін («сүйегін»), 
морфологиялық құрылымын, беріп тұрған мағынасын іздеу керек 
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болады. Бұларды іздеу үшін жақын-алыс түрік тілдерінің әр алуан 
сөздіктерін, монғол, парсы, араб тілдерінің лексикасын сөз ететін 
ғылыми, анықтамалық әдебиеттерді түгел қарау керек. Бұл іске көне 
түркі тілдері сөздігінен (Древнетюркский словарь. - Ленинград, 
1969) бастап, Э.В.Севортянның көп томдық «Этимологический сло-
варь тюркских языков» деген атақты еңбегін және өткен ғасырларда 
жарық көрген орысша-қазақша сөздіктерді, B.В.Радлов, Л.З.Будагов, 
Н.И.Ильминскийлердің қазақ тілін зерттеуге арналған еңбектері 
мен сөздіктерін, біздің заманымыздағы атақты түркітанушылар – 
Ә.Наджиптің, Ә.Фазыловтың, Н.А.Баскаковтың, К.К.Юдахиннің 
еңбектерін қалдырмай қарап шығу керектігін айтуға болады. Ал қазақ 
лексикологтары мен тіл тарихшылары – І.Кеңесбаев, C.Аманжолов, 
Ә.Қайдаров, Ә.Құрышжанов, Қ.Өмірәлиев, Е.Жұбанов, Ж.Досқараев, 
Ж.Сарыбаев, Е.Жанпейісов, С.Омарбеков, Р.Сыздықова, Б.Әбілқа- 
сымовтардың зерттеу жұмыстары, сөз жоқ, көп материал мен мәлімет 
береді. Бұлардан басқа да Орта Азия халықтарының тарихына, эт-
нографиясына арналған зерттеулердің құны ерекше, бұлардан тек 
иллюстритивтік материал ғана емес, танымдық, анықтамалық 
көптеген жайттардан хабардар боламыз.

Ана тіліміздің сөздік қазынасының қымбат дүниесінің бірі болып 
танылатын, бірақ бұл күнде еркін қолданылмайтын, түсініксіздеу 
ескі сөздерге назар аударып, олардың білдіретін мағынасын түсіндіру 
әрекеті әр кез орын алып келеді. Бұл қасиетті міндетті қолына 
алғандар тек тіл мамандары емес, қазақ халқының өткен кездердегі, 
қазіргі тұрмыс-тіршілігін, таным-түсініктерін, өзінің ана тілін жақсы 
білетін әр саладағы қайраткерлер бар екенін айту керек. Олардың 
ішінде Жағда Бабалықұлы, Жәрдем Кейкін, Дәркембай Шоқпаров, 
Балғабек Қыдырбекұлы сынды адамдардың ұмыт бола бастаған си-
рек қолданылатын сөздерді күнделікті баспасөз беттерінде көрсетіп, 
мағыналарын түсіндіріп келе жатқандарын атап көрсетеміз. Және 
көбінесе ол түсіндірмелер дұрыс, сәтті орындалған жұмыстар екенін 
де айтамыз. Бірақ бұл түсіндірмелерде ол сөздердің түптөркіні, яғни 
«сүйегі» қай тілдік, ескі не жаңа бірлігі екендігін, фонетикалық-
морфологиялық бітіміне қарай қозғалысы, этимологиясы сөз бол-
майды, өйткені бұндай талдаулар тіл мамандарының құзырындағы 
шаруа болмаққа керек. Сондықтан біздің талдауларымыз бен 
түсіндірмелеріміз – тек сөздің семантикалық қозғалысына ғана емес, 
этимологиясына да барған, өзге түркі тілдерімен салыстырулар да 
жүргізілген, теориялық негіздеріне де үңілген ғылыми ізденістер.

Өткен кезеңдердегі әдеби үлгілерден жинайтын лексикалық 
ескіліктерді тауып, танып зерттеуде кездесетін үлкен тағы бір 
қиындық бар. Ол – жеке сөздердің бүгінгі жазуымызбен хатқа дұрыс 
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түспейтіндігі және жалпы орфографиялық қателердің көп екендігі. 
Сол себептен бірқатар таныс сөздер өзгеріп, бейтаныс (көне сөз 
не өзге тілдік тұлға) болып көрінуі мүмкін. Ал ескі сөздер мүлде 
қате жазылып, одан сайын тұлғасы да, мағынасы да түсініксізденіп 
зерттеушінің бірақ қиналуы тағы мүмкін. Мысалы, «Едіге» жырында: 
«Он жеті ды ойлықты, Ойлыққанның белгісі – бір-біріне сылықты» 
(Едіге батыр. - Алматы: Ғылым, 1996. - 69-бет). Бұл – жырдың Шоқан 
Уәлиханов жинаған нұсқадағы жазылуы. Ал осы жолдар «Едіге» 
жырының Қ.Сәтбаев жинаған нұсқасында сылықты сөзінің орнына 
жыйлықты тұлғасы жазылыпты (сонда, 102-бет). Бұл жолдардағы 
ойлықты мен сылықты сөздерінің қазіргі оқырмандарға түсініксіздігі 
былай тұрсын, бір сөздің екі түрлі оқылғандығы (ойлықты – 
ұйлықты, сылықты – жилықты) бұларды одан сайын күңгірттеп тұр. 
Екінші бір мысал: Мектепке арналған «Қазақ әдебиеті» оқулығының 
бірінде Махамбет ақынның бір өлең жолдары: Мен алмаған Алғай-ай 
деп жазылыпты да, оған «Алғай – Таловка ауданындағы кішілеу бір 
поселкенің аты» – деп түсініктеме беріліпті. Бұл жерде өлең жолының 
қате оқылып, қате жазылғаны былай тұрсын, мүлдем қисынсыз 
түсініктеме берілген: Алғай деген поселкені «жаулап алу» дегенді 
Исатай-Махамбет бастаған көтерілісшілердің үш ұйықтаса ойларына 
кірмеген болар, өйткені белгілі мекенді басып алу деген болмаған, ол 
– үлкен бір бекініс емес, не хан әскерінің шоғырланған мекені емес. 

Ал ең негізгі қателік – өлең жолының мүлде қате оқылуы. Бұл 
жерде өлең жолы Міне алмаған алаға-ай! болу керек. Ала – қазақтың 
ертеден келе жатқан поэтикалық тілінде «жақсы, мықты, жорық 
аты, азбан» деген мағынада жиі кездеседі. «Жылқы ішінде аламын, 
қылшық жүнді қарамын» деген жыр жолдарында ала сөзі түсті емес, 
«мықты ат, азбан» дегенді білдіріп тұр. «Қобыланды» жырындағы: 
«Ерлер мінер алаға, Көңілім толды санаға» немесе «Мінген аты ала 
еді, Қылшық жүнді қара еді» деп жырланғанда да ала – «жақсы ат, 
көрнекті ат» деген мағынаға саяды. Ала сөзінің мағынасы жалпы «ат, 
жылқы» дегеннен гөрі «азбан, мықты ат, жорық аты» дегенге көбірек 
келеді. Оның алаша (ат) варианты да бар. «Ер Тарғын» жырында 
«Алаша аттың басы деп, Қалмақы ердің қасы» деп келген жолдарда 
Тарғын батырмен жекпе-жекке шығатын қалмақ батырының «алты 
құлаш ала аты» алаша ат деп суреттелген. Демек, ала – қазақ поэзи-
ясында мықты, күшті жылқы символы. Аланың синонимі – азбан, ал 
азбан – үйірге түсіп жүрген, әбден есейіп күш жиған еркек малдың 
ақтатылған кездегісі. Сондықтан батырлардың мінген аты ала болып 
келеді. 

Ала аттың тағы бір синонимі – ақта ат, бұл қазақ жырла-
рында көп кездеспейді. Ол XVI ғасырдың ескі қазақ жазба тілінің 
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ескерткіші – Қадырғали бидің «Жами ат-тауарих» атты жазбасында 
жиі қолданылған: «Ечкілі оғлы Хасан Едіге бинің ахта атын алып 
тұрар ерді» (Қадырғали бидің жылнамасы. - Алматы, 1991. 295-бет). 
Бұл ескерткіште ахтачы сөзі де бар, ол – қазақша атбегі дегеннің 
баламасы (сонда).

Сөйтіп, алаға міну (Ерлер мінер алаға) – батырлықтың, ерліктің 
символы. Махамбет ақын міне алмаған алаға деп Жәңгір ханды 
атап отыр, яғни өзінің ерлігін көрсете алмайтын хан орыс әскерінің 
күшімен «Қара қазақ баласын Орынбор деген қалаға (қамауға, 
айдауға) көзінен тізіп жіберді-ау» деп тұр. Ұлы ақын суреткерлік 
үрдісінде қазақтың ертеден келе жатқан поэтикалық үлгілерін еркін 
және кеңінен пайдаланған, сондықтан ақыннан алаға міну («ұрыс-
соғысқа қатысу үшін атқа қону, жорыққа шығу» дегенді білдіретін) 
сөз-образды таба аламыз.

Мұндай әртүрлілікті «Едіге» жырынан да көреміз. «Едіге» жыры- 
ның бір басылымында (Едіге батыр. - Алматы: Ғылым, 1996) орын 
алған екі нұсқасының (Ш.Уәлиханов жазып алған және Қ.Сәтбаев 
жинап алып жариялаған) мәтіндерін мұқият салыстырғанда, мынадай 
әртүрлілікті таптық: Шоқан нұсқасында: Торылы жылқы тобышақ 
(61-бет) – Қ.Сәтбаев нұсқасында: Торылы жылқы тобыншақ (91-бет). 
Әрі қарай бірінші келтірілген мысал Шоқан нұсқасында, екіншісі 
– Қ.Сәтбаев нұсқасында деп оқимыз. Ертістің басы қара дөң Екі 
арасын қуыр-ды бұғай құбаша ұғыл (61-бет) – ...екі арасын қосар-
ды (93-бет). Қосалықтап отау тіктірген (57-бет) – Қосалқы отау 
тіктірген (83-бет). Мойтандардан шыққан (83-бет) – Мүйтендерден 
шыққан (89-бет). Сұп аяқты, сұп бөрікті – сұм аяқты, сұп бөрікті 
(91-бет). Омар ханның қызы еді, Оймақтын (?) үзілді (63-бет) 
...Оймақтайтын (?) үзілді (95-бет). Едігенің асу ісі сол еді (74-бет) 
–... ашу ісі... (107-бет). Аязды күндер аршынданып (74-бет) – Аязды 
күндер аршындап (108-бет). Алдам йер (йар) ес берсе (77-бет) – Ал-
дам ие ес берсе (110-бет). Деді де жолалап кетті (77-бет) – ..жүріп 
кетті (110-бет) т.т. Мұндай ала-құлалықты әрі қарай да жалғастыра 
беруге болады. Бұл әр алуандықтардың (разночтения) бірқатары бей-
таныстау тұлғаны қазақшалап беруге (қосалықтап отау тіктірген – 
қосалқы отау тіктірген; оймақтын – оймақтайын; жолалап кетті 
– жүріп кетті т.б.), ал енді бірсыпырасы бейтаныс көне тұлғалардың 
екі түрлі оқылып жазылуы орын алған: тобышақ – тобыншақ, ал 
иіндік – ал ендік т.б. Үшінші тобына араб жазуын қате оқып, қате 
транскрипцияланған сөздер жатады: сұп/сұб – сұм, асу – ашу т.б.

Әрине, мұндай ала-құлалықтардың себебі қандай болса да, олар-
ды дұрыс түсініп оқу қиынға соғады, кейбірі түсініксіз тұлға болып 
көрінеді де көне, ескі мағыналары мен сыртқы морфологиялық-
орфограммалық бітімін дұрыс тануға кедергі келтіреді.
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Бұл ескертпеміз тек «Едіге» жырының басылымдарында ғана 
емес, өзге де басылымдарда да айтарлықтай орын алып келе жатқанын 
көрсетелік.

Кешке қарай Тайбұрыл
Жын қаққанға ұсады.
Құнан менен құлжаның
Ұзатпай алдын тосады (Ақсауыт. - I том. - Алматы: Жазушы, 1977. 

- 59-бет). 
Мұнда көрсетілген сөз – құнан емес, құлан болуы керек. Екінші 

мысал: Қосынның қалған елінде Орал дейтін бір батыр (сонда, 120-
бет). Орал емес, Орақ деп оқу керек. Тағы да: Сөйлесін жаршың са-
рындай (Үш ғасыр жырлайды. - Алматы: Жазушы, 1957. - 161-бет). 
Жаршың емес, жыршың болуы керек. Сәлем сөздің анасы, Әлек 
алған данасы (сонда, 87-бет). Әлік алған болса керек. Еркініп садақ 
асынған (сонда, 127-бет). Беркініп садақ асынған болуы керек. Бір 
атқышшыл сұмға кез (сонда, 251 -бет). Дұрысы – атқышыл – көне 
тұлға, «мерген».

Мұндай қателер жеке ақын-жыраулардың шығармалары басылған 
кітаптардан да табылады. Мысалы, Дулат ақынның: «Еркін өсіп ер 
жеткен Ерекше туған көбекпін» деп жазылған жолдарында (XVIII-
XIX ғасыр ақындары. - Алматы, 1962. - 78-бет) көбекпін емес, көбең- 
мен болуы керек, өйткені алдыңғы жолдардың ұйқасы – «тел емдім». 
Мұндай емлелік жаңсақтықтарды ондап емес, жүздеп теріп шығуға 
болады. Сондықтан басылым беттерінде бейтаныстау немесе сол 
жерде түсініксіз сөздер ұшырасып қалса, оларға сын көзімен қарап, 
бұл өлең жолдарының өзге басылымдағы түрлерімен салыстырып 
(іздестіріп), дұрысын алу керек.

Тілдегі ескіліктерді зерттеудің, талдап-танытудың қажеттігі, 
мақсаты, бір қарағанда, түсінікті сияқты болып көрінеді. Ол – 
өмірдегі өзге де құбылыстар сияқты, тілдің де қозғалысын бақылау. 
Бұл ізденіс екі тұрғыдан, екі түрлі мақсатта жүргізіледі. Бірі – ғылыми 
мақсат. Тіл білімі атты ғылым саласына қажет теориялық таным, 
талдау мақсаты көзделеді. Екінші – прагматикалық мақсат көздеу, 
яғни ескіріп, тіл өмірінен ығысып жатқан бірліктердің бір кездердегі 
мағынасын, қызметін білу арқылы халықтың рухани-мәдени тарихы-
на үңілуге мүмкіндік алу. Бұл орайда зерттеулер «Мәдени мұра» атты 
кең ауқымды, саяси мәнді бағдарламаға жанасады, бір жағынан, тіл 
мәдени мұраны жеткізуші құралдардың бірі болса, екінші жағынан, 
сол мұраның көрсеткішінің бірі болып шығады. «Халық белгілі бір 
кезеңдерде нелерді қолданды? Не үшін күресті? Кімдермен (қай 
жұрттармен) қарым-қатынаста болды? Таным-сенімі, яғни рухани 
дүниесі қандай болды?» деген сауалдарға ескілік болып сақталған 
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жеке таңбалар (сөздер) мен тіркестер жауап бере алады. Бұл – бүгінгі 
ғылыми-практикалық мақсат-мұраттарымызға сәйкес келетін іс-
қарекеттердің бірі болып шығады.

Мағыналары көмескі тартқан іргеден шығарып жіберу (ренжіген 
әкенің баласына енші бермеуі), ту түбінде тұру (ұрысқа қатысатын 
сарбаз, жауынгер болып қатарға ену), қосалықтап отау тігу (киіз 
үйлерді екі-екіден қатар не бірінің ішіне екіншісін қосарлап, енгізіп 
тігуі), қазақ шығу; қазақ шығып кету (қазақ болу, қазақ болып 
кету), ұран отын жағу (жау әскерінің келе жатқанын хабарлайтын 
белгі беру), қала шығу (сауда-саттық шаруасымен базарға бару) де-
ген тіркестер белгілі бір ұғымдарды ғана емес, сонымен қатар қазақ 
халқының эстетикалық, суреттемелік талғамын да көрсетеді. Қазақ 
бейнелеп, яғни метафоралап, теңеп, әсірелеп, мадақтап не кемсітіп, 
сүйініп не ренжіп білдіретін қимыл-қарекетін атауға өте шебер, бұл 
ретте бейнелі фразеологизмдердің ішінен ескіліктерді де молынан 
табуға болады.

Тілдегі ескіліктерді теріп алып, жеке-жеке талдап, мағынасын, 
түптөркінін, қолданыстағы кезеңін, кейінгі тағдырын сөз ету арқылы 
адамзат тіршілігінде оны қызықтыратын, ойландыратын, әр нәрседен 
хабардар ететін тіл деген феноменге көңілін аударту сияқты мұрат-
мақсаттардың бар екенін жоққа шығаруға болмайды. Ал бұл ізденіс 
– өте қиын шаруа, көп уақытты, іздемпаздықты, ұқыптылықты, тілге, 
санаға, танымға қатысты ғылыми теориялық білімді қажет етеді. 
Бұл процестің қиындықтары өз алдына, яғни қазақ тілі сияқты тари-
хы тереңде жатқан, аса бай, мейлінше икемді, біршама таза (өзінің 
архетипін сақтаған) тілдегі көне, ескі, ескірген, ескіре бастаған, 
ескіру белгілері бар лексика-фразеологиялық бірліктерді жинаймын, 
зерттеймін, талдаймын, танытамын деп алдына мақсат қойғандарға 
қарата бұл айтқандарымыз лексикологиялық, оның ішінде этимоло- 
гиялық-семасиологиялық ізденістердің қиындығын көрсету үшін 
ғана емес, тақырыптың қызықтығын, өзектілігін, танымдық құнды- 
лығын ескертуді көздейді. Ал бүгінгі таңда ұлттық барша құнды- 
лықтарымызды түгендеу, зерттеу методологиясын айқындау, алдағы 
жұмыстарымыздың бағыт-бағдарын біршама белгілеу сияқты 
мақсаттар тұр деп білеміз.

Сөйтіп, оқырмандарымыздың көңілін бұл талдауларымыздың 
танымдық-теориялық негіздеріне аудара отырып, бұған қосымша 
мынадай түйіндерді айтуға болар еді:

Тілді тарихи лексикология саласында зерттеу а) семасиологиялық: 
сөз мағынасының эволюциясын (қозғалысын, өзгерісін) тану және ә) 
ономосиологиялық: объект атауларының өзгеру амалдарын зерттеу 
деп бөліп қарастырылады. Лексикалық қазынаны тарихи тұрғыдан 
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зерделеу мезгіл факторына қатысты болып келеді, яғни тілдің белгілі 
бір кезеңдердегі дамуы сөз болады, сондықтан тарихи зерттеу 
жұмыстарының бұл түрі диахрондық тіл таным немесе динамикалық 
тіл таным, тіпті эволюциялық танымдар саласы деп атауға бола-
ды. Демек, лексика-фразеологиялық ескіліктер, тарихи тұрғыдан 
қарағанда, бұл тарихты көнеден, ертеректегі кезеңдерден бастап, күні 
кеше өткен кезеңдерге қарай жіктеп, фактілер жинадық, ол фактілерді 
(мысалдары, сөздерді) жоғарыда аталған тілтаным салаларының 
теориялық ұстанымдарына сүйеніп талдадық. Нәтижесінде қазіргі 
кезде әр кезеңдегі үлгілерді, әсіресе ертегілер, батырлар жырлары, 
ғашықтық жырлар, тұрмыс-салт жырлары, шежірелер мен жылнама-
ларды, XV-ХІХ ғасырларда жасап өткен қазақ ақын-жырауларының 
өлең-толғауларын, айтыс үлгілері мен өсиет-ақылдарын оқып, 
тыңдап, жаттап жүрген дүниелерде бүгінгі қалың көпшілікке бейта-
ныстау, өздері еркін қолданбайтын мән-мағыналарын бірден тап ба-
сып айтып бере алмайтын жеке сөздер мен сөз бөлшектері (түбірі, 
қос сөздердің сыңары, біріккен сөздердің құрамдасы), сөз тіркестері 
кездеседі. Әрине, олардың барлығының табиғаты мен түптөркіні 
бірдей емес. Бұндай сөздердің бір алуаны қазақ даласының барлық 
өлкесіне бірдей тән емес, яғни жергілікті қолданыстар болуы 
мүмкін. Олар ғылыми еңбектерде диалектизмдер немесе аймақтық 
ерекшеліктер деп аталатыны белгілі. Таралу (қолдану) аясы шектеулі 
бұндай сөздер көптен бері жақсы жиналып, зерттеліп, тіпті сөздіктері 
де түзіліп, көпшілік қауымға біршама таныс құбылыс болып отыр.

Бейтаныс сөздердің бірқатары кейбір жазушылар (ақындар, жур-
налистер) өздері жасап алған сөздері болуы мүмкін. Әрине, бұлар өте 
аз, көбінесе жалпы қолданысқа түспей кетеді. Сол сияқты бұларды 
ескілік (ескірген не көнерген сөз) дегеннен гөрі бейтаныс сөз, оның 
ішінде авторлық туынды (жасанды) бірлік деп тану керек.

Ескіліктердің ең үлкен тобында және нағыз ескі бірліктерді 
құрайтындар архаизмдер (көнерген сөздер) мен историзмдер (ескір- 
ген сөздер) болып табылады. Бұлар – осы жұмыста жан-жақты 
талданып отырған нысандар (объектілер). Бұлардың ішінде жеке 
қолданылғандар және қос сөз, біріккен сөз құрамында келетіндер 
деп бөлек қарау керек болды. Сөйлем ішінде немесе тұрақты тіркес 
құрамында жеке қолданылатын бірліктердің ертедегі, ертеректегі, 
күнікешегі қолданыстағы мағынасы, түптөркіні, морфемдік құбы- 
лысы, фонетикалық өзгерісі, кездесетін орындары зерделенеді. Ал 
қос сөз сыңары болып келетін ескі бірліктер негізінен этимологиялық 
талдаулардың нысаны болады. Бұлардың біразы «Қазақ тілінің 
қысқаша этимологиялық сөздігі» (1966), Р.Сыздықованың «Сөздер 
сөйлейді» (1980, 1994, 2004), Ә.Нұрмағанбетовтің «Қос сөздердің 
құпиясы» (1991) т.б. сияқты еңбектерде жақсы талданып зерттелді.
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Біздің осы жұмыста жасаған таным-талдауларымыздың мәні мен 
қажеттігі жөнінде мынадай түйін-тұжырымдар айтуға болады:

1. Орта ғасырлардың соңғы жүзжылдыктарында (XV-XVI) және 
одан кейінгі XVII-XIX жүзжылдықтарда қазақ тілінде дүниеге 
келіп, ауызша да, ішінара қолжазба (жазба) түрінде де тарап, біздің 
заманымызға жеткен әр алуан жанрдағы өлең-жырларда, эпостық 
жанрдағы ерлік жырлары («батырлар жырлары») мен ғашықтық 
жырларындағы, шешендік жанрдағы билер сөздері мен өте ертеден 
келе жатқан мақал-мәтел, афоризм, дидактикалық ақыл сөздеріндегі, 
ертеде қалыптасып, жырдан-жырға, ұрпақтан ұрпаққа (ақын-
жырауларға) ұласып жалғастық тауып келген бейнелі метафоралық 
тұрақты сөз тіркестеріндегі ескі (көне және ескірген, ескіре бастаған) 
сөздер едәуір кездеседі. Бірақ олардың қолданысы өлең-жыр жолда-
рын, мақал-мәтелдерді, шешендер монологін бейнелі сөз үлгісінің 
(фразеологизмдік) жалпы мазмұнын біршама түсінуге кеселдік 
етпейді, яғни көпшілік оқырман «бұл не деген сөз» деп көп ойла-
нып жатпайды. Дегенмен бүгінгі сауатты, әр нәрсені дұрыс біліп-
танығысы келетін адамдар оқып отырған дүниесіндегі бірен-саран 
болса да түсініксіз сөздерді кездестірсе, бұл сөздің мағынасы қандай 
деп ойланып қалулары әбден мүмкін.

2. Сондықтан бейтаныс бірліктерді түр-түрге бөліп алып, әрбі- 
реуін жеке-жеке талдап, түсіндіріп беру – ғылымның тілтаным 
саласының міндеті.

3. Бұл міндетті орындаудың нәтижесінде қазіргі қазақ тілінің 
тарихын зерттеуге, оның ішінде лексика, семасиология, фонетика, 
морфология тарамдарының тарихына қажет жиналған материалдар 
үлкен үлес қосады.

4. Тілдің, оның сөздік қазынасының өткен кезеңдердегі жай-
күйін білу оның қазіргі болмысын дұрыс тануға септігін тигізеді, 
ол сөздердің әрі қарай даму, сұрыпталу, толығу процестерін байқап 
отыруға мүмкіндік береді.

5. Ескіліктерді зерделеу нәтижесі бүгінгі сөз мәдениетін көтеруге 
атсалысады, яғни әрбір сөзді, оның ішінде бейтаныс көне, ескі 
сөздерді өз орнында дұрыс қолдануға, қажет деп табылғандарын 
қазіргі қажеттікке жарату, яғни әдеби нормаға айналдыру істеріне 
жәрдемдеседі. Мысалы, бұл күнде өте жиі қолданысқа түскен алаш, 
азамат, астана, аламан, алқа, ханым, төре (қаратпа сөздер ретінде), 
зымыран сөздері бір кездерде қазіргіден өзгеше мағынада жұмсалып 
келіп, қазірде жаңа семантикалық бірліктер қатарын түзіп тұр.

6. Көптеген бөгде тілдік атаулардың қазақша баламасын жасауда 
кейбір көне және ескірген сөздерді пайдалану мүмкіндігі арта түсті. 
Мысалы, диадема деп жүрген император, патша, хан сияқты жоғары 
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лауазымдықты көрсететін зат атауын бір кездерге қолданылған 
тәтті сөзін, сол сияқты бәйгеге қосатын жүйрік аттарды бәйге ат-
тары демей, бедеу аттар немесе ақта аттар, одан да ықшамдап 
бедеу, ақта деп атасақ, маңызы мен аумағы, көлемі, бағасы үлкен 
сыйлықтарды сұйырғал деп атасақ, жөн болар еді.

7. Көне, ескі сөздердің бір кездердегі мағынасын немесе өзгеше 
болып кеткен түпкі тұлғасын, «төркін жұртын», яғни қай тілдік 
сөз екенін, оның қазақ тіліне қалай жанасып, сақталып жүргенін 
әңгімелеу бүгінгі адамдардың, әсіресе жастардың ана тілі – қазақ 
тіліне назарын аударып қызығушылықтарын тудыру, сол арқылы 
тілдің беделіп арттыру, биікке көтеру сияқты мемлекеттік тілдің 
өміршеңдігі мен болашағы үшін күрестің бір ұшы болып табылады 
деп санаймыз.

ҚАДЫРҒАЛИ БИДІҢ «ЖАМИ’АТ-ТАУАРИХ» 
АТТЫ ЖЫЛНАМАСЫНДАҒЫ ЕСКІЛІКТЕР

Қазақтың тарақ таңбалы жалайыр руының беделді биі – Қадырғали 
Қосымұлы XVI ғасырдың соңғы жылдары мен XVII ғасырдың нақ 
басында (1602 ж.) жылнама етіп жазып қалдырған қолжазбасының 
бір көшірмесі Татарстан жерінен табылып, ғылым-таным дүниесіне 
танылды. Орыстың, қазақтың, татардың акад. Ф.Х.Френ, проф. 
И.Н.Березин, проф. В.В.Вельяминов-Зернов, Шоқан Уәлиханов, 
А.Рахим (А.Ш.Абдрахимов), И.Халфин сияқты ғалымдары мен 
шығыстанушылары қолжазба мәтінімен танысып, оның мазмұнын, 
жазылу себебін, деректік мәнін, ішінара тілін сөз ете бастайды. Түркі 
халықтарының қайсысының мәдени мұрасы екендігі, авторының 
білім алған ортасы, кім екендігі де арнайы әңгіме өзегіне айнала-
ды. Қолжазба мәтіні алғаш рет 1854 жылы баспа жүзін көреді. Оны 
орыстың белгілі түркітанушы ғалымы И.Н.Березин «Библиотека вос-
точных историков» деген циклмен шығатын жылнамалар жинағында 
(т. II, ч. I) Қазанда басып шығарады. Қолжазба еш өзгеріссіз, араб 
жазуымен хатқа түскен түрінде жарияланады. Ол мәтінді біз 135 
жылдан соң қазіргі кириллица жазуына транцкрипциялап (көшіріп), 
екі рет жарияладық (қара: Сыздыкова Р.Г. Язык «Жами’ ат-тауарих» 
Жалаири. - Алма-Ата: Наука, 1989).

Жылнама қазақтың Тәуекел ханының немере інісі – Оразмұхам- 
медтің Шыңғыс ханнан келе жатқан ата тегінің тарихын баяндай-
ды. Ол үшін XIV ғасырда парсы тілінде жазылған Рашид ад-диннің 
«Жами’ ат-тауарих» атты еңбегінің Шыңғыс хан тарихына қатысты 
тарауларын түркі тіліне өзінше аударып пайдаланады. Өз еңбегін 
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орыс патшалығының әміршісі – Борис Годуновқа арналған «Мадақ 
сөзі» мен Қазан, Қырым хандықтары тарихына және Оразмұхаммедке 
арналған тарауларын өз білгенінше өз авторлығымен ұсынады. 
Бізден бұрынғы зерттеушілердің, әсіресе Шоқан Уәлихановтың 
дұрыс танығанындай, Қадырғали өз жылнамасын сол кезеңнің 
түркі мәдениеті үшін міндетті түрде қолданылатын жазба дәстүрі 
ортаазиялық түркі жазба тілінде, яғни «шағатай тілінде» жазады, 
бірақ көп тұстарында автордың қазақ екендігі, кей-кейде қазақтың ше-
шен билерінше бейнелеп көсіліп жазғандығы көрініп тұрады. Демек, 
біз зерттей келе, Қадырғали бидің «Жами’ ат тауарихын» (жылнамаға 
бұл атты орыс ғалымдары шартты түрде ұсынған болатын, өйткені 
оның көп бөлігі Рашид ад-диннің «Жами’ ат-тауарихынан» алынған 
еді), қазақтың ескі жазба тілінің үлгісі деп тануға әбден болады деп 
таптық. Мұнда қазақ тіліне қатысы бар көптеген лексикалық бірлікті 
(жеке сөздер мен сөз тіркестерін), морфологиялық көрсеткіштердің 
қолданылғанын көреміз. Оларды біз қазақ тілінің ескіліктері 
қатарында талдап, танытуды жөн көріп, бірқатарын осы жұмыста 
ұсынып отырмыз. Мысалы, Қадырғали жылнамасы мәтініндегі аға, 
ала йұнтлы (алалы жылқы), ару, атабек (регент), атқышыл (мерген), 
ат-ұлақ (ұлақ – көлік), аты-чауы (аты шулы), баурчы, бегім (бикеш), 
бәндә (пенде, басыбайлы адам), бұлғақ (аласапыран кезең), ел (ру, тай-
па одағы), жұда болу (айрылу), жүз ұру (бет алу), күш беру (жақтасу), 
қарачу (ханның кеңесшісі), құма (әміршінің жеңілген елдерден ол-
жалап алған әйелі), қыз атау (құда түсу), сақыну (сақтану), сауқат 
(олжа), сындыру (жеңу), тоңу (ұрыс, соғыс), тон (киім), тоңу (мұз 
қату), туар қара (жылқы), оғул/ұғыл (бала), ұлус, орда, йұрт (жұрт, 
ұлыс), шора (хан күзетшісі), чығай (кедей) т.т. Дыбыстық құрылымы 
жағынан сәл өзгешелеу қалыптағы бұл сөздердің бірқатары –қазіргі 
қазақ тілінде ескілік болып сақталған тұлғалар. Бүгінгі оқырман 
қауым бұл мәліметтерді (фактілерді) де біле жүргенін дұрыс көріп, 
оларды әліпби тәртібімен ұсынып отырмыз. Мысалға келтірілген 
иллюстративтік сөйлемдер осы ескерткіштің 1991 жылғы мәтінінен 
– Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның 
жылнамалар жинағы (Алматы: Қазақ университеті, 1991) атты басы-
лымнан алынды. Мысал етіп берілген сөйлемдердің ішіндегі кейбір 
түсініксіз деген сөздердің қазіргі баламасы көрсетілді. Олар мына-
лар: туғмыш ерді – туған еді, аймас – айтпас, айғай – айтады, алып 
турур ерді – алып жүретін еді, туар қара – жылқы малы, өлтүргей 
деб – өлтірер деп, атлығ ерді – атты еді, ма’лум тұрур – мағлұм еді, 
бисйар – көп, таба – қарай, күн туғуш таба – күн шығысқа қарай, 
тоқуш қылды – соғысты, барғаһ – ту, әммә – барлық, пәкиза – пәк, 
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таза, бағайат – өте, асқан, суқуған – өрнектеген, туснақ – тұтқын, 
бөләк – сыйлық, сандуқ – табыт, мәй – шарап, йүз ұрмақ – бет алу, 
үкүш – көп, сындурды – бағындырды, отчигин – қара шаңырақтың 
иесі, хуб – аса, өте.

Қазақ жазба әдеби тілінің ең алғашқы үлгілерінің бірі болып 
табылатын бұл ескерткіштің тілі, стилі, сөздік казынасы, графика-
орфографиялық бітімі туралы кеңірек танысқысы келген оқырман 
1989 жылы орыс тілінде жарық көрген мына еңбекті оқуларына бо-
лады: Сыздыкова Р. Язык «Жами’ ат-тауарих» Жалаири. - Алма-Ата: 
Наука, 1989.

Қадырғали Жалайыридің «Жами’ат-тауарих» атты 
жылнамасындағы (XVI ғ.) қазақ тіліне қатысы бар с

өздердің қолданысы

АҒА – 1. Титул-дәреже атауы (жалқы есімдермен келеді): бек, 
әмір, басшы, билеуші. Тоқай – Олжай хатундын туғмыш ерді, Келміш 
ағаның қызы ерді; Мың ағасы, чора ағасы, Булад аға, Бүйүнчік аға, 
Арғун аға т.б.

АҒА/АҚА – 2. Жасы үлкен ағасы. Өз ағасының оғлы Мөңгу хан, 
аның ағасы Гүйүк хан...

АЙ – көне айт – Аның сауалыға мутабиқ білә жауаб айғай. Аны 
йахшы теб аймас.

АЙЫР – Әскер санының бірлігі, әскер, адам. Қал’а уа хисар 
ічінде толуқ атлан дегенде иүз мың айыр ануқ...

АЙ(Т)ТУРУБ ЕРДІ – айттырыб еді. Ұлуғ қызы [Чингиз ханның] 
Фужин беги атлығ ерді. Аууал оны... Тусан Буқаға айт(т)уруб ерді.

АҚА – титул: хатун, жоғары дәрежелі билеушілердің 
әйелдерінің титулы (монғолдың еке/ака деген сөзінен, мағынасы – 
«ана»).

АХТА АТ – жорық аты, мініс ат. Үйірге түсіп келген айғырды 7-8 
жаста ақтайды, ол ат өте күшті, мықты болады, монғолдар көбінесе 
ахта аттарға мініп жүрген. Уа анларны йахшы ахта атларға 
міндіріб, йолда йүргүздім. Ечкілі оғлы Хасан Едіге бинің ахта атын 
алып турур ерді.

АҚТАЧЫ/АХТАЧЫ – көне. атбегі. Шыңғыс хан тағайындаған 
мәртебелі 10 қызметтің біреуінің иесі, сондықтан жалқы есіммен 
тіркесте келеді. Бүқатай ахтачы, һурун ақтачы.

АҚТАЧЫ/АХТАЧЫ БЕКЛІГІ – атбегі тобы (Орда жылқысының 
атбегін білдіретін титул). ...Шул қаум татар ақтачы беклігі төрт казик 
ерді.
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АҚ ТУҚ/АҚ ТУҒ – ақ ту [Найманның падшаһы] Тайан ханның 
тоқуз пайалы ақ туқы бар ерді.

АЛА БАРГАһ АҚ ОРДА – ала тулы ақ орда. ...атланыб чықсаң 
йер хучагі дек ала баргаһ ақ ордаң ... бар.

АЛА ЙУНТЛЫ – алалы жылқы. Ала йунтлы, йағни туар қарасы 
йахшы болғай.

АЛАЧ МЫҢЫ – қазақ халқы. Қазақ тайпа одағының жалпы, 
алғашқы атауы. Майсара ақуам қаум алач мыңы ерүр... Әммә алач 
мыңы арасында ұлұғы тарақ тамғалы Жалайыр болғай.

АЛТЫН ХАНЫМ – титул: ханның үлкен әйелі, бәйбіше, ханым. 
Ондан сұлтан ... алтын ханым Байм бегімді туған ерді. Татлы ханым, 
Чуйум ханым – Ондан сұлтаннын қатындары.

АРИҒ – ару, сұлу. Аның бір пакиза арығ хатуны бар ерді.
АТА – 1) әке, 2) ата. Соң атасы орныға ол ‘ал аһду падшаһлық ол 

биледі. Қара хан атасы тұрған йуртында ерді.
АТА – Бай Соңқур Чингиз ханның бешінші атасы ерді.
АТАБЕК/АТАЛЫҚ – хан балаларының (ұлдарының) 

тәрбиешісі, регент. Уа қарачулары, аталық, емелдешлері хан 
хазратларының үстіне нисарлар қылдылар.

АТЫ ЙАХШЫ – атақты, белгілі. Йыл йашасун, йүз йашасун 
аты йахшы Барис хан.

АТҚЫЧЫЛ – мерген. Оғланларының ұлұғы ерді Кучар атлығ, 
бағайат атқычыл мерген ерді.

АТ УЛАҒ – ат-көлік (улағ – жүк артатын көлік малы). Қаһан 
ләшкәр ач уа сусақлығ етсәләр, туар қара, ат улағы һарығай...

АТЫ ЧАУЫ – атағы. ...Хытай ләшкәрі білән мундағ харб 
қылышыб, атраб жаһанда аты чауы чықты.

АШҚАРА ҚЫЛ – әйгілеу, жария ету. [Хатун] қоруқты әгәр аш-
кара қылсам Худайға табунмақны, аны оғлы білә біргә өлтүргей теп 
сақынды.

БАЗИРГЕНЛӘР – сауда жасаушылар. Базиргенләр бізге алтун 
білә суқуған тонлар уа таңсуқлар, йахшы нәрселер алыб келүрлер.

БАҚТҰРДЫ – бағындырды. Бату булар білән... көб уилайатлар-
ны бақтурды.

БАҚШИШ ҚЫЛУ – табыс ету, сыйлау, тарту ету. Аны һәм кім 
ерсә гә бақшиш қылды. Хасса өз ләшкәрін аңа бақшиш қылды.

БАУРЧЫ/БОҚАУЛ – хан сарайында ас-суды басқарушы. Қара: 
боқаул. Анларның қымыз ічетурған алтын айағы бірлә бір баурчысын 
алды.

БАҺАДУР – 1) ер жүректі, батыр адам. 2) батырға берілетін 
атақ, титул. Көбінесе бұл титулды Шыңғыс ханның аталары мен 
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ұрпақтары иеленген: Бартан баһадур, Субутай баһадур, Тоқучар 
баһадур, Иесуге баһадур (Шыңғыс ханның әкесі).

БЕГИ/БЕГІМ/БЕГИМ – титул: бикеш (әйел есімімен тіркесте 
келеді) Сойур Қоқты беги, Алақай беги, Йахшым беги. [Чингиз 
ханның] улуғ қызы – Фужин беги атлығ ерді.

БЕГІМ – титул: монғол, қазақ хандары әйелдерінің атағы, 
ханым. Байм бегім (Шыңғыс ханның әйелі), Йахшы бегім (ол да), 
Дәдем бегім.

БЕК – 1) әмірші, нойан, ханнан кейінгі екінші билеушінің 
атағы; 2) ақсүйек, бекзада. Бірі хан, бірі бек болуб йүрүр ерді... Чин-
гиз ханда бу төрт бек мағлум турур.

БЕК – титул: әмірші. Андын [соң] Хоразми бек болды. Андын Ха-
сан бек болды. Андын Шейх Мамай мырза улусны биледі, әмма өзі 
бек болмады. Мұса бекнің оғлы Шейдақ бек болды.

БЕК – жалқы есіммен келеді. Қадырберді хан білән Едіге бек 
тоқуш қылдылар.

БӘНДӘ – басыбайлы адам. Ораз Мухаммед бәндәләрні туснақдын 
алыб азад қылды.

БИ – ру, тайпа басшысы, билеуші, бек. Тасуқа би, Сейдой би. 
Қадырғали би, Қосум би. Синонимі: бек.

БОҚАУЛ/БАУРЧИ – хан сарайында ас-суды басқарушы. 
Шыңғыс хан енгізген 10 түрлі қызмет иесінің бірінің атауы. Толағай 
бек баурчы ерді, Онгур нойан уа боқаул баурчы ерді.

БӨЛӘК – сыйлық. Ол елчілер өзләрі білән ақ саңқурлар, 
бөләклер келтүрді.

БӨРТЕ – жылға, өзен тарамы. Жайыкдан чықған Елек суы ту-
рур. Андын [йоқары] үч бөрте чықар.

БҰЛҒАҚ – аласапыран (қарсылық әрекет кезіндегі). Арикан 
Йеке... Ариц Букенің бұлғақында өлді.

БҰЛҒАҚЛЫҚ – аласапыран кезең. Ол уақтыда кім Ариқ Букенің 
бұлғақлығында йығылып ерді.

БІТІЛУ – жазылу, баяндалу. Ол хикайатны бітіділәр. Бу мың асл 
насхада бітілген йоқ ерді.

БІТІЛДІ – жазылды, баяндалды. Нух ғалайассаламдын беру 
Оғузға дегәч... Чингиз хандын бұ заманға дегәч – тамамысы бітілді.

ЕКЕ/АҚА – қара: ақа.
ЕКЕЧІ – көне. Титул – дәреже атауы. Хатун титулы қызметтес, 

көбінесе қумаларға берілген. [һулагу ханның оғлы Йушмут] қумадын 
туғуб ерді, [қуманың] аты Нуқачин екечі атлығ ерді.

БІТУ – жазу, баяндау. Жочи ханның он төрт оғлының атларыны 
бітүдүк.
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ЕЛ – 1) ру-тайпалар одағы, мемлекет; 2) күшпен не еркімен 
бағындырылған тайпа. Ел болды – бағынды, Ел қылды – 
бағындырды. Ол уақтда да уйғурның падшаһы Иди Қут ел болып 
Чингиз ханға қуллуқға келді.

ЕЛ БОЛУ – татуласу, бірлесу. Аның білән ел болур ердім.
ЕМЕЛДЕШ – емшектес (бір әйелдің сүтін емгендер), гинонимі: 

көкілдеш, емшектес. Уақарачулары, аталық(лары), емелдешлері хан 
хазратларының үстіне нисарлар қылдылар.

ЖҰДА БОЛДЫ – айрылып қалды, айрылды, жетім қалды. 
Ораз Мұхаммед... секіз йашында улуғ бабасы Шығай хандын жұда 
болдылар (жетім қалды). Уа Чингиз хан ол қыш Оң хандын жұда 
ерді.

ЙАҒЫЛАШУ – жауласу. Екінчі оғлы Алтан ерді. Чингиз чин 
білән йағылашты, бір йарашты.

ЙАЗҒЫСЫН – жазда, жазғысын. Чингиз хан бу йылларда 
йазғысын өз үйінде ерді.

ЙАЗЫ – дала, жазық дала. Күнлерде бір күн Оғуз йазыға аңла 
чықды.

ЙАЙЛАҚ, ҚЫШЛАҚ – жайлау, қыстау. Мауази йайлақы, 
қышлақы берілді.

ЙАРАШМАҚ – келісімге келу. Таңкут падшаһы ел болды. 
Иарашмақға тіледі.

ЙАРАШМАҚЛЫҚ – жарасу, жараспақтық. Йарашмақлықны 
охшатыб елчі йіберді.

ЙАРЛЫҚ – бұйрық (әскери). Йарлығына ерміш йа қайталы му?
ЙАСАҚ – тәртіп, жосық. Сізлер кім мен дін соң мен буйурған 

йасақны бузманыз.
ЙЕҢГӘЛАТА АЛУ – жеңгелей алу. Чарақа Бай соңқурның хату-

нын йеңгәлата алды.
ЙЕСІР – тұтқын. Келіңіз, бізнің малымызны, йесірімізні алыңыз 

теп. [Чингиз хан] уилайат Таңқутны чапыб, бисйар йесір келтүрді.
ЙЕСІР – тұтқын. Аны һәм йесір етіб алыб келген ерді.
ЙОСУН ЙАСАҚ – жөн-жосық, заң. Уа йосун йасақ йолунда ғақл 

уа кифайат тапмасалар.
ЙҮЗ БЕГІ, МЫҢ БЕГІ, ОН БЕГІ – Түркі-моңғон қауымдарының 

әскери бөлім (ондық, жүздік, мындық) басшылары. Соң улуғ болды. 
Йуз бегі, мың бегі болды.

ЙҮЗ ҰРУ – бет алу, бет алып жүру. Менің сүңгәгімні турған 
сандуқны алыб, өз уилайытыңызға йүз уруңуз.

ЙУРТ – жұрт, ел, халық, ұлыс. Моғолстаннын йурты кім бу 
тәнрәде бір біріне би уста ерді.
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ЙІГІТЛІК – жас кез. Атасы Қачиун йігітлік де өлді.
КАЗИК – әміршінің жеке күзетшісі. Синонимі – чора. Бурғучы 

нойан Чингиз ханның чора ағасы ерді.
КЕЧӘ – түн. Кечәні күндүз қылыб айтмай атланған. Чингиз хан 

бір кечә уйқусында түш көрді.
КЕЧӘ КҮНДҮЗ – күні-түні. Дайим кечә күндүз бір кесә мәй ишсе, 

оны йад қылмады. Ол оғұл үч кечә күндүз анасынын сүтін еммәді.
КИТАБСЫЗ ҚАУМ, КИТАБСЫЗ ХАЛЫҚ – термин: жабайы 

қауым (мәдениетсіз, яғни Құран, Інжіл, Тәурат сияқты кітаптары 
жоқ жұрт). Ол замандын соң атрак алам китабсыз қаумда тарих йоқ 
ерді. Китабсыз күн туғушындағы халық оның нәслі турур.

КӨПӘЛУ – көбею. Өсе өсе бурунғы хадинге келді, көпәлді.
КӨШЕ/КӨШӘ – тұрған орын, мекен, жер. Нечүк ұлуғлар дын 

йырақ болуб бір көшеде екі оғлы білән біргә олтуруб көп насихатлар 
айды. Һәрбір көшеде озғун болған ләшкәрні өзіне йығды. Андын ба-
рыб бір көшеде йықылды.

КҮН ТУҒУШ – күншығыс. Йафесні күн туғуш таба йіберді.
КҮРЕН – мың үйлі ауыл. һәр бір күренде мың үйлүк халқ [бар] 

ерді.
КҮЧ БЕРУ – жақтасу. Шул қаум... раст көңлі білән Чингиз ханға 

күч берділер.
ҚАЛ’А – елді мекен, кішігірім қалашық. ...анларның нечә 

һазар қал’асын алыб... Қырым білә түркнің һәр бір суын, йайлағын, 
қонушын алыб.

ҚАРА ХАЛҚ – қара халық, бұқара. Кермен шаһарының беклері, 
мырзалары, қара халқы – екі йүз кіші анда хазр ерді.

ҚАРАУЛ – ұрыс-соғыста жау жолын бақылайтын топ. Тоқучар 
нойанны екі мың атлығ білән қараул қойды.

ҚАРАЧУ – термин: ханның кеңесшісі, сановник (ал соңғы бір-
екі ғасырда қазақ тілінде қарашы сөзі «тәуелді, бағынышты, қара 
халық өкілі» деген мағынада жұмсалған). Барча қарачу, беклердін 
улуғрағы ол ерді. Аның оғланлары бисйар бар ерді. Тамамы қарачу 
улуғ ерді, чора ағасы.

ҚАРАЧУ УЛУҒЛАР – қарашы ұлықтар. Андағ кім әгәр қарачу 
улуғлары Чингиз хан заманында бар ерді.

ҚАРЫНДАШ – 1) туыс, рулас. Бағзи қарындашлары білән бір 
еділәр. Нурин ақтачы шуның қарындашлары турур. Чингиз ханның 
улуғ хатуны Бөртә Фужин аларның қарындашы ерді.

ҚАРЫНДАШЛАР – туысқандар, руластар. Харан баурчы... 
Меңгү ханның хизматында ерді, анларның қарындашлары ерді.

ҚОНАҚЛАУ – қонақ ету ...меһманны йахшы қонақлағай.
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ҚАУМ – тайпа, ел, тайпалар одағы. Чингиз хан заманында бар-
ча қыйат қаумын Чаңшиут башлар ерді. ...қаумлары бисйар үкүш көб 
турур.

ҚОРУҚ-И БУЗУРГ – үлкен қорық. Өз йерінде бурун уақтда 
жаһат қоруқ-и бузург та’ин буиуруб ерді.

ҚОРЧЫ/ҚУРЧЫ – әміршінің садағын алып жүруші, құршы, 
оққағар (телохранитель). (Шыңғыс хан енгізген он түрлі қызмет 
иесінің бірінің аты) Қорчыларға буйурды.

ҚУМА/ҚҰМА – әміршінің өзге, көбінесе жеңілген елдерден 
алған әйелі. Құмалар көбінесе ханның, бектің т.б. әміршілердің 
қатын-қыздары болған, құмалар некелі әйелдерге жатпайды. Аның 
беш оғлы бар ерді. Аууал Қичан, қумадан болды. Чингиз ханның қаум 
наймандын бір қумасы бар ерді.

ҚЫЗ АТАУ/ҚЫЗ ТІЛЕУ – құда түсу, айттыру. Чингиз хан Оң 
ханның оғлы Сәнгүннің қызын өз оғлыға тілеб ерді. Аңа бу қызны 
атады.

ҚЫЗ ҚАРЫНДАШ – жасы кіші әйел туысы. Бір анадын екі қыз 
қарындашы бар ерді.

[ДАРИА] ҚЫРЫҒЫ – [дария] жағасы. Ор ханның қызын... дариа 
қырығында тамашаға чығып йүрүрлерін көрді.

ҚЫШҚЫСЫН – қыста. Қышқысын меркитнің падшаһы Тоқба 
бекиге атланды.

ЛӘШКӘР – әскер. Екі ләшкәр бірі бірі білән токуш қылды.
ЛӘШКӘР БАШЛЫҒЫ – әскербасы. Ләгикәр башлығы болуб ол 

тарафға кетті.
МАЙСАРА – сол қол, жуанқар, әскердің сол қанаты.
МАҚАМ – жұрт, жер, мекен. Атасының мақамы/ата жұрты. 

Ошбу төрт оғзудың бірісіні тіледі, бу мақамдын өзгә мақамға барғай 
теб.

МАМЛАКЕТ – ел, патшалық, ұлыс. Бату мамлакатларны би-
сйар алды. Иесуге баһадур аның ағасыдын мамлакатын алыб муңа 
беріб ерді.

МЫҢ АҒАСЫ – қара: мың бегі. Уа Мүләту мың кішінің бегі ерді, 
яғни мың ағасы.

МЫҢ БЕГІ – мың адамнан құралатын топтың (көбінесе 
сарбаздардың) басшысы, синонимі: мың ағасы.

МЫРЗА – титул: билеуші топтың уәкілі, князь. Бұл сөз 
ескерткіште қазақ, татар, қырым бекзадаларының аттарымен тіркесте 
қолданылған: Орақ мырза, Шығым мырза, Нұрадин мырза (Едігенің 
немересі), Алшағыр мырза. Бұлғайыр хан[ның] Нұрадин мырза оғлы 
Оқас бек білән бисйар мухаббат лігі бар ерді.
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НЕЧҮК – қалай, қалайша. Кім ерсә өзіні нечүк білсе, тақы 
біреуіні шундағ білгей. Нечүк біз үчлу, анларны қуалы, чапыб барыб 
соқалым теді.

ОҒУЛ – ұл, бала (біреудің ұлы, баласы). Аның үч оғлы бар ерді. 
Үгетай хан Чингиз ханның үчүнчі оғлы ерді.

ОРДА/ОРДУ – 1) территориялық саяси бірлестік, жұрт; 2) хан 
резиденциясы. Ханның улуғ хатунлары тұратын мекенжайы. Чингиз 
хан бу йылларда йазғысын өз ордасында ерді. Әммә Шығай ханның 
хатунлары көб ерді. Маглум машһур үч ордасы бар ерді.

 НӨКЕР – жасақшы, әскери қызметші (монғол сөзі: «дос»). 
Оғуз нөкерлері білән бағзи достлары білән йазыда аңға чықыб ерді.

ОН БЕГІ – титул: он адамның басшысы.
ЙҮЗ БЕГІ – титул: жүз адамнан тұратын топты билеуші.
ОҒЛАН – ханның титулы жоқ ұрпақтарының баласы, хан-

зада; хан-сұлтандардың балалары. Чингиз хан өз оғланларына 
ләшкәр бөліп берді. Ай, оғланларым, аңлаңыз бу дүнийадын сафар 
қылмақ уақты меңә тиіб турур.

ОТҚАЗУ/ОТҚАРУ – малды оттату, отқа жіберу, Уа туар қара- 
сын анлардың йахшы отлуқ-сулуқ йелерде отқаздым (2-нұсқада – 
отқардым)... туар қарасын отқарыб, ол йерде манзил қылдылар.

ОШБУ – осы. Ошбу йолдын чықты ...
ПАДШАҺ – 1) – ру-тайпалардың бас билеушісі. Буқа атасының 

орнына падшаһ болды. 2) Хан [Шыңғыс ханның әкесі] Йесуге 
баһадур қаум моғол ічінде падшаһ ерді.

ПӘНДӘ ҚЫЛУ – қолға түсіру, тұтқындау. Уа барқат қаум Чин-
гиз ханны ғафил тапыб, пәндә қылдылар.

САНДУҚ – жорықта өлген адамның мәйітін салып алып 
жүретін (баратын жерге апаратын) табыт. Менің сүңгәгімні турған 
сандуқны алыб, өз уилайытыңызға йүз ұруңуз.

САҚЫНУ – сақтық ойлау. Ол хатун әгәр ашқара қылсам, худайға 
табунмақны, аны оғлы бірлә бірге өлтүргәй теб сақынды. Шалкиізде: 
Күле кіріп, күңірене шыққан қостан мың сақын.

САНДАЛ – орындық, тақ. ...Мубарак алтунлық сандалны 
келтүрүб, мәсжид ічінде құрдылар.

САУАЛ ҚЫЛУ – сұрау. Уа сауал қылды, кім бізге ичазат бар му 
йа йоқ му?.

САУҚАТ – олжа (соғыстан түскен). Тақы таңқутның падша- 
һысының қызыны Чингиз ханға сауқат келтүрүб беріб ерді.

САХАРАДА ОЛТУРУШЛЫҚ – термин: көшпелілік. ...Шаһардын 
йырақ олтурғанлары сахарада олтурушлуқ қаумлар ол шаһар 
халқыдан көбрек болғай.
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САХИБЖАМАЛ – өте әдемі, сұлу. Өз ағасы Көр хандын туған 
ғайат сахибжамал қызы бар ерді.

СЕЧЕН – дана, ақылды адам. Көбінесе титул ретінде жалқы 
есіммен тіркесте келеді: Қойулдур сечен. Самуқа сечен. Мыңар 
Қойулдур сечен, шул қаум маңқут ерді.

СОЙУРҒАЛ/СОҺУРҒАЛ/СУҺУРҒАЛ – тарту (хан, бек сияқты 
әміршілердің әскери және мемлекеттік қызметі үшін өз адамдарына 
сыйға бөліп берген жер үлесі). ...соһурғал қылыб, йарылқауың теңізге 
охшар.

СУҺУРҒАЛ ҚЫЛУ – тарту ету, сыйлау. Барис Федурауич... Ораз 
Мухамедке Кермен шахарын суһурғал қылыб берді.

СОЙУРҒАМЫШ/СУҺУРҒАЛ – сыйлық, сауға, тарту. Уа ху-
дай жиһанны анларға суйурғамыш қылғай. Чингиз хан аның қалған 
ақлығына үкүш сүһурғаллар қылды.

СОҢРАТЫН – кейін, кейіннен, соңынан. Моғоллар уа түрклер 
соңратын бу сөзні сурарлар.

СӨЗЛЕУ – сөйлеу. һәр кім ерсә улуғлар алдыға барса, та ол уақтқа 
дегәч һіч сөзлемегей.

СУЛТАН – 1) титул: ханзада. Қазақ хандарының өкілдеріне 
(төрелерге) қатысты қолданылған: Жаныбек сұлтан. Келімберді 
сұлтан. Шаһ Бұтақ сұлтан. 2) титул: хан ұрпағы. Жалқы есіммен 
келеді. Тоқтамыш ханның ...оғланлары бу турур: аууал – Жалалад-
дин султан, екінчі Кучук султан... төртінчі Келімберді султан... 
[Булғайыр ханның] оғлы Шаһ Бутақ султан турур. Жаныбек султан 
һәм Булғайыр ханның нәслідін тутур.

СЫНДУРУ – жеңу. Тоқтаға Ноқай білән тоқуш қылды. Балахир 
Ноқайны сындурды....Самуқа сеченні сындурды.

СУРУ/СУРАУ – билеу, басқару. Халайқын ғадллік білән сурған 
хан.

ТАЙШЫ/ТАЙШИ – титул: ең жоғарғы сановниктің атағы. 
Жалқы есіммен тіркесіп, титул ретінде келеді. Қадан тайши, Нәкүн 
тайши, Қон тайши.

ТАЛАУДЫН ЕТ – қолға түсіру, тұтқындау. Тоқта бекинің хату-
нын алыб талаудын етіб алып келді.

ТАМАМ БОЛДЫ – аяқталды, тоқталды, кесілді, үзілді. Жочи 
Қасардың нәсілінің нәслі тамам болды.

ТОҚУШ – ұрыс, соғыс. Тоқтаға ... нечә уақтлар Ноғай білен 
тоқуш қылды. Чингиз хан күзгүсін... қаум меркитнің падшаһы Тоқта 
беки білән тоқуш қылды.

ТОҚУШМАҚ – соғыспақ, ұрыспақ. [Чингиз хан] ол йыл оқ 
Буйруқ ханға тоқушақға атланды.
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ТОН – киім (жалпы). Базиргенлер бізге алтун білән суқуған тон-
лар... алыб келүрлер. Біздін соң бізнің уруғумыз йахшы тонлар кигәй.

ТОҢУ – мұз қату. ...қышқысын барсақ, Еділ тоңғай теділер. Еділ 
тоңса кім кечмес, Едіге өлсе кім бармас. 1-нұсқада кечмек болып 
қате тұр.

ТУАР ҚАРА – 1) ірі қара, жылқы малы, мал. ... туар қарасын 
отқарыб ол йерде манзил қылдылар. ...Кім кічігін отчигин дерләр 
йағни ата-анасының оты, йурты, малы, туар қарасы үй тірлігі кічік 
оғлыға қалур. [Муһулунның] малы, туар қарасыкөб ерді.

УИЛАЙАТ – ел (территориялық тұтастық ретіндегі). Ол уилайатқа 
фатх қылмақ үчүн ошбу уилайатдын мағлум йіберді.

УЛАҒ – көлік. Уа аты, улағы, уа туар қарасы анларның асайыш 
таба алмағай.

УЛАН – титул: билеуші атаның (династияның) әскери немесе 
әкімшілік қызметіндегі өкілі. Көбінесе жалқы есімдермен келеді. 
Қийас улан, Таш Темур улан.

УЛУҒ – ұлық, бастық. Анларны ләшкәр улуғы етіб йүргүзді.
УЛУҒ ОҒЫЛ – тұңғыш, үлкен ұлы. Жочи хан Чингиз ханның 

улуғ оғлы ерді. Бу Орда Жочи ханның улуғ оғлы ерди.
УЛУҒ XАТУН – бәйбіше, ең үлкен әйел. Чингиз ханның улуғ ха-

туны Бөртә Фужин аларның қарындашы ерді.
УЛУС – 1) мемлекет, хандық. Барча улус ічінде Мәскеу атлық 

шаһарың душманларға көп дүр. Ойда орыс, қырда татар – барча улус-
ны бақтурған хан. 2) халық. Бу Қонқыран Ордадын соң улусны ол 
биледі.

УЛУС/ОРДА/ЙУРТ – термин: 1) мемлекет, хандық. [Қасым хан] 
нечә уақтлар атасы улусында падшаһлық қылды. [Чингиз хан] анлар-
ны (оғланларын) қайтарды, өз улус мамлакатлеріне йіберді.

УРУҒ – ұрпақ. ...төрт йүз йыл заман кечкендін соқ анларны уруғы 
бисйар көб болды. Жочи ханның онынчы оғлы Чимбайның уруғы та-
мам болды.

ХАНЛАУ – хан ету, хан тағына отырғызу. Едіге айды [Хажы 
Мухаммед уланға]: сен менім бірлә болғыл. Тәңрі ішімні оңарса, мен 
сені ханлайын теді.

ХАН – 1) ең жоғарғы билеуші, монарх; 2) ру-тайпалардың 
билеушісі. 1) Шыңғыс хан, Жошы хан, Борис хан (Годунов), 2) Мөңкү 
хан, Боданчар хан.

ХАЛҚ/ХАЛАЙҚ – 1) әміршінің қол астындағы адамдар; 2) 
жұрт, тұрғындар.

ХАНЫМ – титул: хан-сұлтандардың әйелі. Жалқы есіммен 
тіркесте келеді: Ораз Мухаммедтің апасының аты Татлы (Тәтті) ха-
ным. Күшік сұлтанның анасы Сүйім ханым.
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ХАТУН – 1) әйел (жалпы). ... уа хуб йүзлүк, көркемлүк хатун-
ларны алғайлар; 2) ханның, хан ұрпағының әйелі, титул. Чин-
гиз ханның йақын беш йүз хатуны бар ерді; 3) (біреудің) әйелі, 
жұбайы, қатыны. Бу хатунлардын үч оғул туғды; 4) ханның некелі 
әйелдерінің титулы, жалқы есіммен келеді. Буралуһ хатун, Имтас 
Орда Текин хатундын туғуб ерді. Добун Байан Алан қуа хатунның 
ері ерді. Чингиз ханның барча хатунлары ічінде бу беш хатундын 
улуғ хатуны, ордасы йоқ ерді.

XУБ ЙҮЗЛУК – көрікті, сұлу (жүзді). Йағни йахшы уа хуб йүзлүк 
болғай.

ШАҺАР – үлкен қала. Даулат аңа йар болуб шаһар Мәскауда 
алтунлық тахтына мінген хан.

ШАҺАР ОЛТУРУШЛЫҚ – термин: отырықшылық. Қадим 
алайамдын берү һәр ихлимда дүниадағы халқ шаһар олтурушлық 
болсун уа сахарада олтурушлық болсун анларның хади ниһайаты йоқ 
ерділер.

ШАҺЗАДА – хан ұлы.
ЧӘКҮЛ – кекіл, шаш ...Чәкүлінде бір нечә қыллар ақарыб турур 

ерді.  
ЧЕРІК – шеру, жорық. ...ерлері аңға йа черікке кетіб ерсә, хатун-

лар үйүн, асбабын йаратуқ қылғай.
ЧОРА – әміршінің жеке күзетшісі. Казик Қутлы Қыйа оғлы Едіге 

Кучук аның чорасы ерді.
ЧОРА АҒАСЫ – хан күзетшілерінің басшысы. ...Бургачы Ной-

ан... барче Қарачу, беклердін улуғрақы ерді. Чингиз ханның ол чора 
ағасы ол ерді.

ЧЕРІК – қол, әскер. Жебе Нойан бу черікні башлаб бу уилйатқа 
келділер.

ЧЫҒАЙ – кедей, жарлы. Йетімлерге рахим қылып, чығайларны 
тойдурған хан.
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СӨЗ СОҢЫ НЕМЕСЕ ҚОРЫТЫНДЫ

1. Батырлар жырлары, лиро-эпостар сияқты өте мол ауыз әде- 
биеті үлгілерінде XV-ХІХ ғасырларда жасап өткен ақын-жыраулар 
мен шешендердің өлең-толғауларында, нақыл сөздерінде, мақал- 
мәтелдерде, тұрақты тіркестер құрамында, қос сөздердің сыңар- 
ларында ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа таралып бүгінгі бізге 
жеткен лексикалық ескіліктер бар. Ол ескі бірліктер көне сөздер 
(архаизмдер), ескірген сөздер (историзмдер), ұмыт бола бастаған 
сөздер («күні кешегі» реалийлердің атаулары) болып ажыратыла-
ды. Олар қазіргі қазақ тілінің сөздік қазынасын толтырып тұрған – 
сандық байлық емес, халқымыздың өте ертедегі, орта ғасырдағы, күні 
кешегі XVIІ-ХХ ғасырлардағы әлеуметтік, экономикалық, мәдени, 
рухани дүниесінен хабар беретін тарихи мұра. Талданып, танытылып 
отырған көне, ескі, ескірген сөздер мен сөз тіркестері – тарихымыздың 
кешегісін бүгінгіге жалғастырған көпір. Атап айтқанда, бүгінгі қазақ 
халқын құраған ру-тайпалар бір кездерде қай жұрттармен одақтас, 
қоныстас, аралас-құралас болды, елін-жұртын қалай қорғады, не 
киді, не жеді, не ішті дегендей сауалдарға көне, ескі сөздер жау-
ап береді. Жырларда және XIX ғасыр ақындары Махамбет, Мұрат, 
Шернияздарда жиі кездесетін сой сөзі, әскери басшы мағынасында 
жиі қолданылған аға сөзі, мұз қатты дегенді мұз тоңды деген сөз, 
«өзен» мағынасында су деген сияқты оғыздық тұлғалар ілгергі орта 
ғасырларда оғыз, қыпшақ ру-тайпаларының іргелес, аралас-құралас 
өмір кешкендіктерінен хабар береді. Тіпті одан әрі барсақ, өте-өте 
көне замандардағы бабаларымыз «шақыру» мағынасында оқу сөзін 
(жылан уын оқып шығару) «сиқыр, алдап-арбау» мағынасында аб/
аби сөзін (әбжылан дегендегі), «толқын» мағынасында қом (қоғалы 
көлдер, қом сулар), «ақ» мағынасындағы шал (шал сақал), «ел, жұрт, 
халық» мағынасындағы күн (елім, күнім, Кәрібоз – «Ер Тарғын» 
жырында) сөздерін қолданғанын, яғни тіліміз өте-өте ертеден келе 
жатқандығын танытады. Ал «ұрыс, соғыс» мағынасындағы ала (ала 
балта, ала ту, ала берен), «бас» мағынасындағы толағай, «ақылшы, 
ұстаз» мағынасындағы сұрқылтай, «көлік» мағынасындағы ұлақ 
(ат-ұлақ) сияқты сөздер монғол тілдерімен ортақтығы (Алтай тео-
риясы) немесе орта ғасырлардағы найман, қоңырат, қыпшақ, жалай-
ыр сияқты түркі тайпа одақтарының монғол тайпаларымен іргелес, 
ауыс-түйістес, қарсылас (соғысып келгені), одақтас болып келгенінен 
хабар берсе керек.

2. Біз «ескірген» деп терминдеген (өзге ғалымдар тарихият, та-
рихи сөз деп аударған) историзмдер «күні кешегі» – XVIІ-ХІХ, тіпті 
XX ғасырдың әр кезеңдеріндегі қазақ халқының әлеуметтік-әкімшілік 
құрылымынан, сауда- саттық, алыс-беріс сияқты экономикалық 
қатынастарынан өте айқын, бұлтартпас тілдік фактілер ұсынады.



331

3. Лексикалық ескіліктерді білу керек, ол үшін жинау (теру) ке-
рек, талдау керек. Ал бұл шаруаның қиындықтары мен жөн-жосығы 
жоғарыда арнайы айтылды. Лексикалық ескіліктерді әр қырынан зерт-
теу барысында олардың толық түсіндірме сөздігін ұсыну қажеттігі да-
усыз. Мұндай жұмыстың алғашқы үлгілері де бар (Р.Сыздықованың 
«Сөздер сөйлейді», Ә.Нұрмағамбетовтің «Сөз сырына саяхат», «Қос 
сөздердің құпиясы» және т.б. қараңыз). Сондай-ақ қазақ тілінің лек-
сикологиясы мен лексикографиясында қолға алатын шаруаның тағы 
бірі – фольклор тілінің сөздігін жасау. Бұл – әрине, өте көп күшті 
(орындаушыны) және едәуір уақытты қажет ететін жұмыс (мұндай 
сөздіктің құрылымы, материалы, сипаты жөнінде жеке мақалада ай-
тамыз).

4. Бүгінгі әр алуан жазба әдебиетте, әсіресе тарихқа, этнографияға, 
әдебиет үлгілерінде, тіпті газет-журналдарда, көпшілікқолды ғылыми 
еңбектерде кездесетін бейтаныстау, яғни мағынасын тап басып айту 
қиындау соғатын жеке сөздер мен сөз тіркестерінің барлығын ескілік 
деп тануға болмайды. Олардың бірқатары автордың (журналистің, 
ғалымның, жазушының, ақынның) өзі жасаған, немесе сирек 
қолданылатын, ұмыт бола бастаған сөздерді «тірілткен» тұлғалар бо-
луы мүмкін, я болмаса зерттеу «құрығына» әлі ілінбеген жергілікті 
сөз болуы ықтимал.

5. Ауыз әдебиеті үлгілерінің, жалпы жазба мұралардың мәтінде- 
ріне белгілі жүйемен, принциптермен текстологиялық жұмыс жүр- 
гізілмей келеді. Ертелі-кеш жарық көрген басылымдарда орфо- 
графиялық қателер орасан көп. Мұнда сөздің қате жазылуы оның  
көне-жаңалығын, мағынасының дұрыстығын тануда үлкен зиян 
келтіреді. Мысалы, қалың қыпшақ бүледі дегеннің бүлінеді, бөлінеді 
деп жазылуы; күнді бұлт құрсайды, күн жауарға ұқсайды дегеннің 
бұлт қоршайды деп жазылуы көрсетілген сөздердің сыртқы тұлға- 
сын ғана емес, мағынасын өзгертіп тұр: бүлү мен бүліну, бөліну 
дегендердің үшеуі – үш түрлі мағынадағы бірліктер, сол сияқты 
қоршау мен құрсау сөздерінің түбірлері бір болуы мүмкін: құр – «бел, 
қоршауда, құрсауда «орап алу», яғни «бүркеу», бірақ біреуі – көне 
тұлға (құр), екіншісі – оның өзгерген түрі (қор).

6. Өлең-жырлардағы ескіліктердің көбі белгілі бір тіркесте келеді 
де көбінесе заттың, құбылыстың бір белгісін білдіретін тұрақты эпи-
тет болып табылады: ауыр жұрт, ауыр қол, ауыр әскер, ереуіл ат, қом 
су, толғамалы ақ сүңгі, толғамалы ала балта дегендегі курсивпен 
көрсетілген көне, ескі тұлғалар көбінесе образ жасайтын бейнелі сөз 
болуға бейім тұрады. Сондықтан көбінесе олар стереотип (кәнігі, 
қалыпты) қолданыстар тобын құрайды (буырқанып-бұрсанып, мұздай 
темір құрсанып, қу толағай бастану, қағанағы қарық, сағанағы 
сарық).
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7. Қос сөз құрамында келетін ескі сөз, яғни қос сөздің бір сыңары 
не бөгде тілдік сөз не көне түркі сөзі болады (некен-саяқ, бала-шаға, 
шал-шауқын, қыз-қырқын). Қос сөз құрамының бір сыңарының не 
көне, не бөгде тілдік тұлға екенін бүгінгі қазақтар сезе де бермейді, 
ол сөздің жеке тұрғандағы мағынасы қандай деп іздеп те жатпайды, 
өйткені айтушы ол сөзді бір мағынадағы бір сөз деп қабылдайды, 
сондықтан әрбіреуінің жеке-жеке мағынасын іздемейді, өйткені қос 
сөздің жалпы мағынасы түсінікті.

8.  Ескіліктердің бір алуаны өзге тілдік болып келеді, бірақ оның 
жырлардағы, мақал-мәтелдердегі мағынасы бүгінгісінен өзгеше бо-
лады. Мысалы, парсы тілінен ертеректе енген майдан сөзінің осы 
тілдегі «көкмайса», «көк орай шалғын» деген бір мағынасы жырлар-
да жиі қолданылған (қонар болсаң, жануар, міне – майдан, міне – саз; 
бұндағы майдан парсыша «көкмайса алаң», саз да – осы мағынадағы 
түркі сөзі); сұм, сұмырай сөздері қазақ жырларында «бақытсыз, сор-
лы» деген мағынада келеді.

9. Ескілік деген танымда сыртқы тұрпаты өзгеше келген тұлға- 
ның айтылып-жазылуы бүгінгіше келгенмен, мағынасы өзгеше 
семантикалық ескіліктер болатынын білу керек.

10. Көне, ескі сөздерден басқа бүгінгі қолданыста ара-тұра 
кездесетін, бірақ дәл мағынасы ұмытыла бастаған бірліктер типі де 
бар, олар – «күні кеше»: өткен ғасырда, не бұдан 20-30, 30-40, 40-
50, 80-90 жыл бұрынғы реалийлердің (заттардың, ұғымдардың) 
атаулары (мәліш сауда, ақшомшы, шар салу; майыр, қағаздату, 
қарақағаз, социалистік жарыс, екпінді бригада, мыңшылар, станов-
шы т.б.). Мұндай сөздер – көне сөздерге қарағанда, әлдеқайда жиірек 
ұшырасады және мағыналары да біршама түсінікті не тез табуға бола-
тын тұлғалар. Сірә, оларды бөлек атағаннан гөрі ескірген (историзм) 
сөздердің бертінгі тобы деп те айтуға болар. Келесі 40-50 жылда бұл 
сөздер де таза историзмге, кейбірі тіпті архаизмге де айналып кетуі 
сөзсіз.

11. Бұл жұмыста лексика-фразеологиялық ескіліктер түгел жи-
налып, талданып отыр деуге мүлде болмайды. Бұл – сірә, керек 
материалдардың және жүргізілетін талдаудың, олардан шығаратын 
тұжырым-түйіндердің бестен бірі, тіпті оннан бірі (одан да аз 
бөлігі) болар. Жоғарыда дәлелдеп айтылды, бұл жұмыс – бірнеше 
зерттеушінің, аса көп жарық көріп келген, жарық көріп жатқан 
жазба дүниелерден мұқият материал жиналатын, оларды әр қыры- 
нан, көптеген түркі тілдерінің және көне түркі тілдерінің, орта 
ғасырлардағы түркі ескерткіштерінің материалдарын салысты-
ра, салғастыра, іздестіре, жұптастыра отырып орындайтын жұмыс. 
Бұл жұмысты әрі қарай шәкірттеріміз, шәкірттеріміздің шәкірттері 
жалғастырады деп назарларына салып отырған талап-тілегіміз.
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Екінші бөлім
_____________________________

ЛЕКСИКАЛЫҚ ЖАҢА БІРЛІКТЕР

Тілдегі жаңалықтар туралы түсінік пен таным

«Тілдегі жаңалықтар» деген тақырыпты біршама ұзақ не бір ауық 
қысқа мерзімді қамтитын кезеңдерге қарай ғана сөз ету керек бола-
ды. Тілдік жаңалық дегеніміз – белгілі бір тілдің даму барысындағы 
белгілі кезеңдерде пайда болған (қолданысқа түскен) жаңа зат, 
жаңа ұғым атаулары, жаңа сөз тіркестері, мағынасы жаңарған, яғни 
мағынасы ауысқан немесе қосымша мағыналық реңкке ие болған 
бұрынғы сөздер, сондай-ақ тілде жиі еркін қолданыла бастаған бөгде 
тілдік сөздер болып танылады. Бұларды лингвистикалық жаңа 
бірліктер деп те атайды. Сірә, тілдегі «жаңалық» деген ұғымды 
білдіретін құбылыстарды екіге бөліп қарастыру жөн болар: бірі – 
лексикалық бірліктер: жаңа сөздер, тіркестер, морфологиялық жаңа 
түзілімдер, екіншісі – грамматикалық жаңа тәсілдер.

Тілдегі жаңалықтар тек лексика саласында емес, тілдің өзге қат- 
тауларында: фонетика жүйесінде, грамматикалық, әсіресе синтак- 
систік құрылымда да болуы мүмкін.

Лексикалық жаңалықтардың «сүйегі» сол тілдің өзінен де және 
бөгде тілден де болады. Бөгде тілдік неологизмдер кірме сөз деп 
аталуға тиіс.

Тілдегі жаңалықтарды зерттейтін сала «неология» деп аталатыны 
түсінікті. Тіл білімінің бұл тармағының зерттеу нысандары, көптеген 
тілдерге ортақ универсал заңдылықтары, типтері, пайда болу фактор-
лары т.т. «қасиет- белгілерін» тәптіштеп түсіндіріп жатудың қажеті 
болмас. Дегенмен әр тілдің өзіне тән ішкі заңдылықтарына, сол тілді 
пайдаланатын халықтың тарихи, әлеуметтік, мәдени, саяси тұрмыс-
тіршіліктерінің әр кезеңіндегі болмысына орай ерекше тоқталатын 
тұстары болады. Мысалы, қазақ тілінде неологизмдердің бір тобы 
бөгде тілдік элементтердің (сөздер, тіркестер, амалдардың т.б.) кірме 
деп аталатын тобы туралы баса көңіл аударуға тура келеді.

Сол сияқты жеке ақын-жазушылардың шығармаларында кезде- 
сетін «окказионализмдер» деп аталатын тілдік нормаға бағынбаған, 
тосын, «кездейсоқ», «біржұмсар» сөздерді лингвистикалық неоло-
гизмдер қатарына қосуға бола ма, болмай ма? дегенге де айрықша 
қарау керек (орыс тіл білімінде окказионализмдерді де неологиялық 
құбылыс деп санаушылар бар).
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Жаңа қолданыстарды денотативтік (жаңа заттарды, жаңа ұғым- 
дарды тікелей атайтын) белгісіне қарай және сөздің не тіркестің 
стильдік мақсатта жұмсалатын жаңа мағынасына карай пайда бола-
тын неологиялық бірліктер деп ажыратып қарауға болады.

Неологиялық зерттеулер тіл білімінде белгілі жүйесі, принциптері 
бар номинация, терминология, сөзжасам, аударма және сөз мәде- 
ниеті деген сияқты блоктармен тікелей байланысты болып келеді. 
Бұл орайда да әр тілдің «өзіндік келбетіне» орай ерекшеліктер, 
иерархиялық орындар болады. Тілдік жаңалықтарды талдап-таныту-
да бұл іліктестіктің қазіргі кезеңдегі мәні айрықша.

Жаңа сөздерді қолданысына қарай бөліп-бөліп тану керек:
а) қалың көпшілік қолданатын, яғни бұқаралық ақпарат құралдары 

– күнделікті баспасөз, радио-телехабарлар, көпшілікқолды білім-
ғылым әдебиеттері, оның ішінде мектеп оқулықтары мен оқу 
құралдары жиі пайдаланатын сөздер және ә) қоғам өмірінің әртүрлі 
тұстарында: ғылымда, шаруашылық пен өнеркәсіп салаларында, 
өнерде және тағы басқаларында арнаулы мамандар мен кәсіпкерлер 
пайдаланатын және қолданыс шеңбері тар (шағын) сөздер. Олар әр 
алуан құрал-жабдықтар аттары, конструкторлық- инженерлік атаулар 
мен осы салалардағы іс-әрекеттерді атайтын сөздер болып келеді. 
Алдыңғы топтағы жаңа сөздерді орыс және Еуропа халықтары 
тілдерін зерттеушілер бірнеше салаға бөліп қарастырады. Оларды:

1) күнделікті тұрмыста қолданылатын жаңа құрал-жабдықтарға, 
бейне-дыбыс техникасына қатысты атаулар;

2) автокөліктерге қатысты сөздер;
3) экономика, қаржы-финанс саласына қатысты терминдер;
4) айналадағы табиғатты қорғау – экологияға қатысты сөздер;
5) информатикаға қатысты;
6) спорт, ойын-сауыққа, туризмге қатысты;
7) медицина мен фармакологияға қатысты;
8) ядролық энергияға қатысты;
9) саясат, ел басқару істеріне қатысты;
10) әлеумет өміріне қатысты;
11) әдебиет, өнерге қатысты жаңа атаулар, іс-қимыл атаулары деп 

топтайды. 
Қазақ тіліне келгенде де осындай тақырыптық принципті ұстануға 

әбден болады.
Осы айтылғандар өз кезегінде жеке-жеке сөз болады. Ал алды- 

мен тілдегі (оның белгілі бір кезеңіндегі) жаңалықтар деген 
ұғым нені білдіреді және бұл тақырыптың (зерттеу жұмысының) 
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теориялық негіздері мен ізденіс принциптері қандай деген мәселелер 
сөз болмақ. Сонымен қатар әр кезеңге қарай пайда болып жататын 
жаңа қолданыстарды 1) әдеби тілге енген немесе ену әлеуеті (потен-
циалы) бар сөздер (олар нормативті сөздіктерге енеді немесе норма 
ретінде ұсынылады), 2) ауызекі сөйлеу тілінде орын алып жатқан, 
әдеби нормаға сай келмейтін жаңа қолданыстар деп ажыратып қарау 
керектігі де айтылып келеді. Мысалы, француз тілінің неология-
сы әдеби норманы реттеуге, әдеби тілдің лексикалық қазынасының 
толығу, жүйелену, даму процесін танытуға күш салса, Америка 
зерттеуші-неологтары жаңа қолданыстар сөздігінің күнделікті, сөйлеу 
тіліндегі бірліктерді тіркейтін түрін (сөздік типін) қош көреді екен 
(бұлар – XX ғасырдың 70-80-жылдарының мәліметі, ал қазіргі, яғни 
соңғы 10-15 жылдардағы шет тілдердегі неологиялық ізденістер мен 
сөздік типтері туралы арнайы танысып, жеке сөз ету керек болады). 
Осыған орай жаңа сөз қолданыстарын тіркейтін сөздіктер көбінесе 
екі түрлі: а) тіркеп отыратын (фиксирующий); ә) нормативтік, яғни 
әдеби нормаға енген бірліктерді көрсететін болып келеді. Сондықтан 
тіркеуші сөздіктердегі бірліктер көбінесе шартты және тарихи  
сипатта болады, дәлірек айтсақ, ол жаңалықтар жаңа сөз дегеннен 
гөрі жаңа қолданыс дегенге саяды, өйткені олардың әдеби нормаға 
ену-енбеуі әлі шартты: не сәтсіз, не көп ұзамай қоғам өмірінен 
ығысып кететін зат, құбылыс сияқты реалийлерді атайтын ескірген 
сөз (историзм) болуы мүмкін. Мұндай сөздіктердің екі түрі де әр 
тілдің қажеттігіне қарай азды-көпті айырмашылықтармен келеді. Мы-
салы, қазақ тілінде әзірге түзіліп жатқан сөздіктер тіркеуші типінде 
және түсіндірме сипатында, яғни орыс тіліндегі баламасы көрсетіліп, 
беретін мағынасы түсіндіріледі. Бұлар жөнінде барша фактілерімен 
толығырақ әрі қарай сөз болады.

Қазақ неологиясын зерттеуде үлкен әңгіме өзегі болатын мәселе 
– аударма, оның ішінде орыс тілінен аударма проблемасы, бұл тек 
ғылыми терминология жайттарына ғана қатысты емес, бір ұшы 
күнделікті қоғам тіршілігіне, мәдениетіне, тіпті саясатқа барып 
тірелетін мәселелер (тақырыптар) екенін баса көрсету керек. Әдетте 
белгілі бір тіл тіршілігінде, екінші тіл қатар және басты рөл атқаратын 
болса, әлеуметтік, саяси, ғылыми әдебиет негізінен бөгде тілден ауда-
рылатын болса (мысалы, Үндістанда ағылшын тілінен, қазақ тілінде 
орыс тілінен), тілдік жаңалықтар, алдымен, осы басты рөл атқаратын 
тілде пайда болады да, үндіше қазақша баламасы жасалады немесе 
бөгде сөз қабылданады.
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Тақырыптың теориялық негіздері мен принциптері

«Тіл – қоғамдық құбылыс» деген қағиданы ескерсек, тілдің негізгі 
қызметі қарым-қатынас құралы болу, яғни коммуникативтік қызметі 
саналады. Демек, тіл қоғам өмірімен байланысты, сол қоғамның 
тіршілік-болмысының кезеңдеріне, ахуалына қарай әр сипаттағы 
өзгеріс, жаңалықтармен өмір сүреді. Әсіресе оның лексикалық қабаты 
– ең бір «жанды» жері; дыбыстар әлемі мен грамматикалық бітіміне 
қарағанда, тілдің сөздік қазынасы сол халықтың әлеуметтік, рухани, 
мәдени, саяси өмірінде болып жататын өзгеріс, жаңалықтарды бойы-
на тез сіңіреді, соған орай кейбір сөздер қолданыстан ығыса түседі, 
көнере бастайды, енді біреулері жаңадан пайда болады, сөздердің 
тағы бір тобы байырғы мағынасын өзгертеді не үстемелейді. Сөздік 
қабаты «кірме» деп аталатын шеттілдік сөздермен толығады. Ұмыт 
бола бастаған бір алуан сөздер дүниеге қайта оралады, сондай-
ақ азын-аулақ сөздер тобы «төменгі дәрежеден» (ауызекі сөйлеу 
элементі немесе қарапайым сөз деген «атақтан») «жоғары дәрежеге» 
(«әдеби нормадағы қолданыс» деген «лауазымға») көтеріліп жатады. 
Қысқасы, тілдің лексика қаттауы үздіксіз қозғалыста болады және 
ол қозғалыс, дүниедегі өзге де құбылыстар сияқты, бір қалыпты, бір 
ыңғайда, бір бағытта болмайтыны тағы аян.

Әрине, тілдің грамматикалық, фонетикалық бітімі де өзгеріссіз 
қалмайды. Оның өзге тілдермен қарым-қатысына, ықпалына байла-
нысты бөгде тілдік сөздермен сол тілге бұрын жат кейбір дыбыстар 
күнделікті сөйлеу дағдысында да, әсіресе жазба үлгілерінде орын 
алып кетеді. Мысалы, ф, х, в, ч, ц дыбыстары қазақ тілінің табиғи 
фонетикалық жүйесіне тән болмаса да, қазақтың төл сөздеріне енбесе 
де, қазіргі қазақ тілінде сөйлеушілердің ауызекі сөйлеу үрдісі мен жазу 
тәжірибесінде бұл дыбыстар кездесетін сөздер жиі қолданылады және 
олар көбінесе бұзылмай (өзгермей) орыс, араб, парсы тілдеріндегідей 
дұрыс дыбысталады. Бұл – әрине, қазақ тілінің ішкі табиғатына ен-
бегенмен, қолданысында орын алған жаңа құбылыс. Осы сияқты 
мәселелерді шешудің де теориялық негіздері болуы керек. Тілдегі 
жаңалық, өзгерістер, әрине, тілдің даму, жетілу процестеріне тікелей 
қатысты. Бұлардың барлығы да белгілі бір теориялық танымдар мен 
лингвистикалық талдауларға сүйеніп, іске асырылады.

Тілдегі жаңа лексикалық бірліктерді сөз еткенде, оның теориялық 
негіздерін тіл білімінің «номинация» деп аталатын тармағымен бай-
ланысты қарастыру керектігі белгілі. Номинация (атауыш, атау,  
аталым, орысша – наименование) – болмыстағы заттар мен ұғым- 
дардың атауларын зерттейтін таным саласы. Номинация термині  
атауыштық әрекеттің актілерін де сөз ететіндіктен, тіл біліміндегі 
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«ономасиология» дегеннің де орнына жүре алады да, ол «семасио- 
логияның» қарсысында тұрады, яғни номинация – сөздің көрінісін, 
ал семасиология ұғымының мәнін қарастырады.

Номинация тіл біліміндегі сөзжасам, көпмағыналық (полисе-
мия), сөзтіркесім проблемаларын карастыратындықтан, осы сала- 
лардағы теориялық-танымдық ұстанымдарды тірек етеді. Зерттеу- 
шілердің айтуынша, номинация мәселелерін «өмір (болмыс) – та-
ным (ұғым) – аталым (сөз)» деген үштікті ұстану арқылы зерттейді.

Номинация – қандай бір тілдегі жаңа сөздердің пайда болған негіз- 
дері, жолдары (әдістері), атаудың тілдік (материалдық) психоло- 
гиялық табиғаты туралы ілім болғандықтан, оның ең негізгі таным-
дары барлық тілдерге ортақ, универсал заңдылықтар екендігі әбден 
дәлелденген. Жаңа сөздердің пайда болуын аталым шарттарымен 
байланыстыра зерделегенде әр халықтың әлеуметтік-мәдени және 
саяси болмысына қарай оның бүгінгі сөздік қазынасын жеке-жеке 
зерттеуге жол ашылады.

Бір сөз бір емес, бірнеше мағынаны білдіретіндіктен, ол бірнеше 
атаулық (атауыш) бірлік бола алады. Демек, сөздерде номинативтік 
мүмкіндіктер аз болмайды. Сөздердің семантикалық кеңістігі неоло-
гияда (жаңа сөздердің пайда болуында) белгілі рөл атқарады.

Демек, неология тақырыптары номинацияның:
1) жаңа атаулардың пайда болу уәждері;
2) жасалу амалдары;
3) заттық және ұғымдық атаулары;
4) номинативтік классификацияның параметрлері;
5) номинация кластары сияқты мәселелерді орайластыра қарас- 

тырады. Номинацияның тек теориялық жақтары ғана емес, жаңа  
атауларды кезең-кезеңге қарай сөз ету, лексикалық жаңалықтарды 
жинастыру, сұрыптау, сөздіктерін жасау сияқты практикалық қаре- 
кеттер де ұмыт қалмауға тиіс. Бұл көрсетілген зерттеу қырларының 
әрқайсысы қазақ тіліндегі неология құбылысын әр кезеңге қарай зер-
делеген алдағы тақырыптарда кеңінен сөз болады.

Жаңа сөздер туралы зерттеулердің тағы бір таңымдық негізі – 
сөзжасам теориясына барып тіреледі. Бұл күндердегі сөзжасамдық 
процесті когнитивтік аспектіде қарастырудан гөрі, орыс тіліндегі 
атаулардың дұрыс (дәл) қазақша аудармасын ұсыну, тілде бар ата-
уларды үйлестіріп, сұрыптау, яғни ең дұрыс деген вариантын тау-
ып, қалыптандыру, жаңа пайда болып жатқан зат, ұғым атауларын 
ұсыну (ол да көбінесе өзге тілдердегі сөздердің сол күйінде не ауда-
рылып берілуі болып келеді) сипатында (аспектісінде) орын алады. 
Мұнда көпмағыналық, синонимдік, антонимдік қатарлардың рөлі 
айтарлықтай емес екендігін көруге болады.
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Бүгінгі сөзжасамда ұғым, мағына, атау категориялары назарға 
ілінеді, бұл да – тілдегі жаңалықтарды танудағы теориялық негіз- 
дердің бірі екендігі осы жұмыстың өн бойында көрсетіледі. 

Қазақ тілінің неологиялық ізденістері үшін номинация саласының 
тағы бірнеше тұсының мәні зор. Солардың бірі – құрама неме-
се қосынды, я болмаса аналитикалық деп аталатын екі-үш жеке 
сөздерден жасалған лексикалық бірліктер. Олардың табиғаты, жаса-
лу жолдары, бір сөз болып келетін атаулардан тек тұлғалық емес, ішкі 
(семантикалық) айырмашылықтары, бір тұстас тұлғаға ұласу әлеуеті 
де арнайы зерттеу нысаны болмақ. Сондай-ақ құрама аталымдар 
заттық не ұғымдық бір сөз жасаудың «әзірге, запастағы» амалы ма 
әлде номинативтік «тең праволы» тәсілдердің бірі болып қала бере 
ме деген проблеманы ғылыми-теориялық тұрғыдан шешу міндеті 
тұрады, ол үшін жаңа құрама аталымдардың қолданыс жиілігі, үлгілік 
сипаты, терминдік «қасиеті», мағыналық дәлдігі есепке алынуға тиіс. 
Бұл да – қазақ тіл білімінде жеке өз алдына монографиялық ғылыми 
зерттеу түрінде әлі кең етек алмаған тақырып.

Екінші – арнайы тағы бір зерттеу нысаны етіп бірнеше үлкен 
еңбектер жазылуға тиіс проблема – кірме бірліктер, яғни кірме сөз, 
кірме лексикалық тіркес, кірме сөз алды форманттар.

Кірме (заимствование) сөз деп танудың белгілері, кірме сөз бен 
өзге тілдік немесе бөгде сөз, интернационалдық терминдер, термин 
емес қарапайым интербірліктер, олардың арасалмағы («тілдің жат 
сөздермен былғану» проблемасы) сияқты тақырып та – бүгінгі қазақ 
тіл білімінің ең өзекті түбегейлі шешімін таппаған проблема.

Неология саласы терминология мәселелерімен тығыз байланы-
ста екендігі белгілі. Демек, лексикалық жаңа бірліктер тақырыбын 
зерттеу барысы термин жасам теориясымен және ұстанымдарымен 
ұштасып жатады. Сондықтан болар, қазақ тіл біліміңдегі неологиялық 
жұмыстар (ізденістер, зерттеулер, сөздіктер, анықтамалық басы-
лымдар) терминдерден алынған материалдың негізінде жүргізіліп 
келеді. Қарапайым жұртшылық та жаңа сөздер проблемасы тек 
терминологияға қатысты деп санайды. Ал терминжасам проблемасы 
– неологиялық ізденістерге қатысты болғанымен, бұл номинацияның 
бірден-бір, жалғыз-дара объектісі емес. Лексикалық неологизмдер 
тек зат есім (затты не ұғымды атау) ғана емес, сындық (сын есім, 
үстеу), қимылдық (етістік), тіпті сөздің морфемдік сегменттері са-
ласында да (автоқалам, авиабайланыс, телебейне, ультракүлгін 
сияқты бірліктерде) көрініс табады. Демек, қазіргі қазақ тіліндегі, 
оның соңғы 10-15 жыл кезеңіндегі лексикалық жаңалықтары туралы 
зерттеу жұмысының ізденіс шеңбері әлдеқайда кең және кей тұстары 
(мысалы, қазіргі ауыл мен қала тұрғындарының сөйлеу тіліндегі 
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жаңа қолданыстарды жинап, саралап, анықтау сияқты жұмыстар) – 
әлі қолға алынбаған зерттеу нысандары.

Қазақ тіліне келгенде, номинация мәселесін зерделеу барысында 
ауыл және қала лексикасы дегенге арнайы көңіл аудару керек. Бұл 
– бізде қолға алынбақ түгіл, ойға да келмеген шаруа. Ал бүгінгі күні 
ауыл халқының жұмыс іздеп қалаларға келіп қоныстанулары өте үлкен 
қарқын алып отырғаны белгілі. Бүгінгі урбанизация құбылысының 
ауыл адамдарының жаңа заттар мен ұғымдарды әсіресе сөйлеу 
тілдерінде атау үлгілері (амалдары) мен олардың қалаға келгендегі 
өзгерістерін мұқият тіркеп алу, сөз жоқ, өте қиын, машақаты көп іс. 
Дегенмен бұл лексикалық қазынаны, әсіресе оның жаңа қабаттарын 
тірнектеп жинап, зерттеу – кезек күттірмейтін міндет.

Жаңа лексикалық бірліктерді кеңінен сөз етуде оларды заттық 
аталым, ұғымдық аталым деп айырып қарастыру керек. Бұл – 
әсіресе ғылыми-техникалық терминдерді жасауда басты назар ауда-
ратын шарттылық. Орыс тіл білімінде «предметная и понятийная но-
минации» деген таным – неологияның ең басты теориясы.

Тілдің және оның лексика-грамматикалық құрамының даму жо-
лында белгілі бір кезеңдер болады, ол кезеңдер тарихи, өтпелі, бір 
қалыпты, прогрессивті, регрессивті деп аталуы мүмкін. Ал тіл 
дамуының мұндай кезеңдері, әрине, сол тілді иемденуші халықтың 
әлеуметтік, саяси, мәдени өмірінде өтіп жататын өзгерістерге, 
қозғалыстарға, дүмпулерге, төңкерістерге тікелей қатысты болады.

Бұл күндерде, яғни өткен XX ғасырдың соңғы онжылдығынан 
бермен қарай қазақ тілі айрықша мәнді тарихи кезеңді басынан 
кешіріп отыр. Ең алдымен, қазақ қоғамының әлеуметтік-саяси құры- 
лысының өзгеріп, өз алдына тәуелсіз мемлекет болғанына және 
соның нәтижесінде мәдени-рухани дүниесінде үлкен өзгеріс-жаңа- 
лықтардың пайда болғанына байланысты қоғам өміріндегі өзгеріс- 
тер тілдің сөздік қазынасына жаңалықтар әкелді. Тілге қатысты ең 
үлкен әлеуметтік, мәдени үні бар құбылыс – қазақ тілінің мемлекеттік 
тіл статусын алуы болды. Мемлекеттік тіл статусы тек оның 
қоғамдағы қызметі жағынан ғана емес, тіл құрылымының дамуы мен 
жетілуі жағынан да атына сай болуын талап етеді.

Тілдің дамуы мен жетілуі дегендер – бір құбылыс емес, бұл 
терминдер – сырт қарағанда, бір мағынадағы синоним сөздер бо-
лып көрінеді. Ал, шындығында, даму дегеніміз – қозғалыс пен 
уақыт шеңберіне қатысты әрекет атауы, сондықтан даму-уақыт 
жағынан ілгері қарай жылжу. Ал бұл жылжу – тек уақытпен таны-
латын қалыпты жай қозғалыс болуы да мүмкін, сондай-ақ сапалық, 
сандық өзгерістерге ие болатын ілгері, оң (прогрессивті) немесе кері 
(регрессивті) қозғалыс болуы да мүмкін. Ілгері, оң қозғалысы жай 
даму емес, жетіле дамуы, жетілуі болып танылады.
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Тілдің жалпы дамуын да, жетілуін де кезеңдерге қарай сөз ету ке-
рек, яғни қазақ тілінің қозғалысын өткен ғасырдағы, оның ішінде:

а) XIX ғасырға дейінгі;
ә) XIX ғасырдың соңғы ширегіне дейінгі;
б) XIX ғасырдың соңғы 25-30-жылдарындағы;
в) XX ғасырдың алғашқы онжылдықтарындағы;
г) XX ғасырдың 50-60-жылдарынан 90-жылдарына дейінгі;
д) XX ғасырдың 90-жылдарынан қазіргі кезеңге дейінгі даму си-

паты деп шартты түрде саралап тануды ұсынамыз.  Өткен ғасырлар- 
дағы дамуы, XX ғасырдағы дамуы, қазіргі кезеңдегі дамуы, соңғы 10-
15 жылдан бергі дамуы (жылжуы) деп жалпылап тануға болады.

Қазақтың ұлттық жазба әдеби тілінің бүгінгі қозғалысы прогрес- 
сивтік даму – жетіле түсу процесі деп танылса, мұның көп белгісінің 
бірі сөздік қазынасының сұрыпталуы мен толығуы болмақ. Қысқасы, 
бұл жерде әңгіме жібі қазақ тілі лексикасының жаңа бірліктермен 
толығуы, яғни қазақ тілінің баюы жайында өрілмек.

Жалпы тіл байлығы дегеніміз не? Әдетте байлық деп бір нәрсенің 
молдығын, көптігін айтамыз. Ал біртіндеп санауға, салмақтап өл- 
шеуге көп келе бермейтін құбылыстардың байлығы мен кедейлігін 
қалай білуге болады? Тіл де – қолға ұстап санайтын, безбенге са-
лып өлшейтін деректі зат емес. Дегенмен оның бір-екі деп санауға 
келетін құрамды бөлшектері де мүлде жоқ емес. Бұлайша санауға 
болатындар – сөздер мен оларды құбылтатын кейбір амал-тәсілдер. 
Сондықтан тіл байлығы дегенде әдетте ойымызға бірден оның сөз 
қазынасы келеді.

Белгілі бір тілдегі жеке сөздер мен лексикалық тіркестері сан 
жағынан неғұрлым көп болса, сол тіл бай тіл деп санаушылық бар. 
Әрине, әр заманға сай барша зат аттары мен барлық дерексіз ұғым 
атауларын білдіретін сөздердің жеткілікті болуын байлық деуге бола-
ды. Бірақ тілге келгенде, бірден-бір байлық – бұл ғана емес. Тіпті сөз 
саны қанша көп болғанымен, ол сөздердің «сүйегін» – шыққан тегін 
(төлтума немесе кірме сөз екендігін), тұлғалық «келбетін» (табиғи 
немесе жасанды екендігін), жұмсауға қолайлы, тыңдауға жағымды 
(айтпақ ойды дәл, дұрыс беретін) болуын ескергенде, кейбір тілдер 
бір кезеңдерде санға бай болғанымен, сапаға жұтаңдау болуы және 
мүмкін. Дегенмен тілдің лексикалық қабатын молықтыратын фактор-
ларды танудың, танытудың ерекше мәні бар.

Қазақ тілінде сөз қазынасының молаюы соңғы бір ғасыр бойында 
ерекше көзге түсерліктей дәрежеде көрінді. Жоғарыда айтылды, мо-
лаю процесін тек сан жағынан толығу деп түсінуге болмайды. Тілге 
келгенде, сандық көрсеткіштің мәні, біздіңше, бірден-бір шешуші 
рөл атқармайды. Қолданыстағы сөздердің бәрі – сол тілдің түбегейлі 
қазынасы болмауы мүмкін. Айталық, әр алуан себептермен пай-
да болып жататын лексикалық варианттар – жарыспа қолданыстар 
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тілдің сөздік құрамын сан жағынан молайтады, бірақ ол қатарлардың 
барлығы түгел нормативтік (нормалық) статусқа ие болып, әдеби 
тілден берік орын алмайды, өйткені нақты бір зат әдетте бірнеше 
сөзбен аталмайды (бұл жерде номинатив, яғни нақты затты атай-
тын немесе денотатив, яғни тура, негізгі мағынасын айтып отыр-
мыз). Сондықтан орыс тілінде каток деп аталатын спорт орны өткен 
ғасырдың 70-90-жылдары айнамұз ~ мұзайдын ~ мұзойнақ ~ каток 
деп аталып жүрді, демек, бір атаудың орнына 3-4 сөз дүниеге келіпті. 
Бұл не? – сөздік қазынаның баюы ма, толығуы ма, дамуы ма әлде тек 
сан жағынан көбеюі ме? Мұндай көбею процесі тілдің ілгері, сапалы 
дамуына жата ма? деген сауалдар өз-өзінен туады.

Дегенмен тілдің сөздік қабатында сандық ұлғаю процесі сандық 
кему процесінен жоғары тұрады: өткен XX ғасыр мен алдағы уақытта 
тіл тіршілігіне ішкі-сыртқы факторлардың тигізетін ықпалының 
түрлене түсуіне орай, адамзат қоғамы өмірінде пайда болып жатқан 
өзгерістер мен жаңалықтардың көптігіне және кейде олардың қауырт 
етек алатын сипатына қарай тілде лексикалық (атауыштық) жаңа 
сөздердің орын алатындығы түсінікті.

Қазақ лексикасында, айталық, XIX ғасырдың орта тұсында 
жарық көрген Н.И.Ильминскийдің қазақ тілі сөздігіндегі сөзтізбеге 
шығарылған сөздер қазіргі сөздіктегілерден әлдеқайда аз болуы – 
XIX ғасырда қазақ сөзінің сан жағынан аз болып, қазір орасан өсіп 
кеткендігін танытпайды: бұл айырмашылық сөздіктердің сипаты-
на (мақсатына), материалдың жиналу дәрежесіне т.т. қатысты екені 
даусыз, әйтпесе қазақ тілінің лексикалық қоржыны ертеден-ақ бай 
болған. Осылай дей тұрсақ та, заман өткен сайын сөздік қазынаның 
сан жағынан молая түсу тенденциясын жоққа шығаруға болмайты-
нын мойындау керек.

Фрагментарлық түрде немесе өзге тақырыпты зерттеу үстінде 
жол-жөнекей сөз болып келе жатқанымен, бұл тақырыптар бойын-
ша өз алдына монографиялық зерттеу еңбектері әлі де жоқ. Ең үлкен 
ғылыми нысан (ізденіс) – нақты фактілерді: жаңа сөздерді, жаңа 
тұлғаларды, жаңа қолданыстарды тіркеп, оларды саралап алу болмақ. 
Бұл ретте соңғы 20-30 жыл барысында нақты жұмыс жүргізіле ба-
стады: 1973-1983 жылдарындағы қазақ баспасөзі беттерінде, ішінара 
өзге де әдебиеттерде қолданылатын жаңа сөздер немесе жаңа мағына 
үстелген байырғы сөздер, қысқасы, жаңа ұғым атаулары жинасты-
рылып, түсініктерімен, мысалдарымен, орыс тіліндегі баламала-
рымен тіркелген «Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар» де-
ген басылымның алғашқы кітабы 1985 жылы жарық көрсе, оның 
толықтырылған, яғни кейінгі жылдарда орын алған жаңа сөз бірліктер 
жиналған 2 және 3-басылымдары 1990, 1992 жылдары көпшілік на-
зарына ұсынылды.
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Бұл басылымдардың «жаңа сөздер» деп емес, «жаңа қолданыс- 
тар» деп берілуінің мәні бар. «Қазақ лексикасының жаңа сөздері» 
деп аталуы үшін олар әдеби тіл нормасына сай келіп, жазба әдебиет 
үлгілері мен ауызша жұмсалатын әдеби тілімізде жалпыға ортақ 
түрінде айналымға (қолданысқа) түсуі керек. Ал баспасөз беттері мен 
радио, теледидар сияқты бұқаралық ақпарат құралдарында, әр алу-
ан оқулықтар мен көпшілікқолды ғылыми әдебиетте көріне бастаған 
жаңа тұлғалардың бәрі сол күйінде сіңісіп кетпейді. Бұған жаңа 
атаулардың екі-үш (кейде одан да көп) варианттары қатар түзілетіні 
де себепкер болады, яғни жаңа ұғымның немесе бұрыннан бар 
ұғымның жаңаша аталуының, әсіресе бұрын қолданып келген орыс 
сөздерін қазақшалаудың бірнеше варианты болды. Ол варианттар 
біраз уақыт әр жерде қатарласа қолданыла береді. Мысалы, бұрын 
«некролог» деп келген сөзді қазақшалап, бір жерде «азанама», тағы 
бірде «қазанама», келесі бір жерде «мынақып», тағы бір орындарда 
«некролог» деп осы күнге дейін қатарласа аталып келеді. Сол сияқты 
«овощъ» дегенді «жасылша», «көгеріс», «көкөніс» деп атап жүрміз.

Ал енді бірқатар сөздің варианттары жоқ болғанмен, аса сәтті 
еместігі оларды «жаңа сөз» деп тануға болмайтындығы байқалады. 
Мысалы, «газет» дегенді «үнқағаз», «стюардесса»-ны «аспансерік», 
«пассажир» дегенді «жүрісші», «включатель» дегенді «шыртет-
пе» деп жаңаша атаудың қаншалақты сәтті екенін айту қиын. Сол 
сияқты «робот»-ты «құлтемір» (тіпті «көктемір» деген варианты да 
кездесіп қалды) деп жаңаша атау да – сәтті емес. Роботтар – жалаң 
темірден жасалатын «дене» емес және олардың қызметі құлдық емес, 
әдетте жаңа атау жасап тұрған сөздердің түпкі номинатив мағынасын 
сақтауы – шарт емес, дегенмен жаңа атау мүмкіндігінше беретін 
ұғымды сипаттайтындай, дұрыс танытатындай болуы керек.

Жаңа қолданыстарды өзге де тілдер тәжірибесіндегідей: мысалы, 
орыс тіліндегідей: «Новые слова и значения» (Словарь-справочник 
по материалам прессы и литературы 60-х годов. - М., 1971); «Новые в 
русской лексике» (Словарные материалы-77. - М., 1980, 1981, 1982); 
«Новые слова значения» (Словарь-справочник по материалам прес-
сы и литературы 70-х годов. - М., 1984) сияқты басылымдардағыдай, 
қазақ дүниесінде де жаңа қолданыстарды тіркеп, түсіндіріп, мы-
салдарын келтіріп ұсынып отыруды бастағанымыз да, әрі қарай 
жүргізіле беретіндігі де – құптарлық іс. Және жаңа сөздер мен жаңа 
мағыналарды жинастыруды кезеңдерге орай, айталық, әрбір 10-15 
жыл барысындағы лексикалық жаңалықтар деп жүргізген тиімді. 
Мұндайда ең соңғы жаңа бірліктермен қатар, мұның алдындағы 
онжылдықтарда пайда болғандарының орнығу немесе ығысу процесі 
көрінетін болады, бұрын сәтсіз шыққандарының алмастырылғаны, 
кысқасы, «қозғалыс» сипаты айқындала түседі.
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Қазақ тіліндегі жаңалықтардың әр кезеңдегі 
көрінісіне қысқаша шолу

Тілдегі жаңалықтарды, әсіресе неологизмдерді тек қана кезеңдер- 
ге қарай әңгіме ету керек, өйткені бір кезеңдегі, тіпті алдыңғы 10-15 
жыл ішіндегі жаңалықтар келесі кезеңде «жаңалық» сипатынан ай-
рылып, не әдеби нормаға (тілге) еніп, етене, кәнігі элементке ай-
налады, яғни жаңалығы сезілмей кетеді, не «жарамсыз» болып, 
қолданыстан шығып қалады. Есесіне келесі 5-10, 10-15 жылдықта 
тағы да жаңа қолданыстар дүниеге келеді. Бүгінгідей дүниежүзінде 
ғылым мен техниканың қауырт дамыған кезеңдерде, дүниежүзілік 
информация мен компьютерлену дәуірі туған заманда, космосты 
игеру, термоядролық күштерді бейбіт өмірге, әрине, кейбір елдерде 
орайы келгенде соғысқа да пайдаланудың қам-қарекеті жүріп жатқан 
бүгінгі күндерде тілдердің лексикалық қазынасы жыл сайын, тіпті 
ай сайын түгіл, күн сайын толыға беретіні даусыз. Жаңа зат атау-
лары ғана емес, іс-әрекет, қимыл-қарекет аттары да, сындық жаңа 
ұғым-танымдар да туа бермек. Мысалы, дәл бүгінгі күндерде жыл-
жымайтын мүлік, еншілес кәсіпорын, қол жинау (сайлауда), сы-
байлас жемқорлық, бағаны ырықтандыру, атаулы көмек, тұтыну 
қоржыны сияқты жиі қолданылатын сөздер мен тіркестерде етістік 
тұлғалары да, сындық есімдердің де беретін мағыналары жаңа.

Демек, соңғы 10-15 жыл барысындағы қазақ лексикасының жаңа 
сөздермен толығуын сөз етпес бұрын, оның алдыңғы кезеңдердегі 
көрінісі қандай болғандығына қысқаша шолу жасау артық болмай-
тын сияқты.

Экстралингвистикалық күштердің ықпалымен лексикалық 
өзгерістердің, оның ішінде прогрестік (ілгері, оң) дамудың да, 
регрестік көріністердің де болып жататын тұстары сол тілді пайда- 
ланған қоғамның өміріндегі әлеуметтік, саяси, мәдени өзгерістерге, 
тіпті саяси-әлеуметтік дүмпулерге қатысты болып келетіндігі ай-
тылады. Осы тұрғыдан қазақ лексикасының диахрондық сипатын 
жүйелі түрде, нақты фактілерді көрсете отырып зерттеу жұмысы 
айтарлықтай дәрежеде (мөлшерде, сапада) әлі жүргізілген жоқ. 
Әзірге үзік-үзік шолулар мен жалпы топшылаулар ғана бар.

Біздің байқауымызша, сыртқы факторлардың ықпалымен қазақ 
тілінің сөздік қазынасы молығуының қауырт жүрген үш-төрт үлкен 
кезеңі болғанға ұқсайды: бір кезеңі (әзірге бірінші кезеңі десек те 
болар ма еді) қазақ халқы тарихында қан жосыған жорықтар за-
маны, яғни елдігін қорғап қалу үшін шығысы мен батысындағы, 
түстігі мен терістігіндегі сыртқы жаулармен ұрыс-шайқастардың 
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күшейген тұсы – XVIII ғасыр болар. Бұл кезеңде қазақ тілі әсіресе 
жаугершілік, әлеуметтік тақырыптарға қатысты атаулармен толыға 
түскен болу керек. XVIII ғасырда жасап өткен ақын-жыраулардың 
өлең-толғауларында қару-жарақ, сауыт-саймандардың атаулары, 
ұрыс-соғысқа қатысты қимыл-қарекетті білдіретін сөздер, қысқасы, 
атажұрт, оны қорғау идеясы, сірә, бұрыннан келе жатқан сөздік 
қазынаны толықтыра түссе керек.

XVІІІ-ХІХ ғасырдағы қазақ тілінде орын алды-ау деген лексика- 
лық жаңалықтар жөнінде аса шағын мағлұмат беруге тура келеді.  
Алдымен, бұл кезеңдерде қазақ тілінде пайда болған жаңалықтарды 
айту үшін тіл тарихының сол кезеңдеріндегі тұтас лексикалық 
суретін білу керек, ал оны біз білмейміз, яғни дәл не бар, не жоғын, 
яғни жоқтың жаңалық болып енгені туралы жазба туындылар шағын 
(негізінен ақын-жыраулардың өлең-толғаулары, олардың өзі ауыз-
ша сақталған), ал XVIII, XIX ғасырдың алғашқы жартысындағы 
қазақ халқының күнделікті сөйлеу тілін де, оның сөздік қазынасын, 
өлең-жырлар тілінен айырмашылығын және көрсете алмаймыз. 
Сондықтан қазақ тілінің XVIII ғасырдағы тіліне жаңа сөздер 
қосылған болса, олардың сол кезеңдердегі қоғам өмірінде болған 
өзгеріс-жиңалықтарға қарай ғана топшылауға болады. Мысалы, 
жоғарыда айтылғандай, XVIII ғасыр қан жосыған ұрыстар мен 
шайқастардың, ел мен жұртты қорғау жолындағы соғыстардың за-
маны болды, сондықтан бұл кезеңде әскери лексика біраз өзгеріп, 
бірнеше қару-жарақ аттарының, ұрыс қимылдарының әр алуан 
атауларының (сөз тіркестері мен етістіктер) бірқатары ескеріп, сирек 
қолданылса (мысалы, алабалта т.б.), бірқатар жаңалары қосылған 
болар. Мысалы, жазушы Әбіш Кекілбаевтың «Үркер» романында 
XVIII ғасырда қазақ әскері қолданған мылтықтың түрлерін атайды, 
олар: күлдірмамай, жекеауыз, бірауыз, қандыауыз, жездіауыз, шиті 
сияқты от қаруларының осы XVIII ғасырдағы жоңғарлармен болған 
жойқын ұрыстарында жиі қолданылып, олардың атаулары жаңалық 
ретінде таныла бастаған болар.

Сол сияқты ұрыс-шайқасқа қатысты шыңдауыл, ертеуіл, шығауыл, 
айдауыл, торуыл, тосқауыл сияқты көне түркі-монғол (әлде таза 
монғол) сөздері де қолданылу жиілігі жағынан осы кезеңде жаңалық 
сипат алуы мүмкін, яғни таза неологизм болмағанмен, бейбіт 
кезеңдерде көп қолданылмай, ұрыс-соғысы көбейген кездерде жиі 
айтылатын сөздер аэлогизмдер болған болар деп топшылаймыз. Бұл 
пікірімізді Қ.Жұмаділовтің «Дарабоз» романы бойынша лексикалық 
ерекшеліктерді талдау барысында да байқаған фактілер де растайды. 
Мысалы, XVIII ғасырдың орта тұсындағы қазақ халқының сыртқы 
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басқыншылардан жер-суын қорғап келген санғасырлық тарихының 
ең бір шешуші кезеңі – «Ақтабан шұбырындыдан» бастап жоңғарлар 
жаулап алған қазақ жерінің шығыс-оңтүстігіндегі өлкелерін қайтарып 
алу жолындағы ұрыс-соғыстар суреттелген бұл көркем туындыда 
әскери лексиканың көнелері де, сірә, сол кезде жанданған, сол кезең 
үшін жаңа болып танылатын сөздер едәуір мол кездесетін сияқты. 
Әрине, бұл кезеңдегі неологизмдер мыналар деп дәл көрсету қиын 
болар (өйткені алдыңғы кезеңдердегі лексикалық қазынаны толық 
білмейміз), дегенмен осы романда жиі кездесетін қонтайжы (бас 
әмірші, хан), тәйжі (князь), лама, зайсаң, уан сияқты бөгде монғол-
манчжур тілдік әкімшілік пен діни лауазым атаулары, бұрынырақ 
топ деп аталған зеңбіректің суреттеліп отырған кезеңде жазай-
ыл (жәзайыл) деген атауы сияқты сөздерді де XVIII ғасыр үшін 
лексикалық жаңалықтар болар деп шамалаймыз.

Тұтас бір ғасырдағы (XVIII ғ.) қазақ халқы қолданған, тілінде 
пайда болған жаңалықтар, әрине, тек әскери лексика саласында 
ғана емес, күнделікті тұрмысқа, ел басқаруға, шаруашылыққа, тіпті 
жаңадан пайда бола бастаған әдет-ғұрыпқа қатысты да жаңа сөздер, 
жаңа тіркестер болғаны даусыз. Бірақ дәл қазір, осы жұмыста біз 
оларды түстеп, түгелдеп таныта алмай отырмыз. Бұл – арнайы көп 
ізденіп, факті-мысалдар жинап, XVIII ғасырдың алдыңғы және одан 
соңғы кезеңдердегі қазақ тілі қазынасын біршама анықтап барып жа-
салатын жұмыс.

Ал қазақ тілі лексикасына жаңа атаулардың молырақ пайда болған 
(әзірге біз жақсы білетін, фактілермен дәлелдей алатын) келесі бір 
кезең – қазақ даласына капиталистік қарым-қатынастың там-тұмдап 
болса да ене бастаған дәуірі – XIX ғасыр, әсіресе оның екінші 
жартысы деп шамалаймыз. Бұл кезеңде мұсылманша оқу-ағарту, 
баспа ісі, алғашқы баспасөз үлгілері, ислам дінінің едәуір жанда-
нуы сияқты әлеуметтік факторлар қазақ тіліне ондаған-жүздеген 
жаңа атауларды әкелді, өзге тілдерден, әсіресе орыс тілінен сөз ау-
ысу процесі басталды. Бұл кезеңде сөздік қазынаға қосылған сөздер 
түгелімен жаңадан жасалған жоқ: бірсыпырасы (және көзге бірден 
түсетіні) өзге тілдерден, әсіресе орыс тілінен енсе, енді бірқатары 
байырғы сөздердің мағына ауыстыруы арқылы жасалды, үшінші 
тобы жұрнақтар жалғау арқылы қолдан жасалды. Бұл жайында 
Махамбет, Дулат, Шортанбай сияқты ақындардың, Ыбырай мен 
Абайдың, алғашқы қазақ баспасөзінің, XIX ғасырда жарық көрген 
жазба үлгілердің (қиссалардың, өлең-жырлардың) тілін талдап сөз 
еткен диссертациялардан, монографиялардан, оқулықтардан біраз 
мағлұмат алуға болады.
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XIX ғасырдың орта тұсында актив қолданылған пысық, төре, 
елубасы, онбасы, атқамінер, аға сұлтан, сайлау сияқты әлеуметтік 
лексика тобына жататын сөздер осы кезең үшін неологизмдер бо-
лып танылады. Бұларды өмірге әкелген қазақ қоғамының әлеуметтік 
құрылымы болды. Қазақ қауымының сол кезеңдегі саяси-мәдени 
жағдаятын зар заман деп танып, осылайша атау да – неолексизм.

Қазақ қоғамына енген жаңа экономикалық жағдайлар қазақ 
тіліндегі шығын, қара шығын, алым, шаңырақ салығы, несие, өсім, 
жол сауда, қағаздату сияқты сөздерге жаңа мағына үстеп, олар-
ды неологизмдер қатарына шығарды. Осы кезеңдегі қазақ тіліндегі 
мәдени-рухани өміріне қатысты жаңа сөздерді де табуға болады: 
мәселе кітап (ақыл-үгіттің қағазға түскен нұсқасы), насихат айту 
(өмірден біліп-түйгенін баяндау).

XIX ғасырдың орта тұсынан бастап, қазақтың ақын-жыраулары 
өздерінің өлең-толғауларында абстракт ұғымдағы араб, парсы 
сөздерін еркіндеу қолдана бастайды және олардың көбі түпнұсқа 
тілдегі тұлғасын сақтап қолданылған болып келеді. Мысалы, араб-
ша жазу үлгісіндегі арабтың «ғайын» деп аталатын дыбысының 
белгісі, қазақтың ғ дыбысымен бірдей емес, сондықтан бұл күнде 
араб сөзінің басында не ортасында келген ғайынды қазақтар не 
қазақтың ғ фонемасына айналдырып (ғашық, ғылым, йағни), не 
мүлде алып тастап (ақыл, әділ, әдет) қалыптасып кеткені мәлім. Ал 
XIX ғасырдағы ақындардың хатқа түскен мұраларында бұлардың 
түпнұсқа тілдегі тұлғасы да, «қазақыланған» тұлғасы да кездеседі. 
Әрине, бұл ғасырдағы қазақ тілінде араб-парсы сөздерінің барлығы – 
осы кезеңнің жаңалықтары емес, өйткені Орта Азия мен Қазақстанды 
мекендеген түркі халықтарының тіліне араб, әсіресе парсы сөздері 
Ясауи заманынан, Ясауи мектебінің «Хикметтер» атты поэтикалық 
мұрасының, осы мектептің әрі қарай үзбестен дамып отырғанының 
нәтижесінде көптеген сөздердің қолданыла бастағаны айтылып 
келеді. Бұл қолданыстардың ішінде де жаңа ұғым атауларын беретін 
кірме сөздердін болғаны даусыз. Оларды да түстеп атап көрсету – ар-
найы зерттеудің нәтижесі болуға керек.

Ал қазақтың жаңа жазба әдеби тілінің бастаушылары Абай мен 
Ыбырайдың шығармашылығы арқылы көрінген неологизмдерді ар-
найы талдаған зерттеулерден оқып білуге болады. Ыбырай Алтын- 
сариннің шығармалары арқылы XIX ғасырдың II жартысындағы 
қазақ тілінің лексикалық жаңалықтары жөнінде де арнайы зерттелген 
еңбектерден біліп танысу мүмкіндігі бар.

Біздің шамалауымызша, қазақ тілі сөздік қазынасының келесі  
бір орасан толыққан тұсы XX ғасырдың алғашқы онжылдық- 
тарында болды.
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Өткен XX ғасырдың 10-жылдарының орта тұсынан бастап 
20-жылдардың басына дейін қазақ тіліне, оның жазба әдеби түріне 
жаңа сөздер, жаңа қолданыстар келді. Бұл құбылыста оқу-ағарту 
ісінің жандануы, баспасөздің қарқынды түрде дамуы, баспа ісінің 
ұлғаюы басты себепші-фактор болды.

Оқулықтар, оқу құралдары, әдістемелік әдебиет нұсқалары, екі 
тілдік сөздіктер орасан мол жаңа номинацияны, кірме сөздерді қажет 
етті. Айталық, Ахмет Байтұрсынұлының бір өзі тіл біліміне қатысты 
ондаған (тіпті жүзден де асатын) жаңа ғылыми термин ұсынды. Ол 
атаулар негізінен лингвистикалық және әдебиеттану терминдері бол-
ды. Мектеп оқулықтарында қолданылатын бастауыш, баяндауыш, 
зат есім, етістік, үстеу; есімдік, шылау, одағай, нүкте (ноқат), 
үтір, сызынша, жұрнақ, жалғау, ұяң дыбыс, қатаң дыбыс, жақша 
дегендерден бастап, осы күнге дейін термин ретінде орныққан ата-
уларды дүниеге келтірді. Сол сияқты бүгінге дейін қолданыстағы 
шумақ, тармақ, бунақ, бейнелеу, кейіптеу сияқты әдебиет терминдері 
де – сол кезең үшін жаңа сөздер болатын. Тек терминдер емес, мек-
тептер мен жоғары оқу орындарында тіл, әдебиет, мәдениет, жара-
тылыстану пәндері сияқты салалардың жазба үлгілерінің баяндау 
барысында қолданылған көптеген қарапайым сөздер де лексикалық 
жаңалық ретінде танылды. Мысалы, түбірге жұрнақ жалғанғанда,  
екі етістік қосарынан сөйлегенде, еткен іске бір нәрсе сабақтаулы  
болса, өзгелік етіс дейміз деген қазақ тілінің алғашқы оқулықтарын- 
дағы сөйлем үзіктеріндегі курсивпен терілген сөздер бұрын осы 
жердегі мағыналарында (қызметтерінде) мүлдем кездеспеген 
тұлғалар болатын.

Байтұрсыновтың тілге қосқан жаңалықтарының бір тобын – бай- 
ырғы сөздердің тіркес түріндегі термин жасайтын компоненттер 
ретінде келгендері құрайды. Мысалы, ішкергі, тысқарғы жалғаулар, 
ашық дыбыс, тұйық дыбыс, жалқы есім, жалпы есім, оңаша тәу- 
елдеу, ортақ тәуелдеу, өлшеулік үстеу, мезгіл үстеу, бас мүше, баян-
ды мүше дегендердегі курсивпен көрсетілген сөздердің жеке өздері 
– жаңа тұлға емес, атқаратын қызметі, осы тіркесте беретін мағынасы 
– жаңа.

Демек, XX ғасырдың алғашқы онжылдықтарындағы қазақ жазба 
әдеби тілінің жаңалықтары дегенде осы құбылыстарды атау керек. 
Бұл жерде үлкен ізденіс-талдау Ахмет Байтұрсынұлының термин  
жасауда ұстанған принциптері, амалдары жайында болуға тиіс.

Қазақ әдеби тілінде XX ғасырдың алғашқы онжылдықтарында 
пайда болған жаңа сөздер мен жаңа күрделі атаулардың дені терми-
нология саласына қатысты болды. Қазақ дүниесіне енді келе бастаған 
оқу, білім, ғылымға қатысты сөздер, олардың ішінде әсіресе термин-



348

дер тілдегі жаңалықтар болып танылды. Ал термин жасауда сөздің 
атауыштық (атаулық – номинативтік) қасиеті мен ұғымдық мәні 
дегендерді бөліп тану қажет. Айталық, техника салаларына жата-
тын терминдердің жасалуында номинативтік бағдар бірінші орында 
тұрады. Мысалы, мәшинелердің, техникалық құрал-жабдықтардың 
терминдері көбінесе зат атауларынан жасалады: комбайн, карбюра-
тор, машина, трактор, рельс, паровоз, локомотив. Ал ғылыми тер-
минологияда ұғымға мән беріледі, яғни ғылымға қатысты термин-
дер – нақты заттың аты емес, көбінесе ұғымның аты болуы керек. 
Сондықтан ұғым атаулары (бұрынғылары да, жаңалары да) әр тілдің 
өз сөздерімен де жасалуға бейім, сондай-ақ олар калька жолымен өзге 
тілдерден де аударылады.

XX ғасырдың алғашқы онжылдықтарында тілтану, әдебиеттану, 
жаратылыстану, оқу-ағарту, мәдениет салаларына қатысты ғылыми 
атаулар негізінен қазақтың өз сөздерінен, біразы жасанды түрде, 
көпшілігі мағына ауыстыру, сөз біріктіру, сөздерді қосақтау сияқты 
амалдармен жасалғандығы көрінеді, бұлардың басым көпшілігі  
сол кезеңдегі қазақ тілі үшін неологиялық бірліктер болып шықты, 
бұған XX ғасырдың бас кезіндегі қазақ оқушылары мен оқырман- 
дарының аялық білімімен, яғни білім-таным дәрежесімен санасу 
қажеттігі де ықпалын тигізді. Мысалы, Ахмет Байтұрсынұлы қазақ 
тілі оқулықтары мен көркем әдебиеттің тілдік қыр-сырын ғылыми 
тұрғыдан таныту үшін бұрын қазақ құлағы естімеген зат есім, сын 
есім, сан есім, есімдік, етістік, анықтауыш, толықтауыш, баста-
уыш, баяндауыш, демеулік, кейіптеу, бейнелеу сияқты тосын (жа-
санды) сөздерді ұсынды, сондай-ақ шылау, үстеу, жалғау, жұрнақ, 
дыбыс, ұяң дыбыс, қатаң дыбыс, түбіршік тіл, жалғамалы тіл, 
қопармалы тіл, шумақ, тармақ, бунақ, буын, көсем сөз дегендердегі 
курсивпен берілген сөздердің мағыналарына жаңа мағына үстеп, не-
ологизмдер жасады.

Білім салаларына қатысты алғашқы жазба үлгілердегі жаңа 
сөздердің қазақтың өз лексикалық қазынасынан жасалуына ол 
үлгілердің ғылымның толық өзі емес, бастамасы (оқулықтар, хресто- 
матиялар, әдістеме құралдар) сияқты мектеп балаларына, мұға- 
лімдердің алғашқы буындарына, сауаттарын енді ашып жатқан ере-
сектерге арналғандығы да себепкер болды. Жаңа мағына беретін 
сөздерді немесе бейтаныс ұғым атауларын қазақ сөздерімен берген-
де, оларды оқырмандар, оқушылар жатсынбай қабылдап кететінін 
Ахаңдар жақсы сезінген.

Бұл айтылғандардан, әрине, А.Байтұрсынов, X.Досмұхамедов, 
Т.Шонанов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, Қ.Жәленов, Қ.Кемеңгеров, 
Ж.Күдериндердің еңбектерінде шеттілдік сөздер арқылы ұсынылған 
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білім-ғылым жаңалықтары, яғни неологиялық бірліктер, әсіресе, 
пән терминдері мүлде орын алмаған екен деуге болмайды. Және 
шеттілдік сөздерді аты аталған авторлар қазақ тіліне жолатпауға күш 
салған екен деген тұжырым жасауға да мүлде болмайды. Мұны, яғни 
Байтұрсынов пен Досмұхамедовтердің өздері «жат сөзсіз күнелте 
алмайтын заман туғандығын» айтты. Х.Досмұхамедов: «Мәдениет 
қуған жұрттың алдымен тілі өзгермекші, білімге кірген жаңа 
сөздердің көбі шеттен кірген, біліммен, әдетпен, заңмен [келген] 
жаңалықтарға ұғым беретін жаңа сөздер кірмекші, үлгіге алынған 
мәдениетті жұрттың сөздері болмақшы», – деп жазды. Бұл жерде 
ғалым интернационалдық қор деп аталатын интертерминдерді ай-
тып отыр, яғни латын, грек тілдерінен келе жатқан ғылыми ортақ 
терминдерді алу керектігін айтады. «Еуропа ғылымы қолданған ла-
тын тілі, латын сөзі бізге жат болса да, қашуға болмайды. Бұл заман-
да ғылым іздеп, қатарға кірем деген халық латын сөздерінен қаша 
алмайды», – деп ашық айтты.

Қазақ тіліне білім-ғылым саласына қажет жаңа сөздерді жаңа 
ұғым атауларын, нағыз ғылыми терминдерді келтіру XX ғасырдың 
алғашқы онжылдықтарында жасап өткен қайраткерлерге оңайға 
түскен жоқ. Мұны Ахмет Байтұрсынов, Халел Досмұхамедовтердің 
өздері айтып, жақсы ескерткен болатын. Ахаң «Тіл – құрал» атты 
оқулығының «Сөз басы» деп аталатын «Алғы сөзінде»: «Тіл – құрал» 
деген аты қандай жат көрінсе, ішкі мазмұны да әуелгі кезде осын-
дай жат көрінер, үйткені бұл – қазақта бұрын-соңды болмаған жаңа 
зат. Халықта бұрын болмаған нәрсе жат көрініп, бірте-бірте бойы 
үйренген соң қалатын», – деп жазған еді. Ал Халел Досмұхамедов 
1922 жылғы «Табиғаттану» атты дәрістік кітабында: «Алдымыз-
да үлгі болмаған соң, ғылым кітабын жазу деген өте қиын болды. 
Қазақ тілі – ғылым жолына шалынбаған, сөздері ғылым ретіне қарай 
жөндікпеген тіл. Ғылым тіліндегі атаулардан қазақ тіліне дұрыстап 
түсінікті қылып аудару – өте қиын жұмыс. Сөздің жүйесін келтіріп 
көркем қылып жазу да – керекті нәрсе. Ғылым атауларына лайықты ат 
қою – алғашқы уақытта тым мұқтаж (бөліп көрсеткен біз – Р.С.), 
бүгін ілгері болашаққа жол салатын нәрсе», – деп жазды.

Жалғыз А.Байтұрсынұлы ғана емес, XX ғасырдың 20-жылда-
рынан бастап қазақ тілінде мектеп оқулықтары мен жоғары оқу 
орындарына оқу құралдарын жазған, сөздіктерін құрастырған Ха-
лел Досмұхамедұлы, Міржақып Дулатов, Қошке Кемеңгерұлы, 
Мағжан Жұмабайұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Сұлтанбек Хожанов, 
А.Тынысбаев, К.Жәленов сияқты зиялылар да қазақ жазба әдеби 
тілінің сөздік қазынасын жаңа тұлғалармен (сөздермен), кірме сөз- 
дермен толықтырды. Бұл істе тек тіл, әдебиет сияқты ұлттық 
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сипаттағы пәндер ғана емес, жаратылыстану саласының, оның ішінде 
зоология, ботаника, геология, анатомия, физиология, математика, фи-
зика салаларына қатысты жазылған еңбектерде (Х.Досмұхамедұлы 
«Жануарлар», «Адамның тән тірлігі», «Табиғаттану» т.б.; Мағжан 
Жұмабаев «Педагогика» т.б.) жүздеген неологизм мен аэлогизмдер 
– қолданыста «қайта тірілген» байырғы сөздер, кірме сөздер (араб-
парсы сөздерінен басқа, орыс сөздері мен интертерминдер) қазақ лек-
сикасы қазынасын молайтты. Мысалы, бір ғана Х.Досмұхамедұлы 
қышқылтуым (кислород), сутуым (водород), қышқыл көмір (угле-
род), жап-жайша (простейшие), ұлпа, құжайра сияқты жаңа атаулар-
ды, төбе ағасы (председатель), тәптіш (зерттеу), үндеуіш (үгітші), 
негіздік (негіз) сияқты жаңа ұғым атауларын өзі жасап ұсынды. Со-
нымен қатар Х.Досмұхамедұлы «Жануарлар» деген кітабында сег-
мент, хитин, нерв, трахея, метаморфоза, протоплазма сияқты 
интертерминдерді қазақ тіліне алып келді, ал «Табиғаттану» сияқты 
кітабы мен мақалаларында газ, градус, атмосфер(а), барометр, сан-
тиметр, фосфор, метал, телеграф, магнит, малахит, кристал, ана-
томия, физиология, гигиена, плазма дегендерден бастап 40-қа жуық 
шеттілдік интертерминді қолданды, олар күні бүгінге дейін еркін 
жұмсалып, қазақ тілінің лексикалық қазынасында берік орын тепті 
деуге болады.

Осы күнге дейін қолданылып жүрген сингармонизм, акцент, 
термин сияқты лингвистикаға қатысты сөздермен қатар школ, дик-
товка сияқты орыс сөздері де XX ғасырдың 20-жылдарындағы қазақ 
тіліндегі жаңа сөздер (немесе колданыстар) болып танылады.

Осы кезеңдерде педагогика, математика, физика салаларына 
қатысты ондаған (мүмкін, тіпті жүздеген) жаңа сөз, шеттілдік сөздер, 
мағынасы ауысқан байырғы сөздер (олар да «жаңа» деген статусқа 
ие) болғанын көреміз.

Бұл кезеңдегі лексикалық жаңа бірліктердің сипаттары, яғни 
тілдік тегінің (төл сөз бе, бөгде сөз бе), сол жаңа сөздерді келтірген 
жазба үлгінің кімге арналғандығының мәні зор болған. Мысалы, 
А.Байтұрсынұлы мен Т.Шонанұлының 1922 жылы жазылып, 1927 
жылы жарық көрген «Оқу құралы» атты көлемді еңбегі мектептің 
1-сатысында (ІІІ-ІV жылдарында) оқитын балаларға және білім-
ғылымнан хабардар болғысы келген ересектерге арналған бола-
тын. Авторлардың түсіндіруі бойынша «Оқу құралында» 1) әдебиет 
және тұрмыс пен еңбекке қатысты; 2) ғылымға, ғылыми танымдарға 
қатысты материалдар берілген (осы екі бөлімнен тұрады). Де-
мек, бұл материалдар XX ғасырдың алғашқы 10-15 жылдарындағы 
ауыл балаларының, тіпті олардың ата-аналарының білім-ғылымнан 
алшақтау жатқаны ескеріліп жазылған. Мұнда астрономиядан, физи-
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кадан, жағырапиядан, химиядан, биологиядан, зоологиядан алғашқы 
ғылыми танымдар ұсынылған. Осыларды баяндап, түсіндіру бары-
сында көптеген жаңа сөзді: бұрын қазақ қауымына бейтаныс заттар 
мен құбылыстардың ғылыми атауларын береді. Олардың бір тобын 
қазақтың өз сөздерін іске жаратып жасады: арқаның жарқылы (се-
верное сияния), жер сілкінісі, жердің өз шүлділігінен айналуы, жер 
қосшылары (планеталар), құйрықты жұлдыз, үйек, құбыланама. 
Бұлар сан жағынан аса көп емес. Ал ғылыми танымдарды беру үшін 
авторлар сол кезеңнің өзінде-ақ ондаған интертерминді, яғни көптеген 
Еуропа, орыс халықтары (ғалымдары) қолданып келе жатқан, 
түптөркіні латын және ағылшын, неміс, француз тілдеріне жататын 
кәнігі терминдерді қазақ тіліне (қазақ тілінде баяндау мәтіндеріне) 
қосқан. Мысалы, «Оқу құралда» класс, парта, стол, шкаф сияқты 
қарапайым (ғылыми термин емес) зат атауларынан бастап, газ, тер-
мометр, фонограф, градус, машина, профессор, инженер, капитал, 
капиталшы, буржуазия, социалистер, полиция, жандарм, надзира-
тель сияқты «орыс» сөздерін келтіреді. Ал таза ғылыми терминдер 
аса көп емес, барларының ішінде орыс тілінен аударылған оттегі, 
сутегі, көміртегі (Халел Досмұхамедовте: қышқылтуым, суту-
ым, қышқыл көмір) сияқты жаңа жасанды сөздер бар. Қалғандары 
(олар да аса көп емес) – халықаралық терминдер болып келеді. Со-
нымен қатар бұл кезеңдегі баспасөзде де жаңа қолданыстар көзге 
түсерліктей дәрежеде болды.

XX ғасырдың 10-жылдарынан бастап бірнеше жыл бойы шығып 
тұрған «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетінің және бірнеше саны 
ғана жарық көріп үлгерген басқа да газеттердің беттерінде көбінесе 
жаңа мағынаға ие болған байырғы сөздер мен араб, парсы, орыс 
сөздері қазақтың сөз қазынасы әлемінде жаңалық сипат алды. Бұлар 
жөнінде С.Исаев, Н.Қарашева, Б.Момынова сияқты зерттеушілердің 
еңбектерінен оқып білуге болады. Айталық, зерттеуші Б.Момынова: 
«Қазақ» газеті (1913-1918) пән сөздерімен қоса әскери-соғыс 
терминдері, ғылым мен техника салаларына байланысты сөздер 
қатары көбейе түскенін (сүңгуір қайық, аэроплан, телеграф, бомбы, 
мәшине т.б.) айтады10.

Сөйтіп, қазақ тілінде пайда болып жататын жаңалықтарды, 
неологиялық құбылысты кезең-кезеңіне қарай талдап, танытқанда, 
XX ғасырдың алғашқы екі онжылдықтарын айрықша атап өту керек. 
Бұл – қазақтың білім-ғылым тілінің нағыз бастамасы және қауырт 
жүргізілген тұсы деп батыл айтуға болады. Бұл кезеңдегі тілдік жаңа 
бірліктерді дүниеге келтірген қажеттіліктер де ерекше болды; олар 
– оқу-ағарту ісінің қолға алынуы, жандануы; қазақ жұртшылығын 

10 Момынова Б. Газет лексикасы, жүйесі мен құрылым. - Алматы, 1999. - 70-бет.
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білім-ғылымға ұмтылдыру, «елді ағартып, надандықты жоюдың  
заманы келді» (Х.Досмұхамедов) деген идеяның алға тартылуы  
еді. Мұны тіпті біз XX ғасырдың бас кезінде қазақ халқының ұлт- 
тық идеологиясы, ұлттың мұраты, тарихи құбылыс деп атар едік. 
Ұлттық мақсат-мұраттың жаңа көрінісі – тілде де жаңа сөздер мен 
тіркестердің, жаңа құбылыстардың, жаңа көзқарастардың, тың ұсы- 
ныстардың кезеңі болды.

Бұл жерде тағы бір баса айтатын тұжырымымыз бар, ол – қазақтың 
ғылыми терминологиясы өзінің тарихи бастауын XX ғасырдың бас 
кезіндегі мектеп оқулықтарынан алды, яғни қазақ мектептеріне және 
ішінара алғашқы жоғары оқу орындарының шәкірттеріне арналып 
жазылған пәндік оқулықтарда қазақ тілінің ғылыми терминдері жа-
сала бастады. Біз бұл пікірімізді 1963 жылы Дүйшембе (Тәжік ССР) 
қаласында өткен Бүкілодақтық конференцияда тұңғыш рет айтқан 
едік. Әлі де сол пікірімізді қайталаймыз.

Қорыта айтқанда, «жаңа сөздер» деген категорияға жататын тілдік 
құбылыстың қазақ тіліне қауырт және көптеп пайда болған тұсы XX 
ғасырдың алғашқы екі онжылдығы деп батыл айтуға болады.

Ал XX ғасырдың 20-30 жылдарынан бастап қазақ баспасөзінің 
аумағы кеңеюіне, яғни газет-журналдардың сан жағынан көбеюіне 
қатысты, қазақ мектептері мен қазақ тілінде оқытатын бірді-екілі 
жоғары оқу орындарының жұмыс істей бастауына байланысты 
бұрын оқытылмаған алуан пәндерден оқулықтар мен оқу құралдарын 
жазу қауырт қолға алынуы ғылыми ұғымдарды атайтын сөздер мен 
жалпы оқу-білімді, ғылым салаларын баяндауға жұмсалатын жаңа 
қолданыстарды қажет етті. Төл және аударма оқулықтар мен өзге 
де оқу құралдары көптеп жарық көре бастады. Математика, химия, 
зоология, ботаника т.б. пәндерге арналған жазба дүниелердегі жаңа 
сөздердің немесе мағынасы ауысқан сөздердің жүздеп қолданыла 
бастағанын айтуға болады.

1920-30 жылдардағы жаңа социалистік жүйеде өмір сүре бастаған 
қазақ қоғамының саяси, әлеуметтік, мәдени, экономикалық хал-
ахуалына қарай орын алған оқиғалар, қауырт шаралар жүздеген жаңа 
ұғымдарды, жаңа заттарды дүниеге келтірді. Бұл кезеңде әсіресе 
жаңа ұғым атаулары көзге түсті. Мысалы, «революция» дегенді атай-
тын төңкеріс, «совет» дегенді кеңес дейтін сөздерден бастап, теңдік, 
тап тартысы, бәлшебек, жолдас(тар), баяндама, баяндамашы, 
жиылыс/жиналыс, өкіл, нұсқаушы, ауылнай деген сөздер сол кезең 
үшін қазақ тіліндегі жаңа ұғым, адамға қатысты жаңа атаулар болды. 
Осы қатарда неологизмдердің үлкен тобы – жаңа ұғымды беретін сөз 
тіркесі болып келетін атаулар еді. Олардың ең жиі қолданылғандары – 
тап жауы, тап тартысы, кедей шаруа, социалды құрылыс, ауылдық 
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кеңес, кеңес үкіметі, бай-құлақ, газеттің басқармасы (редакция-
сы), қаулы шығару деген сияқты тіркестер еді. Б.Майлин, М.Әуезов, 
С.Мұқанов, С.Сейфуллиндердің шығармаларына қарағанда, XX 
ғасырдың 20-30-жылдарында қазақ ауызекі сөйлеу тілінде де жаңа 
сөздердің едәуір болғаны байқалады және олардың көбі орыс сөздері 
болып келеді. Мысалы, Б.Майлиннің 1920 жылдардың ішінде 
жазылған, сол кезеңдегі қазақ ауылдарын, қазақ қоғамын суреттеген 
әңгімелердегі диалогтерден расқот, нәлөк, сбор (жинау), списке, ат-
каз беру, контыр, кәмөнес, пыртақол деген сөздер жиі кездеседі.

1930 жылдардың барысында алдыңғы кезеңдегі неологизмдердің 
көбі әдеби тілге сіңіп, яғни баспасөзде, жиын-жиналыстарда, 
көпшілікқолды кітаптарда жиі қолданылып та үлгерсе, бұлардың 
үстіне келесі онжылдықта дүниеге келіп жатқан саяси оқиғалар мен 
іс-әрекеттерге қатысты жаңа сөздер қосылды. Олардың ішінде тап 
жауы, халық жауы, кәмпеске, артель, коммуна, колхоз, совхоз, коо-
ператив, еңбек ақы, жал ақы, қисын (Маркс, Ленин қисыны), клуб, 
устав сияқты жеке атаулар мен лексикалық тіркестер бар және 
олардың көбі – бөгде тілдік бірліктер болып келеді. Жаңа орнаған 
советтік құрылыста айтылатын дауысқа салу, қол көтеру, қаулы 
шығару, ұйымдасу (артель болып ұйымдасу), бірлесу, бірлестіру, ар-
тельге кіру, екпінділер, жоспар, оңшылдар, солшылдар, коллектив, 
лекбез (ликвидация безграмотности) сияқты қазақша, орысша сөздер 
де – 20-30 жылдардың неологизмдері. Бұлардың көпшілігі баспасөз 
беттерінде де, күнделікті қарым-қатынаста да жиі қолданылды.

1920-30-жылдардағы оқу-ағарту ісіне, театр және басқа да ойын-
сауықтарға қатысты жаңа сөздер мен сөз тіркестері өз алдына бір 
төбе лексикалық байлық болып қосылды. Бұл көрсетілген фактілер, 
олардың түрлері, тақырыптары, жасалу амалдары жайында өз ал-
дына кең зерттеліп, баяндалатын әңгіме екендігі осы жұмыстың бас 
жағында да айтылды.

XX ғасырдың 40-50 жылдардағы қазақ лексикасының жаңа 
сөздермен толығуы, алдыңғы кезеңдердегі жаңалықтардың орнығуы 
не ығысуы да көзге түсерліктей дәрежеде болды. Бұл жылдарда 
алдыңғы кезеңдерде жаңалықтар болып танылған кейбір сөздер, 
мысалы, откеме, қарайғыр, бейбауырмал, оқымыс, сутуым, отту-
ым т.б. қолданыстан ығысты да олардың есесіне ондаған-жүздеген 
жаңа сөз баспасөз беттерінде, оқу-білімге қатысты басылымдар-
да көріне бастады. Ұлы Отан соғысы кездерінде (1941-1945) соғыс 
жағдайында пайда болған өндіріс пен техника, әскери құрылыс пен 
қару-жараққа, майдан мен тылдағы тіршілікке қатысты көптеген 
жаңа қолданыстар пайда болды. Зерттеушілердің материалдарына 
қарағанда, бұл жылдарда еңбек майданына қатысты берсиевшілер, 
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мыңшылар (қозғалысы), мұнайшылар, мұнай өндіруші сияқты сөздер 
жиі көрінді. Сондай-ақ тікелей соғысқа, әскери құрылымға қатысты 
жеңіс (қоры), қорғаныс (қоры) жауынгер, жауынгерлік (тапсыр-
ма), қарақағаз, ұшқыш, барлау, жарылыс сияқты жаңа мағынаға ие 
болған неологизмдер де актив қолданылды.

1941-1945 жылдардағы екінші дүниежүзілік соғыс кезеңі, өзге 
тілдер сияқты, қазақ тілінің де сөздік қазынасына ұрыс-соғысқа, 
тылдағы ел тіршілігіне қатысты көптеген жаңа бірліктерді қосты. 
Олардың бірқатары таза неологизмдер (төл және кірме) болса, 
енді бірсыпырасы аэлогизмдер, яғни қолданыста «қайта тірілген» 
байырғы сөздер болды (тіл – жаудан тіл ұстап әкелу, аран – танкіге 
қарсы аран орнату). Қазақ халқының санғасырлық тарихында ұрыс-
соғыспен өткен замандары аз болған жоқ, сондықтан әскери лек-
сика қоры айтарлықтай мол болды. Ал 40-жылдардың және одан 
кейінгі кезеңдерде қолданысқа түскен әскери сөздер мен тіркестердің 
едәуір бөлігі жаңа бірліктер, оның дабасым көпшілігі шеттілдік 
бөгде сөздер болды. Бұл жаңалықтар – XX ғасырдың техникалық 
дамуына орай пайда болған жаңа қару-жарақ атаулары, соғыс-
ұрысқа қатысты қимыл, іс-қарекеттердің, амал-тәсілдердің атаула-
ры болғаны түсінікті. Бұл соңғы лексикалық топ – негізінен, орыс 
тілінде қолданылған сөздер (орыс тілінің өзінің және шеттілдік кірме 
сөздер) болды. Дивизия, полк, генерал, офицер, ефрейтор, солдат, ав-
томат, пулемет, миномет, истребитель, самолет, танк дегендер-
ден бастап, жүздеген әскери лексика қазақ тілінде күні бүгінге дейін 
қолданылып, «кірме» (қабылданған, енген) сөздер тобын құрайды. 
1940 жылдардан 1970 жылдарға дейінгі аралықта да қазақ тілінің 
лексикалық құрамына сыртқы факторлардың ықпалы аз болған жоқ.

XX ғасырдың 40-50 жылдарында қазақ лексикасының сөздері 
толығуынан гөрі орыс тілінен сөз қабылдау немесе сөз алып 
қолдану арқылы молайғаны байқалады, бұл кезеңде тек ғылыми-
техникалық терминдер ғана емес, саяси-әлеуметтік, мәдени-рухани 
дүниелік сөздердің де басымы орыс тілінен алынып, сол күйінде 
қолданылғандар болып шықты: осы кезеңдерден бастап қазақ тілінің 
«орыстану» сипаты күшейді. 

Өмірдегі барлық құбылыстар сияқты, қазақ тілінің дамуында да 
«толқынды толқын қуалап» дегендей, 60-70-жылдарда лексикамызды 
«қазақыландыру» әрекеті де қосамжарлана жүре бастады: балмұздақ, 
аялдама, оқулық, оқырман, көрермен, үшсайыс, бессайыстар – 60-70- 
жылдардың туындылары.

Ал 1970 жылдардан бастап қазақ тіліне жаңа сөздер қосу 
әрекеті тіпті айқын көріне бастады. Бұл кезеңдегі ғылымда, өнер- 
кәсіп пен шаруашылықта болып жатқан жаңалықтардың атау-
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лары қазақ тілінде де орын алып келгені даусыз. Бұл кезде 1950 
жылдардағы тың игеру, космосқа шығу, космонавтика мен ғылыми-
техникалық жаңалықтардың дүниежүзілік осы аумақта жандануы 
қазақ тілінде де көрінісін тапты. Тың игеру деген атауыш сөзден ба-
стап, космонавтикаға қатысты жаңа қолданыстар, жалпы ғылыми-
техникалық жетістіктерді танытатын жаңа сөздер жүздеп саналады.

Тіл дамуының бұл кезеңінде аталып өткен сыртқы факторлар-
мен қоса, жаңа атаулардың тууына қазақ халқының санасындағы 
өзгерістер де себепкер болды дей аламыз. Адамдардың сана-сезімінің 
жаңғыруы деп отырғанымыз – ұлттық тәуелсіздіктің, мәдени-рухани 
дербестіктің қажеттігін сезіну (бұлар да – сыртқы факторлар), тіпті 
бұл үшін идеологиялық күрес бастау. Бұл күресте көп нәрсеге жаңаша 
қарап, өткендегі мәдени-рухани, оқу-ағарту салаларындағы бұрынғы 
біраз іс-қарекеттерімізге қайта үңіліп, оң-терісін салмақтай түсу 
кезеңі басталды. Соның ішінде қазақ тіліне келгенде де халықтың ой-
санасы жаңаша қалыпқа түсе бастады.

«КСРО-ны құрайтын барлық халықтардың мәдениеті қосылып 
кетуге тиіс», әр адамды жеке ұлт өкілі деп емес, «советтік тұтастық» 
дегеннің өкілі етіп тәрбиелейтін идеологияны басшылыққа алып, 
қазақ тілін де «ортақ мәдениетке» апаратын құрал – орыс тілімен 
біртіндеп алмастыра бастаған коммунистік саясат қазақ тілінің тек 
әлеуметтік тағдырына ғана емес, оның құрылым-бітіміне де, әсіресе 
сөздік қазынасына үлкен әсер етті, ұлт тілдері дамуында теріс бағыт 
сілтеді. Енді ұлт тілдерін дамытудың орнына «коммунизмге тезірек 
жеткізетін» (Н.С.Хрущевтің сөзі) орыс тіліне жақындата түсетін амал-
тәсілдерге бой ұрдырды. Көптеген сөздерге балама іздеп әуре болмай-
ақ, орыс тілінен дайынын ала салу нормаға айналды. Бұл – 1950-1970 
жылдарда мықтап қолға алынып, күштеп жүргізіле бастаған саясат 
болса, сол күндердің өзінде де қазақ халқының санасында «осыны-
мыз жөн емес-ау» дегенді әлсіз болса да сезіну қалыспай отырды. Со-
дан келіп 1950 жылдардың соңынан бастап, әсіресе 1970 жылдардың 
ішінде ең болмаса тұрмыстық заттарды қазақша атасақ деген пікірлер 
айтылып, ол біртіндеп жүзеге асырыла бастады. Бұл заттар, әрине, 
қазақ тіршілігінде бұрын болмаған-ды. Мысалы, остановка (қала 
транспортына қатысты), дача, мороженое, овощ сияқты нақты зат-
тарды ұзақ уақыт осылай орысша атап келсек, енді оларға аялдама, 
саяжай, балмұздақ, көкөніс (көбін ұсынған –І.Жарылғапов) деп атау, 
сондай-ақ қондырғы, құрылғы, оқулық, сұраныс, оқырман, көрермен 
сияқты жаңа туынды тұлғалар дүниеге келіп, әуелі жазба тілде 
(баспасөзде), бірте-бірте ауызекі сөйлеу тілінде қолданыла бастады.

Әрине, тек тұрмыстық сөздер емес, бұл кезеңде шаруашылыққа, 
экономикаға, мәдениетке байланысты пайда болған жаңа қатынастар 
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мен процестерді атайтын өзге де жаңа сөздер едәуір молынан көріне 
бастады. Олардың да басым көпшілігі – орыс тілі арқылы келген 
бөгде тілдік бірліктер болса, сол жаңа ұғымдардың бір тобын қазақша 
атау да орын алғанын көрсетуге болады. Мысалы, теңгермешілдік, 
қайта құру, азық-түлік программасы, астам держава, әскери желік, 
бопса (сес көрсету), дүниеқоңыздық, затқа табынушылық, қызыл- 
ізшілер, мыңшылар (еңбек өнімін мыңдаған өлшеммен берушілер), 
халықтық бақылау, салауаттылық сияқты сөздер 70-80-жылдарда 
жиі қолданылатын бірліктерге айналды. Бірақ 1990 жылдардан бер-
мен қарай олар білдіретін реалийлердің (ұғымдардың, заттардың, 
құбылыстардың) өмірден ығыса бастауына орай, олардың қолданылуы 
сиреп, неологизмдер санатынан шыға бастады. Ал бұл кезеңнің ал-
дында 1950 жылдардың орта тұсынан бастап қолданысқа түскен тың 
игеру, тыңгер/ тыңжерші, ғарыш, ғарышкер, ғарышнама, атомгер 
сияқты жаңа сөздер 1970-1980 жылдарда-ақ 1941-1945 жылдардағы 
«жаңалық» сипатынан алшақтап, көбі әдеби нормаға еніп, кейбірі 
қолданыстан ығысты.

Жоғарыда бірнеше рет айтылды, қазақ тіліне соңғы бір ғасырдың 
барысында лексикалық жаңалықтардың пайда болуына себеп болған 
құбылыстың бірі – оқу-ағарту ісінің жандануы, мектеп пен жоғары 
оқу орындарына арналған оқулықтардың дүниеге келуі болды. Ол 
оқулықтардың қазақ тілі мен қазақ әдебиетінен басқа пәндерден 
ұсынылғандары негізінен аударма еңбектер болды. Демек, бұлардағы 
пәндік терминдерді ғана емес, жалпы баяндау стилі де қазақтың жазба 
дүниесіне үлкен ықпалын тигізді. Әр пәннің терминдерінің қазақша 
баламасын ұсыну күн тәртібінен түскен жоқ. Демек, жаңа сөздер 
пайда болды, бірақ, әрине, бірден бір нұсқасы тұрақтала қойған жоқ. 
Олар қазақша баламалары әуелі бірнеше вариантта болып бірте-бірте 
орнықты. Баламасы табылмағандары, әсіресе интертерминдердің 
басым көпшілігі орыс тіліндегі күй-қалпымен (айтылу және жа-
зылуымен) орыс тілінен алынды. Енді осы айтылғандарды біраз 
фактілермен арнайы баяндап өтелік.

Мысалы, бұрын капуста деп орысша аталып келген көгөніс 
1982 жылғы сөздіктерде капуста, кейінгілерінде орамажапырақ 
(бұл атауды XX ғасырдың 20-жылдарында Ж.Күдерин тапқан екен 
– «Өсімдіктану», 1928), орамкөк, орамжапырақ, қырыққабат деп 
екі-үш вариантта қолданылып келсе, клон деген мүлде жаңа термин 
клон, өскінді, өскін деп үш түрлі аталып келеді. Бұлар – биология 
саласындағы атаулар, оларды қазақшалап ұсыну қажеттігі мектеп 
оқулықтарында орын алды. Бұл түсінікті, өткен ғасырдың 30-50-жыл-
дарынан бастап қазақ мектептерінің барлық оқулықтары (қазақ тілі 
мен қазақ әдебиетінен басқалары) орыс тіліндегі оқулықтардан ау-
дарылып оқытылды, ал бұлардағы көптеген орыс тілінің терминдері 



357

орысша алынды: насекомдар, клетка, белок, ткань, спора, вита-
мин, молекула деген сияқты бөгде тілдік терминдер ұзақ уақыт 
қолданылып келді. Бұлардың ішіндегі бірқатар таза орыс сөздері 
(белок, насекомдар, ткань, клетка т.б) болса, көбі интертерминдер 
еді. Енді 1980-1990 жылдардан бастап мүмкіндігінше осылардың 
қазақша баламаларын іздеу, жоқтарының орнына жасанды тұлғалар 
ұсыну қарекеті орын алды. Бұл процесте XX ғасырдың басындағы 
авторлар ұсынған терминдерге көңіл аударылып, бунақденелілер (на-
секомдар), дәрумен (витамин), жасуша (клетка) сияқты сөздер аэло-
гизмдер болып, қолданысқа енді.

Ал қалған жаңа сөздерге келсек, олардың біразы бұрыннан бар 
қазақ сөздеріне жаңа мағына үстеуге немесе жасанды тұлғалар 
ұсынуға табан тіреген кезең туды. Жасанды тұлғалардың да көбі 
тілде бар сөздерді біріктіру немесе оларға жұрнақ жалғау арқылы 
жасалған болып келеді. Мұның да сыры түсінікті: қазақ халқы – адам 
мен малдың, жан-жануарлардың, өсімдіктердің, қысқасы, табиғат 
пен оны қоршаған дүниенің құрылысын, сипатын жақсы білген. Мы-
салы, жұмыртқаның құрамын бұрын жұмыртқаның ағы, сарысы деп 
қана ажыратып атап келген болса, енді оның ақ құрамын ғылымда бір 
сөзбен белок деп атау керек болғандықтан, оған ақуыз және нәруыз 
(Биология, 9-сынып, 2005) деген атаулар ұсынылды. Біраз уақыт 
екеуі қолданылып келді де бұл күнде ақуыз варианты қалыптасқанға 
ұқсайды. Сол сияқты насекомое дегенді бунақдене деген жасанды 
сөзбен қазақша атауда да тілде бұрыннан бар екі сөзді біріктіріп 
қолданудан жасалған биологиялық термин пайда болып тұр. Біздің 
байқауымызша, жасуша (клетка) және жасұнық (клетчатка) деген-
дер де – жасанды бірліктер.

Қазақ жерінде болмаған аң-құстарды да қазақша атау тенденци-
ясы байқалады. Мысалы, варан деген алып жыртқыш кесіртке келес 
деп, Африкада болатын носорог деген жануар көбінесе мүйізтұм- 
сық деп (бұл таза аударма – калька), енді бір оқулықтарда керік деп 
аталып жүрді. (Жануартану. - 7-8 сыныптарға арналған оқулық. - 
Алматы: Рауан, 1998). Қазақтар үшін бұрын болмаған, бірақ білім-
ғылымда айтылатын муляж сөзін нақпішін деп атау, аң терісінің 
сыртқы жағын орысша мех деп атаса, осының бір сөзбен аталатын 
қазақшасы жоқ екен, соны үлбір деп атау керектігін ұсынғандардың 
уәжі (дәлелі) бар, яғни қасқыр, түлкі, қоян тағы басқаларының жүні 
үлбіреп тұратындығы еске алынған немесе кей жерлерде осылай 
аталатын да болар, бірақ қайткенде де бұл – жаңа қолданыс. Ткань 
дегенді ұлпа деп қазақшалау да осы сипаттас.

Биология терминдерін осылайша қазақшалау тенденциясымен 
қатар, кейінгі 2-3 жылдың барысында көптеген бұрынғы интерсөз- 
дер немесе тіпті бірен-саран орыс сөзі болып қолданылып келген 



358

терминдерді сол күйінде қалдыру тенденциясы да байқалады. Мыса-
лы, 2005 жылы «Жазушы» баспасынан шыққан 9-сыныпқа арналған 
«Биология» оқулығында молекула, бактерия, фермент, вирус, ядро 
(жасуша ядросы), мутация деген «орысша» атауларды табамыз, 
демек, білім-ғылым үшін қажеттігі болғаны. Ал жұмыртқаның 
қабығын қазақ осылайша тіркеспен атайды. Енді оны оқулықтар 
мен өндіріс орындарында бір сөзбен атау керек болғанда, тек қабық 
деп қоюға келмейді, өйткені қабық – жалпы атау, ол тек жұмыртқада 
емес, өзге нәрселерде де болады. Жұмыртқаның қабығын (орыс-
ша – скорлупа) бір сөзбен атау үшін жоғарыда көрсетілген оқулық 
авторлары әкқабық деген тұлғаны ұсыныпты. Сол сияқты осы 
замандағы ең қатерлі аурудың бір түрі орысша рак деп аталса, оған 
обыр деген сөз беріліпті, көз ақауының бір түрі орысша близору-
кость дегенді қазақ бұрын көзі нашар, көзі жақсы көрмейді деген 
сияқты сипаттама тіркеспен ғана білдірген болса, енді оған бір сөзбен 
берілген ғылыми атау (термин) керек болды, бұны сығырлық деп 
атағанды жөн көріпті. Медицинада бұрын қазақ жеке-жеке атамаған 
аурулардың түр-түрін түстеп атау қажеттігі туды. Мысалы, инсульт 
дейтін миға қан құйылатын ауруды оқулық авторлары мисоқпа деп 
атағанды ұсыныпты. Міне, осындай фактілер қазіргі қазақ тіліндегі 
лексикалық (терминологиялық) жаңалықтардың едәуір мол тобы но-
минация заңдылығына сай болып жатқан процесс екенін танытады.

Осы процестің көзге түсетін бір құбылысы – жаңа аталымдардың 
жарыспа қатарларының орын алуы. Бір заттың (бұрын қазақ 
білмеген аң-құс, жан-жануарлардың аттарын немесе жаратылысқа 
қатысты ұғымдардың) аталуын әр оқулық авторларының қазақша 
әртүрлі ұсынуынан варианттылық проблемасы туып отыр. Мыса-
лы, крокодилді біреуі қолтырауын деп берсе, екінші бір оқулықта 
тәмсақ, белок – нәруыз және ақуыз, жираф – керік және жайлақ, по-
рода – тұқым және қолтұқым, сорт – іріктеме және сорт, насекомы 
– бунақденелілер, насекомдар т.б.

Қазақша бұл жаңалықтардың әдеби тілде орнығып кетулеріне 
күмәнданды ма әлде түсініктігін қаттамасыз ету көзделді ме 
– соңғы 5-10 жылда жарық көріп жатқан оқулықтарда көп 
сәттерде қазақшаланған терминнің орысшасын (дәлірек айтсақ, 
интертұлғасын) қоса беріп отырады. Мысалы, диабет – сусамыр/
диабет; клон – өскінді/ өскін/ клон, таксис – таксис/ жымжу, фар-
макология – дәрітану/ дәрі-дәрмек/ фармакология.

Ал қазақшалауға болмайтын бөгде тілдік сөздер соңғы жылдарда- 
ғы оқулықтар мен өзге де әдебиеттерде сол күйінде автив қолданылып 
жүргені оларды кірме бірліктер қатарына қосады деп санауға бо-
лады. Мысалы, жаратылыстану, математика, физика, социология 
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ғылымдарына қатысты кітаптарда пән атаулары: философия, биоло-
гия, физика, математика, география/жағырапия, ботаника, цито-
логия, эмбриология, биохимия дегендерді өткен ғасырдың 90-жыл-
дарында, тіпті 2001-2002 жылдарға дейін қазақшалау (тәнтану, 
жануартану, дүниетану т.б) талпынысы болғаны мәлім. Мысалы, 
2000 жылы 7-сынып үшін ұсынылған «Қазақстанның физикалық 
географиясы» оқулығында, 6-сынып үшін «Биология» оқулығында, 
2002 жылғы 2-сынып үшін «Дүниетану» оқулығында, 2000 жылғы 
7-сынып үшін «Физика және астрономия» оқулығында («Атамұра» 
баспасы), 2001 жылғы 5-сынып үшін «Физикалық география» 
оқулығында: материк, полюс, климат, меридиан, магма, атмосфера, 
масса, экология, нитраттар, микроб, хлорелла, вакуум, вегатативті 
және генеративті мүшелер, иммунитет сияқты интертерминдер 
өзгертілмей қолданылған. 

2000 жылғы астрономия оқулықтарында космос терминін ғарыш 
деп қазақшалағанмен (оның өзінде қазақ емес, араб сөзімен берілген), 
әрі қарай космонавтика, космогония, космология терминдері 
өзгертілмей қолданылған, мұнда планета да – ғаламшар емес, сондай-
ақ молекула, атом, инерция сөздері автив қолданылған.

Білім-ғылымның әр саласына арналған мектеп оқулықтарындағы 
неологизмдер мен кірме бірліктерді арнайы толығырақ сөз етіп 
отырған себебіміз – ғылыми терминдердің қай түрі де (қазақшасы 
да, интерсөздер де, орыс сөздері де) негізінен мектеп оқулықтарында 
пайда болып қалыптасқандығын ескердік.

Жаңа бірліктердің типтері (түрлері)

Тілдік жаңа бірліктердің ең үлкен тобы – жаңа сөздер. Олардың 
әдетте неологизмдер деп аталатыны белгілі. Неологизмдер жеке 
тұлғалар болып келеді. Олардың бір типі (түрі) «қолдан жасалған» 
жаңа тұлғалар, мұндай жасанды сөздер – тілде бар сөзге жұрнақ, 
жалғау арқылы (өтіл – стаж, салым – вклад, салымшы – вкладчик, 
бітімгерлер – миротворцы, баспагер – издатель; ауысым – смена; 
ғаламдану, жаһандану – глобализация), екі сөзді біріктіру арқылы 
(тұсаукесер, орамжапырақ, ақуыз, оттамыздық, орынтақ), екі-үш 
сөзді тіркестіру арқылы (атаулы көмек, жабық есік жағдайында, 
тұтыну қоржыны); тілде бар сөздің мағынасын ауыстыру арқылы 
(желі – интернет желісі, қол жинау (сайлауда); қарымта кездесу-
лер (спортта), сыбайлас жемқорлық, еншілес кәсіпорын, қаракөздер; 
сөз тұлғасын сәл өзгертіп, ықшамдап біріктіру арқылы (елтаңба, 
әнұран, орамжапырақ, орама, орамдалған жапырақтар – капу-
ста; түпдерек – түпкі дерек) пайда болған жеке сөздер. Мұндай 
жаңалықтардың «сүйегі» қазақтың төл сөздері болып келеді.
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Лексикалық жаңалықтардың шағын бір тобын белгілі бір кезең- 
дегі қолданыста қайта «тірілген» байырғы сөздер құрайды, мыса-
лы, обыр (рак ауруы), көзқаман (нигилист), оларды лингвистикалық 
әдебиетте аэлогизмдер деп атайды. Жаңа сөздердің тағы бір 
азғантай тобын жарық көріп келген сөздіктерде тіркелмей келген,  
бірақ қолданыста көрініп қалатын кейбір байырғы сөздердің 
«еленіп-ескеріліп» сөздіктерде өз орнын алғандар құрайды, бұлар 
неолексизмдер деп аталады, мысалы, егемен, орынтақ, үйқамақ, 
мырзақамақ. Соңғы екі топ сан жағынан өте аз, бірақ тіл үшін мәні 
зор, тілдің қолданыстағы барша мүлкін сарқа пайдалануда, қажетіне 
қарай әр сөздің прагматикалық мәнін арттыруда аэлогизмдер мен не-
олексизмдер құнды материал болып табылады.

Жаңа лексикалық бірліктердің сан жағынан да, әрі қарайғы даму 
әлеуеті жағынан да, тілдің толыққанды қызмет етуіндегі орны мен рөлі 
жағынан да ең үлкен тобы – бөгде тілдік сөздер, оның ішінде кірме 
деп аталатын бөлігі. Сондықтан осы жерде «кірме сөздердің» қазіргі 
қазақ тіліне қатысты статусын, өзге жаңалықтардан ерекшелігін, 
негізгі белгілерін, болашағын арнайы сөз етуге тура келеді.

Алдымен, «кірме» деген терминнің өзін анықтап алған жөн. 
Орыс тіл білімінде «заимствование» деп аталатын лингвистикалық 
бірлікті: жеке сөзді, сөз тіркесін, жұрнақтар, сөзалды элементтер 
сияқты морфологиялық тұлғаларды, синтаксистік модельді қазақша 
«кірме» (сөз, жұрнақ т.б.) деп атадық. Орысша терминнің мағынасын 
қуаласақ, ол пайдалануға, қарызға алынған сөз болып ұсынылады, 
ал қазақша кірме терминінде «қолданысқа кіргізілген (кіріп кет-
кен) нәрсе» деген мағына байқалады. Бұрынырақта қазақ қауымы 
қолданысында кірме деп бір рудың не бір атаның адамдарының 
өзге руға, өзге атаға келіп паналағандарын атаған. Кірме сөздер де 
– сондай. Қазақ тілінде мағыналық баламасы жоқ, аудару не жасан-
ды тұлға ретінде балама ұсынуға болмайтын бөгде тілдік сөздерді 
алуға тура келеді, ол сөз қолданысқа түседі – тілге кіреді, «кірме» 
атанады. Бұл «атаққа» (статусқа) ие болуы үшін мынадай белгілері 
болуы керектігі айтылып келеді: 1) кірме сөздің функционалдық 
стильдерде, әсіресе публицистикалық, ғылыми-көпшілік, күнделікті 
тұрмыстық қатынас стильдерінде еркін әрі жиі қолданылуы; 2) кірме 
сөз мағынасының көпшілікке түсінікті болуы; 3) тіркестер құрауға 
қабілетті болуы, әсіресе бөгде сөзді қабылдаушы тілдің өз сөздерімен 
тіркесіп, қолданысқа қажет лексикалық, грамматикалық бірліктер жа-
сау мүмкіндігінің болуы; 4) образ (бейнелі сөз, сөз тіркесін) жасауға 
қатыса алатындығы; 5) варианттарының болмауы; 6) қолданылу 
әлеуеті айқын болуы. Сөзді кірме деп танытатын шарттардың тағы 
біреуі (7-ншісі) және бар, ол көптеген тілде орын алып отырған белгі 
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– бөгде сөз дегеннің оны қабылдаған тілдің фонетикалық заңдылығы 
бойынша өзгеріп қолданылуы.

Бүгінгі қазақ әдеби тіліндегі кірме сөздерді тануға келгенде, 
кірмеліктің соңғы (7-нші) белгісі басты талаптардың бірі болмай 
отыр. Оның дәлелді себептері бар. Басым бөлігі білім-ғылымға, за-
манауи техникаға қатысты интернационалдық терминдер болып 
келетін мыңдаған сөзді кірме деп, яғни қазіргі қазақ сөздік қазынасын 
толықтырып отырған бірліктер деп тану немесе танымау проблемасы 
пікірсайысқа түсіп отырғандықтан, кірме сөздер тақырыбын кеңірек 
сөз етуге тура келеді.

Ең үлкен себеп – 1940 жылы жаңа графика – «орыс жазуын» 
қабылдағанда соған орай түзілген қазақ емле ережелерінде: орыс 
тілінен XX ғасырдың басынан бастап енген орыс сөздері мен өзге 
тілдерден жасалған халықаралық сөздер орыс тіліндегі орфограмма-
сын (жазылу пішінін) сақтап жазылады деген баптар болды. Мұндай 
баптардың орын алуының да уәжі тіл заңдарына емес, саясатқа 
тірелген (негізделген) болатын. Соңғы 60-70 жылдық тіл тәжірибесі 
көрсеткендей, Кеңес Одағын құратын халықтардың барлығын «оры-
стандыру» мақсаты көзделгені ашық танылды. «Ортақ тіл» концеп-
циясы бел алды. Ең болмағанда КСРО деп аталатын бір елде комму-
низм толық жеңіп шығуы үшін бұл елді мекендейтін халықтардың 
мәдениеті қосылып кетуі керек, әр адам жеке ұлт өкілі емес, түптің 
түбінде орыс та қазақ та, грузин де, чукча да емес, «советтік 
тұтастықтың өкілі» деп аталуға тиіс, ал ол үшін ортақ тіл болуы 
керек деген идея орын алды. «Бұл ортақ тіл – орыс тілі, сондықтан 
елдегі өзге халықтар да орыс тілін неғұрлым тезірек меңгерсе, 
соғұрлым коммунизмге тезірек жетеміз» деген саясат күш алды. Тек 
тілге келгенде емес, қоғам өмірінің барлық саласында, әсіресе саяси-
идеологиялық жүйеде бұл идеяға қарсы шығу мүлде мүмкін еместігі 
белгілі еді.

Ол мүмкіндіктің жоқтығының және бір себебін атауға болады. 
Қазақ жұртшылығы кириллицаға көшкен 1910 жыл – Кеңес Одағында 
1929-1937 жылғы зауалдардан соң қылышынан қан тамып тұрған 
коммунистік империялық («орыстық») саясаттың кезеңі болды. Қазақ 
емлесіне «қазақылық өң» беруге осы зұлматтан аман қалған қазақ 
зиялыларының, тіл мамандарының күштері жетпеді, жүректері дау-
аламады деуге болады. Әдетте жаңа қабылданған емле қағидаларын 
бірте-бірте түзете беруге болатыны белгілі. Бірақ мұның да реті 
келмеді: жаңа жазудың өзі, оның ережелері қабылданып, күшіне ен-
бей жатқан бірер жылдан соң Ұлы Отан соғысы басталды – «байтал 
түгіл бас қайғы» кезең туды.
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Кириллицаны қабылдап, оның емлесінің ең алғашқы ереже- 
лерімен жазу тәжірибеміз 10 шақты жылдың ішінде біраз орын 
тепті. Сондықтан 1957 жылы «Қазақ тілі орфографиясының негізгі 
ережелерінің едәуір реттелген ішінара түзетілген, теориялық негіз- 
дері көрсетілген Жаңа редакциясы» ұсынылған болатын. Бірақ 
мұнда да бөгде тілдік сөздердің жазылуы түбегейлі өзгеріссіз қалды, 
олардың тұлғасы қазақ тілінің фонетикалық заңдылықтарына 
сәйкестендірілмеді. 1957 жылдардағы қазақ жазба дүниесін реттеуді 
қолға алған қазақ тіл мамандары тағы да батылдыққа бара алмады. 
Оның да себебін көруге болады. 1951-1952 жылдардағы «халық жа-
уларын» іздеп, Қ.Сәтпаев, М.Әуезов, Е.Бекмаханов, А.Жұбанов, 
Б.Сүлейменов, І.Кеңесбаев және т.б. сияқты қазақ ғалымдары мен  
қайраткерлерінің біразын 25 жылға жер аударып, бірқатарын Қазақ- 
станнан кетуге мәжбүр еткен кезеңі 1957 жылғы тіл, емле мәселеле- 
рін дұрыс шешуге жібермегенін білу қиын емес.

Қысқасы, бөгде тілдік сөздерді негізінен «орысша» жазу тәрі- 
бімізді 1940 жылдан бермен қарай 60-70 жыл бойы қолданып келе  
жатырмыз. Дегенмен бүгінгі кірме сөздердің барлығы сыртқы тұлға- 
сын өзгертпей қолданылып жүрген жоқ.

Тілдік кірмелердің қоғамның күнделікті өмірінде жиі колданы-
латындары және сирек жұмсалатындары болады. Сондай-ақ жиі 
қолданылатындар күнделікті қарым-қатынаста, оның ішінде сөйлеу 
тілінде жиі және еркін жұмсалады. Мысалы, тұрмыстық лексика 
сөздері, көпшілікқолды баспа беттерінде кездесетін, радио мен теле-
хабарларда жиі айтылатын жеке атаулар мен кейбір терминдер мек-
теп оқулықтарында жұмсалатын сөздермен бір топ құраса, белгілі 
бір орындарда да, мысалы, мамандарға арналған ғылыми әдебиетте, 
медицина, химия өндірісі мен күрделі техникалық жұмыс орындары 
сияқты жерлерде жұмсалатын жеке зат, процесс атаулары, оның ішінде 
техникалық терминдер де кірме тұлғалардың екінші тобын құрайды. 
Сондықтан бұлардың жалпыхалықтық тілге ену әлеуеті күшті екені 
көрінеді, яғни барлық жерде, барлық әдебиетте, ауызша да, жазба 
тілде де қолданыла беретін, көпшілікке түсінікті болып келетін бөгде 
тілдік сөздер, біздіңше, нағыз кірме сөздер болып табылады. Олардың 
үлкен бір тобы – XIX ғасырдан бастап қолданылып кеткен тұрмыстық 
зат, бұйым атаулары (самауыр, шәйнек, шыт, бәтес, кіреует, пәтер, 
пәуеске, мұржа, пәкөс); сауда-саттыққа қатысты сөздер (шот, кір, 
бақалшік, мәліш (мелочь), сауда); әкімшілік, сот істерінің сөздері (бо-
лыс, старшын, сияз, партия, ояз, шен, закон, сот, кандидат, май-
ыр); ас, тағам, мүлік атаулары (шәй, шекер/секер, кәмпит, бөлке, кар-
топ, әгүршік) болып келеді. Бұлардың барлығы дерлік ауызша тілде 
қалыптасқан, сондықтан қазақ тілінің фонетикалық заңдылықтары 
бойынша «сындырылып», «қазақыланған».
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Қолданысқа түскен сөздің дыбысталуы (айтылуы) жағынан өзге- 
ріп, қабылдаушы тілдің дыбыстық-әуендік заңдылықтарына бағын- 
ған тұлғалары тек ауызекі сөйлеу тілінде емес, жазба тілде де орын 
алуы, яғии трансформациялануы өзге тілдік сөздің кірме стату-
сына ие болуының бір белгісі екендігі жоғарыда айтылды. Бөгде 
тілдік қолданыстарды мүмкіндігінше қабылдаушы тілдің дыбыста-
лу заңдылықтарына икемдеу әрекеті жүре түсетіні және байқалады. 
Бірақ бұл әрекет қазақ тілінің соңғы 60-70 жылдық даму барысында 
өте баяу жүріп келеді. Мысалы, соңғы онжылдықтарда роль, маши-
на, почта, товар, завод, чиновник, артист, станция сөздерін рөл, 
мәшине, пошта, тауар, зауыт, шенеунік, әртіс, стансыдеп жазу 
орын ала бастады. Жоғарыда айтылды, «қазақыландыруға» бейімдеу 
тұратындар – тұрмыстық лексика тобы мен ғылыми-техникалық тер-
миндерге жатпайтын атаулар. Көрсетілген сөздер – осы қатардан.

Бөгде сөздердің фонетикалық пішіні жағынан қазақ тіліне икем- 
делуі бірізді емес. Мысалы, артист сөзі әртіс болып қалыптасатын 
болса, актер, режиссер, директор, ректор, журналист деген сөздер 
неге әктөр, ірежисөр, деректір, ректір, журналіс болып жазылмай-
ды?! Бұлар да – ғылыми терминдер емес, жай атаулар, қолданылу 
белсенділігі (жиілігі) «бағынған» сөздермен (әртіс-пен) бірдей.

Бүгінгі қазақ жазба дүниесінде жиі де, сирек те қолданысқа түсіп 
жүрген бөгде тілдік сөздердің бір тобын қалай жазылатындығына 
қарамастан, кірме сөздер деп қабылдайтын (атайтын) болсақ, 
екінші тобын шеттілдік сөздер деп тану керек. Шеттілдік сөздердің 
қолданылу аясы тар: олар көпшілікқолды емес, яғни күнделікті өмірде 
жиі әрі еркін жұмсалмайды, қалың көпшілікке мағынасы түсініксіз. 
Оларды белгілі бір саланың (ғылымның, өндірістің т.б.) мамандары 
ғана пайдаланады, белгілі бір әдебиеттерде ғана кездеседі.

Солардың бірі – жаңа приборлардың, құрал-жабдықтардың ат-
тары: стереовизор, радиофон, видеомагнитифон, супер-автомат, 
микрокинескоп. Бұл атаулар қазақ тілінде жиі колданылмағанмен, 
қазақша баспасөз беттерінде, ғылыми әдебиетте, тіпті оқулықтар мен 
оқу құралдарында кездесетіні күмәнсіз. Бензолон, полиэтилен, аэро-
зол сияқты жаңа заттардың осы атаулары да қазақшалауға келмейді.

Дүниеге келіп жатқан жаңалықтардың ішінде ғылыми-техни- 
калық, саяси-әлеуметтік терминдерге жатпайтын бір алуан қарапайым 
заттардың, құбылыстардың атауларының көп сөзбен түсіндіріп, 
атауға тура келетіндері бар. Мысалы, орыс тілінде бройлер деген 
шеттілдік сөз бар, ол – «еті мол әрі тез пісетін балапан тауық» дегенді 
білдіретін бір сөзді атау. Мұны көп сөзбен, сөз тіркесі арқылы, яғни 
аналитикалық тәсілмен атаудан гөрі бөгде бір сөзбен бройлер деп 
атаған әлдеқайда ұтымды. Қазақ тілі үшін де солай.
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Осы сияқты метро құрылысын қазақша «жер астында электр 
қуатымен жүретін пойыз» деп көп сөзбен атаудың орнына метро де-
ген бөгде тілдік бір атауды кірме сөз етіп қабылдаған дұрыс. «Болат 
т.б. металл қоспасынан жасалған жолдың табаны» деп түсіндірме 
атаумен атағаннан гөрі рельс деп шеттілдік бөгде сөзді қабылдаған 
орыстардың тәсілімен қазақ тілінде де осылайша атау әлдеқайда 
дұрыс, ал жолдың теміржол деп жалпы аталуы – соқпақжол, тас-
жол, сужолы деген сияқты жолдың түрін айырып атайтын жай 
тіркес, ал рельс – сол темір жолды жасайтын «құралдың» жеке 
атауы, оны «вагондары, паровоз, тепловоздар тағы басқаларының 
дөңгелектеріне лайықтап жасалған металл табандар» деп атаудың 
орнына бір сөзбен рельс (рельстер) деп қабылдау да кірме сөздердің 
қатарында тұрады. «Ақша сақтайтын арнаулы орын» деп көп сөзбен 
аталуға тиіс орынды бір сөзбен банк деп атау да осы қатардан табы-
лады. Кірме сөздердің ішінде бұл тақылеттес бірліктер қатары едәуір 
баршылық. Қысқасы, белгілі бір тілде кірме лексикалық қабаттың 
пайда болуының себептері көп, олар тіл білімінде кеңінен көрсетіліп, 
дәлелденіп келеді.

Сөйтіп, қазақ тілінің қолданысына енген жүздеген, тіпті мыңда- 
ған бөгде тілдік сөз, оның ішінде көпшілікқолды ғылыми-техника- 
лық саяси-әлеуметтік, мәдени-идеологиялык халықаралық тер-
миндер, бірен-саран орыс сөздері орысша тұлғаланып жүргеніне 
қарамастан, кірме сөз санатына танылуға тиіс.

Халықтың әлеуметтік-мәдени өмірінде белгілі бір қажеттіктерді 
өтей алатын, өтеп отырған бөгде тілдік бірліктер, әсіресе лексикалық 
топтар едәуір уақыт орын алып келе жатса, олар еркін әрі жиі 
қолданылатын болса, бұларды сол тілдің сөздік қазынасына қоспау 
дұрыс емес. Тілтанушылар, әсіресе қазақ тілінің орфографиялық, 
орфоэпиялық, екітілдік, түсіндірме сияқты сөздік түрлерін жасау-
шылар (түзушілер) жүздеген, тіпті мыңдаған бөгде тілдік термин 
сөздерді орысша орфограммасымен реестрге шығарып ұсынып 
келе жатыр. Мұндағы мақсат – қазақ жазба үлгілерінде, әсіресе 
баспасөз беттері мен әр алуан ғылыми еңбектерде жиі не сирек бол-
са да әйтеуір кездеседі деген сөздердің дұрыс жазылуын білу үшін 
орыс тілінің орфографиялық сөздігіне қоса үңіліп отыру әрекетінен 
құтқару еді. Қазіргі қазақ тілінде актив қолданыста жүрген сөздердің 
көбі «бөгделік» тұрпаты (орфограммасы) сақталған бірліктер болып 
шығады.

2006 жылы ұсынылған «Қазақ тілінің орфографиялық сөздігін» 
алсақ, мұнда «орысша» жазылған «орыс» сөздері (дені интертер-
миндер) аз емес. Әсіресе емле сөздіктерінде бір сөздің әртүрлі 
жұрнақтармен келетін түрлері түгел сөзтізбеге түсетіндіктен, 
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бұлардың саны тіпті көп болып шығады. Мысалы, бір ғана баланс 
деген сөзден туындаған балансир, балансирлер, балансирлеуші, ба-
ланстау, балансты, баланстық деген 7 сөзтізбе (реестр) болып 
тіркелген. Қазақ тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, тіпті екі тілді 
сөздіктерінде орысша тұлғадағы сөздер көп деп сын айтушыларға 
бұл факт дәлел болып көрінеді. Айталық, а әрпіндегі сөзтізбеде 
қазақ сөздерімен тіркескен авиа, авто, агро, аэро тұлғалы сөздерді 
қосқанда, бір ғана а әрпіндегі «орыс» сөздері жүздеген санға жетіп 
тұрғанын көруге болады.

Бүгінгі қазақ тілі қажетін өтеп, оның сандық, сапалық байлығын 
көрсететін бөгде тілдік бірліктер сыртқы тұрпатына (жазбадағы 
пішініне) қарамай, қазақ лексикасындағы жаңа бірліктер болып са-
налады. Тілдің дамуы, жетілуі не әлсіреуі, сөздік қазынасының баюы 
не кемуі алдымен оның әлеуметтік қызметімен белгіленеді. Төл сөз 
болсын, бөгде тұлғалар болсын белгілі бір сөздер қоғам өмірінде 
қолданылып, орнығып, коммуникативтік қажеттікті өтеп отырған 
болса, оларды тек жазба тілдегі орфограммасына қарай бағалау 
(тану) – біржақты, жеткіліксіз критерий болары айқын.

Сөз жоқ, жазба тілдің табиғаты мен қолданысында жазу факторы- 
ның орны бар, дегенмен сол жазу үрдісінің тіл дамуының әр кезеңін- 
де әр алуан ішкі (лингвистикалық) және сыртқы (экстралингвис- 
тикалық) факторлардың күшімен жүретіндігін ескеру де аса қажет 
екендігін мойындауға тура келеді.

Міне, лексиканың төл және кірме қабатын анықтауда көңіл ауда-
ратын мәселенің бірі осындай.

Белгілі бір тілдің (тілдердің) онтогенездік дамуы, яғни өзіне «Құдай 
бұйыртқан» тәртіптерді басынан кешіріп, жеке дамуы барысындағы 
жоғарыда айтылған «советтік дәуір» «жазмышын» ескере келіп, өзге 
де түркі тілдері сияқты қазақ тілінің кірме қабатын «орысша» жазы-
латын мыңдаған тұлғалар (сөздер) құрайды деп табамыз. Бұл таным 
кириллицаға негізделген орыс әліпбиінің қазақ жазуы қолданылып 
отырған бүгінгі кезеңге тән. Ал жазу үрдісі өзгерген, айталық, ла-
тын графикасын қабылдаған күнде бұл қағиданың (танымның) сәл 
өзгерері даусыз.

Сөйтіп, бүгінгі таңдағы қазақ тілінің қолданысындағы мыңдаған 
бөгде тілдік атаулар мен терминдерді кірме элементтер (сөздер) деп 
есептеуіміз керек.

Фонетика саласындағы шартты түрдегі кірмелер, жоғарыда да ай-
тылды, ф, х, в, ч, ц дыбыстары деуге болады.

Бұлар да – кірме сөздердің ғана құрамында кездесетін құбылыс. 
Бұлардың бірқатары, мысалы, ф, х, в дыбыстары графика өзгерген 
күнде де сақталуы қажет.
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Морфология мен синтаксис саласында кірме элементтер арнайы 
іздестіруді, талдауды керек етеді. Біз әзірге даусыз фактілердің бірен-
саранын ғана көрсете аламыз. Олар авто, аэро, авиа сияқты сөзалды 
форманттардың қазақ сөздерімен қолданылуы, мүмкін, ішінара сөз 
құрылымына енгізілгеп морфологиялық жаңалық болар.

1990-2005 жылдардағы лексикалық жаңа бірліктер

«Жаңа сөздер» немесе «лексикалық жаңа бірліктер (единицалар)» 
деген терминнің өзі – шартты, өйткені «жаңа» деп отырғанымыз – 
бұрыннан бар түбір сөздердің жұрнақтар жалғау арқылы немесе екі 
түбірдің бірігуі, жұптасуы сияқты қосақталу амалы арқылы, я бол-
маса екі сөздің тіркесіп, бір ұғымды атауы, сондай-ақ қысқара, кіріге 
жымдасуы арқылы жасалған түрлері. «Жаңа сөз» деп жүргеніміздің 
бір алуаны – жаңа мағына үстеп, «тонын айналдырып киген» 
байырғы сөздер. Демек, жаңа дегеніміздің өзі – бұрынғы барлардың 
не тұлғасы, не мағынасы құбылған «жаңғырықтары». Бұлардың 
ішінде құлаққа жаңа болып естілетіндер өзге тілден енген неме-
се енгізбек болған сөздер болса, олар да бұрыннан «дүниеде бар» 
(өзге халықтар тілінде) нәрселер екен. «Жаңғырық» деп, әрине, 
жаңа сөздерді қомсытып отырғанымыз жоқ. Олар – естіліп барып, 
өшіп кететін дыбыс жаңғырықтары емес, материалдық дүниелер, 
тілдің сөздік қазынасын молайтатын бағалы «дүниеліктер». Бірақ 
әрбір материалдық болмыс сияқты, өмірге келіп жататын, қолайын 
тауып орнығып қалатын, «мезгілі жетіп» ығысып кететін дүниелер. 
Сондықтан «жаңа сөз» деген ұғымды (категорияны) жатсынбай, 
талдап, тану қажет. Ол үшін осы жұмыстың зерттеу нысандарын 
(тақырыптарын) біршама жүйелеп, мынадай тарамдарға ажыратып 
алу қажет.

 Олар:
1) қазіргі қазақ тілінің сөздік қазынасының молаю уәждері, яғни 

жаңа қолданыстардың пайда болу себептері;
2) жаңа сөздердің көздері, яғни қайдан, неден жасалатындығы;
3) жаңа сөздердің тақырыптық топтары (әзірге ең жиі кездесетін) 

және қолданыс орындары;
4) жаңа бірліктердің тұлғалық көріністері, яғни жасалу амалдары;
5) жаңа қолданыстардың әдеби тіл нормасына өту әлеуеті; 

нормалық дәрежеге ие болып, қалыптануы (кодификациясы).
Енді осы тақырыптардың әрқайсысына тіл қозғалысының соңғы 

10-15 жылдық кесігін алып, жеке-жеке тоқталайық.
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Сөздік қазынаның молаю уәждері, жаңа қолданыстардың 
пайда болу себептері

Тілдің лексикалық құрамының толығу, молаю процесіне негізінен 
екі түрлі фактор себепкер болады: бірі – сыртқы, яғни тілдің құзы- 
рынан тыс факторлар, мұны тіл білімінде экстралингвистикалық 
деп атайды. Тіл тіршілігіне өзінің ішкі зандылықтарынан тыс 
әсерін тигізетін жағдайлар – сол тілді қолданып отырған халықтың 
әлеуметтік өмірі, осы өмірдің белгілі бір кезеңдегі талаптары, 
сұраныстары, мүдделері. Сыртқы фактордың тілге тигізетін ықпалы 
негізінен оның лексика саласында көрінеді. Сонымен қатар белгілі 
бір тілдің функционалдық стильдерінің түрленуіне (сала-салаға та-
рамдалуына) және олардың кейбірінің қызметінің жанданып, енді 
бір функционалдық стильдердің бәсеңдей бастауына да әлеуметтік 
факторлардың «тепкісі» болады.

Қазақ тілі лексикалық құрамының едәуір жедел түрдегі қозға- 
лысы, яғни жаңа қолданыстардың көзге түсерліктей сипатта және 
мол мөлшерде дүниеге келген тұсы – 1990 жылдардан басталды. 
Мұның басты уәжі (себебі) – қазақ тілінің мемлекеттік тіл статусына 
(дәрежесіне, мәртебесіне) ие болуы еді. Бұл мәдени, идеологиялық, 
тіпті саяси үлкен күші бар құбылыс – қазақ тілінің сөздік қазынасында 
өзгеріс-жаңалықтардың пайда болуына ғана емес, тілдің бүкіл 
болмыс-тіршілігінде де, әлеуметтік қызметінде де бұрын-соңды 
болмаған жаңалықтардың, соны сипаттардың бел алуына жол ашты.

Қазақ тілінің жаңа статусына сай енді оның беделін арттырып, 
әлеуметтік қызметін күшейту қажет болды. Тілдің беделі ресми 
заңмен, сол заңды желеу еткен құр айқай-ұранмен көтерілмейтіні 
белгілі. Алдымен, мемлекеттік тіл ретінде көрінуі үшін, ол сөздік 
қазынасы бай, әдеби нормалары реттелген, қоғам өмірінің барлық са-
ласында қызмет ететін құрал болмаққа керек. Ең негізгісі – әрі қарай 
дамудағы тіршілігінде жай даму емес, іс жүзінде жетілу сияқты 
оң сипатқа ие болуы қажет. Бұл жетілу процесі тілдің әлеуметтік 
қызмет аясын кеңейтумен шектелмейді (дегенмен ол – басты та-
лап), сыртқы экстралингвистикалық та, тілдің ішкі лингвистикалық 
та зандылықтарын іске қосады. Атап айтқанда, жаңа лексикалық 
бірліктерді жасау принциптеріне өзгеріс енді: олардың қай көзден 
(«сүйектен») және қандай тәсілдермен жасау амалдарына жаңаша 
көзқарастар туды.

Ең алдымен, XX ғасырдың соңғы 60-70 жыл барысында молы-
нан енгізілген (қолданылып келген) орыс тілі арқылы келіп актив 
қолданылып жүрген жай сөздердің, терминдік бірліктердің уәжді- 
уәжсіз сәттеріне сын көзімен қайта қарау басталды. Бұрын 
әсіресе баспасөзде, ресми құжаттар мен ғылыми еңбектерде еркін 
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қолданылып келген устав, программа, протокол, указ, секретарь, 
председатель, пенсия, пенсионер, ветеран, рекомендация, доку-
мент, тенденция, командировка, проводник сияқты сөздер білдіре- 
тін ұғымдарды қазақ тілінің өз мүмкіншілігімен беруге болатынды- 
ғына назар аударылды, нәтижесінде жарғы, бағдарлама, хатта-
ма, хатшы, төраға, зейнеткер, ардагер, құжат, үрдіс/ұстаным, 
іссапар, жолсерік сияқты туынды тұлғалар қолданысқа түсті. 

Бөгде тілдік те, қазақтың өз тілінен де пайда болған неологизмдер- 
дің терминдік мәнде жұмсалатындары едәуір мол. Әсіресе жаңа 
экономикалық, өндірістік, шаруашылықтық қарым-қатынастарға бай- 
ланысты жүздеген жаңа атаулар пайда болды. Олардың ішінде сам-
мит, кредит, аудит сияқты бөгде тілдік сөздер бұрыннан оқта-текте 
жұмсалып жүретіндер болғанмен, жиі қолданылып, актив қорға енуі 
енді-енді басталды. Ал осы тақырыптық топқа жататын бетесеп 
(лицевой счет), жемқорлық, кеден, жылжымайтын мүлік (недви-
жимость), жекешелендіру (приватизация), несиегер, жұмсақ несие, 
демеуші (спонсор) деген сөздер де тұлғалық, мағыналық жағынан 
неологизмдер болып саналады. Ғылыми терминологияға жатпай-
тын тұрмыстық лексиканың, яғни зат, бұйым, іс-әрекет атауларының 
жаңа баламалары неологизмдердің елеулі тобын кұрайды. Бұл топ-
та әсіресе орыс сөздерінің қазақша баламасын ұсыну үрдісі басым 
түседі. Жалпы дәл сол мағынадағы қазақша баламасы жоқ таза орыс 
сөздерін қазақшалап беру ұстанымы (принципі) ертеректен байқалған 
болатын. Мысалы, математика терминдерінің ішінде алу, қосу, 
көбейту, есеп шығару, көбейтінді, бөлінді, дәлелдеу сияқты сөздер 
– орыс тіліндегі терминдердің мағыналық калька жолымен келген-
дер, химиядағы водород, кислород деген орысша терминдер сутегі 
(алдыңғы кезеңде – сутуым), оттегі, көмірқышқыл (қышқылтуым), 
физикадағы қысым (давление), дене (тело), кернеу (напряжение), 
геометриядағы кесінді, үшбүрыш, төртбұрыш, жарты жазықтық 
географиядағы құрлық (материк), сағаттық белдеулер (часовые по-
яса), мұздықтар (ледники), бойлық (долгота), ендік (широта) сияқты 
сөздер – алдыңғы (20-жылдардағы) кезеңдердегі жаңа сөздер болса, 
олардың «сүйегі» – қазақтық, ал бұларды жасауға тірек болғандар – 
орыс сөздері.

Күні кешеге дейін қолданып келген бірқатар таза орыс сөздерін 
қазақшалау ұстанымы қазірде де бел алып отыр. Мысалы, бағаны 
ырықтандыру, түпдерек (источник), түпсана (подсознание), тізім- 
деме (опись) сөздері соңғы жылдарда пайда болды. Қазақ тілінде 
біраз уақыт қолданылмай келген орыс сөздерінің біразы тұрмыстық 
сөздер болатын: капуста, помидор, питомник, сотовый телефон, 
открытка, точка (торговля), диета сияқты сөздердің қазақша бала-
масын табу қарекеті басым.
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Біздің заманымыз – информация мен компьютерлену заманы, 
сондықтан бұларға қатысты жаңа атауларды «біздің заманымыздың 
сөздері», «бүгінгі сөздер» деп те атаушылық бар. Кейбір тілдерде  
кибернетика, антипротон, протон сияқты сөздер қолданысқа 
әбден енген, жаңалығы жоғалған бірліктер болса, қазақ тілінің 
тәжірибесінде бұлардың қолданыс белсенділігі енді-енді көріне 
бастады деуге болады (мысалы, баспасөз беттерінде соңғы екі-үш 
жылда Байқоңырдан ұшырылған «Протон» ракеталарының жары-
лып жерге құлауына, оның жергілікті тұрғындардың денсаулығына 
зиян келтіретіндігіне қатысты хабарлардың жиі беріліп келгенін 
еске алыңыз). Экстралингвистикалық факторлардың күшімен (ық- 
палымен) пайда болатын неологизмдер – тек жаңа зат, ұғым, құбы- 
лыстардың (бүгін пайда болып жатқан реалийлердің) атаулары, яғни 
мүлде жаңа мағынаға ие сөздер ғана емес, мағынасы жаңа, ішкі (қазақ 
тілінің өзінен) және сыртқы (кірме, бөгде тілдік) сөздердің жанда-
нуын, яғни қолданысқа түсуін (узуализацияны), диалектілерден, 
ауызекі сөйлеу тілінен, туыстас тілдерден ауысып, узустық статусқа 
ие болғандарын да айту керек.

Қазақ тіліне соңғы он шақты жылдың ішінде өте жиі қолданылып, 
тіпті әдеби нормаға еніп кеткен егемен сөзі, біріншіден, саяси-
әлеуметтік жаңа құбылыс – бұрынғы советтік республикалардың 
одақтан ыдырап, өз алдына дербес (суверенный) тәуелсіз мемлекет  
болуына (бұл – нағыз сыртқы фактор) байланысты осы саяси-әлеу- 
меттік жаңа құбылысты атау үшін жергілікті (диалектілік) сөз егемен 
(түбірі – еге, әдеби тіл нормасында – ие) таңдалып алынды. Ұжым 
сөзі де ұйым деген әдеби нормадағы сөздің ж-й дыбыстарының  
алмасуын көрсететін диалектілік тұлға – ұйым вариантын «органи-
зация» дегеннің, ұжым-ды «коллектив» дегеннің баламасы ретінде 
қалыптастырып отырмыз. Бұл – бұрынғы ұйым сөзіне мағынасы 
жақын «адамдар тобы» (коллектив) дегенді білдіруге фонетикалық 
варианттың іске қосылуы. Бұл жердегі жаңа атаулардың пайда болуы-
на сыртқы фактордың әсер етуінен гөрі, тілдің өз заңдылықтарының, 
яғни мағынасы жуық сөздердің әрбіреуін бөлек-бөлек ұғымдарды 
білдіруге жұмсау орын алып отыр деуге болады. Дегенмен «органи-
зация» мен «коллектив» деген ұғымдарды, яғни бүгінгі әлеуметтік 
іс-әрекеттерді, заттарды, дерексіз ұғымдарды айырып тану керектігі 
– сыртқы фактордың ықпалы.

Адамзат қоғамының бүгінгі өркениетінің бір талабы – әр құбы- 
лысты, әр нәрсені, әр заттың құрамдық бөлшектерін, әр дерексіз 
ұғымды бөлек-бөлек айырып атау болып отыр. Бұдан қазақ тілінің де 
шетқақпай қалмағаны оқушы ~ оқырман, көруші ~ көрермен, оқулық 
~ оқу құралы, ақпарат ~ хабар, шақыру ~ шақырылым, оқу ~ оқылым, 
қою ~ қойылым сияқты жұптардың пайда болғанынан көрінеді..
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Тілдің сөздік құрамына өзгеріс-жаңалықтар әкелетін бүгінгі 
(соңғы 10-15 жылдан бергі) сыртқы күштердің бірі – жоғарыда 
айтқанымыздай, ұлттық сана, ұлттық рухани сұраныстың күшеюі. 
Қазақ елінің тәуелсіздікке ие болып, дербес мемлекет ретінде өмір 
сүре бастауы Одақтың ноқтабасы – орыс тілінің, орыс мәдениетінің, 
орыс салт-дәстүрінің шектен тыс ықпалын ығыстыру әрекетін 
туғызды. Алдымен, тілдегі «орыстану» саясатын тежеп, қазақ 
тілінің тарих сахнасынан түсе бастаған хал-ахуалын түзеу үшін оған 
мемлекеттік тіл статусы берілді. Бұл суға батып бара жатқан кеме 
жіберетін «SOS» сигналы іспеттес қарекет болды. Сол «SOS»-ты 
қабылдап, «кемені» (қазақ тілін) апаттан құтқарудың бір амалы – 
орыс тілінен алынып, орынды-орынсыз қолданылып жүрген сөздерді 
шектеу, мүмкіндігінше және қажетіне орай олардың бірқатарын 
қазақша баламамен ауыстыру болды.

Қазақша балама іздеуге бейім тұратын сөздер тобы – жоғарыда 
айтылды, алдымен, күнделікті тұрмысқа қатысты сөздер, олар көбі- 
несе зат-бұйым, құрал-сайман, азық-түлік атаулары және көбі орыс 
сөздері болып келеді: простыня, подъодеяльник, грелка, душ, варе-
нье, печенье, капуста, помидор, оправа, наушник, каток, пепельница, 
коляска (детская), форточка, кнопка, клюшка, наждак, водопровод, 
бинт, лента сияқты сөздерді қазақшалап атау қажеттігі даусыз.

Бұл қажеттілік жақсы сезіліп, аталған сөздердің қазақша балама-
лары орын ала бастады. Бұл күнде ақжайма, көрпетыс/ жылытқы, 
себезгі, тосап, қайнатпа, орамжапырақ (оқулықта), қызанақ, жи-
ектеме, кұлаққап, мұзайдын, күлдеуіш, бесікарба, желдеткіш де-
ген атаулар бар. Әрине, бұлардың барлығы бір тұлғада ұсынылып, 
бірден әдеби тіл нормасына сіңісіп кетті деуге болмайды. Ол жайын-
да кейінірек сөз болады.

Лексикалық құрамға өзгерістер енгізетін, жаңалықтар қосатын 
және толықтыратын экстралингвистикалық фактордың ықпалы 
көрінетін тұстар: 1) аударма әдебиет; 2) термин жасау процесі;  
3) ғылыми-техникалық өзгерістер мен жаңалықтар; 4) ақпарат құрал- 
дары жұмысының кеңеюі; 5) қоғам өміріндегі саяси, экономикалық, 
мәдени өзгерістер мен жаңалықтар.

Аударма әдебиеттің ішінде мектеп пен жоғары оқу орындары-
на арналған бірсыпыра пәндердің оқулықтары мен оқу құралдары, 
көпшілікқолды ғылыми әдебиет үлгілері терминдік те, терминдік 
емес те жаңа сөздерді жасайды, яғни білім-ғылым саласына қатыс- 
ты бірқатар заттарды, құбылыстарды, дерексіз ұғымдарды мүмкін- 
дігінше қазақша атау қажеттігі алға тартылып, бұл күнде осы ұстаным 
едәуір жанданды.

Жоғарыда айтылды, біздің байқауымызша, қазақ тілінде ғылыми 
терминология оқулықтарда басталды дей аламыз. Осы күнге 
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дейін қолданылып келе жатқан тіл білімінің, әдебиеттанудың бір  
алуан терминдері XX ғасырдың алғашқы онжылдықтарында Ахмет 
Байтұрсынұлының еңбегі арқылы, математика, жаратылыстану, заң, 
педагогика терминдерінің де бірқатары XX ғасырдың 20-жылда- 
рындағы казақ мектептеріне арнап жазылған төл оқулықтарда 
(Х.Досмұхамедұлының, М.Жұмабаевтың, Ж.Аймауытовтың, Ж.Күде- 
риннің т.б. еңбектері арқылы) көрінді. Мысалы, Халел Досмұхаме- 
дов төл оқулықтарында, мақалаларында, аударма еңбектерінде 
баспасөз, баяндама, көрме, тірлік, тіршілік, өсімдік, ұлпа, құжайра, 
жап-жайша жануар, сүт емушілер/сүт қоректілер, қақпақшықтар 
(клапаны), тамыршықтар (капилляры), тамыр аяқтар сияқты 
сөздер мен тіркестерді және сол кезең үшін мүлде жаңа атаулар бо-
лып табылатын қышқылтуым, сутуым (химия терминдері), төбе 
ағасы (осы күнгі төраға), тәптіш (зерттеу), үндеуіш (үгітші), негіздік 
(негіз), жел кеме (ұшақ, самолет), от арба (пойыз) тәрізді сөздерді 
қолданған. Бұлардың бірқатары кейін өзге варианттармен алмасты-
рылып (жақша ішінде көрсетілгендері) қолданыста (әдеби нормада) 
орнықпағаны көрінеді. Бұл – сөз жоқ, заңды құбылыс: ғылыми тер-
миндер ұлттық тілде бірден, бірінші қолданысынан орнықпайтыны 
белгілі. Олар мағыналық дәлдік, тұлғалық түзулік сияқты тілдік жүйе 
мен құрылымға сәйкестікті іздеу барысында бір емес, бірнеше рет 
қырналып, өзгеріп барып, ең дәл, ең дұрыс деген варианты орнығады.

Сонымен қатар Х.Досмұхамедов еңбектерінде математика, 
физика дегендерден бастап, ондаған интертермин де қолданылған, 
өйткені ғалым бірде: «Жат сөзсіз күнелте алмайтын заман туды... 
Мәдениет қуған жұрттың алдымен тілі өзгермекші, шеттен кірген 
біліммен, әдетпен, заңмен жаңалықтарға ұғым беретін жаңа сөздер 
келмекші, білімге кірген жаңа сөздердің көбі үлгіге алынған мәде- 
ниетті жұрттың сөздері болмақшы», – деп жазса, екінші бір тұста: 
«Латын тілі, латын сөзі бізге жат болса да, қашуға болмайды. Бұл 
заманда ғылым іздеп қатарға кірем деген қазақ латын сөздерінен 
қаша алмайды», – деп пікірін ашып айтады. Бұл принциптің жалпы 
үлкен ғылымға да, сол ғылымды бастайтын мектеп оқулықтарына да 
қатысты екенін XX ғасырдың алғашқы онжылдықтарында қазақтың 
білім-ғылымға араласқан зиялылары жақсы біліп, дұрыс ұстанған.

«Қазақ», «Айқап» газеттері беттеріндегі фактілерге қарағанда, 
XX ғасырдың алғашқы онжылдықтарында қазақ тілінің лексикалық 
қазынасын жаңа сөздермен байытқан факторлардың бірі – оқу-
ағарту, білім-ғылым саласының жандануы болған болса, бұл үрдіс 
одан кейінгі 10-15 жылда жалғасын тауып, мектеп оқулықтары 
мен жоғары оқу орындарына арналып жазылған төл оқулықтарда 
ондаған-жүздеген неологизмдер дүниеге келіп жатты. Олардың ба-



372

сым көпшілігі жаңа ұғымдарды атаудан гөрі, бұрынғы орыс тілі 
сөздерімен және халықаралық, ғылыми терминдермен беріліп келе 
жатқан ұғымдарды, заттарды, құбылысты қазақша атау қарекеті екені 
байқалады. Ал бұл қарекеттің де уәжі бар. Ғылым мен техникаға, 
өндіріс пен экономикаға қатысты бір алуан ұғымдарды көпшілік 
қауымға, оның ішінде мектеп балалары мен жастарға түсініктілеу 
етіп ұсыну, сол арқылы ұлттық мәдениетті, ұлттық сананы көтеру 
идеясы оянды.

Қазақ қауымы үшін бұл күнде жаңа болып табылатын ұғымдардың 
да, бұрын орыс тілі арқылы келген шеттілдік сөздердің де қазақша 
баламаларын жасауда бірінші талап – бұлардың қазақ тілінің 
құрылымдық нормасына сәйкес келуі болса, осы талаппен пайда 
болған бағдарлама, зейнетақы, демеуші, өркениет, жекешелендіру, 
мерейтой, тұсаукесер сияқты сөздерден бастап, оқулықтар мен га-
зет-журналдарда, әр алуан тақырыптағы өзге де әдебиетте күн сай-
ын ұсынылып жатқан жаңа тұлғалар немесе мағынасы өзгерген 
(үстемеленген, ауыстырылған) сөздер қолданысқа түсуде. Мысал 
ретінде соңғы 7-8 жылдың барысында баспалардан шыққан мектеп 
оқулықтарындағы күй-қалпын көрсетпекпіз.

1990 жылдардың басынан бастап жарық көріп жатқан мектеп 
оқулықтарында, әсіресе аударма емес, төл құралдарда бұрын кірме 
сөз ретінде қолданылып келген зоология, ботаника, география, химия 
және т.б. кейбір салалардағы терминдерді қазақша атау қолға алына  
бастады. Мысалы, 1993 жылы шыққан «Өсімдіктану» (6-7-сынып- 
тарға арналған, авторлары – Р.Әлімқұлқызы, Б.Дүйсенбайқызы, 
Е.Тұрбекқызы. Алматы, «Рауан» баспасы) оқулығында ондаған 
қазақша жаңа термин ұсынылыпты. Бұлар – жаңа ұғымдардың атауы 
емес, бұрын не орыс сөзімен, не басқаша тұлғада беріліп келген био-
логия терминдері және басқа да кейбір атаулар. Мысалы (жақша ішіне 
түсініктірек болу үшін орысшасы берілді): ағза (организм), жасуша 
(клетка), дара (особь), жасұнық (клетчатка), көшетжай (рассадник), 
қызан (помидор, томат), сеңгел (ванна), екпежер (плантация), пәле 
(рак), сараман (практика), сараманданушы (практикант), тәттідәм 
(кондитер), топсеруен (экскурсия), үлескі (участок), жылыхана 
(оранжерея), көктеме (парник), қанықпа (концентрация), нақпішін 
(муляж), пішендеме (сенаж), сүңгілеу (пикировка), тынымбақ (парк), 
уыт (солод), тілгі, сылғы (скалпель).

Бүгінгі күн тұрғысынан неологизм болып көрінген бұл сөздердің 
ішінде жасуша, ұлпа, ағза, қылтамыр, іскек дегендер – XX ғасырдың 
20-жылдарында жазылған Х.Досмұхамедұлының, Ж.Күдериннің 
«Жануарлар», «Өсімдіктану» сияқты оқулықтарында солар жасаған 
терминдер болатын. Қазақ мектебіне, оның ішінде бастауыш сынып-
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тарына арналып, 20-жылдарда жазылған оқулықтардан жоғарыда 
көрсетілген сөздерден басқа да сүтқоректілер, қосмекенділер 
сияқты біраз терминдердің барлық кезде қолданылып, нормаға енген-
дер екені аян. Осы қатардағы ұлпа, ағза, жасуша, уыт, дара сынды 
тұлғаларды бұл күнде жаңа сөздер (неологизмдер) деп емес, «қайта 
тірілген» байырғы сөздер, яғни аэлогизмдер немесе соңғы 60- 70 жыл 
бойы ескерілмей, тізімге (сөздіктерге) енбей келген неолексизмдер 
деп тану керек болар. Ал көшетжай, екпежер, тәттідәм, үлескі, 
нақпішін, тынымбақ, сылғы дегендер – жасанды неологизмдер.

Соңғы жылдарда көріне бастаған мұндай неологизмдер мен 
аэлогизмдер немесе неолексизмдер тек биология саласындағы 
оқулықтарда ғана емес, география, физика, геометрия кітаптарында 
да орын ала бастады. Мысалы, «Қазақстанның физикалық геогра-
фиясы» (Қ.Карпеков, Ә.Бейсенова, «Атамұра», 2000) деген атпен 
7-сыныпқа арналған оқулықта ғаламшар (планета), мұзбасу кезеңі, 
алап (өзен сулар бассейні), мұздықтар (ледники) сияқты 5-10 жаңа 
қолданыс бар. Осы тұста көрсетіп кету керек: 2000-2002 жылдарда 
«Атамұра» баспасы ұсынған оқулықтардың 5-6-7-сыныптарға арнал- 
ғандарында пәндік терминдерді барынша қазақшалау тенденциясы 
жоқ. Бұларда география, биология, физика, астрономия деген пән  
аттарынан бастап күні бүгінге дейін қолданылып келе жатқан ин-
тертерминдер өз орындарында жұмсалған: лазер, кванттық генера- 
тор, термоядролық реакциялар, плазма, космогония, космология, ак-
кумулятор, атом, молекула, киловатт, инерция (7-сыныпқа арналған 
физика мен астрономия оқулығында).

Мұндағы кейбір терминдердің ішінде өткен ғасырдың 20-30-жыл-
дарынан бері қолданылып келе жатқан күш, өріс, дене, ғалам, 
оттегі, сутегі, қысым, жылу, ашылулар (открытия) сияқты балама-
лары орын алған болса, көпшілігі интерминдер түрінде ұсынылған, 
тіпті ғаламшар деп аударыла бастаған, планета сөзін сол күйінде 
қолданған, сол сияқты жердің өз кіндігінен айналуы дегенді де өз 
осінен айналуы деп берген, кітап соңында түсініктемелері берілген 
пәндік терминдердің жартысы (кітапта одан әлдеқайда көп) – кірме 
терминдер. Тіпті кейбіреулерінің қазақша баламасын ұсынған күнде 
де, әрі қарай баяндау үстінде авторлар интерсөзді де жиі қолданады. 
Мысалы, тұқымдастар деген терминді жақша ішіне таксон деп 
қояды да әрі қарай тек таксон сөзін пайдаланады, сол сияқты баста-
уыш сыныпта тіркелген бунақденелер дегенді бұрынғысынша насе-
комдар деп қолданады, клетка да – сондай, бұрынғысынша «орыс-
ша» вариантында қалған.

Әрине, мұнда ғалам (галактика), оралма (спираль), зерде (интел-
лект), болжам (гипотеза), ұшқыш сумаңдар (змеевики), бірлік (еди-
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ница), сорғы (аспап), беттік керілу сияқты қазақша неотерминдер де 
бар, бірақ сан жағынан олар өте аз. Мұнда мүмкін потенциалдық, 
момент, деформация, масса (дененің массасы), шкала деген сияқты 
жай сөздердің қазақша баламаларын беруге болар ма еді? Деген-
мен білім-ғылыммен сусындайтын оқушылардың жас жағынан 
есейе түсуіне орай, 5-7-сыныптарда ғылыми интертерминдерді жап-
пай аудару, қазақшалау дегенге бармағандары дұрыс. «Өзге тілдік 
сөздерден қазақ лексикасын түгел тазарту керек, бүкіл терминология-
ны қазақшалау керек» деген ұранның шындыққа жанаспайтындығын 
өмірдің, бүгінгі тілдік тәжірибеміздің өзі көрсетіп отыр.

Жоғары сыныптар мен жоғары оқу орындарының қазақ авторла-
ры жазып жариялап жатқан кез келген оқулықты, бүгінгі газет-жур-
налдарды оқып, радио мен теледидардан айтылып, естіліп жатқан 
сөздерді тыңдап көрсек, «орыс сөздерінсіз», дұрысын айтсақ, орыс 
сөздері емес, бүгінгі бүкіл әлемдегі ғылым мен техниканың, атом мен 
кибернетиканың, дүниежүзілік ауқымдағы информатиканың зама-
нында көптеген мәдениетті елдердің игілігіндегі халықаралық сөздер 
қорын қазақ халқы да пайдаланбай отыра алмайтындығы даусыз.

Сөйтіп, соңғы 10-15 жылдың барысында қазақ тіліне неоло- 
гизмдердің пайда болуының экстралингвистикалық уәждеріне:

1) қоғам өмірінде осы кезеңде дүниеге келген жаңа әлеуметтік, 
саяси, экономикалық, мәдени құбылыстарға қатысты жаңа сөздердің 
пайда болуы немесе бұрынғы сөздердің жаңа мағына үстеуі;

2) шет тілдерден, интернационалдық қордан сөздер қабылдау не-
месе бұрыннан қолданылып келген сөздерді активтендіру;

3) ұлттық мәдениет саласының жаңғыруы, қазақ тіліне орыс 
тілінің тигізетін ықпалын тежеу;

4) қазақ тілінің мемлекеттік тіл дәрежесін орнықтыру, беделін 
арттыру, даму барысын жетілдіру процесіне ұластыру қарекеттері 
жатады деген тұжырым айтуға болады.

Тіл – «жанды» құбылыс. Ол өз ішінен де құбылып жатады. 
Мұндай ішкі күштер сан алуан. Сөздік қазынаны толықтыратын (жал-
пы тілдің өзінің қозғалыс-эволюциясын реттеп отыратын да) сыртқы 
факторлармен қатар, өзінің ішкі лингвистикалық заңдылықтары бар. 
Солардың бірі тілдің «тудырғыш» қызметі (порождающая функ-
ция языка) деп аталатын қасиетіне байланысты, яғни тіл дамуы өзі 
қажет деп тапқан жағдайда белгілі бір тәртіптерді (жүйені) туғызады. 
Айталық, екі-үш (кейде одан да көп) бірліктен жасалған тіркеспен 
берілетін ұғымды ықшамдап бір сөзбен (таңбамен) беру қажеттігі  
даусыз, өйткені ол сөздің атауыштық қызметіне (номинация деген-
ге) сай келеді. Мысалы, сенат, парламент сияқты ресми орындарда 
белгілі бір заң жобасын не үкімет ұсынысын оқып танысу немесе 
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оқып танысып талқыға салу дегендей іс-әрекетті оқылым деп бір 
сөзбен атау, немесе «жазба жұмысқа қажетті деректерді зерттеу» 
дегенді бір атаумен деректану деп терминдеулер тілдің өзінің «ту-
дырушы» (көп сөзді тіркестің орнына бір сөзді тудыру) қызметіне 
қарыздар. 

Тілдің жаңа сөз жасайтын өз тәртібінің тағы біреуі – үнемдеу 
заңдылығы. Екі түбірді «жонып, қырқып», біріктіріп бір сөз етіп 
ұсыну – тіл күшін үнемдеудің нәтижесі. Дербес мағыналы түбірлерді 
біріктіріп, бір тұлға етіп жұмсау тәсілінің көрнекті жері – орфограм-
мада (сөздердің жазылуында). Сөз тіркесіндегі компоненттерді басқы 
дыбыстарынан, басқы буындарынан қысқартып қысқарған сөз де-
ген тұлға жасау қазақ тілінде тілдік амал ретінде соңғы онжылдықта 
күшіне енді, бұған дейін АҚШ, СОПК, БҰҰ, КСРО сияқты бірен-
сараны қолданылып келген болатын. Енді, негізінен, баспасөз тіліне 
тән үнемдеу тәсілі ретінде күнделікті газет-журналдар бетінде 
қысқарған сөздер жиі көрінеді. Түсініктілік үшін кейде мәтіннің 
бір тұсында номинация-тіркестің өзі ашық беріледі де ары қарайғы 
баяндау барысында мәтінде қысқартылған таңба (сөз дегеннен гөрі 
шартты таңба деуге де болар) қолданылып кетеді. Мысалы, ЖЗҚ-
ның табыстылығы (Жинақтаушы зейнетақы қоры), ЖАҚ (Жабық 
акционерлік қоғам).

Ал көбінесе, өкінішке орай, мүлде бейтаныс, яғни қандай сөздерден 
қысқарғаны белгісіз әріп таңбалы «сөздер» де жиі қолданылады. 
Мысалы, Ашғабадта болатын Каспий маңы мемлекеттері басшы- 
ларының саммитінде АӨСШК және ШЫҰ шеңберіндегі мемлекет 
басшыларының кездесулері кезінде талқыланатын мәселелер де 
қарастырылды деген сөйлемдегі АӨСШК, ШЫҰ деген қысқартулар 
нені атайтынын екінің бірі бірден айта алмайды. Дегенмен тіркес 
сөздерін қысқартып, атау жасап, үнемдеу тәсілін қолдану дағдыға 
айналып бара жатқанын бұл күні баспасөз беттерінде жиі көрінетін 
(бұрынғы АҚШ, БҰҰ дегендерді есептемегенде) БАҚ (бұқаралық 
ақпарат құралдары), ААҚ (ашық акционерлік қоғам), ҚР (Қазақстан 
Республикасы), ҒА (Ғылым академиясы), ТМД (Тәуелсіз Мемле-
кеттер Достастығы) сияқты таңба-сөздер ешбір «расшифровкасыз» 
қолданыла береді. Демек, тілдің ішкі үнемдеу заңының бұл көрінісі 
қазақ тілі тәжірибесінде нық орын ала бастады деуге болады.

Үнемдеудің үшінші түріне суреттеме (аналитикалық) жолмен 
(көп сөзбен) берілетін ұғымды бір сөзбен атау үшін бөгде тілдік бір 
сөзді пайдаланушылық жатады. Мысалы, орыс тілінде «етті қылып 
өсірілетін балапан» деген көп сөзбен білдірілетін ұғымды бір сөзбен 
айту үшін бройлер деп бөгде тілдік сөзді қолданады, сірә, біз де бір 
сөзбен айтуымыз керек болса, осы бройлер дегенді қолданатын бо-
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лармыз, не «етті балапан» деген сияқты тіркеспен білдірерміз, бірақ 
соңғы варианттағы үнеміміз шамалы, тіпті жоққа тән болмақ.

Ықшамдаудың келесі түрі – ықшам немесе сығымдалған 
қолданыстар деуге болады. Бұл – қазақ тілінде сирек кездескенмен, 
бар құбылыс. Мысалы, «бала бес жасқа толды» деудің орнына «ба-
лам бесте» дейміз. Бұл амалмен үнемделген жаңалықтар да көп емес. 
Солардың бірі ауызекі тілде кездесетін «балам бес оқиды», «балам 
жетіге көшті» деген сияқты қолданыстарды айтуға болады.

Тілдің неологизмдер тудыратын ішкі заңдылықтарының пәрмен- 
ді және өнімді түрі – белгілі бір атаудың (көбінесе зат есімнің) ба- 
ғалауыш немесе сипаттама сыңарын ұсыну. Бұл – тілдің эстетикалық 
сұранысын өтейтін амал. Бір ұғымды (затты, құбылысты, ішінара 
іс-әрекетті) бейнелеп, бағалап (құрметтеп), сипаттап (әспеттеп не 
кемсітіп дегендей) атау – қай кезеңде де қолданылатын заңдылық. Ал 
баспасөз өркендеген кезде радио, теледидар сияқты көпшілікке ха-
бар тарататын көздер дүниеге келіп, қарқынды жұмыс істей бастаған 
кезеңдерде, қалың оқырманға ақпаратты әсерлі етіп ұсынуда сөздер- 
дің бағалауыш, сипаттама сыңарлары дүниеге келеді. Мысалы, мем-
лекет басшысы ресми түрде Президент деп аталса, сол Президентті 
зор құрметпен атау үшін Елбасы деген бағалауыш сыңары жасалды 
(орысша мұндайларды «слова-оценки», «характериологические на-
звания» деп те атайды).

Бұл күнде қазақ тілі тәжірибесінде, әсіресе баспасөзде номи- 
нативтік (лексикалық) атауымен қатарласа бағалауыштық (бейнелі, 
қосалқы) атаулары жиі қолданылып жүр. Бұлардың қатары едәуір: 
отбасы деген әдеби атаудың жанұя деген варианты дүниеге келді, 
бұл да – нормативтік (нормадағы) сөз емес, бағалауыш сөз, отбасы 
дегеннің көрікті, экспрессивтік (әсерлі) сыңары. Сондай-ақ о ба-
ста космос деген интертерминді ғарыш деп, космонавт, аэронавт 
дегендерді ғарышкер деп қазақшалағанда, оларды бейнелеп атау 
үшін тапқан болармыз, әйтпесе ғарыш сөзі «космос» ұғымын дәл 
бермейді, ол араб тілінде – тақ (Құдай отырған аспандағы тақ), ау-
ыспалы мәнде «көк, аспан», ал космос – тіпті аспан да емес (аспан 
– тек Жер планетасына қатысты кеңістіктің атауы), оның ғылыми 
терминдік мағынасы әлдеқайда кең, ғылымның космология саласы 
тек жердің айналасындағы көкті, жердің аспанын ғана зерттемейді 
ғой (ал ғарыш сөзінің космос терминінің таза баламасы ретінде жиі 
қолданылып, әдеби нормаға айналып бара жатқаны – өз алдына бөлек 
мәселе).

Сипаттама, бағалауыш атаулар бұрыннан да бар болатын, мысалы, 
көмірді қара алтын, мақтаны ақ алтын, тауықты қанатты түлік деп 
атау публицистикада жиі қолданылып келе жатқанын айтуға болады.
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Бүгінде жаңа сөздер деп жүргендеріміздің шағын тобы – осын-
дай бағалауыш, сипаттама бірліктер. Олардың пайда болуы заңды, 
сұраныстың да жөні бар: бұларды ең алдымен жасайтын да, қол- 
данатын да орын – баспасөз, ішінара ауызекі тіл болуы мүмкін. Гәп 
– олардың едәуір көп мөлшерде пайда болуында емес, жұмсалатын 
орындарын шатастыруда. Жанұя сөзін кез келген сәтте отбасы 
сөзінің орнына жұмсауға болмайды: ол көтеріңкі (пафосты) үні 
бар тұстарда айтылғаны жөн. Бұл – әрине, сөз мәдениетіне, тілдік 
норманың сақталуына қатысы бар бөлек әңгіме.

Тіл дамуының, оның лексикасын соны бірліктермен толықты- 
ратын ішкі заңдылықтарының және біреуі жұмсалу аумағы тар 
жергілікті сөздердің әдеби дәрежеге ие болуы, кейбір қарапайым 
сөздердің де осындай қозғалысын тілдің өз тәртібі реттеп отыра-
ды. Мысалы, шылаулардың өнімді жұмсалуы – жазба тілдің жемісі, 
демек, шылаулардың жаңа тұлғалық түрлерінің қосылуы немесе 
жаңаша қызмет атқаруы да неологиялық көрініс болмақ. Мысалы, 
соңғы онжылдықтарда ауызекі тілден (сірә, жергілікті сипаты да жоқ 
болмас) дей тұрғанмен шылауы дегенмен вариантының синонимі 
ретінде қолданыла бастады. Бұл – бірақ өте сирек кездесетін құбылыс.

Жаңа сөз жасайтын ішкі факторлардың ең күштісі де, өнімдісі 
де – сөз мағынысының ауысуы: кеңеюі, тарылуы, тіпті мүлде жаңа 
мағынаға ие болуы, сондай-ақ үстеме мағыналық реңк алуы.

Сөзден жаңа мағына тудырудың бір жолы – сөздерді тіркестіріп 
жұмсау.

Лексикалық жаңалықтарды сөз еткенде, тек дара тұлғаларды ғана  
емес, тіркеспен келген, көбі терминдік дәрежеде тұрған тіркестерді 
де есепке алу керек. Оларды лексикалық тіркес деуге болады. 
Лексикалық тіркес арқылы жаңа ұғымды атау – қазақ тілі үшін 
табиғи (лингвистикалық) құбылыс. Бірігіп барып кірігіп (дыбыстық 
өзгерісгерге ұшырап) кеткен бүгін (бұ(л)+күн), быйыл (бұ+йыл), 
сөйтіп (солай+етіп), көгал (көк+алаң) сияқты тіркестерді былай 
қойғанда, экстралингвистикалық фактордың ықпалымен дүниеге 
келген кәсіподақ (кәсіпкерлер одағы), баспасөз (басылып берілген 
сөз), күнкөріс («өмір сүру» мағынасында күн көру), жанталас (жа-
нын сақтау үшін күресу, таласу), бойжеткен (бойы жетіліп өскен; 
өткен ғасырлардағы өлең-жырларда бойға жеткен тұлғасында 
келеді), есалаң (есі адасып алаңдаған) т.б. сияқты бұл күнде біріккен 
сөз түрінде тұлғаланып жүрген жеке-жеке бірліктердің бәрі де 
тіркестерден шыққан.

Осы амал бүгінгі жаңа сөздердің, тіпті терминдердің жасалуында  
үлкен орын алады. XX ғасырдың 30-40-жылдарынын бермен қарай 
қолданылып келе жатқан оттегі, сутегі, үшбұрыш, тікбұрыш, 
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қылтүтік, қылтамыр деген химия, геометрия, ботаника тер- 
миндерінен бастап, бұл күнде біріккен сөз дәрежесінде (белгісінде) 
көрінетін жағажай, саябақ, тәттідәм, гүлсағақ, гүлдесте, гүл- 
шанақ, бунақденелілер, жолсерік, кірепұл, орынтақ, түпсана (под-
сознание), мәнмәтін (контекст) сияқты жаңа сөздердің түпнегізі 
тіркес екені айқын. Мұндай біріккен сөздердің жасалу амалдары, 
оларды жасайтын компоненттерінің семантикалық-функционалдық 
сипаты арнайы зерттеліп, жақсы түсіндірілді (Р.Сыздық Тілдік нор-
ма және оның қалыптануы. - Алматы: Елорда, 2001) атты кітаптағы 
Қ.Күдеринованың «Құрама сөздер және олардың емлесі» атты 
қосымша материалын қараңыз). Сөз тіркесі арқылы 1970 жылдарда 
пайда болған жаңа сөздер (біріккен сөз ретінде қосылып жазылған- 
дары да, тіркес ретінде берілгендері де) «Қазақ лексикасындағы жаңа 
қолданыстар» деген атпен 1983 жылы «Ғылым» баспасынан шыққан 
жұмыста тіркелген болатын. Мысалы: мұндағы ақжайма, Ақшақар, 
аскөгі (кейін: аскөк), балабақша, басқосулар, гүлтәж, жағажай, 
жаяусоқпақ, желаяқ, жолсерік, көкөніс, күйтабақ, мұзойнақ де-
гендер тіркестен барып біріккен сөзге айналған неологизмдер бол-
са, аграрлық-өнеркәсіптік бірлестік, алтын той, астам держава, 
бұқаралық информация (кейін – ақпарат) құралдары, дөңгелек стол 
(кейін – үстел), материалдық көтермелеу, шетке шығару (экс-
порт), шеттен келтіру (импорт) сияқты атаулар – бір семантикалық 
құрылым ретінде терминдік мәндегі тіркес неологизмдер. Осы әдіс 
әрі қарай да жалғасып, бұл күнде, яғни соңғы 10-15 жылдың бары-
сында бетесеп (лицевой счет), аққандылық (белокровье), ғаламшар 
(планета), нәруыз/ақуыз (белок), іссапар (командировка), сауалнама 
(анкета), орамжапырақ (капуста), тұсбағдар (компас), үйқамақ 
(домашний арест) сияқты біріккен сөздер мен бос орын (вакан-
ция), ұлғайтатын қоләйнек (лупа), сынақ-тәжірибе (эксперимент), 
сыбайлас жемқорлық (коррупция), жылжымайтын мүлік, атау-
лы көмек, сынақ алаңы, ұялы телефон, тұтыну қоржыны сияқты 
неологиялық тіркестерді таба аламыз. Демек, соңғы жылдарда тілдің 
ішкі заңдылықтарының бірі – аналитикалық тәсілдің бұрынғыдан 
күштірек жанданғаны байқалады, бұл амалдың жаңа бірліктер жасау-
да кеңінен қолданылып отырғаны көзге түседі.

Тіл дамуының ішкі мүмкіншіліктерінің тағы бірі – сөз мағынасы- 
ның кеңеюі мен тарылуы болса, мұның екеуі де неологизмдердің 
жасалуында кеңінен болмағанмен, орын алып келеді. Айталық, ашу-
лар (ұлы географиялық ашулар) сөзінің нақты қимылдық мағынасы 
(есікті ашу, терезені ашу дегендегі сияқты) кеңейіп, дерексізденіп, 
«жалпы жаңалық ашу» деген ұғымды атауға жұмсала бастады. 1985 
жылғы тіркеуде бұл термин ашылым болып туынды тұлға ретінде 
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көрсетілген болатын. Бірлік сөзінің мағыналық қозғалысы тіпті 
қызық: бұл сөздің негізгі мағынасы – нәрсенің біреу екендігін (мы-
салы, Алланың бірлігі, барлығы) атайтын дерексіз ұғымдағы сөз, 
екінші мағынасы – «бір мақсатты, бір идеяны көздеушілердің іс-
қарекеті» (ауызбірлік, «бірлік болмай тірлік болмайды» дегенге көңіл 
аударыңыз), енді осы екі мағына әрі қарай кеңейіп, «тұтас дүниенің 
(нәрсенің, заттың т.т) құрамды бөлігі», мысалы, лексикалық бірлік – 
единица – сөз, жылу (физика термині), тозаң (радиациялық тозаң 
дегендегі), сұлба (география, геометрия термині), жылыстау (ми-
грация), алап («өңір» мағынасында: Сырдария алабы), нысан (объ-
ект), мұзбасу кезеңі деген сөздердің жаңалығы – мағыналарының 
кеңеюінде, бұрынғы мағыналарынан тыс екі-үш тың, көбінесе 
терминдік мағынада жұмсалуында.

Тіл дамуының ішкі заңдылықтарының және бірі – ықшамдау, 
үйлестіру, үнем немесе үнемдеу заңдары екендігі жоғарыда аталды. 
Бұған сөздің тұлғасын ықшамдау, мағынасын тұрақтандыру сияқты 
тілдің өз «қарекеттері» жататыны мәлім. Бұның көрінісі алдыңғы екі 
құбылысқа қарағанда әлсіздеу. Сірә, сөз тіркесіндегі екі компонентті 
біріктіру арқылы жаңа бірлік жасағанда, компоненттердің біреуінің, 
кейде екеуінің де семантикалық, синтаксистік қатынастарын таны-
татын жалғау-жұрнақтарды ықшамдау) (алып тастау) тәсілі жиірек 
кездеседі. Мысалы, айнамұз («каток» мағынасындағы) неологизмі 
о баста «айнадай (жарқыраған, біртегіс, жалтыр) мұз» болса ке-
рек, бұл жерде теңеу жұрнағы қысқарған; әнұран неологизмі – 
«әнмен білдіретін ұран» (мақсат, мұрат, идея) деген тіркестің әбден 
ықшамдалған варианты; әуежай («әуеде ұшатын ұшақтар орнала-
сатын, қонатын орын-жай»), саяжай (жанға сая беретін жай, орын), 
тілашар (бейтаныс тілді үйренуге жол ашар әрекет – үйрету, оқыту, 
көрсету т.т.) Біздің ойымызша, соңғы 70-80 жылдың барысында 
жаңа сөз жасауда сөздердің семантикалық, грамматикалық құрылым 
тұрпатын бұзып, қысқарту амалы актив қолданылып келе жатқан 
сияқты.

Тәуелдік жалғаулы сөз бен алдындағы ашық, жасырын тұлғадағы 
ілік септіктегі сөздің жалғаулары түсіріліп, екеуі кірігіп (бірге, бір дем-
мен) айтылуы – қазақ тілінде бұрыннан бар табиғи заңдылықтардың 
бірі. Мысалы, келсап (келінің сабы), қаламсап (қаламның сабы), 
қаламұш (қаламның ұшы), қызойнақ (қыздардың ойыны), жолайырық 
(жолдың айырығы), көзкөрген (көздің көргені) дегендердің моделі- 
мен бірқатар тәуелділікті тіркестерді (изафеттерді) ықшамдап, яғни 
қосымшаларын қысқартып айту және жазу үрдісі бағыт ала бастаған 
сияқты. Мұның бір көрінісі жаңадан өңделіп түзіліп жатқан сөздерде 
байқалады. Мысалы, 2005 жылы шыққан 9-сыныпқа арналған био-
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логия оқулығында бұрыннан сутегі, оттегі, көміртегі деп жасалған 
химия терминдері сутек, оттек, көміртек деп изафеттік құрылысты 
(тәуелдік жалғаулы тіркес тұрпатын) алыпты. Осы сияқты соңғы 
жылдарда жиі көріне бастаған: кірепұл (кіренің пұлы), жолсерік 
(жолдың серігі), түпбейне (бір нәрсенің түбінің бейнесі – прообраз).

Тілдің өз тәртібімен ілгері жылжу процесінде сөз тудыру-
шы жұрнақтардың кейбіреулерінің активтенуі байқалады. Соңғы 
мыңжылдықтарда белгілі іс-әрекеттің субстантивтенген, яғни заттық 
(зат есімдік) атауын білдіруде ым/ -ім жұрнағы өте жиі жұмсала ба-
стады. Қазақ тілі үшін спектакльдің қойылымы, сенат мәжілісінде заң 
жобасының оқылымы, жинақ кассасындағы салым, сөзжасам, айна-
лым, ашылым, жарияланым (публикация), ауысым (смена) дегендер 
– жаңа тұлғалар, бұрын етістіктің субстантивтенген түрі көбінесе 
-у жұрнағымен берілетін: спектакльдің қойылуы, заң жобасының 
екінші рет оқылуы, жинақ кассасына ақшаның салынуы, сөз жа-
сау түрінде айтылып, жазылатын, өйткені -у жұрнағымен келген 
етістік тұлғасында заттық семантика (субстантивтену) бары есеп-
ке алынатын, бірақ оларда қимылдық мағына үзілмейтін, ал -ым 
жұрнағымен берілген сөздерде таза субстантивтік (заттық) мағына 
танылады. Демек, жұрнақтардың қызметін дәл пайдалану – тілдің 
өз сұранысы деу керек. Мұны тек -ым жұрнағының активтенуінен 
ғана емес, өзге де -гер (иегер, тәлімгер, ардагер, атомгер), -ма 
(бағдарлама, дәйектеме, кепілдеме, топтама), -ман (оралман, алар-
ман, базарман) деген жұрнақтардың да өнімді аффикске айналып 
отырғаны дәлелдейді. Бұларды жаңа сөз жасаудың мықты амалына 
айналдыру әрекетінің нәтижесінде 70-80-жылдарда көрініп, бірақ 
кейін қолданыста орнықпаған газеткер, бұйырман (заявка), бағагер 
(ценитель), дайындама (заготовка), даярлама, талдама (разработка), 
жалаугер (флагман), жариялама (репортаж), жеңіскер (чемпион), 
жоспарлама (планерка), зерттеме (разработка), киногер (кинемато-
граф), мазақтама (скетч), мақсаткер (целеустремленный), сүйермен 
(болельщик), сығымдама (слиток металла), танымгер (знаток, ма-
стер), хабаргер (әскери тыңшы, разведчик), шығарылым (выпуск) 
деген тұлғалар да жасалып, бір-екі рет баспасөз беттерінде көрініп 
немесе ұсынылып жүрді. Олардың әдеби нормаға кіре алмаған 
себептері әрқилы: бірқатарының сәттілеу варианттары қоса не кейін 
ұсынылып, солар ығыстырды, енді бірсыпырасының мағынасы 
білдірмек ұғымға сай келмеді т.т. Көрсетілген жұрнақтармен қатар 
хана, нама, наме, хат, жай сөздерінің сөз тудырушы элемент болып, 
аффикстік қызметте жұмсалуы жүйелі түрде кездесе бастады. Бұл да 
– таза лингвистикалық фактор.



381

Көрсетілген сөздер мен жаңа бірліктердің кейбіреулерінің жасалу 
уәждері экстралингвистикалық болуы мүмкін. Мысалы, сенімхат, 
әсемхат (открытка), жеделхат (телеграмма), дабылхат, дерекнама, 
өмірнама, ғарышнама, жаднама, тарихнама, сапарнама, мадақнама, 
жылыхана (оранжерея), зертхана (лаборатория), мәйітхана/өлікхана 
(морг); көшетжай (рассадник), жағажай (пляж), саяжай (дача) 
сияқты жаңа атаулардың пайда болуы сыртқы талаптарға байланы-
сты.

Лексикалық мағынасы бар сөздердің сөз тудырушы қызметке 
жүйелі түрде (бірнеше сөз қатарын түзіп) кірісуі процесс (амал) 
ретінде тілдің өзінің заңдылығы болса, бұл жолмен жаңа сөз 
жасаудың уәжі экстралингвистикалық факторлар болуы да мүмкін. 
Айталық, жылыхана, зертхана, мәйітхана, көшетжай, жағажай, 
саяжай сөздері білдіріп тұрған ұғымдар (заттар) – қазақтың тұрмыс-
тіршілігінде бұрып болмаған тың дүниелер.

Тіл-тілдің қай-қайсысында да сыртқы экстралинвистикалық 
фактор тіл дамуының ішкі өз заңдылықтарына әсер етіп, ол заңды- 
лықтардың жаңа түрлерін туғызуы немесе барларының кейбірін 
жандандыруы не әлсіретуі мүмкін. Мұны бүгінгі қазақ тілі фак- 
тілері жақсы көрсетіп отыр. Атап айтқанда, бүгінгі таңда қазақ 
лексикасының жаңа сөздермен толығу процесінде аффиксация 
(жұрнақ жалғау), сөз мағынасын ауыстыру сияқты бұрынғы тәсіл- 
дермен қоса сөз біріктіру мен бірқатар мағыналық сөздерге сөз туды-
рушы қызмет арту (сөздердің парадигматикалық класын түзу) амалда-
ры активтеніп отыр. Сөз біріктіру тәсілі әсіресе пәндік және ғылыми 
терминдерді жасауда өте-мөте көзге түседі. Бұған, мысалы, биология 
оқулықтарындағы өсімдік, аң-құс аттарының көбінің екі түбірден 
жасалып, бұрыннан біріккен сөз ретінде жазылуы дәлел (қырықаяқ, 
итбалық, қозықұйрық, қарақұс, жалбызтікен, қырықбуын). Осы 
үлгімен аң-құс, өсімдік, балық, құрт-құмырсқа сияқтылардың тұқы- 
мын, класын және басқадай классификация түрлерін атау үшін екі 
түбірдің тіркесін алып, оларды біріккен тұлға етіп терминдеу 
заңдылыққа айналды: жарғаққанаттылар, буынаяқтылар, ішек- 
қуыстылар, сүтқоректілер. Соңғы жылдарда ұсынылған нәруыз 
немесе ақуыз (белок), орамжапырақ немесе қырыққабат (капу-
ста) сияқты қазақша жаңа атаулар да екі сөзден тұратын тіркестен 
біріктіріп бір сөз жасау – бұрынырақтан келе жатқан дәстүрді әрі 
қарай жалғастыру болып танылады.

Міне, қазақ тілінде жаңа сөздердің пайда болу уәждері, себептері 
және кезеңдері, бұл кезеңдердің ең соңғысы – кейінгі 10-15 жылдағы 
сипаты осындай.
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 Жаңа сөздердің жасалу көздері

Соңғы кезеңде де қазақ тілінің лексикалық бірліктерін жасай-
тын көздер, алдымен, қазақ тілінің өз мүмкіндіктері, екінші, бөгде 
тілдер. Соңғылардың ішінде интернационалдық қор, ішінара орыс 
тілі (бұл – қазірде өте сирек), некен-саяқ өзге түркі тілдері (ұшақ, 
ақпарат, мәтін, сынып сияқты бірлі-екілі сөз түрік, ұйғыр тілдері 
қолданыстарынан алынғаны байқалады, соңғы үш сөз – араб тілінікі, 
олар бұл күнде өзге түркі тілдерінде актив қолданылып келген) 
сияқты бөгде тілдік қор болып отыр. Әсіресе ғылым мен техниканың, 
экономиканың, өндірістің соңғы онжылдығында көрінген жаңа- 
лықтарын, оның ішінде компьютерленуге, информатиканың түр- 
ленуіне қатысты сөздерді қанша қашқақтасақ та, халықаралық ортақ 
қордан алып отырмыз: компьютер және оған қатысты өзге атау-
лар дискет, файл, веб-сайт, факс, интернет, сол сияқты өзге де 
салалардағы бюджет, менеджер, акциз, тендер, инвестор, аудит, 
транш, маркетинг департаменті, фирма, компаниялар, резюме 
(өтініш жазушы адамның өзі туралы мәлімет), телекоммуникация, 
вахталық жұмыс, технология, консорциум, конденсат кен орны 
сияқты сөздер бүгінгі баспасөз беттерінен орын алды. Бұлар – бүгінгі 
қазақ тілі қазынасынан орын алған кірме деп аталатын үлкен топ. 
Бөгде тілдік кірме сөздер туралы ілгеріде айтылды.

Бұлардың бірен-саранын қазақшалау әрекеті бірер жерде көрініп 
қалады. Мысалы, жұмысқа орналасу сияқты әрекеттерде ұсыныла- 
тын резюме деген қағазды түйіндеме деп беріпті.

Ал неологизмдердің келесі тобының көзі – қазақ тілі қазынасы. 
Олардың дені жаңа ұғымдарды (қазақ мәдениеті үшін жаңа, әйтпесе 
ол ұғымдардың көбі европа халықтары мен орыстар үшін қолданыс- 
та көрінетін бірліктер ғой) қазақша атауға жатады, бірақ сан жағынан 
олар аса көп емес. Мысалы, шаруашылығымызды, қоғамдық тәртіп- 
терімізді капиталистік қарым-қатынасқа енді көшіріп жатқан қазақ- 
тар үшін жаңа болып табылатын ұғымдар мен заттардың атаула-
ры, айталық, приватизация дегенді бұрын біз білген емеспіз, оны 
қазақшалап жекешелендіру деп алдық. Сол сияқты спонсор дегенді де 
бұрын білген емеспіз, оған демеуші деген жаңа сөз алдық. Бұрынғы 
тіршілігімізде бір орында тұратын үй, өндіріс орны, мекеме жайы 
т.т. дегендердің өздері дүниеде бар болғанымен, оларды жылжы- 
майтын қор деп мүліктің иелігін анықтауда, заң істерінде, құжаттар 
жүргізуде қажет нысан ретінде атау енді туып отыр, демек, оның 
термині де (атауы да) жаңа, ол да қазақ тілінің өз мүмкіндігінен 
жасалған.

Іс-әрекеттің, заттың, құбылыстың өзі болғанмен, оның күнделікті 
қоғам өмірінде әлеуметтік-реттеушілік мән алуы, яғни жиі сөз бо-
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лып, активтене түсуі енді-енді көріне бастағандары болады. Мыса-
лы, бір нәрсені тізімге алу тәртібі жандана бастағандықтан, осы іс-
әрекеттің заттық атауы (опись) үшін тізімдеме деген жасанды тұлға 
қолданыла бастады. Бұл қатарға лездеме (бұл – бұрынырақ енгізіле 
бастаған сөз, орысша «пятиминутка» деген қарапайым атаудың 
қазақша эквиваленті), ермектеме (сконворд), абаттандыру (бла-
гоустройство) (бұл сөз көбінесе Астана сияқты қалаларға қатысты 
жиірек қолданылып жүр), әлемдік ашылулар (глобальные открытия). 
Бұлардың жаңалығы – олар білдіретін ұғымдардың (заттардың, іс-
әрекеттердің) термині болып танылатын жаңалығында, яғни ашу, 
ашылу етістігі аса кәнігі, таныс сөз, ал одан жасалған ашылулар 
тұлғасы бүгінгі адамзат болмысында, оның ішінде ғылым мен тех-
никада, жалпы таным-білімде ашылып жатқан жаңалықтар деген 
ұғымды атайды.

Тілдегі жаңа сөздердің бір көзі – орыстың өз тіліне келсек, мы-
наларды атауға болады. Бұрынырақтан келе жатқан ведомство, на-
секомдар (мұны бунақденелілер деп атаушылық бар), ось (мұны 
соңғы кезде кіндік деп атау ұсынылған, ал Х.Досмұхамедов жердің 
өз шүлдігінен айналуы деп берген), ядро, шар, станция (бұл сөз 
станса деп шала қазақшаланып жүр: егер сөздің өзіне тимей, сыртқы 
тұлғасын қазақшалау керек болса, ыстансы болу керек), тепловоз, 
паровоз, шахта (мұны да үңгі деп атауды жөн көретіндер бар) деген 
5-10 сөз болмаса, көптеген орыс тілінің сөздері, әсіресе тұрмыстық 
лексикаға жататындар (простыня, медсестра, наушник, значок, ван-
на, кнопка, варенье, печенье сияқты сөздер) бұл күнде қазақша бала-
масы жасалып, жаңа қолданыстар санын өсіріп отыр.

Қазақ тіліндегі жаңа бірліктердің тағы бір көзі – жергілікті 
ерекшеліктер деп аталатын диалектизмдер. Сан жағынан, бұлар да 
– көп емес, дегенмен қазіргі егемен, ұжым, кешен, зілзала сияқты 
бес-он сөз бұрын Қазақстанның белгілі аймақтарында жұмсалатын, 
жалпыхалықтық әдеби нормадан шеттеу тұратын сөздер болса, бұл 
күнде олар өте өнімді жұмсалатын бірліктер болып, әдеби тіл норма-
сынан орын алып отыр.

Жаңа лексикалық бірліктерге жататын сөздердің бір тобын гене- 
тикалық «жартыкеш» тұлғалар, яғни алдыңғы сыңары авиа, авто, 
аэро, кино, изо, супер, аудио, инфра, эко, пост т.б. сияқты сөзалды 
тұлғалардың қазақ сөздерімен бірігіп жасалған жаңа бірліктер 
құрайды. Бұл топ қазақ тілінің лексикалық қазынасында XX ғасыр- 
дың 30-40-жылдарынан бастап орын алған болатын, сондықтан бұлар- 
дың сөздіктерде көрсетілгендері жалпы қазақ тілі үшін жаңа тұлғалар 
болғанмен, соңғы 10-15 жылдың барысында пайда болғандары аса 
көп емес, барлары негізінен кибернетика, компьютерлену, ин-
форматика, ішінара космология салаларына қатыстылары болып 
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келеді: аудиожазбалар, посткеңестік (посткеңестік кеңістікте болып 
жатқан оқиғалар), экожүйе т.б.

Көркем әдебиетте бұл күнде де әдеттегідей (қай кезеңде болса 
да) жаңа қолданыстар орын алып жатады. Олардың дүниеге келу 
уәжі, әрине, жоғарыда аталған әр алуан атауыштық (номинативтік) 
терминдік мәндегі неологизмдерден өзгеше де болып келеді. 
Көркем әдебиет, оның ішінде поэзия жанры да өзінің сұранысына 
(қажеттілігіне) қарай жаңа тұлғаларды баспасөз беттерінен де, 
ғылыми, әлеуметтік әдебиеттерден де, ауызекі сөйлеу тілінен де алып 
қолдана береді. Егер белгілі бір ақын не жазушы суреттеп отырған 
құбылыс, зат, іс-әрекетке қатысты бірді-екілі жаңалықты қажет деп 
тапса, оны өзі жасауы да мүмкін (мысалы, Ғабит Мүсіреповтың 
«Оянған өлкесінде» шлак дегенге боқат деген қазақша балама бергені 
сияқты) немесе стильдік мақсат көздеп, әсерлі, экспрессиялық бояуы 
қанық сөз деп кейбір архаистік тұлғаларды, не жергілікті сөздерді, не 
өзге тілдік сөздерді де лексикалық жаңалық ретінде ұсынуы ықтимал.

Қысқасы, бүгінгі таңда сөздік қазынаның жаңалықтарын негізінен 
публицистикалық стильден, яғни бұқаралық ақпарат құралдары: 
баспасөз, радио, теледидар тілінен іздеу керектігі анық.

Соңғы кезеңдердегі лексикалық жаңалықтарды пайда болатын 
және еркін (жиі) жұмсалатын орындарына қарай шамамен бес-алты 
топқа бөліп талдауға болады: 1) бұқаралық ақпарат құралдарында; 2) 
ғылыми әдебиеттерде; 3) көркем әдебиетте; 4) ауызекі сөйлеу тілінде; 
5) мемлекеттік ресми және бейресми іс-қағаздарда; 6) ойын-сауық, 
спорт әлеміне қатысты хабарлар мен жазбаларда орын алатын сөздер 
мен лексикалық тіркестерде.

Әрине, бұлар – бір-бірімен ұштасып жатқан дүниелер, сондықтан 
бірінде кездесетін жаңа сөздер екінші, үшінші топтарға көшіп, 
қолданысқа түсіп жүре берулері мүмкін. Әсіресе көркем әдебиет 
ауызекі сөйлеу тіліндегі, баспасөз беттерінде кездесетін кейбір 
жаңа тұлғаларды, теледидар мен радиодан құлағы шалған тосын 
(жаңа) сөздерді әр алуан стильдік мақсатпен жұмсауға бейім тұрады. 
Өзге топтағылар да – осындай. Бірақ осы топтардың ішінде ең 
«жаңашылы» – газет-журналдар беттері мен радио, телехабарлар.

Оның үстіне негізінен баспасөз беттерінде ғана жұмсалатын, 
күнделікті сөйлеу тілінде де, әдеби тілдің өзге стильдерінің 
үлгілерінде де қолданылмайтын стереотип неологизмдер бар 
екенін баса айтуға болады. Мысалы, ақпараттық кеңістік, рухани 
кеңістік, саяси ойын, орынтақ, дискредитация (беделін түсіру деп 
қазақшаланып та жүр), ынталы топ, әкімқаралар, іскер топтар, 
кәсіби деңгей, басымдықтар сияқты жеке сөздер мен лексикалық 
тіркестер негізінен баспасөз беттерінде қолданылады. Әрине, оларды 
мұқият іріктеп жинап алып, сөз ету – алдағы ізденістеріміздің бірі 
болмақ.
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Жаңа сөздердің тақырыптық топтары

Мұны сөз еткенде, бүгінде ең жиі қолданылатындарына назар 
аударсақ, жоғарыда көрсетілгендей, жаңа сөздер көбінесе білім-
ғылым салаларына жататын терминдер болып келеді. Олардың 
ішінде нақты зат, құбылыс атаулары да, дерексіз (абстракт) ұғым 
атаулары да бар. Нақты зат атаулары көбінесе бұрын орыс сөзімен 
айтылып келген тұрмыстық лексика бірліктері, екінші топта мек-
теп пен жоғары оқу орындары оқулықтары және өзге де әдебиет 
үлгілеріндегі терминдер, олардың қазақша баламалары мен адамзат 
өміріне енді келе бастаған ғылым мен техника жаңалықтарын 
атайтын интертерминдер болып келеді (лазер, компьютер, интер-
нет, сайт, космогония т.б).

Соңғы 10-15 жылдың ішінде көрінген жаңа сөздердің қазақша- 
лары да, интертерминдер де экономикаға, финанс қатынастарына 
жататын тақырыптық топ құрайды. Қазақ баспасөзі мен ресми 
ісқағаздары тілінде бұл тақырыптағы жаңа қолданыстардың басым 
көпшілігі интертерминдер (бюджет, тендер, холдинг, маркетинг, 
менеджер, фирма, депозит, биржа, акциз, компания т.б) екендігі 
байқалады. Әрине, мағынасы дәл келіп жатса, бұл салада қазақша 
баламасы ұсынылған сөздер де жоқ емес. Мысалы, финанс сөзін 
көбінесе қаржы деп, финансист – қаржыгер, приватизация терминін 
жекешелендіру, спонсор-ды демеуші деп атау жиірек кездеседі. Жал-
пы қай тақырыпқа қатысты болса да, -изация аффиксімен келген 
сөздердің қазақша баламасын ұсынушылық бар. Бұл жұрнақпен кел-
ген сөздер дерексіз ұғым атауы болғанмен, олар белгілі бір қарекетті, 
іс-қимылды білдіреді, ал адам баласына қатысты іс-әрекетті білдіру- 
дің қай тілде болса да мүмкіндігі бар. Сондықтан жекешелендіру 
(приватизация), ғаламдану, жаһандану, тұсаукесер (презентация) 
деген необірліктердің жаттығы да, жасандылығы да сезілмейді.

Жаңа сөздерді қолданылатын орындарына қарай қалың көпші- 
лік қолданатын және бұқаралық ақпарат құралдары жиі пай-
даланатын сөздер деп топтастыруға да болады. Олардың топтары:  
1) күнделікті тұрмыста қолданылатын сөздер: күнделікті тұрмыстық 
лексика (зат, бұйым, қарапайым құрал-жабдықтар, тағам, киім-кешек 
т.т. атаулары); 2) экономика, қаржыға қатысты жаңа, байырғы ұғым 
атаулары; 3) әлеумет өміріне қатысты сөздер; 4) әдебиет пен өнер 
саласындағы жаңа ағымдарды, ұғымдарды атайтын сөздер мен бұрын 
өзге тілдік сөздермен, яғни «орысша» айтылып жүрген бірқатар 
терминдердің қазақша баламалары; 5) бүгінгі спорт, ойын, саяхат 
түрлеріне қатысты сөздер; 6) экологияға, айналадағы табиғатқа, 
оның ішінде шетжұрттық мекендердің табиғатына қатысты атау-
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лар; 7) медицина мен фармакологияға қатысты: дәрі-дәрмек аттары, 
бұл саладағы соңғы кезеңдегі дүниежүзілік жаңалықтар атаулары, 
мысалы, клон, клондау сияқты, сондай-ақ қазақтың халықтық медиц- 
инасының кейбір тұстарының жандануына қатысты амал-тәсіл, 
іс-әрекеттердің атаулары; 8) информатика, кибернетика, компьютер- 
лендіру салаларының терминдері мен іс-әрекет атаулары; 9) ғылым- 
ның күнделікті өмірге қатысты жиірек қолданылатын салаларындағы 
термин және термин емес сөздер.

Осы жерде алдағы жұмыстың бір қажетті түрін атауға болады: 
жоғарыда аталған топтарға жататын жаңа сөздердің, тіпті кейбір 
жаңа қолданыстардың, яғни әдеби нормаға еніп орнықпағандарының 
да толығырақ сөздігін түзіп, «Бүгінгі жаңа сөздер мен жаңа қол- 
даныстар» деген атпен көпшілікке ұсынылса және мұнда олардың 
қысқаша түсіндірмесі, кейбіреулерінде жақша ішінде орысша бала-
масы көрсетілгені жөн. Мүмкін мұндай сөздіктер келе-келе екі түрлі  
сипатта түзілер: бірі – жаңа сөздерді тіркеуші сөздік («фиксирую- 
щее издание», қазақша «Жаңа қолданыстар»), екіншісі – бүгінгі 
әдеби тілге енген, нормаға айналған жаңа бірліктердің сөздігі, 
«нормативный словарь», қазақша «Жаңа сөздер»). Әзірге біздің  
түзіп, жариялап жүрген басылымдарымыз – лексикалық жаңалық- 
тарды тіркеуші сөздіктер, енді осындағы неологизмдердің нормаға 
кіргендерін іріктеп, жеке сөздік етіп (мүмкін, шағындау болар) 
ұсынуымыз керек және бұнда тек қазақша неологизмдер емес, өзге 
тілдер арқылы (мысалы, орыс тілі, ал орыс тілінің өзіне ағылшын, 
неміс, француз т.б. тілдерден енген) келген интерсөздерді де қосу  
керек. Қазіргі «Жаңа қолданыстар» сөздігінде тек екінші компо- 
ненті бөгде тілдік болып келген астам держава, аудиовизуалдық 
құрылғы, бейнесалон, даңқ мемориалы сияқты тіркестер мен авто, 
авиа, аэро, кино сияқты «жарты сөздер» орын алғандарында ғана 
«орыс» немесе «интер» сөздер бар, ал толық сөз түріндегі жиі қолда- 
нылатын бөгде тілдік неологизмдерді де «Жаңа сөздер» сөздігінде 
беру қажет.

Жаңа сөздердің бұқаралық ақпарат құралдарындағы, 
оның ішінде күнделікті газет беттеріндегі көрінісі

Кейбір газет редакциялары әдеби тіл нормасында едәуір орнық- 
қан кірме сөздердің де көбін қазақшалап беруге кей-кейде бой ұрып 
отырады. Мысалы: «Ана тілі» газеті біраз уақыт редактор сөзін 
сарашы деп жазып келді. Сондай-ақ газет беттерінен әулетесім 
(фамилия), үнқағаз (газет), үналғы (магнитофон), төлқұжат (па-
спорт), жеңіскер (чемпион) деген сөздерді қолдануға ұмтылып келді. 
Кейбіреулер съезд/ сиез дегенді құрал, резиденция дегенді тұғыр, 
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проблема дегенді тауқымет, догма-ны сіреспе, спрос дегенді әжет, 
гардероб-ты адалбақан, тіпті дивизия, полк, офицер сияқты әскери 
атауларды да қазақтың байырғы әскери лексикасымен ауыстырсақ 
деген ұсыныстарын да баспасөз беттерінде білдіріп келді. Әрине, 
әрекеттің өзін жазғыруға мүлде болмайды, жаңа сөздерді ұсыну- 
шылардың пейілі дұрыс, әңгіме – тек қазақша баламалардың қазақ 
тілінің құрылымдық жүйесіне олардың мағыналық-тұлғалық тұр- 
ғыдан сай келмей жататындығында. Сол себептен де көптеген 
ұсыныстар тәжірибеде жүзеге аспай жатады. Тілдің өзі де, оны пай-
даланушылар да тым талғампаз: басы артық әлементтерді де, уәжсіз 
қосамжарлықты да, семантикалық кереғарлықты да көтермейді. Тіл 
де өзінің ішкі табиғи заңдылықтарын бұзбауға күш салады. Мысалы, 
гуманитарлық пәндер дегенді ізгілік пәндері немесе қайырымдылық, 
мархабаттылық пәндері деген ұсыныстар болғанмен, оны гума- 
нитарлық пәндер деп қалдырған-ды, дипломатиялық қарым-қаты- 
настар дегенді мәмлегерлік қарым-қатынастар деп аударып, 
«қазақшалау» дұрыс емес дегенді зерделі, тәжірибелі аудармашы, 
жазушы Кеңес Юсупов баспасөз бетінде (Егемен Қазақстан, 2001, 3 
мамыр) дұрыс көрсеткен болатын. Мұнда сауатты уәжді пікірлерде 
газет беттері мен конференция-жиындарда батыл айтылып келеді. 
Өйткені тілді жаңа сөздермен байытуға күш салатын да, қолайсыз, жа-
рамсыз тұлғаларды қолданып қателіктер жіберетіндер де – күнделікті 
баспасөз орындары. Неологизмдердің бұл каналындағы жарамды-
жарамсыз қолданыстарды қадағалап отыру – тек тіл мамандарының 
ғана емес, ана тілінің бары мен барысына, бүгінгісі мен болашағына 
немқұрайды қарай алмайтын әркімнің де борышы екендігі даусыз.

Бұл күндерде, әділін айтсақ, басты-басты республикалық, облыс- 
тық газеттер жариялап жатқан материалдарының тілін түсінікті, 
әсерлі, қалыпты етіп ұсынады (баспасөз стилінің міндеті де – осы), ал 
кейбір «беделді» деген газет-журналдардың неологизмдерді ұсынуға 
келгенде шектен тыс кететіндіктері, әрбір редакция мүшелері мен 
мақала авторларының «шығармашылық» таланты өршіп кететіндігі 
де айтарлықтай байқалады. Бұлардың ниеттері түзу болғанмен, «тіл» 
деген ғаламда норма, дәстүр, шек, саты, сөз мәдениеті дегендердің 
бар екендігін де естен шығармау керек.

Бүгінгі неологизмдердің көп және жиі қолданылатын орнына 
қарай екінші тобы деп таза ғылым мен техникаға қатысты әде- 
биет саласын атау керек. Бұл саладағы жаңа сөздер ғылыми еңбек- 
терде, жоғары оқу орындарына арналған әдебиеттерде, ғылымның 
әр саласының терминологиялық сөздіктерінде беріледі. Алдыңғы 
аталған салалардағы неологиялық бірліктер көпшілікқолды болса, 
соңғы топтағылар қолданылу аясы шектеулі арнаулы болып келеді. 
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Алдыңғы топта қазақша жаңа сөздер көбірек орын алса, соңғы 
топтағы жаңалықтар белгілі бір ғылым саласында пайда болған 
интернационалдық сөздер болып келеді.

Бұл – көпшілікке түсінікті түрде көп сөз болып келе жатқан 
әңгіме. Тек бүгінгі қазақ тілінде ғана емес, көптеген тілдерге ортақ 
құбылыс. Мысалы, орыс тілінде таза ғылыми терминдердің 70-80 
пайызы интерсөздер екен.

Тілдегі жаңалықтардың жасалу жолдары

Неологиялық бірліктердің тұлғалық көріністерін сөз еткен еңбек- 
тер баршылық. Бұл тақырып тек неологизмдерге ғана қатысты 
емес, жалпы тіл білімінің, «сөзжасам» тармағы бойынша тіл-тілдің 
қай-қайсысында кеңінен зерттеліп келе жатқаны мәлім. Жаңа 
қолданыстар, жаңа сөздер туралы таным-білімнің, жоғарыда ай-
тылды, бір ұшы «сөзжасамға», екінші қыры «номинация» тараула-
рына қатысты болғандықтан, неологизмдердің морфологиялық түр-
тұрпаты, яғни жасалу жолдары – қазақ тіл білімінде де әбден тал-
данып зерттелген сала. Сондықтан бұл жұмыста соңғы 10-15 жыл 
барысындағы лексикалық жаңалықтардың жасалуында активтенген 
ең өнімді тәсілдер мен енді тұрақтана бастаған жаңа амал-тәсілдер 
сөз болады.

Әрине, сөзжасам саласында едәуір тұрақты (барлық кезеңде орын 
алған), көптеген тілдерге тән (ортақ) универсал болатындығына 
қарамастан, бұл салада да әр тілдің даму барысында және оның әр  
кезеңінде жаңалықтар, өзгерістер болып жататынын жоққа шығар- 
майды. Бұл орайда экстралингвистикалық фактор да (әлеуметтік 
сұраныс, өзге тілдердің әсері, аударма ісі) орын алады.

Жаңа бірліктердің жасалу тәсілдерін, тұлғалық бітімі морфоло- 
гиялық тұрпатын сөз етуге көшпес бұрын бұл фактілерді талдаудың 
мынадай тұстарына көңіл аудару керек болады: 1) қолданыста 
жүрген байырғы сөздердің мағынасын ауыстырып (кеңейтіп неме-
се қосымша жаңа мағына үстеп), неологиялық бірлік жасау үшін 
ол сөздің семантикалық кеңістігіне қатты назар аудару керек; 2) 
жаңа сөз жасауда кейбір жұрнақтардың, бірді-екілі тұста көптік 
жалғауының қызметі активтенетіні көрсетілуі тиіс; 3) лексикалық, 
кейде фразеологиялық тіркес құрайтын екі сөздің бірігуі, қосарлануы, 
бірнеше сөздің қысқарып (ықшамдалып) бір тұтастық жасауы; 4) 
неологиялық бірліктердің аналитикалық тәсілмен жасалған түрлері 
– сөз тіркестері; 5) кірме сөздердің тілдегі неологизмдер болып сана-
латын топтарының тұлғалық көрінісі; 6) экспрессия уәжімен пайда 
болатын неологиялық бірліктердің жасалу амалдары.
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Қазақ тілінің соңғы 10-15 жыл барысындағы жаңа бірліктермен 
толығу процесін талдағанда көзге түсетін құбылыс – ол неологизм- 
дердің жеке сөздердің семантикалық трансформациялануы арқылы 
көбірек жасалғандығы, яғни қолданыста бар сөздердің мағына үстеуі 
(мағына кеңейтуі не тарылтуы), жаңа мағыналық реңктер (сема-
лар) қосуы бұл күнде біршама өнімді амалдардың қатарында тұр. 
Әрине, бұл тәсіл қазіргіден көп бұрын жанданғаны мәлім. Әсіресе 
XX ғасырдың басынан бастап қоғам өмірінің көптеген саяси, мәдени, 
рухани, әкімшілік, тіпті экономикалық тұрмыс-тіршілігіне қатысты 
жаңа ұғым, кейбір жаңа зат атаулары сауатсыздықты жою үшін осы 
тәсілмен дүниеге келді. Күрес (тап күресі), тартыс (тап тартысы), 
жарыс (социалистік жарыс) дегендерден бастап, мыңдаған байырғы 
сөз бұрынғы мағынасында да, жаңа семантикалық реңктермен де 
қолданылып кетті.

Тіл дамуының бүгінгі заман кезеңі – жаңа технологияның, мол 
информатиканың, адамзат ақыл-ойы жеткізген ғылым салаларының 
ерекше дамып отырған шағы. Сондықтан тек жаңа зат атаулары 
ғана емес, жаңа ұғым атаулары да тіл-тілдің қай-қайсысында да мо-
лынан пайда болып жатқаны – мыңдаған жаңа тілдік бірліктің де 
дүниеге келуіне себептер болды. Бұлардың көбі сөздің семантикалық 
қозғалысын, яғни семантикалық компрессия – мағынасының та-
рылуы, метонимиялық өзгерісі т.т. сияқты семантикалық дерива-
ция құбылыстарын күшейтті. Мысалы, бұл күнде жиі қолданылып 
жүрген дара (особь), обыр, пәле (рак), сауал (запрос), үрдіс (процесс, 
тенденция), кежеуіл (телохранитель), әлеует (потенциал), нысан 
(объект), бопса (шантаж), сұхбат (интервью) сияқты неологизмдерді 
жеке-жеке талдап түсіндірсек. Соңғы кезеңдерде жиі сөз болып 
жүрген аса қатерлі аурудың орысша рак деп жүрген жалпы атауы 
бұрын қазақша жоқ болатын. Оның қылтамақ сияқты жеке бір түрі 
ғана аталатын. Ал рак кеселі тек ас қорыту жолдарында ғана емес, 
адам ағзасының барлық мүшесінде орын алады, демек, қазақша жал-
пы атау керек. Сондықтан оны бірде обыр деп, келесі бір сөздіктерде 
пәле деп жеке тұлғалармен атаса, енді бір қолданыстарда қатерлі ісік 
деген тіркеспен атап келеді. Мағына жағынан келгенде, қатерлі ісік 
деген аналитикалық амалдың семантикалық үйлесімділігі ұтымды, 
яғни ауру түрін дәлірек атайды, бірақ әрбір затты, құбылысты, 
қимылды бір сөзбен (тұлғамен) беру – терминжасамның басты 
шарттарының бірі. Демек, бұрынғы обыр, пәле деген жалпы ұғымды 
білдіретін жай сөздерді медициналық термин ретінде ұсыну үшін 
бұларды семантикалық құбылысқа түсіру қажет болып тұр. Обыр 
мен пәле сөздері де термин ретінде әлі әбден орныққан жоқ. Обыр 
сөзінің осы көзге дейінгі сөздіктерде көрсетілген мағынасы «көзі 
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тоймайтын ашқарақ, қомағай, жебір» дегенді білдіреді екен. Сөздің 
семантикалық өрісіндегі «жапырып жалмай беретін» деген семасын 
(мағыналық реңкін) пайдаланып, адам ағзасын бүлдіруде «қомағай, 
жалмап жұтатын» (өлімге ұшырататын) аурудың аты ретінде 
жұмсалғанда семантикалық трансформация құбылысы жүзеге асып 
тұр. Ал пәле атауы нақты терминдік атаудан гөрі экспрессивтік атауға 
жақын («пәле болып жабысқан науқас»), бұл сөздің мағыналық күші 
әлдеқайда әлсіз.

Тағы бір-екі талдау жасасақ. Бұл күндерде парламент отырыста-
рында депутаттардың үкіметке немесе жеке министрлерге, жауапты 
адамдарға белгілі бір проблемалар жөнінде сұрақтар қойып, жауап 
қайтаруды, мәселенің мән-жайын түсіндіруді талап етеді. Демек, 
бұл қойылатын сұрақтардың ресми термині – атауы болу керек. 
Мұндай атауға қазақтың бір сөзі сұрау дегеннің синонимі – сауал сөзі 
алынған. Сауал сөзінің кәнігі семантикалық ауқымы сәл кеңейтіліп, 
ресми саяси реңк үстеліп, неологиялық бірлік жасалып тұр. Дәл 
осындай семантикалық-неологиялық трансформация сұхбат сөзінде 
көрінеді. «Әңгіме-дүкен құрған жай отырыс, жиын» мағынасында 
ғана жұмсалатын сұқбат/сұхбат сөзін «баспасөзде, радио мен теле-
видениеде хабарлау үшін сұрақ-жауап түрінде жүргізілген әңгіме» 
деген мағына беретін орыс тіліне ағылшын тілінен алынғап интер-
вью терминінің баламасы ретінде ұсынылып жүр. Бұл сөз бұдан 
20-30 жыл бұрынғы неологизм деуге де болады, бірақ жиірек 
қолданылып, ресми термин ретінде тұрақталған кезең – соңғы 15-20 
жыл деп айтуға болады. Өйткені соңғы онжылдықтарда ресми әңгіме-
дүкеннің жиірек орын алуы қоғам өмірінде ауызша тілдің әлеуметтік 
қызметінің арта түсуіне де байланысты деуге болады.

Сөйтіп, аса жиі болмағанмен, сөз мағынасының семантикалық 
ауқымынан жаңа бірліктер жасаудың ретін табу – бүгінгі неологияның 
қажетті амалдарының бірінен көрінеді.

Екінші кезекте тұрған деп аффиксация амалын атау қажет. 
Әрине, бұл деривациялық құбылыс – жаңа лексикалық бірліктер 
жасауда қашанда да көрнекті орында. Бірақ әр кезеңде белгілі бір 
жұрнақтардың қызметі артады, кейбірі өте сирек көрінеді.

Бұл жерде сөз болып отырған кезеңде жаңа бірліктер жасауда 
кездесетін барлық жұрнақтарды түгендеп шықпай, аса жиі қолда- 
нылғандарын атауға болады. Олар: -ым/-ім (оқылым, қойылым); -ма/-
ме, -па/-пе) (сынама – проба, тежеме – тормоз, нұсқама – стрелка), 
-гер (баспагер, бітімгерлер, мерейгер) жұрнақтары.

-ым/-ім жұрнағы – етістіктен есім тудыратын аффикс, ал оның 
жандануына қимыл атауынан есім атауын жасау қажеттігі себепкер 
болды. Айталық, оқылу сөзі қимылды атайды, ал есім оқылым – осы 
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қимылдың субстантивтенуі, әрекеттің заттық атауы, бұл неологизм 
парламент сияқты ресми орындарда белгілі бір заңның жобасын 
қабылдау үшін оның мәтіні оқылады, осы іс-әрекеттің заттық аталуы 
оқылым болмақ. Бұрын мұндай морфологиялық трансформацияны 
тұйық етістік тұлғасы – -у жұрнақты пайдаланылушы еді. Бұл тұлғада 
да қимыл мағынасы (семасы) сақталатындықтан, енді номинация 
заңы бойынша әрбір зат, қимыл, сын өз атымен бөлек аталу талабы 
туып отыр, сондықтан «пәлен деген заң жобасы бірінші оқылуында 
қабылданды» демей, «бірінші оқылымда қабылданды» деп мәлімдеу 
ресми-кеңсе тілі стилін (нормасын) сақтау болмақ.

Осы үлгіде соңғы жылдарда баспасөз беттерінде орын алған 
жөнелтім –«тауарды бір жерден, айталық, зауыттан немесе басқа бір 
елден екінші жерге жөнелту» деген жұмыстың (актінің) атауы (орыс-
ша – отправка); ұшырылым (орысша – запуск ракеты), өтінім – за-
явка, түсім – поступление, тіркелім – прописка, ауысым – смена, 
шығарылым – выпуск, сайланым – созыв (парламент сайланымы), 
өткізілім – реализация, тізілім – реестр, қойылым – постановка.

Жаңа сөз жасауда көбірек қолданылып жүрген жұрнақтардың 
тағы біреуі – -ма/-ме,-па/-пе жұрнағы. Бұл да етістіктерге жалғанып, 
қимылдың есімге айналған мағынасын білдіреді: сараптама – экспер-
тиза, іріктеме – сорт, тізімдеме – опись, тәртіптеме – распорядок, 
хаттама – протокол, түйіндеме – резюме, ермектеме – сканворд, 
сынама – проба, тежеме – тормоз т.б. Соңғы көрсетілген жұрнақ зат 
есімнен -та/-те жұрнағы арқылы жасалған етістіктерден қайтадан зат 
есім жасайды (сарап+та+ма, тізім+де+ме). Қайыра жасалған сөзде 
алғашқы түбірдің семантикалық мәні сақталады, бірақ заттық атауы 
өзге болады.

Кейбір техникалық құрал-сайман, әртүрлі зат атаулары үшін 
күні бүгінге дейін енжарлау (пассив) жұмсалып келген кейбір 
жұрнақтарды жалғап, жаңа номинативтік бірлік жасау әрекеті көріне 
бастады. Мысалы, көбінесе орысша болт деп аталып жүрген зат-
ты бұран деп ұсыну, броня дегенді берен деп, қазақша атауды жөн 
көру етістіктен есім тудыратын байырғы -ын/ -ін жұрнағын іске қосу 
болып табылады. Сол сияқты воронка, вставка деген техникалық 
атауларға құйғы, салғы деген жаңа сөздерді телуде де етістіктен (құй, 
сал) зат есім, яғни құрал-жабдықтың немесе олардың бөліктерінің 
атына неологизмдер берілсе, бұл жерде осы қызметті атқарып келген 
(шалғы, үзеңгі) байырғы -ғы/ -гі жұрнағы алға тартылған. Ал бұл ата-
улар үшін жаңа тұлғалардың қажеттігі – оларды білдіретін заттардың 
бұрын қазақ тіршілігінде болмағандығы, жаңа шаруашылық түрлері, 
жаңа құрал-жабдықтар, құрал-саймандар немесе олардың жеке де-
тальдары пайда болып, атаулары орыс тілі арқылы танылғандығында, 
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демек, бұл жерде бүгінгі қазақ тілінің неологиялық дүниесінде бөгде 
тілдің белгілі бір орны болғандығы көрінеді.

Адамның кәсібін, сипатын білдіретін жұрнақтардың ішінде -гер,-
кер жұрнағы активтенгені байқалады. Мысалы, баспагер – издатель, 
атомгер – атомщик, бітімгер – миротворец, мерейгер – юбиляр, сая-
саткер – политолог, қаскер – браконьер, ғарышкер – космонавт.

XX ғасырдың 70-80 жылдарында -ман аффиксін жандандыру 
әрекеті байқалды. Мысалы, XX ғасырдың 50-жылдарында пайда 
болып, бірте-бірте қалыптасқан оқырман, көрермен сөздерінің жа-
салу уәжі өмірде жиі кездесетін екі түрлі мағынаны ажыратып атау 
қажеттігі туғанына байланысты. Мектепте оқитын шәкірттерді жал-
пы кітап, газет оқитындардан айырып атау керек болды. Бұған, сөз 
жоқ, орыс тілінің аударма әдебиетінің қолданыстары да әсеріп тигізді: 
мектеп оқушысы (орысша – ученик) оқушы тұлғасымен, ал жалпы 
бірдеңе оқитын адамды (орысша – читатель) одан бөлекше атау ке-
рек болды. Тіл маманы – Әділ Ермеков 50-жылдардың басында бұған 
оқырман тұлғасын ұсынды. Ал бұл – қазақ тілінің семантикалық-
морфологиялық нормасына сәйкеспейтін жаңа туынды, өйткені 
-ман жұрнағы келер шақ есімше тұлғасына жалғанып, әлі болмаған, 
бірақ енді-енді орындалуға жақын келген қимылды білдіреді. Мыса-
лы, жыларман болу – әлі жылаған жоқ, бірақ жылауға жақын келу, 
«көшерменде – жұрт жаман, тастарманда – қатын жаман» деген 
мәтелде жаман болған ауыл жұрты әлі тасталынған жоқ, енді-енді 
тасталмақ, қатын да – солай: оны күйеуі әлі тастаған жоқ, тастамақ 
болып жүрген қатын. Оқырман «әлі бір нәрсені оқуға кіріскен жоқ, 
енді-енді кіріспек адам» дегенді білдірсе керек еді, бірақ ол жалпы 
бір нәрсені – «кітапты, газетті, әйтеуір жазылған дүниені оқитын де-
ген мағына» үшін алынған. Бірақ бұл неологизм қолданысқа түсіп, 
сіңісіп кетті, себебі бұл мағынаны беретін өзге оңтайлы атау болмады, 
ал ученик пен читательді айырып атау қажет болды. Бұл қолданыс 
дағдыға айналды, ал тіл тәжірибесінде дағды – күшті фактор.

Енді оралман (репатриант) термині тек семантикалық емес, таза 
морфологиялық нормаға да жанаспайтын туынды болып шықты: 
-ман жұрнағы етістіктің негізіне (орал-) тікелей жалғанып тұр, мұнда 
келер шақ есімшедегідей не шақтық мағына жоқ, не қимыл-әрекеттің 
орындау-орындамау мүмкіндігін таныту қызметі жоқ. Лингвист емес 
адам мұны тіпті Еуропа тілдеріндегідей адамға қатысты жұмсалатын 
-ман аффиксі деп ойлауы мүмкін. Ал қазақ тілінде -ман жұрнағы 
мұндай қызмет атқармайды (тастарманда жұрт жаман – тастала-
тын адам емес қой). Осы жұрнақты активтендіріп сатарман (сату-
шы), бұйырман (заявка), аларман (сатып алушы) деген тұлғаларды 
ұсынушылық орын алды.
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Зерттеліп отырған кезеңде жаңа сөз жасауда әсіресе көзге 
түсетін амалдың бірі – хана, жай, хат, нама/наме, аңы, сөз, май, 
тану деген толық мәнді лексикалық бірліктердің жаңа сөз жасай-
тын жұрнақтардың қызметін атқарушы элементтерге айнала ба-
стауы. Бұл сөздер өзге түбірлерге жалғанып, әрқайсысы өздерінде 
бар семантикалық реңктерінің бірін сақтап, неологизм жасайды. 
Мысалы, хат сөзі бұл құрылымдарда өзінің тіке номинативтік 
мағынасынан айрылып, жалпы жазылған дүниенің бір түрін атауға 
көмектеседі. Айталық, баянхат (рапорт), қолдаухат (рекоменда-
ция), үндеухат (воззвание), әсемхат, ашықхат (открытка), жедел-
хат (телеграмма), бақұлхат (завещание), нұсқаухат (инструкция) 
деген ондаған жаңа туындыда хат сөзі белгілі бір жазба дүние ата-
уын білдіретін аффиксоидқа айналып тұр. Көрсетілген өзге сөздер 
де осындай: өздерінің нақты лексикалық мағыналарынан айрылып, 
бірақ бір семасын (мағыналық реңкін) сақтап, жаңа сөз жасайды. 
Бұлардың ішінде әсіресе -хана: зертхана (лаборатория), перзент-
хана (жас сәбилерді тәрбиелейтін орын), бұзаухана (бұзауларды 
ұстайтын қора), мәйітхана (морг); -нама/-наме: текнама (генео-
логия), рұқсатнама (виза), заңнама (законодательство), ғұмырнама 
(мемуар), қазанама (некролог) т.б.

Кейінгі кезеңдерде осындай аффикстік қызмет атқарушы ретінде 
-сөз: тосынсөз (окказионализм), дәйексөз (цитата), көсемсөз, кеспесөз; 
-ақы (жәрдемақы, жамбасақы) сияқты бірліктер де жандана түсті. 
Осы қызметте бұрынырақ -тану (жаратылыстану, тілтану), 
-аралық (ауданаралық, халықаралық) сияқты бірді-екілі сөз көріне 
түскен болатын. Бұл сөздерді біз сөз-жұрнақтар немесе аффиксо-
идтар деп атадық. Әрине, олар – толыққанды жұрнақтар емес, бірақ 
бойларындағы семалардың (мағыналық реңктерінің) біреуін сақтап, 
жаңа зат, ұғым атауларын жасауға қатысып, аффикстің қызметін 
атқарып тұр. Бұл тәсіл, сірә, алдағы уақытта көлемін (бірліктер санын) 
өсіре түсуі мүмкін. Өйткені бұған өсімдіктер мен жан-жануарлардың 
атауын жасауда қолданылып келген модель үлгі болып тұр. Айталық, 
қарақұс, аққұс, қараторғай, суықторғай, аққоян, орқоян дегендер-
де құс, торғай, қоян; тарақбалық, қылышбалық, ақбалық деген-
дерде балық сөздері негізгі семантикалық тірек сөз болғанымен, 
олар алдындағы сөздерді жетекке алып, жеке-жеке атаулар жасап 
тұр. Бұл жерде біріккен екі сөздің соңғысы аффикс іспеттес неме-
се алдыңғы префикс тәрізді қызметте тұр деуге болады. Бұл сияқты 
ұялас сөздерді біріккен сөздер ретінде қосып жазу нормасы бел алып 
келеді. Айталық, қазақ тілінің орфографиялық сөздігінің 2005 жылы 
жарық көрген соңғы басылымында екінші компоненті (құрамдас 
бөлігі) тас болып келетін бірнеше сөз қосылып жазылып, біртұтас 
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тұлға (бір сөз) ретінде ұсынылды: қойтас, малтатас, жақпартас, 
үйтас деген сөздердің біріккен тұлға ретінде ұсынылуы тас сөзінің 
аффиксоид қызметін атқарып тұрғанын көрсету деуге болады. 
Бұлардың ішінде соңғы кезеңнің неологизмдері де бар: құйматас 
(бетон), гіртас (гири).

Бірді-екілі сөздің аффиксоитар ғана емес, сөз алдынан келетін 
префиксоидтің қызметіне ұқсас келетін тұстар да бар. Мысалы, 
ойтүрткі, ойтамызық, ойтолғам сөздерінде ой сөзі, түпсана (под-
сознание), түпдерек (источник), түпнұсқа (оригинал), түптұлға 
(прототип) деген терминдердегі түп тұлғасы жаңа сөз жасайтын 
префикс қызметін атқарып тұрған сияқты. Әрине, бұл сөздердің таза 
жұрнақтардан айырмасы үлкен, әсіресе семантикалық сипаттары екі 
бөлек. Соңғы 10-15 жылдың барысында тас сөзімен жасалған жаңа 
сөз жоқ. Тек бұрын бөлек жазылып келгендерінің біріктіріп берілуін 
лексика-орфограммалық жаңалық деуге болар. 

Жұрнақ жалғау арқылы жаңа сөз жасау бүгінде де күшін жой-
майды, керісінше, толық мағыналы сөздерге сөз тудырушы қызмет 
жүктеліп, олар семантикалық-морфологиялық жаңа статусқа ие 
болып отыр, яғни оларды тілдің өзі жұрнақ тақылетті бірлік, ал 
бір терминмен атағымыз келсе аффиксоид деген сияқты қалыпқа 
түсіріп отыр. Бұл – қазақ неологиясындағы соңғы кезеңдерде бел 
алған жаңа құбылыс. Соңғы кезеңдерді аударма әдебиеттің әсерімен 
көптіктің қосымшасын жалғау арқылы жаңа сөз жасау да орын алып 
жүр. Мысалы ашылулар (әлемдік ашылулар – мировые открытия), 
басымдықтар, бітімгерлер. Бұл әдіс термин жасауда қолданылады 
(сүтқоректілер, буынаяқтылар, жарғаққанаттылар), бірақ аса 
өнімді емес.

Өткен алғашқы онжылдықтардағыдай, соңғы 10-15 жылғы қазақ 
тілінің болмысында жаңа сөз тудырудың ең бір өнімді актив түрі сөз 
біріктіру болып отыр. Дербес мағыналы екі (өте сирек – үш) сөзді 
біріктіріп, жаңа ұғым, жаңа зат атауын жасау амалы қашан да, әсіресе 
соңғы 70-80 жыл барысында кеңінен қолданылып келді. Бұған қазіргі 
жазу жүйеміздің емле ережелері де (қосып жазу) себепкер болды. 
Грамматикада «біріккен сөз» деген статусы бар тұлғалар бір мағына 
беретін дербес лексикалық бірлік ретінде әр алуан сөздіктердің 
сөзтізбесіне (реестрге) шығарылып тіркелетін болды. Жаңа сөз 
жасаудың бұл амалына қатысты көңіл аударатын бір-екі тұсын сөз 
етуге болады. Ол – нөлдік морфемалардың бірігу арқылы жаңа 
бірліктердің пайда болуы. Нөлдік морфемалардың бірігуі – олардың 
бірігуінің, кейде екеуінің де қосымшаларын түсіріп қолданылуы. 
Бұл әдісті ықшамдау тәсілі деп те қарауға болады. Бұл әдіс қазақ 
тілінде ежелден бар болатын балтасап (балта+ның саб+ы), қаламұш 
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(қаламның ұшы, яғни ұшы бар қалам), кейін XX ғасыр туындыла-
ры кәсіподақ (кәсіп+ші+лер+дің одағ+ы), қаламақы (қалам+ы+ның, 
яғни қаламмен жазғанының ақы+сы), шегара (бір нәрсенің, айталық, 
мемлекет жерінің шек+тері+і+нің ара+сы) т.т. Соңғы онжылдықтарда 
жиі қолданыла бастаған субұрқақ (су+дың бұрқақ+тап атылуы), 
бағдаршам (бағдар көрсететін, яғни бағдарлайтын шам), демеуқаржы 
(дотация, демейтін қаржы), балабақша (балалардың бақшасы), 
мұражай (мұра+лар сақталатын жай-орын).

Бұл тәсілдің едәуір жандануына орфографиялық ережелерді тал-
дап-танитындар мен емле сөздіктерін түзушілер көңіл аударды. Нөлдік 
тұлғаларда біріккен сөздер деп изафеттік құрылыстар сөздердің ілік 
септігі мен тәуелдік жалғауын түсіріп айтылуы (жымдасуы) жатады. 
Сондай-ақ өзге де аналитикалық бірліктер де нөлдік морфемалардың 
бірігуіне бара алады. Тәуелдік семантикасының көрсеткіштері (-ның, 
-ы) түсіріліп айтылуы немесе өзге де қосымшалар түсіріліп бірігуі 
тілдің ішкі даму заңдылықтарының бірі – ықшамдау тәсіліне барып 
тіреледі. Бұл тіл білімінде атаудың нақтылана түсуі (актуализация но-
минация) деп аталады.

Біздің байқауымызша, бұл амал да келешекте жандана түсетін 
сияқты. Сондай-ақ фразеологиялық тіркес іспетті келетін бірліктердің 
де жаңа мағына беретін тұтас бір сөз ретінде қалыптасуы да бел алып 
келеді. Мысалы, соңғы жылдарда жаңа шыққан туындыны ресми, 
салтанатты түрде атап, жұртшылыққа таныстыру үрдісі етек ала 
бастады, ол орыс тілінде презентация деп интертерминмен атал-
са, қазақша бейнелі фразеологизмнен жасалған тұсаукесер сөзі 
эквиваленті болып отыр. Жазалы адамды тексеріс біткенше түрмеге 
отырғызбай, үйінде отыруын талап ету орысша домашний арест 
деп құранды тіркеспен келген термин болса, қазақша үйқамақ деген 
біріккен бір сөзбен атау ұсынылып жүр, ал Қытай қазақтары мұны 
тіпті бейнелі тіркеспен мырзақамақ деп атапты. Мемлекеттік табы-
сты өндірістің бір ғана түріне сүйене берудің жемісті емес екендігін 
айту үшін баспасөзде сыңаржақ экономика деген сөздер пайдаланса, 
оны баспасөздің біреуінің бетінде мұнайжақ экономика деп атапты. 
Соңғы атау – әрине, ресми, кәнігі термин емес, бірақ публицисти-
ка стилінде орын алатын жаңа қолданыстардың бірі болып таныла-
ды. Ұлтаралық мәселе сөз болатын жерлерде баспасөзде қазақтар 
дегенді қаракөздер деп бейнелеп атау да – неологиялық қолданыс.

Жеке сөздердің бірігуі арқылы жасалған неологизмдердің біраз 
тобы суреттеме немесе экспрессивтік тіркестерден жасалған болып 
келеді. Мысалы, белгілі бір ресми әкімшілік орындарын орынтақ 
деп атау соңғы жылдары пайда болды, мұнда орын – жай нейтрал 
мәнді сөз де, тақ – хан, «патша, император отыратын орын» деген 
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жоғарылықты, әкімшілікті, әміршілдікті меңзейтін семантикалық 
реңкі (семасы) бар сөз, демек, атау көбінесе әңгіме сынау, наразы болу 
эмоциясымен айтылған кезде орын алады. Қазақ елінің тәуелсіздік 
алып, бірінші Президенті сайланып, еліне тән рәміздері пайда болған 
күннен бастап қолданыла бастаған Елбасы сияқты жаңасөз ресми 
терминнің экспрессивті сипаты күшті екінші метафоралық атауы 
болғаны даусыз. Елбасы неологизмі осы мәнде, яғни Президент 
терминінің бейресми суреттеме баламасы – экспрессоид болып 
қолданылып жүр.

Бұл күнде елтаңба, әнұран, тәттідәм, ойтолғам, ойтүрткі, 
тұсаукесер сияқты жиі қолданылатын неологизмдер сөз біріктіру 
арқылы жаңа ұғым, зат атауларын жасайтын амалдың күшейе 
түсетіндігінің дәлелі деуге болады.

Неологиялық тәсілдердің келесі түрі – сөз қысқарту амалы. Бұл 
– қазақ тілінде орыс тілінің тікелей ықпалымен пайда болған амал, 
дәлірек айтсақ, таза калька құбылысының көрінісі. Бүл тәсіл күні 
кешеге дейін қазақ тілінде солқылдақтау, кейде қазақша аударылып, 
кейде орысша қалыпта айтылып келген-ді. Мысалы, АҚШ, ҚазТАГ, 
ҚазПИ, МТС, ауатком, обком сияқты санаулы сөздер ғана қазақша 
қолданылып, қалған жағдайдың көпшілігінде орысша қысқарған 
сөздер (комсомол, колхоз, совхоз) болатын. Соңғы кезеңде қазақша 
тарқатылып айтылатын сөздерден қысқартып жазу жандана баста-
ды: ДНҚ, БҰҰ, ЖИТС, ҰБТ – ұлттық бірыңғай тестілеу, АТФ, ЮНЕ-
СКО, КТСП т.б. Санэпидбақылау – санитарлық эпидемиологиялық 
бақылау сияқты бірді-екілі буындар мен тұтас сөздерден жасалған 
бірліктер де орын ала бастады. Бұл тәсіл әлі де толық қазақша 
бірліктер жасай алмай отыр. Оның себебі бар: алдымен ВИЧ, СПИД 
мұны ЖИТС деп қазақша қысқартып атаушылық та көрініп қалып 
жүргенімен, әлі сіңісіп кеткен жоқ, баспасөз беттерінде де, меди-
цина саласындағы қазақша әдебиеттерде де, әсіресе сөйлеу тілінде 
СПИД деп қолданылып келе жатыр. Сірә, алдағы уақытта да мұндай 
қысқартулардың орысша нұсқасын да (ВИЧ, СПИД, ЮНЕСКО 
сияқты), қазақшаланған эквивалентін де қолдана беретін болар-
мыз. Өйткені СПИД, ВИЧ дегендер жеке кірме сөздер сияқты осы 
тұрпатында қалыптасқан деуге болады.

Сөз мағынасының ауқымын пайдаланып, яғни семантикалық 
деривация құбылысына барып жаңа сөз жасау әдісі де пайдаланы-
луда. Желі (интернет желісі), қол жинау (президенттікке үміткерді 
қолдайтын), қарымта (кездесулер – спортта), сыбайлас жемқорлық, 
(мұхит асып кетіп жатқан) қаракөздер, (рухани) кеңістік, (саяси) 
ойын т.т. Мұндағы курсивпен терілген сөздер өздерінің байырғы 
негізгі лексикалық мағыналарынан өзгеше жаңа зат, ұғым атаула-
рын білдіріп тұр. Мысалы, желі – мал баққан қазақтың байырғы 
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түсінігінде малдың төлін байлау үшін керілген ұзын арқан бол-
са, интернет желісі дегенде соңғы сөз біздің өмірімізге ең соңғы 
онжылдықтарда дүниеге келген интернет дегенге қатысты неоло-
гизм болып тұр. Қалған мысалдарда да осылайша, негізгі, байырғы 
мағынасы және оның мағыналық реңктерінің бірін пайдаланып 
жасалған өзгеше жаңа ауыспалы мағынасы бар екенін түсіндіріп 
танытуға болады.

Мұндай семантикалық-синтаксистік құбылулардың бірқатары- 
ның метафоралық сипаты болады. Мысалы, қол жинау, сыбайлас 
жемқорлық.

Сөз етіп отырған кезеңдегі тілдік жаңалықтардың келесі бір  
тобы – белгілі бір ұғымды, затты, құбылысты атау үшін сөздерді тір- 
кестіру арқылы жасалған құрылымдар. Әдетте бұлар лексикалық 
тіркестер және суреттеме тіркестер болып келеді. Бір ұғымды бір  
сөзбен атау мүмкіндігі жоқ жерде ол тіркеспен аталады. Мысалы, 
қазіргі күнде жиі қолданылатын жылжымайтын қор, тұтыну қор- 
жыны, келісім шарт (договор) сияқты анықтауышты тіркестер бір 
ұғымды атайды (олардың көбі орыс тілінде бір сөзбен де келеді: но-
востройка, хлебозаготовка. Бұндай құрылымдар лексикалық тіркес 
деп те, құрамды (қосынды, күрделі) тіркес деп те әртүрлі аталып 
жүр.

Құранды тіркестердің қатарына жеңілу дегенді жеңіліс табу, 
көріну дегенді көрініс табу деп есім мен көмекші етістік құрамымен 
айту үрдісі де жатады. Мұндай тіркестер – соңғы кезеңдердің 
жемісі және орыс тілінің әсері мен аударма әдебиетте қалыптасқан 
неологиялық бірліктер. Бұл сияқты құрама (қосынды) тіркестер 
көбінесе баспасөз беттерінде, публицистикалық және ғылыми стиль 
үлгілерінде қолданылады.

Лексикалық неологизмдердің жасалуындағы тағы бір түрі – би- 
номдар деп аталатын қосарланған сөздер. Екі сөз қосарлана қолда- 
нылып, жаңа мағынаға ие болады. Бұл тәсіл – біздің күндерімізде 
аса өнімді емес, бірақ қазақ тіліне жат амал болмайтын. Айталық, 
бұрынғы той-томалақ, көші-қон, құрт-құмырсқа деген қос сөздер 
компоненттерінің жеке-жеке мағыналарынан өзгеше жаңа мағынаны 
білдіреді. Мұндай қосарлар көбінесе жинақтау семантикасын ием- 
деніп, жалпы атауға айналады. Мұндай биномдер – өте ертеде қалып- 
тасқан бірліктер. Бүгінгі күнде ең өнімсіз амалдың бірі осындай 
қосарлар құрылымы деуге болады. Бірен-сараны (вагон-ресторан, 
парк-көрме, пресс-орталық т.б.) орыс тілінде қалыптасқандарды не 
тікелей өздерін, не калька жолымен пайда болған үлгілерін атауға бо-
лады.

Алдыңғы онжылдықтарда (1970-1990) едәуір орын алған ақыл- 
шы-ұстаз, таңдау-балама, күйме-бесік сияқты сөз қосарлау тәсілі- 
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мен жаңа бірліктер жасау соңғы 10-15 (1990-2006) жылдар кезеңінде 
айтарлықтай көзге түспейді деуге болады, дегенмен бірен-сарандап 
кездесіп қалады: бизнес-орталық, айтыс-шоу.

Соңғы кезеңдердегі тілдік жаңалықтардың өнімді амалдарының 
бірі – сөз тіркестіру: атаулы көмек (адресная помощь), еншілес 
кәсіпорын, сынақ алаңы, жылжымайтын мүлік. Мұндай тіркестер 
кейде бір терминді білдіреді (оны орысша баламасына қарап тануға 
болады). Мысалы, сыбайлас жемқорлық – коррупция, теріс хабар 
– дезинформация, астарлы сөз – подтекст, (біреудің) беделін түсіру 
– дискредитизация, жартылай финал – полуфинал, іскер топтар – 
предприниматели, тең төраға – сопредседатель, бағамалы түрде – 
альтернативно т.б. терминдік бір мағынаны білдіретін тіркестердің 
кейбіреулері орыс тілінде де тіркес түрінде келеді: тұтыну қоржыны 
– прожиточный минимум, жабық есік жағдайында – при закрытых 
дверях, еншілес кәсіпорын – дочернее предприятие, үш еселенген 
әлем чемпионы – трижды чемпион мира т.б.

Тіркес түрінде келген жаңа бірліктер, біздіңше, әрі қарай да 
орын ала береді. Бұған қазақ тілінде орыс тіліндегідей префикс 
сияқты сөзалды қосымшасының немесе екі түбірді жалғастыратын 
о (е) сияқты дәнекер форманттардың жоқтығы да себепкер бола-
тын сияқты. Бұл жағдай орыс тілі арқылы келген сөздерді, көбінесе 
терминдердің қазақша баламасын ұсыну барысында орын алып 
келеді (мысалы, кезінде бірнеше жыл жиі қолданылып келген пере-
стройка термині қайта құру деп аударылды. Бұл термин қосып 
жазған күннің өзінде де тұрпат жағынан сөз тіркесі екені көрініп тұр. 
Бұл жерде ұғым да, оны білдіретін сөздер де – жаңа). Терминдеудің 
бір талабы бір ұғымды бір сөзбен атау болатындықтан, қазақ тілінде 
тіркеспен келген баламаны қосып жазу әрекеті де байқалады. Мыса-
лы, сыңаржақ (экономика), көзбояушылық т.б.

Бүгінгі қазақ тіліндегі тұлғалық жаңалықтардың бірі – бірінші 
компоненті гидро, авиа, авто, аэро, агро, инфра, микро, фото, ра-
дио, электр(о), кино, теле, мото, био, квази, транс, пост сияқты 
сөздермен келген қазақ сөздері. Бұндай тұлғаларды «жартыкеш 
сөздер» деп атаушылық та бар, өйткені бұлар не таза біріккен емес, 
не біртекті дара сөздер емес деп танылатын болар. Бұл неологиялық 
құбылыс қазақ тілі тәжірибесінде бұдан көп бұрын, XX ғасырдың 
орта тұстарынан басталғаны белгілі. Ал соңғы 10-15 жылдың ішінде 
пост (посткеңестік кеңістік), аудио (аудиожазбалар), эко (экожүйе) 
сияқты мүлде жаңа неологизмдер көріне бастады.

Неологизмдер тудыру үшін ескі, бұл күнде көркем әдебиет 
пен тарихқа қатысты әдебиеттерде ғана кездесетін, яғни көнерген 
сөздер мен тарихтық сөздерді (историзм дегендерді) жаңа заманның 
реалийлерін атауға жұмсау әрекеті де бар. Мысалы, 1998 жылы 
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бекітілген әскери терминдердің ішінде қаптал (фланг), маңдайшеп 
(передовой отряд), лек, жасақ (отряд), берен (бронежилетка), тору-
ыл (засада), айдауыл (конвой) сияқты байырғы әскери лексиканың 
бірліктері бар.

Тіпті солдат пен войн деген сөздерді ажырату үшін сарбаз және 
жауынгер сөздері синонимдер ретінде емес, жеке нақты атау ретінде 
ұсынылған.

Бүгінгі жаңа қолданыстардың әдеби тіл нормасына ену 
әлеуеті және қалыптану (кодификация) процесі

Байырғы сөздердің мағынасын ауыстыру немесе үстемелеу 
арқылы жаңа ұғымдарды атау сияқты кәнігі тәсіл бұл күндерде де 
өз күшінде сақталып отыр және әрі қарай да орын ала бермек. Біз 
әңгімелеп отырған ең соңғы кезеңнің алдындағы онжылдықтарда 
пайда болған жариялылық, салауаттылық, теңгермешілдік, қоғам- 
дастық сияқты ондаған неологиялық бірлік қазіргі баспасөз беттері 
мен өзге де жазба дүниелердің (көбінесе оқулықтардың, ғылыми 
еңбектердің) мәтіндерінде, сондай-ақ радио мен телехабарлар-
да кездесетін базар, нарық, жемқорлық, әріптестік, шақырылым, 
оқылым, ауысым, рәміз, орынтақ, бітімгер сияқты жеке сөздер мен 
жабық есік жағдайы, ұялы телефон, тұтыну қоржыны, атаулы 
көмек, тілшілер қосыны, полиция қосы, саяси ойын, теқ төраға, ке-
ден бекеті, іскер топтар, еркін айырбас бағамы, еншілес кәсіпорын 
сияқты тіркестер – жаңа мағынаға ие болғандар. Олар едәуір көп. 
Демек, бұл амал арқылы қазақ лексикасы сан жағынан молайып 
отырған жоқ, өйткені басым көпшілігі – байырғы сөздер, бірақ олар 
қазақ тілін икемділігі, семантикалық әлеуеті (потенциялы) жағынан 
байытып отыр деуге болады.

Сірә, бүгінгі және ертеңгі қазақ лексикасындағы өзгеріс-жаңа- 
лықтардың тақырыптық топталуы мен жасалу амалдарында қазір- 
гіден де өзгеше, соны көріністері пайда болары сөзсіз. Сондай-
ақ бір ұғымды бір таңбамен (сөзбен) беру тенденциясы күшейе 
түсетін болар, бұны тілдің ішкі өз заңдылықтары талап етеді. Бұндай 
жаңалықтардың дүниеге келетіндігін соңғы онжылдықтарда жеке 
мағыналы лексикалық бірліктердің (жай, хат, тас, ақы, сөз т.б. 
сияқты) сөз жасаушы формантқа (суффиксоидке немесе аффиксо-
идке, яғни сөз-жұрнаққа) айналып бара жатқаны жақсы танытады. 
Ботаникалық, зоологиялық атаулардағы сөз-жұрнақтардың көрінісі 
тіпті айқын: гүл, шөп, от, жапырақ, ағаш сияқты сөздердің өсімдік 
атауларын жасауы (безекгүл, әректікен, сүтжапырақ, әтіргүл, 
сәлемшөп, қоқыраушөп, қазоты, киікоты, тікенжапырақ); құрт, 
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балық, құс, тауық сияқты мағыналы сөздердің зоологиялық тер-
миндер түзуі (жыланқұрт, тарақбалық, түйетауық, итбалық т.б) 
парадигмалық жүйелі сипатта келеді. Аң-құс, құрт-құмырсқа, өсімдік 
атауларын бір таңбамен (сөзбен) білдіруде жүйелі түрде бір тип-
тес (бірнеше сөз жасайтын болып) жұмсалуына келгенде сөзалды 
аффиксі (префектсоид) сияқты қызмет атқаратын сөздер де едәуір 
мол, олар түр-түсті атайтын ақ, қара, сары, ала сияқты жалпы атау-
ды білдіретін, ит, қой, қозы, аю сияқты (қойбүлдірген, қозықұйрық, 
алабүға, аққайран, ақсерке, қаракөз (балық), қарақұйрық) жеке 
мағыналы сөздерді де қосып жазып, сөздіктерде, оқулықтарда бір 
сөз етіп тұлғалап беруіміз және бұлайша таңбалауды (біріккен сөз 
орфограммасын) ережеге айналдыруымыз – бүгінгі сөз-жұрнақтар 
қатарының көбеюіне жол ашып беріп отыр. Бұл – сөздік қазынаның 
сан жағынан толығуының көрінісі, лексиканы толықтырудағы амал-
тәсілдерінің түрлене түскендігін, барларының орнығып нормаға ай-
налып, қалыптануын танытатын тілдік құбылыс.

Жаңа сөздердің әдеби тіл нормасына еніп, тұрақталуы жөніндегі 
зерттеу күнделікті баспасөз тілін, радио мен теледидардың тілдік 
тәжірибесін, тіпті ауызекі сөйлеу тілін үзбестен қадағалап отырып, 
нақты материал жинастырып барып, кеңінен сөз ететін тақырып. 
Дегенмен жоғарыда көрсетілгендей, жүздеген жаңа бірлік бұл күнде 
жиі қолданылып, әдеби тіл тәжірибесінде орын тепкенін айтуға бола-
ды. Демек, бүгінгі қазақ лексикасындағы неологиялық құбылыс аса 
қарқынды, өнімді кезеңді бастан кешіруде. Мұның себептері (уәждері) 
мен теориялық негіздері жоғарыда барынша айтылып, дәлелденді. 
Бұл процесс әлі де қарқын алып, үдей түседі деуге болады. Бұған 
тек ғылым мен техниканың, шаруашылық түрлері мен экономикалық 
жаңа қатынастардың, информатика мен компьютерлендірудің жаңа 
кезеңі туғандығына байланысты сыртқы экстралингвистикалық фак-
торлар ғана қозғаушы күш болмай, бүгінгі қазақ тілінің табиғи да-
муы мен жетілуіне тікелей қатысты екендігін, атап айтқанда, номи-
нация теориясы бойынша бір ұғымды бір таңбамен (сөзбен) білдіру, 
үнемдеу заңы, аналитикалық амалдың күшейе түсу фактісі сияқты 
ішкі заңдылықтары да жұмыс істеуде. Қазақ тілі бұл күнде жай даму 
емес, жетіле даму үстінде.

Қолданыстағы лексикалық жаңалықтардың баршасы бірден 
әдеби тілдік қормаға еніп, кодификацияланбайтыны түсінікті. Бір 
ұғымды білдіруге ұсынылған жаңа сөздердің екі-үш, кейде одан да 
көп варианты болуы мүмкін. Мысалы, бұрын штраф деп келгенді 
80-жылдардың өзінде айыпақы, айыппұл деп, каток-ты айнамұз, 
мұзайдын деп, капуста-ны орамкөк, орамжапырақ, қырыққабат 
деп, помидор-ды алжұмыр, 90-жылдардан бастап қызан/қызанақ 
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деген вариантта ұсынып келіппіз, сол сияқты картоп – бәреңгі/ 
ақтүйнек, значок – белгіше/төсбелгі, шофер – жүргізуші/ айдарман 
болып, дача дегенді атау үшін саяжай, саялық, жайлаужай, самал-
бан деп төрт түрлі тұлға қолданылып келіпті. Закуска деген сөзді 
басытқы/шайнама/жеңіл тамақ деп жүрміз.

Ал кейбір жаңадан ұсынылған сөздер орнықпай, яғни қабылдан- 
бай келеді. Мысалы: аяқдоп (футбол), аларман (покупатель), 
базарлық (сувенир), бұйырман (заявка), білдірме (сводка), доптаяқ 
(клюшка), жадығат (материал), жаяусоқпақ (тротуар), сахнагер (ак-
тер), сәнхана (ателье), желпін (балкон), қазынауыл (банк), үнқағаз 
(газет), дүлдүл, жеңіскер (чемпион) т.т.

Бұрынғы ұғымдарды жаңадан қазақша атау үшін немесе дәлірегін 
беру үшін жасалған жаңа сөздердің алғашқыда екі-үш вариантты бо-
лып келуі – заңды, өйткені жаңа сөз не тұлғалық бітімі, не беретін 
мағынасы жағынан білдірмек ұғымға бірдей сай келмеуі әбден 
мүмкін, содан барып тіл тәжірибесінде ізденіс болады, ең түсінікті, 
тіл заңдылықтарына қайшы келмейтін бір нұсқасы табылғанша 
бірқатар уақыт варианттық қатарлар қолданыла береді. Уақыт өткен 
сайын біреуі жиірек жұмсалып, қалың көпшіліктің құлағы үйрене 
бастайды да ол нормаға икемделе береді. Мысалы, глобализация де-
ген жаңа термин – соңғы 5-10 жылда жанданған ұғымның атауы, ол 
осы мерзім ішінде қазақша ғаламдану, ғаламдастыру, ауқымдану, 
жаһандану деп төрт вариантта атала келе, олардың жаһандану 
тұлғасы қалыптана бастаған сияқты, сол сияқты анкета сөзінің 
қазақша сауал-сұрақ, сауалнама варианттары, арендатор – жалда-
ушы, жалгер болып жарыспа қатарлар орын алды. Мұндай жарыспа 
қатарлар реттеліп, олардың біреуі, сөз жоқ, орнығады да қалғандары 
аз күнгі болса да қолданыстан шығады.

Варианттар қатарының реттелуінде қолданыс активтігінің рөлі зор 
болады. Бұл орайда бұқаралық ақпарат құралдары – тіл жаңалықтарын 
ұсынушы мен таратушы ғана емес, олардың оң, дұрыс вариантын 
орнықтырып, нормаға енгізуші құрал көздері болып танылады. 
Екінші орында реттеуші анықтамалық құралдар: емле, түсіндірме, 
терминологиялық және екі-үш тілдік нормативтік сөздіктердің 
қызметі тұрады. Бұлардың қатарында «Жаңа қолданыстар», «Жаңа 
сөздер» сияқты еңбектердің қажеттігі алдымен көрінеді, әсіресе жаңа 
қолданыстардың узустық бірліктерін бөліп көрсетіп отырудың тіл 
мәдениеті үшін де, ана тіліміздің лексикалық қазынасын біліп-танып 
және реттеп отыру үшін де өте қажет болмақ.

Қорыта келгенде, жоғарыда жасалған талдаулар мен айтылған 
таным-тұжырымдарды түйіндеп, бірқатар тұжырымдар мен ұсыныс- 
тар айтуға болады. 1990-2006 жылдардағы қазақ тілі жаңа бірлік- 
термен аса өнімді және жүйелі түрде толығудың айрықша атап 
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көрсететін жаңа кезеңін бастан кешіруде. Бұған қазақ тілінің мем- 
лекеттік тіл дәрежесіне ие болуы басты экстралингвистикалық фак-
тор болса, екіншіден, адамзат қауымдастығы мәдениетінің, әсіресе 
ғылыми-техникалық жетістіктерінің пайда болуы, бұл процестен 
қазақ қоғамы да шетқақпай қалмайтындығы – екінші тегеурінді 
күштердің бірі болды. Үшіншіден, өзге де дамыған, әлеуметтік-
рухани қызметі артып келе жатқан қазақ тілінің табиғи ішкі дамуы 
тілдегі жаңалықтардың осы кезеңде айтарлықтай молынан пайда 
болуына басты себепкерлердің бірінен көрінеді. Қазақ әдеби тілінің 
әсіресе лексикалық қазынасының осылайша толыға түсуі алдағы 
онжылдықтар кезеңдерінде де кеңінен орын ала береді деп болжауға 
болады.

Жиі қолданылатын жаңа бірліктердің қатарында әріптерден 
және әріп+буын түрінде келетін қысқарған сөздер де баршылық. 
Бұл – соңғы онжылдықтардың «табысы», яғни құрама атауларды 
баспасөзде, одан барып ауызекі сөйлеу тілінде толық атап (жазып) 
жатудың орнына уақыт пен қағаз бетін көп алмас үшін пайда болған 
тілдік амалдардың бірі ретінде қазақ тілінде активтенген құбылыс. 
Көп сөзден тұратын құрама атаулар көбінесе соңғы онжылдықтарда 
дүниеге келген мемлекеттік орындардың, ұйымдардың, мекемелер- 
дің, қозғалыстардың, әлеуметтік мәні бар іс- әрекеттердің атта-
ры болып келеді. Ал ертеректен қалыптасып, қолданылып жүрген 
қазақша қысқартулар да бар, бірақ олар өте аз болатын. Қысқарған 
атаулар көбінесе орыс тіліндегі тұлғасында қолданылатын. Мұның 
салқыны (дәстүрі) күні бүгінге дейін тиіп келеді. ЮНЕСКО сияқты 
халықаралық ұйым атаулары, СПИД, ВИЧ сияқты медициналық 
атаулар қазірдің өзінде баспасөз беттерінде де, ауызекі сөйлеу тәжі- 
рибемізде де «орысша» қолданылады.

Қысқарған есімдерді қажет ететін тіл алаңы – негізінен баспасөз, 
демек, тілдегі жаңа құбылыстардың бұл түрі – баспасөздің «жемісі», 
ал бүгінгі кезеңде баспасөздің тілдегі орны, рөлі, ықпалы өте күшті 
екені белгілі. Нәтижесінде бүгінгі қазақ тіліндегі жаңалықтардың 
ішінде қысқарған сөздер – кейінірек активтенген және әрі қарай 
ұласа түсетін категорияның бірі. Алғашқы сөйлемдерде бірнеше 
сөзден тұратын құрама атаулардың «ашылған» (сөздері түгел 
айтылған) түрін келтіріп, әрі қарай қысқартылған тұлғасын қолдану 
жиі кездеседі. Бұл амал әсіресе газет беттеріндегі жарнамаларда, 
құлақтандыруларда, мақала мәтіндерінде жиі орын алады. Мыса-
лы: ЕсҚКБ (Есірткіге қарсы күрес басқармасы), ЖІӨ (Жалпы ішкі 
өнім), ІЖӨ (Ішкі Жиынтық өнімі), ҚҚС (Қосымша құн салығы), 
ЕҚҚБ (Еуропадағы қайта құру және даму банкі), СІМ (Сыртқы істер 
министрлігі), ІІМ (Ішкі істер министрлігі) т.б.
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Қысқарған атаулардың ішінде ҚазМҰУ (Қазақ Мемлекеттік 
Ұлттық университеті), ЖШС (Жауапкершілігі шектеулі серіктестік), 
АҚ (Акционерлік қоғам), ҚазҰПУ (Қазақтың Ұлттық педагогикалық 
университеті), ТМД (Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы), БҰҰ 
(Біріккен Ұлттар Ұйымы), ҚР (Қазақстан Республикасы), ҰБТ 
(Ұлттық бірыңғай тестілеу), ҰҒА (Ұлттық Ғылым академиясы) деген 
түрлері – бұл күнде әрбір оқырманға бірден түсінікті болып келетін 
қолданыстар. Уақыт өткен сайын бұлардың саны көбейе түседі, 
өйткені тілдегі үнемдеу заңы, баспасөз тілінің ерекшелігі сияқты 
факторлар барған сайын күшейе түсетін шындық екендігі – даусыз.

Дегенмен бұл құбылыстың тіл мәдениетіне тигізетін кері әсері де  
жоқ емес. Газет беттерінде жеке мақалалар мәтінінде кездесіп қала- 
тын кейбір қысқартулардың «ашылған, толық» түрін тап басу оңай 
емес. Өйткені кейде атаудың ашылған толық тұлғасы мәтін ішінде 
келтірілмейді.

Бүгінгі қазақ тіліндегі жаңа сөздердің бірқатары көпшілік қолда- 
нысына бірден сіңісіп кетті, өйткені олар тілдік норманың шарттары-
на жауап бере алатын жаңа бірліктер болып шықты. Атап айтқанда: 
а) беретін ұғымға семантикалық өлшемі сай келді; ә) әлеуметтік 
талғамның үдесінен шықты; б) қолданыста олардың ортақтық, 
дәстүрлілік, тұрақтылық сипаттары қалыптасты. Мысалы, орыс 
тіліндегі -изация жұрнағымен жасалған сөздердің қазақша бала-
малары дәл беріледі, өйткені бұл термин адам баласы жасайтын 
іс-әрекеттің атауын білдіреді, ал іс-әрекетті атау үшін қай тілдің де  
қауқары күшті болып келеді: приватизация – мүлікті т.б. жеке 
меншіктің қолына беру, бір таңбамен бергенде – жекешелендіру; мо-
билизация – (бір іске) жұмылдыру, модернизация – жаңалау; глоба-
лизация – жаһандану, либеризация – ырықтандыру.

Мағыналық сәйкестікке семантикалық деривацияның, яғни 
сөз мағынасын кеңейтіп не тарылтып жаңа мағына берудің орны 
айрықша. Айталық шамшырақ деген сөздің лексикалық мағынасы 
– «жарық беретін зат»: шам мен шырақ, жаңа мағынасы – «жол 
көрсететін, үлгі болатын адамдар немесе олардың іс-әрекеттері». 
Телеграмма сөзінің жеделхат деген баламасы неологизм ретінде тез 
қабылданып кетуіне телеграмма сөзінің семантикалық ауқымында 
«жазылған дүние – хат» және «жедел жететін хабар» ұғымдары бар 
екендігі себеп болған.

Неологизм ретінде ұсынылған (ұсынылатын) кейбір сөздердің 
тілде: оның әдеби жазба түрінде де, тіпті ауызекі сөйлеу тілінде де 
көп қолданылмай, тұрақтай алмауының екі-үш себебі бар. Біріншіден, 
белгілі бір орыс тілінде айтылып жүрген сөздердің, оның ішінде 
терминдердің ғана емес, тұрмыстық лексикаға жататын кейбір жай 
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сөздердің де қазақша баламасы сәтсіз болып шығады. Бұл сәтсіздікке 
алдымен аударылып отырған сөздің мағынасын тура бере алмайтын 
семантикалық сәйкессіздігі себепкер болады. Мысалы, браконьер 
сөзіне суқаншы (сірә, сұқаншы дегісі келген болар) деген қазақша 
неологизм ұсынылыпты; қазақша атаудың мағынасы түсініксіз: ол 
суқаны сүймейді дегендегі суқан сөзі ме, сұқ семірмес, ұры бай-
ымас дегендегі сұқ па – бірақ екеуі де браконьер сөзінің «рұқсаты 
жоқ жерде заңсыз аң-құс аулайтын адам» деген мағынасына сай 
келмейді; сол сияқты балкон дегенге желпін деп жаңа сөз ұсыну 
да – сәтсіз: үй құрылысындағы балкон тек желпіну үшін жасала ма, 
ал театрлардағы балкон ше? Ол да желпінуге арналмаған. Банкир 
дегенді қазынауылшы деп қазақшалап ұсынып көрушілік болды, бұл 
да – сәтсіз: сөз түбірі – сәтсіз жасалған неологизм, өйткені қазына 
сөзі семантикалық диспозиция болған күннің өзінде банк дегенді 
бере алмайды. Қазына сөзінің бұл күндегі лексикалық мағынасының 
бірі – «дүние-мүлік, жиһаз, бағалы заттар» болғанымен, тек ақшамен 
жұмыс істейтін банкті қазына деп атауға келмейді, ал оған көне түркі-
монғолдық -уыл жұрнағын жалғап, қарауыл, тосқауыл, шабуыл, ай-
дауыл, бөкеуіл сияқты сөздердің аналогы етіп, банкир-ді қазынауыл 
деп атау мүлде қисынсыз. Соңғы жылдардағы ұсынылған терминдер 
тізбесінде виртуальный деген бұл күнде жиі қолданылатын сөзге ау-
ани деген қазақша балама ұсынылыпты, ол да – сәтсіз.

Кезінде баспасөз беттерінде жеке адамдар жасаған сөздердің, 
әсіресе термин аудармалары етіп ұсынылған көптеген баламалардың 
едәуір тобы бұл күнде қазақ тілін толықтыра алмай отырғанының 
себебін осылайша жеке-жеке дәлелдеп беруге болады.

Бірқатар жаңа сөздер деп ұсынылған бірліктердің қолданыста орын 
тебе алмай қалған себептерінің бірі – ұсынылған жаңа атаулардың 
қажетсіздігі. Ол сөздер қазақ тілі тәжірибесінде интертерминдер мен 
орыс тілінен келген сөздердің мүмкіндігінше бәрін дерлік қазақша- 
лау деген ұстанымдарды көздеудің көрінісі болатын. XIX ғасырда 
еніп, сыртқы тұлғасы «қазақыланып» кеткен газет сөзін үнқағаз деп, 
пианино, рояль дегенді күйсандық деп, редактор, диктор сияқты аса 
жиі қолданылып сіңісіп кеткен сөздерді де сарашы, дыбысшы деп 
атағанды жөн көрушілік бұған мысал бола алады. Ал, шындығында, 
интертерминдердің ішінде қазақшалаудың қажеті жоқтары бар- 
шылық: мысалы, парламент, сессия, депутат, Президент, дипло-
мат, редактор, директор, ректор сияқты жиі қолданылып, әбден 
орныққан, көпшілікке түсінікті сөздерді былай қойғанда әр алуан 
мәшине, олардың тетіктері, құрал-жабдықтардың аттары, космонав-
тика, информация т.б. сияқты ғылым мен техниканың жаңа-ескі сала-
ларына қатысты халықаралық сөздер де қазақшаланбай қолданылып 
келе жатқандығы белгілі.
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Қазақ сөздерінің семантикалық ауқымын жақсы білетін, «ура-
патриотизмнен», яғни жалған «қазақықұмарлықтан» бойын аулақ 
ұстайтын, ұраншыл емес, пайымшыл-ойшыл, сауатты бірсыпыра 
журналист, жазушы, аудармашылар бұл пікірді қуаттайтындығы 
көрініп келеді. Мысалы, жазушы, аудармашы Кеңес Юсупов: 
«Кейбір сөздерді халықаралық терминдер ретінде сол қалпында қол- 
данған дұрыс сияқты. Мысалы, гуманитарные предметы – ізгілік, 
қайырымдылық, мархабаттылық пәндері емес, гуманитарлық пән- 
дер, мәмігерлік қарым-қатынастар емес, дипломатиялық қарым-
қатынастар болуы керек», – дейді (ЕҚ, 2001, 3 мамыр). Мектепте, 
жоғары оқу орындарында оқылатын пән атауларын түгелге жуық 
қазақшалау әрекеті де болып келді. Мысалы, логика – мантық, пси-
хология – жантану, эстетика – жәмәлия, этика – әдептану, грамма-
тика –сарф, математика – есеп т.т. Дүниежүзілік білім-ғылымға қол 
созып отырған бүгінгі қазақ мәдениеті бұл пәндерді интертұлғаларда 
атауды қалдырғаны жөн және қалдырылып та отыр. Бүгінгі ғылым 
салаларының биоастронавтика, космохимия, планетология, интро-
спония сияқты атауларын аудару мүлде мүмкін емес.

Кірме сөздер сан жағынан да аз емес. Әсіресе терминология сала-
сында жалпы санның едәуір пайызын алады. Мысалы, әдебиеттану 
саласының ең соңғы бекітілген терминдер тізімінде 235 сөз ұсы- 
нылған болса, олардың 73-і, яғни 30 пайызы – интертерминдер екен. 
Мұндай интертұлғалар – қазақ лексикасы құрамының кірме сөздер 
тобын құрайтын заңды бөлшегі.

Демек, бүгінде еркін және орынды (өз орындарында) қолданылып 
келе жатқан, басым көпшілігі «кірме сөз» статусына ие бола алатын 
интербірліктердің баршасын қазақшалап, олардың орнына қайткенде 
де қазақша неологизмдер ұсыну ұстанымын (принципін, бағытын, 
мұрат-мақсатын) толық мақұлдауға болмайды.

«Кірме сөз» статусын анықтауда қазіргі қазақ тілінің соңғы 60-
70 жыл барысындағы даму (өмір сүру, қызмет ету) ерекшеліктерін 
ескеріп, «кірме сөз оны қабылдаған тілдің дыбыстық заңдылықтары- 
на бағынып, «қазақыланып» жазылуы керек» деген танымды бұл- 
жытпай ұстану – әзірге (кириллицаны пайдаланып отырған кезеңде) 
шарт еместігін мойындау қажет. Сондықтан бүгінгі кең қолданыста 
жүрген жүздеген «орысша тұлғадағы» сөзді де қазақ тілінің лек- 
сикалық қазынасының бір қабаты деп тану керек. Ал қазақ жазуы 
латынға көшкен жағдайда да кірме сөздердің графикалық тұлғасы 
біршама қазіргіден өзгереді, бірақ оларды қазақша айтылуынша 
інситөт, белесепет, пизика, деректір, Пірзійдент, іредактір деп 
жазамыз, сол арқылы оларды жерсіндіріп қазақылап аламыз де-
ген болжамның да реті келе бермеуі мүмкін. Мысалы, Президент, 
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компьютер, кредит сөздерін Пірезійдент, кампійтыр, кіредит деп 
жазбай, Prezident, kompiutr, kredit деп жазатын шығармыз, яғни бөгде 
тілдік сөздердің екі дауыссыздан басталатындарын (пр, кр т.б.) арала-
рына қазақша айтылуда келетін ы, і (Пірезидент, кіредит) әріптерін 
қыстырмай, «орысша» (President, kredit) жазу жөн сияқты. Әрине, 
бұл айтылған пікір – болжамдар ғана. Жаңа жазудың емле ережелерін 
түзуде еске алуға болатындығын ескерту ғана.

Жаңа бірліктердің қолданыс әлеуеті

Тіл дамуының белгілі бір кезеңдерінде жаңа қолданыстар көптеп 
пайда болып, кейбіреулерінің аса жиі (актив) жұмсалатын фактісі 
көзге түседі. Бұл неологиялық құбылысты танытатын қажетті 
шарттар: жүйелілік (парадигмалық қатар түзу), қолданыс жиілігі, 
тілдегі жұрнақтарды қабылдап, туынды тұлға жасау қабілетінің бо-
луы сияқты белгілер. Мұндай құбылыс әсіресе қоғам өмірінде бо-
лып жататын әлеуметтік, саяси, мәдени, экономикалық, өндірістік-
техникалық, ғылыми жаңалықтар, табыстар, жаңғырулар сияқты 
«дүмпулер» тұсында өте-мөте көзге түседі. Кейбір елдерде олар-
ды арнайы жиып-теріп, қазіргі кезде ең жиі қолданылып жүрген 
сөздер деп тізіп көрсетіп те отырады. Олардың басым көпшілігі не-
ологизмдер болып шығады. Бірақ белгілі кезеңде ең актив сөздердің 
ішінде байырғы (кәнігі) сөздер де болуы мүмкін. Мысалы, бүгінгі, 
яғни соңғы 4-5, 5-10 жылдың барысында жазба тілде, одан ауысып 
сөйлеу тілінде экономикаға қатысты құбылыстар мен іс-әрекеттердің,  
қарым-қатынастың, жұмыс түрлерінің, мекемелердің, кәсіптердің 
атаулары жиі қолданылып жүр. Оларды, әрине, бұл жұмыста түгел 
көрсете алмаспыз (өйткені арнайы теріп- жинап алу әрекеті болған 
жоқ). Дегенмен мына сөздер мен тіркестердің баспасөз беттерінде,  
радио мен телехабарларда, жиын-жиналыстарда жиі көрінетінін 
айтуға болады. Олар: атаулы көмек, акционер, аукцион, бизнес, 
банкрот, брокер, бітімгерлер, бюджет, валюта, депозит, еншілес 
кәсіпорын, жаһандану, жемқорлар, жемқорлық, жылжымайтын 
қор, мүлік, зейнетақы, зейнеткер, импорт, инновация, интернет, 
интерпол, ипотека, инфляция, кәсіпкер, концерн, көші-қон, көлік 
кептемесі, мегаполис, маркетинг, мүшәйра, нарықтық қатынастар, 
нарын, нашақорлар (-лық), оралман, полицей, рынок, сыбайлас 
жемқорлық, тұтыну қоржыны, тең төраға, үлескер, үміткер, 
ұлттық қор, шағын кәсіпкерлік, экожүйе, экспорт, іскер топтар.

Жаңа тілдік бірліктердің қолданыста әбден орнығып, қалыптасып 
кетуі – біршама уақытты, әлеуметтік талғамды, сұрыптай түсетін 
біршама шараларды (сөздіктердің ұсынылуы, нормалық сипаттарын 
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анықтауды) қажет ететін процесс. Сондықтан бір ұғым, зат атауының 
екі-үш, кейде одан да көп варианты қатар қолданыла беруі орын ала-
ды. Мысалы, қазіргі күндерде лауреат – иегер, уәж – себеп, процесс 
– үрдіс, үрдіс – процесс, архив – мұрағат, музей – мұражай, фонтан 
– субүркек сияқты сөздер қатарласа қолданылып келеді. Бұл көрсетіл- 
ген мысалдардың сан жағынан едәуір бар екенін айтуға болады, 
өйткені, біріншіден, жаңаны бірден қабылдай қоймайтын қарсылық 
актісі – консерватизм рөл ойнайды, екіншіден, тіл қолданысында 
бұдан да рөлі зор дағды факторы қызмет етеді. Үшіншіден, таң- 
дау, дұрысын іздеу, сұрыптау үрдісі де жүріп жатады. Сірә, бұл 
құбылыстың әлі де біраз уақыт жүре берері айқын. Бұған бүгінгі 
күнде мемлекеттік тіл санатындағы қазақ тілінің сапасына, қолданыс 
мәдениетіне деген талаптың да мәні зор екендігі де себепкер бола-
ды. Демек, неологиялық бірліктердің мәні тек лексикалық құрамды 
сан жағынан толықтыруда ғана емес, оны сымбатты, атауыштық 
мүмкіндігі мол, икемді тіл ретінде дамытуда, ол үшін әлеуметтік, 
ғылыми, тәжірибе жұмыстарын жүйелі түрде арнайы жүргізе беру 
талабы алға тартылады.

Жаңа жасанды сөздердің қолданыс әлеуетін сөз еткенде, селек- 
тивтік тұлғалар (сөздер) дегенге көңіл аудару керек сияқты. 
Селективтік сөздер көбінесе «қолдан жасалған» неологизмдерге 
қатысты болады. Айталық, мұзайдын, айнамұз, каток деген үш сөздің 
біреуі іріктеп таңдап алынса, сол селективтік (іріктеу, таңдау) әдістің 
қолданылғандығы. Мұндай талдауда көп нәрсе (сипат, белгі, қасиет) 
назарда болады: каток сөзі «жарамайды», ол – интертерминдік 
қасиеті жоқ бөгде тілдік сөз, айнамұз да келіңкіремейді: айнадай 
мұз кішкентай ғана мұз кесегі туралы айтылған сөз болуы мүмкін, 
сонда бұл үшеуінің ішінен мұзайдын «каток» ұғымына дәлірек 
келеді: біріншіден, каток – көлемді алаң, жай алаң емес, тұтас 
мұз қатқан алаң. Демек, мұзайдын – селективтік қолданыс әлеуеті 
күшті сөз деуімізге болады. Сол сияқты сквозняк деген орыс сөзін, 
әрине, қазақша атаған жөн: ол – ғылыми-техникалық термин емес, 
халықаралық қордың сөзі де емес, сондықтан оны бір жерде желөт 
деп, енді бір қолданыста өтпежел деп, тағы бірде бұлардан басқаша 
аталып жүр. Айтылмақ ұғымға (сквозняк ұғымына) сәйкес келетін 
біреуін таңдау керек те селективтік тұлға етіп қолданысқа түсіру ке-
рек.

Қолдан жасалған жаңа сөздердің ішінде өте сәтсіз ұсынылған, 
бірақ таңдап алуға келетін қатарлары жоқ бірліктер де бар. Бұл 
сәтсіздік семантикалық үйлесімсіздіктен, тіпті түсінігі ауыр, айтуға 
ыңғайсыз екендіктерінен байқалады. Бұлардың кейбіреулері тілде бар 
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өзге ұғым атауларымен ассоциация береді. Мысалы «закусочная» де-
ген тамақтану орнын шайнама деп атау, «душевая» деген жуынатын 
орынды шаптырғыш деп атау, пошта пойызын поштабай деп атау 
қазақ құлағы үшін аса қолайсыз, тұрпайы, тіпті боғауыз ұғымымен 
ассоциация беретін тұлғалар болып шыққан. Бұлардың селективтік 
вариантын таңдау мүмкіндігі де әзірге жоқ. Сондықтан көрсетілген 
жаңалықтар әдеби тіл айналымына түспей отыр. Бүл типтегі сөздерді 
түгел теріп алып, қазақша дұрыс баламасын беру керек.

Қазақ тіл білімінің неология саласы бойынша алда қандай 
міндеттер мен іс-шаралар тұр?

Алдымен, соңғы кезеңдерді (айталық, соңғы 20-30 жылдық 
мерзімді) қамтитын лексикалық жаңалықтар сөздіктерін түзу керек. 
Ол сөздіктер «Бүгінгі сөздер» деп аталуы мүмкін. Олар: 1) Жаңа 
қолданыстар сөздігі, 2) Жаңа сөздер сөздігі, 3) Кірме сөздер сөздігі. 
Алғашқы сөздіктің типі («жаңа қолданыстар») тіркеуші сөздік (фик-
сирующий словарь), ол – нормативтік (нормалаушы) құрал емес, 
яғни мұнда әлі әдеби нормаға енбеген, бірақ тіл қажеттігін өтейді-
ау деп қолданыла бастаған немесе қолдануға ұсынылған жаңа сөздер 
тіркеледі. Сондықтан бұл бірліктердің статусы – әлі әдеби нормадағы 
жаңа сөз емес, жаңа қолданыстар ғана. Бұлар – уақыт (5-10 жыл-
дай, бұдан не ертерек, не кешірек) сұрыпталатын, біреулері орнығып, 
тұрақталып, енді біреулері қолданыстан шығып қалатын бірліктер 
болмақ. Бұлардың тағы бір қасиеті – жарыспа қатарларының көрініп 
отыратындығында. Мысалы, соңғы 2-3 жыл барысында глобали-
зация дегеннің қазақша 3-4 түрлі жаңа атауы қолданыста болып 
келгені жоғарыда айтылды. Бұл күнде бұлардың біреуі (жаһандану) 
сұрыпталып келе жатқан сияқты. Бұндай сөздіктердің алғашқы 
екеуі түсіндірме сипатта, мысалдармен (қолданыс көріністерімен) 
түзілгені жөн. Тіпті аударма нәтижесінде пайда болған сөздердің 
орысша баламасы қоса көрсетіліп отырса, түсініктілеу болады, 
өйткені бұларды күні бүгінге дейін «орысша» (интербірліктер 
ретінде) вариантын қолданып, олардың тұлғасы ғана емес, мағы- 
наларын да біліп алған болатынбыз. Ал үшінші типтегі, яғни «Кірме 
сөздер» сөздігінің материалы да дұрысында «Жаңа сөздер» сөздігіне 
енуі керек (бөгде тілдік кірме сөздерді де тілдегі жаңалықтар 
деп танылатындығы жоғарыда айтылды). Ал жеке сөздік түзудің 
қажеттігі – мұның түсіндірмелік сипаты (мақсаты, принципі) басым 
болмақ, бұл сөздердің мағынасы қазақ тілінде толық түсіндірілуі ке-
рек. Олардың материалдарын жинақтап, сұрыптап, әдеби нормаға 
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енгендерінен толық және бір сөздік жасалса. Оны шартты түрде 
«Біздің заманымыздың сөздері» (XX-XXI ғасырлар) деп атауға бо-
лар еді. Бұл сөздіктегі әрбір сөздің грамматикалық көрсеткіші (зат 
есім, етістік, сын есім, есімше, көсемше дегендер сияқты), орфоэ-
пиясы (дұрыс айтылу, дыбысталу түрі), мысалдары, тіркестері орын 
алуы керек. Бұл сөздіктің тек түсіндірмелік емес, танымдық сипаты 
да көзделуі керек. Тілдік жаңалықтардың тіркес арқылы жасалған 
құрама бірліктердің де сөздігін түзу өте қажет. Алдымен, бұлар 
да – неологиялық қазына және сан жағынан айтарлықтай мол. Бір 
ерекшелігі – құрама (аналитикалық) жаңа бірліктерді бірден тауып-
тану қиындау, олардың жаңалық сипатын тану үшін олар атайтын 
зат, ұғым, құбылыстардың жаңалығына назар аудару керек. Зерт-
теп отырған кезеңге дейінгі қолданылған-қолданылмағанын мұқият 
іздестіру керек. Аналитикалық тәсілмен жасалған жаңа бірліктер 
тек зат атауын емес (яғни зат есім ғана емес), қимыл, іс-әрекет ата-
уы да болуы мүмкін, сындық бағалауыштық (сын есім, үстеу) сипат-
ты болуы да мүмкін. Бұл категорияның өзі жақсы зерттелген, таныс 
болғанымен, әр кезеңге қарай жаңалары мен ескілері қайсылар де-
ген тақырып – өз алдына жеке зерттелген емес. Алдымен, зерттеу 
жұмысы керек, содан соң 1970-1990 жылдардағы және 1990-2010 
жылдардағы жаңа тіркестердің сөздігін түзу – алдағы міндеттердің 
бірі. Жаңа тіркес бірліктер лексикалық тіркес те, фразеологиялық 
тіркес те, анықтаушы-анықталушы болып келетін тұрақты тіркес те 
болуы мүмкін. Осыларды сүзіп, тізіп, хатқа түсіріп, сөздігін түзіп 
ұсынар болсақ, қазақ тілінің сандық байлығы да, сапалық әлеуеті де 
нақты көрінері даусыз.

Аталған сөздіктердің бізде әзірге «жаңа қолданыстар» түрі ғана 
дүниеге келді (бірақ ол да XX ғасырдың 90-жылдарына дейінгі мате-
риалдар бойынша түзілген сөздік болатын). Қалғандары әзірге бізде 
жоқ.

Лексикографияның өмірден («тіл тіршілігінен») артта қалып 
отыратыны белгілі. Бұл – тек қазақ халқы мәдени дүниесінде емес, 
барлық тілдердің тарихында да көрініп келген құбылыс.

Қысқаша қорытсақ, мыналарды айтуға болады:
1. Бүгінгі қазақтың ұлттық әдеби тіліндегі жаңалықтар деген 

әңгімені (тақырыпты, құбылысты) зерттеу, тану-таныту тұрғысынан 
қозғағанда, тек соңғы 5-10, әрі кеткенде 15-20 жыл барысындағы тіл 
болмысына, оның прагматикалық жай-жапсарына қарата жүргізу 
керек. Тілдегі, оның лексикалық қабатындағы ескіліктер мен жаңа- 
лықтар, әсіресе жаңа қолданыстар (ізденістер) тек қана белгілі бір 
кезеңдерге қарай сөз етілуі керек.
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2. Кірме сөз бен интернационалдық сөздер – бір нәрсе емес. Екеуі 
де – бөгде тілдік бірліктер болғанмен, олардың қабылдаушы тілде 
қолданылу реттері, ортақтық сипаты, кездесетін орындары бір-бірінен 
өзгеше болып келеді. Дегенмен қазіргі тілдерде халықаралық ортақ 
сөздердің бір алуаны барлық параметрі жағынан кірмелік сипатқа ие 
болып кеткені байқалады. Интерсөздер әдетте соларды пайдаланушы 
тілдің сөздік қазынасынан алшақ тұрса, бүгінгі қоғам өмірінің саяси, 
экономикалық, мәдени, оқу-ағарту салаларында аса жиі қолданылып, 
өзге тілдік баламасын қажет етпейтін сөздер болғандықтан, біз олар-
ды лексикалық кірме қабатына қосқанды жөн көрдік.

3. Тіл-тілде төл сөздер, интернационалдық сөздер, кірме сөздер 
қабаттарынан өзге бөгде тілдік деп аталатын қабат та бар. Әр алу-
ан ғылым саласында, өндіріс пен шаруашылық орындарында, ме-
дицинада көбінесе мамандар арасында ғана қолданылатын, қалың 
көпшілікке бейтаныс сөздер болады. Мысалы, тіл білімінде бич-
ламар (қоспа тілдің бір түрі), инкорпорация (сөзжасамның түрі), 
әдебиеттануда гекзаметр (алты тармақты өлең құрылымы), глосса 
(жазба мұралардың түсініксіз тұстарының түсіндірмесі, аудармасы) 
деген терминдер бар, олардың қолданыс өрісі өте тар. Сол сияқты 
қазақ тілінде реалийлері жоқ, аббат, астахари, камер-юнкер тәрізді 
сөздер және әр халықтың тұрмыс-салт атаулары, ұлттық киім-кешек, 
тағам аттары да қолданыста кездесіп қалады. Бұларды не кірме 
сөздер, не интертерминдер деп емес, бөгде тілдік немесе жат сөздер 
деп таныған жөн.

4. Неологиялық қозғалыс, яғни тілге жаңа бірліктердін келуінің 
қарқыны да әр кезеңде әртүрлі болады. Қазақ тілі тарихында жаңа төл 
сөздерді жасау, өзге тілдерден сөз қабылдау, оларды игеру процестері 
біркелкі, бір жүйемен жүріп отырған жоқ. Бүл процестердің ең 
қарқынды және біршама сәтті орын алған кезеңдері болды, солардың 
бірі – XX ғасырдың алғашқы онжылдықтары, XX ғасырдың 90-жыл-
дарынан бастап қазіргі дейінгі кезеңдер деп шартты түрде (жалпылай) 
атауға болады. Әсіресе неологиялық қозғалыстың ең бір интенсивті 
дамыған тұсы – 1991-2005 жылдар деп қарастыруға болады.

5. Бұл жұмыс соңғы 10-15 жылдар үзігінде лексика-семантика- 
лық жаңалықтардың қарқынды қозғалысының уәждері, келген (жа- 
салған) көздері, жасалу жолдарындағы амал-тәсілдердің өзгерген, 
күшейген, жүйеленген тұстары, қолданыс әлеуеті талданды. Кірме 
сөз категориясын тануда жаңа көзқарас ұсынылды.

6. Тілдегі жаңалықтарды тек кезеңдерге қарай әңгіме ету қажет- 
тігі бұл тақырыпты жалғастыра беруді, айқындай түсуді, иллюс- 
тративтік материалды жүйелі түрде жинай беру, жалғастыру қажет- 
тігін баса айтып, дәлелдеуді жөн көрдік.
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