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АЛҒЫСӨЗ

Әдеби тіл - жалпы халықтық тілдің белгілі бір жүйеге түскен, 
ауызша және жазбаша әдебиеттің негізінде қалыптасқан, стильдік-
жанрлық тармақтары бар, сол тілде сөйлейтін адамдардың бәріне 
түсінікті тілдік нұсқасы. Тілдің бұл нұсқасы ғылым салалары мен 
зерттеу жұмыстарында, көркем әдебиет пен мерзімді баспасөзде, 
білім жүйесі мен ісқағаздарында, радио мен теледидарда 
қолданылады. Қазіргі таңда көптеген жаңа сөздер, қолданыстар 
нормаланып, әдеби тіл қатарына қосылуда. Тілдің өзіне тән ішкі даму 
заңдарына сәйкес әдеби тіл нормалары да экстралингвистикалық 
факторларға, қоғам өміріндегі саяси-мәдени жаңалықтарға 
байланысты өзгеріп отырады. Қоғамдағы үдерістер негізінде әдеби 
тілдің сөздік қоры молайып, тілдің қолайлы, ой-пікірді дәл беруге 
жарамды, жалпыға ортақ жүйесі қалыптасуда. Осындай орныққан 
нормалардың негізінде ғана тіл өзін тұтынушылардың баршасына 
түсінікті, ортақ қарым-қатынас құралы бола алады. 

Әдеби тілдің нормасы өзінің біршама тұрақтылығымен, жалпыға 
ортақтығымен, түсініктілігімен, міндеттілігімен, тілдік жүйеге, 
тіл дік модельдерге сәйкестігімен ерекшеленіп, орфографиялық, ор-
фо э пиялық, грамматикалық, пунктуациялық, екпін, интонация, лек-
сикалық норма сияқты бірнеше түрге бөлінеді. Қазіргі таңда көркем 
әдебиет пен мерзімді баспасөзде, радио мен теледидар хабарларында, 
білім беру жүйесі мен ғылым салаларында және ісқағаздарында 
қолданылатын қазақ әдеби тілі нормаларына қатысты түрлі пікірлер 
айтылуда. Жалпыхалықтық тілдің нормаға түскен нұсқасы ретіндегі 
әдеби тілді меңгеру жұртшылықтың тіл мәдениетінің деңгейін 
танытады. 

Әдеби тіл нормаларын меңгеру - тіл мамандары үшін ғана 
емес, кез келген мәдениетті тұлға үшін де аса маңызды іс. Осы 
ретте әдеби тілдің жекелеген мәселелерін толық қамтыған әдеби 
тіл анықтамалығына деген сұраныс туындайды. Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында тілдерді 
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дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында қазақ стандықтардың тіл мәдениетінің деңгейін 
көтерудің қажетті құрамдас бөлігі сөйлеу мәдениетін дамыту 
болуға тиіс делінген. Сондай-ақ көрнекі және жарнамалық ақпарат 
құралдарында қазіргі қазақ әде би тілінің тиісінше қолданылуын 
бақылауды күшейту де қажетті шаралар қатарына жататындығын 
ерекше атап көрсетеді. 

Ұсынылып отырған еңбекті тұрғындардың тіл мәдениетін көте-
руде анықтамалық ретінде қолдануға әбден болады. Ұлттық тілдің 
тазалығын сақтап, қазақ әдеби тілінің қоғамдағы орнын нақтылау, 
мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту - кезек күттірмейтін 
мәселе. Себебі тіл тазалығынсыз, сөз мәдениетінсіз, тілдік норма-
ларсыз әдеби тілдің ұрпақтан ұрпаққа беріліп келген асыл мұраларын 
тұшыну, оларды ғасырлар көшінде сақтап қалу мүмкін емес. «Қазақ 
әдеби тілінің анықтамалығы» қазақ әдеби тіліне тән ұғымдар, 
түсініктер мен негізгі терминдерден тұрады. Әсіресе, тілдік 
норма, әдеп, сөйлеу әдебі, жаңа атаулар, сөз мәдениеті (жаргон, 
арго, сленг, варваризм) мәселеріне қатысты ғалымдардың пікірлері 
беріліп, авторлар тарапынан өрбіген ой нақты тілдік фактілер 
арқылы дәлелденеді. Сондай-ақ анықтамалықта амандасу түрлері, 
сөз таза лығы, алғыс сынды қазақ ұлтына тән ұғымдардың мазмұны 
толық ашылған. Анықтамалықта әдеби тілге қатысты тер миндер 
әліпбилік тәртіппен берілген. 
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АДРЕСАТ
Адресат (нем. аrdessat – алушы) терминінің сөздіктерде 1) тың-

даушы, әңгімелесуші, қарым-қатынас әріптесі; 2) қарым-қатынас 
жағдая тының бір компоненттерінің бірі; 3) ақпараттық эмотивтік 
немесе допативтік әрекет қаратыла айтылған адам деген үш 
түрлі анықтамасы беріледі. Н.Уәли «Адресат – қарым-қатынас 
жағдаятының тыңдаушы компоненттерінің бірі болып табылатын, 
ақпараттық эмотивтік немесе допативтік әрекет қаратыла айтылған 
адам.  Адресат – ауызша немесе жазбаша мәтін (оның ішінде құжаттық) 
түрінде рәсімделген хабарламаны алушы, қабылдаушы» деп 
түсіндіреді. Сөйлеу үрдісінде адресаттың жынысын, жасын, мәдени 
деңгейін, оның қоғамдағы орнын, сіз айтайын деген ақпараттың 
оған қаншалықты дәрежеде маңыздылығын т.б. да ерекшеліктерін 
ескерген жөн. Өйткені аталғандардың барлығы адресаттың ауызша 
немесе жазбаша сөйлеу нәтижесінде алған ақпаратын меңгеруіне 
әсерін тигізеді. Егер адресат жеке тұлға емес, топ, ұжым немесе 
құрамы жас ерекшеліктері жағынан әркелкі адамдардан құралған 
аудитория болса, сөйлеудің түрлі тәсілдерін таңдауға тура келеді. 
   Н.Уәли. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері.
    – Алматы, 2007.
   А.Абасилов Әлеуметтік лингвистика сөздігі. –  
   Алматы, 2016. 

АДРЕСАНТ
Адресант  (нем. аrdessant – жолдаушы) – 1) белгілі бір тілде 

қарым-қатынас жасаудағы сөйлеуші, әңгімелесуші; 2) қарым-қаты-
нас жағдаятының бір сыңары (адресантпен бірге, яғни сөйлеуші 
мен тыңдаушы арасындағы: ресми – бейтарап – достық қатынастар, 
қаты нас құралы, қатынас тәсілі, қатынас орны компоненттерінің бірі)       
3) ақпарат беруші адам, ақпараттық эмотивтік немесе допативтік 
әрекет субъектісі, ой-көзқарасын жеткізуші т.б. Бұл термин туралы 
Н.Уәли «ауызша немесе жазбаша мәтін түрінде рәсімделген хабарла-
маны жіберуші. Мәтіннің авторы немесе мәтінді жеткізуші диктор 
адресант болып табылады» деп түсіндіреді. Ғалым адресат пен ад-
ре санттың арасындағы тілдік қарым-қатынастың төмендегі түр-
леріне тоқталады: «Адресант өз сөзінің тигізер ықпалын болжай 
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отырып, өзінің түпкі мақсатына жету үшін адресаттың қабылдауына 
тиімді баяндау тәсілін қолданады. Адресант хабарлайтын мәтінін 
адресаттың дүниетанымы мен ой-өрісіне сәйкес таңдауы тиіс. 
Мәтінді құру барысында адресаттың жас ерекшелігін, білім деңгейін, 
қызығушылығын есте сақтаған жағдайда ғана адресант өзінің көз-
деген мақсатына жете алады. Көркем жазба мәтіннің адресанты адре-
сатпен тікелей байланысқа түсе алмайды. Сондықтан адресаттың 
мә тінге деген ынта-зейінін арттыру үшін көркемдегіш тәсілдерді 
пай  даланады. Ал ауызша мәтіннің адресанты көрермен немесе тың-
дармандардың зейінін аудару үшін интонация, мимика, жест тәріз-
ді көмекші құралдарға да жүгінеді. Адресант өзінің атқаратын қыз-
метіне қарай адресатпен коммуникативті байланысқа түсетін жағ-
дайлар да болады. Мұндай жағдайлар адресант пен адресат бір ауди-
торияда жүздескен жағдайда, болмаса тікелей эфирде болуы мүмкін. 
Адресант адресатқа жүктелген функцияның шегіне қарай  диалогқа 
түсіп, сана-сезіміне ықпал етеді. Функционалды стильдің түр ерек-
ше ліктеріне қарай адресант пен адресаттың басты функциялары 
айқын далып отырады. Мәселен, ресми стильде адресант адресаттың 
әлеуметтік рөліне қарай сөзді демократияландырып, я болмаса әкім-
шілдендіріп отырады немесе тепе-теңдікті сақтайды. Көркем әде-
биет стилінде автор арнайы тілдік тәсілдер арқылы оқырманмен сыр-
ласып отырғандай, оқырманның жанында отырғандай әсер қал дыр-
са, ғылыми стильде адресант адресаттың білім деңгейлері шама лас 
болады, екеуіне де ортақ білім қоры болады. Адресанттың берген 
мә ліметін адресат қабылдай алатындай деңгейде болу керек. Ал ауы-
зекі сөйлеу стилінде адресант жалпы мәтіннің мазмұнын беріп қана 
қой май, эмоциясы мен өзіндік пікірін де білдіреді.
   Н.Уәли. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері.
               – Алматы, 2007.
   А.Абасилов. Әлеуметтік лингвистика сөздігі. 
   – Алматы, 2016. 

АЙҚЫНДАУ
Айқындау  (грек. epіtheton – қосымша) – заттың, яки құбылыстың 

ерекшелігін, сыр-сипатын бейнелі түрде танытатын поэтикалық 
және стилистикалық ұғым, экспрессивті айқындаушы сөз. Мысалы, 
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қазақ поэзиясында “алтын” сөзі айқындау ретінде көп қолданылады. 
Алтын сөзі бірнеше мағына береді: 

1) түс (алтын күз);
2) әдемілік (алтын қасықтай); 
3) құтты мекен (алтын бесік – туған жер, алтын аймақ);
4) атақ-дәреже (алтын жаға);
5) қазына-байлық (алтын сандық);
6) жаны таза, адамгершілігі мол адам (алтын адам, алтын кісі).
Айқындау көбінесе сын есім, үстеу, зат есім, етістіктен жасалады. 

Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. 
                                            - Алматы, 2010.

АЙМАҚТЫҚ ЛЕКСИКА
Аймақтық лексика (лат. area - алаң, кеңістік) – белгілі бір 

территория я аймақта қолданылатын диалектілік я кәсіби диалектілік 
сөздер. Аймақтық лексиканың туындау себептері өте қарапайым. 
Ай мақ тық лексика -  белгілі бір тілді тұтынушылардың ішінен нақ-
ты бір бөлігі ыдыраған сәтте пайда болатын құбылыс. Мәселен, 
бір тайпалық одақтан бір тайпа немесе бір ру бөлініп шығып, жаңа 
қоныс қа көшеді. Күнкөріс салты мен айналысқан еңбек түрлеріне 
байланысты олардың тілдері оқшауланып, алдымен диалектілер, 
кейін жаңа тіл пайда болады. Әр жаңа бөлініс жаңа сөздерді, ал түптеп 
келгенде жаңа тілдерді туындатады. Нәтижесінде кейбір аймақтарда 
бірнеше тілдер қалыптасады. Тілді тұтынушылардың орналасуы 
географиялық жағынан неғұрлым жақын болса, олардың тілдері де 
бір-біріне мазмұны жағынан соғұрлым жақын болып келеді. Аймақтық 
лексикада бір тілдің сөздері ғана емес, көршілес тілдердің де сөздері 
аралас келуі мүмкін. Мұндай сөздерге, негізінен, үй жануарларының 
атаулары, туыстық атаулар, күн мен түннің белгілері, жүзге дейінгі сан 
есімдер, өздік есімдіктер, тағам түрлеріне байланысты т.б. атаулар мен 
терминдер  жатады. Өйткені бұл сөздерді тұтынушылар бір замандарда 
бір тайпалық одақта болып, уақыт өте келе жаңа бірлестіктер мен 
одақтарға өтуі мүмкін. Сондай-ақ көршілес халықтардың бір-бірімен 
сауда-саттық қарым-қатынасының нәтижесінде немесе жаугершілік 
барысында аймақтық лексика қалыптасады. Әрине, мұндай бір 
тілден екінші тілге өткен кірме сөздер бастапқы қалпын өзгертіп, 
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қа был дап отырған тілдің фонетикалық ерекшелігіне бейімделіп 
қолданысқа енген. Түркі халықтарының өткенін зерделей отырып, 
көне заманға терең бойласақ, жекелеген түркі тілдерінің арасындағы 
ұқ састықтарды айқын аңғарып, олардың дыбыстық құрамы мен 
сөз  дік қоры жағынан анағұрлым жақын екенін байқаймыз. Ежелгі 
түркілік одақтың ыдырауына байланысты біртұтас көне түркі тілінің 
негізінде құрылымы мен сөздік қоры өзара ұқсас жаңа тілдер пайда 
болды. Алайда бұл тілдер көне түркі тілінен ерекшеленгенімен, көр-
шілес түркі халықтарына түсінікті болды. Көне түркі тілінің негізінде 
пайда болған аймақтық лексикаға Волга бойын мекендеген татарлар 
мен башқұрттарға ортақ Волга бойы аймақтық лексикасын немесе 
Сібірді мекендеген якут, хакас, шор, тува, тофа халықтарына ортақ сібір 
аймақтық лексикасын айтуға болады.
              Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. 
               – Алматы, 2005. 

АЙМАҚТЫҚ ТІЛ
Аймақтық тіл – кез келген мемлекеттегі жалпы тілдік мәртебесі 

жоқ тілдік құрылым. Аймақтық тілдің негізгі тілдің диалектісінен 
және мигранттар тілінен үлкен айырмашылығы бар. Аймақтық тілде 
сөйлеушілер елдің өзге халқына қарағанда саны жағынан азшылық 
болуы мүмкін. Көпэтносты елдерде аймақтық тілге ұлт және әдеби 
формасы бар ірі этникалық бірлестіктің тілі жатады. Сонымен қатар  
белгілі бір аймақтағы этникалық топтасу орталығында өзіндік орны 
бар ірі ұлыстың ауызекі сөйлесу  тілдері де аймақтық тілдің қатарына 
енеді. Бірэтносты мемлекетте ол диалектіүстілік койне болуы мүмкін.  
Аймақтық тіл өздерінің қарым-қатынастық қызметінің көлемі жағы-
нан бір-бірінен ерекшеленеді. 

АЙТЫЛЫМ НОРМАСЫ
Айтылым нормасы - сөзді дұрыс айту (дыбыстау) заңдылықтары. 

Айтылым нормасын академик  Р.Сыздық «сөз сазы» деген термин 
арқылы беріп жүр. Сөз сазы дегеніміз – сөйлеу үстінде (актісінде) 
сөздердің дұрыс айтылып, құлаққа жағымды естілуі. Ал сөздерді 
дұрыс айту дегеніміз тілдің табиғи дыбыс заңдылықтарын сақтау 
болып табылады. Айтылым нормасы – әдеби тілдің сөздік құрамының 
қалыптасуын және лексикалық қордың әдеби мәтіндерде қолданылуын 
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реттеуші тілдік норма. Айтылым нормасы өзара байланысты екі 
деңгейде көрінеді: оның бірі – әдеби тілдің сөздік құрамы, ал екіншісі 
– эталондық лексема. Бүгінгі таңда әдеби тілдің сөздік құрамының 
деңгейі бейәдеби лексикадан, атап айтқанда, диалекті, жаргон, 
ауызекі сөйлеу тілінен (бұл жерге көнерген сөздер мен жаңа сөздерді 
де қосуға болады) айқын ажыратылған. Айтылым нормасы әдеби 
мәтіндерде әдеби лексиканың қолданылуын талап етеді, көркем, 
ауызекі, жекелеген публицистикалық типтегі мәтіндерде, оның 
өзінде арнайы коммуникативті-стилистикалық міндет жүктелгенде 
(кейіпкерлердің сөйлеу сипаты, автордың бейнесін сомдау, тілдік 
ойын) ғана әдеби тілге жатпайтын сөздерді қолдануға жол беріледі. 
Алайда әдеби сөздік қор мен бейәдеби лексиканың арасында нақты 
шектеу бар деп кесіп айтуға да болмайды. Өйткені әдеби тіл уақыт 
ағымына сәйкес жергілікті тіл ерекшеліктерімен, жаргондармен, жаңа 
сөздер және ұғымдармен толығып отырады. Осыдан келіп, әдеби 
сөздік қор мен бейәдеби сөздердің арасын жалғастырушы сөздердің 
тобы пайда болады.  

АЙШЫҚТАУ 
Айшықтау (лат. figura – сыртқы келбет, бейне) - сөз тіркестерін 

дағдылы синтаксистік қалыппен емес, ерекше ораммен, айрықша 
айшықпен құру. Сөз айшықтары - сөйлеудің әсемдігін, мәнерлілігін, 
экспрессивтік мәнін күшейтетін синтаксистік құрылымдардың 
формалары, ұзақ уақыт бойы қалыптасқан, жиі қолданылатын амал-
тәсілдер. Оларға: шендестіру, қайталау, паралеллизм, риторикалық 
сұрақ-жауап, т.б жатады. Сөз айшықтары адамның сөйлеу шеберлігін, 
тіл байлығын көрсетеді.

АКАДЕМИЯЛЫҚ ШЕШЕНДІК
Ғылымның кез келген салаларындағы әдеби тіл негізінде жасал-

ған баяндамалар мен хабарламалар, шаршы топтың алдында оқылған 
дәріс тер, сот үдерісіндегі қорғаушы, қаралаушы немесе айыпта-
лушының сөзі академиялық шешендіктің көрсеткіші бола алады. 
Адресанттың академиялық шешендігі сөйлемнің көркемдік және 
маз мұндық, сондай – ақ  жаңашылдық сипатымен, қоғам тынысын 
ай қын ашуымен, ғылыми тұжырымдарының тереңдігімен өлшенеді. 
Академиялық шешендік өз бастауын халықтың шешендік өнерінен 
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алады. Қарсыласын мойындататындай нақты дәлелдерге құрылған 
шешендік сөздер ұлттық ділімізді көрсетіп қана қоймай, көркем 
әдебиетіміздің бастауы да бола білді. Саясатқа қатысты, ел ішіндегі 
дауға қатысты, діни уағыздарға қатысты айтылған шешендік сөздер 
қолданыс орны мен мағынасына қарай бір-бірінен ерекшеленіп 
отырған. Терең ой, тапқыр қисын, ұтқыр шешімге құрылған шешендік 
сөздер халық ауыз әдебиетінің жемісі болса, кейін жазба әдебиеті 
қалыптасқан уақытта академиялық шешендік, тіл мәдениеті сияқты 
ұғымдар қалыптасты. Академиялық шешендік сөйлеудің басқа 
түрлеріне қарағанда қисындылығымен, ғылымилығымен, терең 
дәлелділігімен ерекшеленеді. Сөйлеушінің академиялық шешендігі 
баяндаудың түсініктілігі, айқындық, эмоционалдылық сипаттарынан 
аңғарылады. Әсіресе баяндаудың ғылымилығына ерекше мән беріледі. 
Баяндамашы ғылыми тұжырымдар мен пайымдауларды қолданумен 
бірге салалық терминдерді де тиімді пайдаланғаны дұрыс. Ол сөй-
леушінің өз саласындағы жаңалықтар мен өзекті мәселелерден ғана 
емес, өзге салалардан да хабары бар екендігін, сондай-ақ материалды 
толық меңгергенін, жекелеген ережелерді түсіндіріп, қажетті 
қорытынды шығара алатынын көрсетеді. Академиялық шешендік 
өзіне тән стильде баяндалып, тыңдармандарды сендіре алатындай 
терең дәлелге құрылады, соған сай логикалық мәдениеттің сақталуы 
талап етіледі. Академиялық шешендікте адресант адресатты өзіне 
баурап қана қоймайды, айтылған ойдың қалтқысыз шындық екеніне 
иландырады. Тыңдармандардың жас ерекшеліктері мен білім 
деңгейлерін ескеру, адамгершілік және діни ұстанымдарына нұқсан 
келтірмеу академиялық шешендіктің міндеттерінің біріне жатады. 
Академиялық сөз мәтініне қойылатын талаптар лингвистикалық және 
экстралингвистикалық қағидаттардың, оған қоса, психологиялық, 
логикалық қағидаттардың тұтастығын құрайды.

АККОМОДАЦИЯ
Аккомодация (лат. аccomodatio - бейімделу) – бір сөз ішінде не-

ме се әр тектес буыннан құралған сөздерде іргелес орналасқан 
дауыс ты және дауыссыз дыбыстардың, яғни үні мен салдыры әр-
түрлі фонемалардың, бір-біріне әсер етіп, өзіне ұқсатып айтылуы. 
Мысалы: жай, шай сияқты жуан буынды сөздердің сөйлеу тілінде 
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жәй, шәй болып жіңішке айтылуы, олардың құрамындағы ж, й, ш 
тіл алды фонемалары тіл арты жуан а фонемасына ықпал етіп, оны 
тіл алды жіңішке дыбысқа өзгертіп, өздеріне бейімдеп тұр; апаеке, 
атаеке сияқты әр тектес буынды сөздерде де тіл арты а фонемасына 
іргелес орналасқан й, н, к, с, п дауыссыздары және одан алшақ тұрған 
жіңішке әпке, атеке сияқты сыңарларын жасап тұр. Керісінше, Бота-
көз (Ботагөз), керек екен (керег екен), қара қазан (қара ғазан) сияқты 
сөздерде дауысты дыбыстар дауыссыздарға ықпал етіп, өздеріне 
бейім деп тұр. 
        Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.

АКТИВ СӨЗДІК
Актив сөздік (лат. аctivus - әрекетті, әрекетшіл) - белгілі бір 

ортадағы күнделікті тілдік қарым-қатынаста жиі қолданылатын 
сөздер. Оған жалпылама қолданыстағы сөздермен қатар адамдардың 
мамандығына, кәсібіне байланысты арнаулы терминдер, кәсіби 
сөздер жатады. Тіл дегеніміз – белгілі бір сөздердің өзара тіркесу 
комбинациясы. Тілдегі сөздік қордың бірліктері кейде атау тұлғада 
тұрып, кейде түрленіп өзара байланысқа түсетіні де, әр тілдің таби-
ғатына сай байланысу тәсілдері болатыны да белгілі. Сол сияқты әр 
тілдің грамматикалық заңдылықтары да әр алуан. Әлбетте, жалпы 
сөздік қордағы тілдік бірліктердің қолданылу жиілігі, соған орай 
олардың белсенділігі бірдей емес. Адам санасында жекеленген сөздер 
емес, өзіндік тілдік семантикалық жүйелер сақталады. Ең алдымен, 
біздің санамызда күнделікті ең жиі қолданатын сөздердің бастапқы 
қоры тұратыны белгілі. Оны «семантикалық ядро» деп атайды. 
Осы семантикалық ядроға сандаған ұғымдарды білдіретін сөздер 
жалғасады. Ол «семантикалық өріс» деп аталады. Ғалымдардың 
айтуынша, 400-500 сөз білген адам сол тілде қарапайым ойын жеткізе 
алады екен.  

АКТИВ ТІЛ ҚОРЫ
Актив тіл қоры - қоғамның ең маңызды деген ұғымдары мен 

жағдайларына байланысты ерекше жиі қолданыстағы және біршама 
шектелген лексикалық бірліктерден тұратын тіл қорының бөлігі. 
Актив тіл қоры  пассив тіл қорынан ерекшеленеді. Актив тіл қорының 
баяу өзгеретін өзегі стилистикалық, бейтарап, мағыналық жүйесі бай, 
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тіркесімділігі мен сөзжасамдық белсенділігі дамыған сөздерден құралады. 
Тілдің коммуникативті қызметі үшін актив тіл қорының сөздері өте 
маңызды рөл атқарады. Бұл қорға енетін сөздер арнайы индекс (кездесу 
жиілігі, қолданылуы т.б.) арқылы лингвостатистика мен әлеуметтік 
лингвистика тәсілдерін қолдану нәтижесінде анықталады. Актив тіл 
қоры психолингвистикада адамдардың сөйлеуде еркін қолданылатын 
лексиканың бірліктері, жиынтығы ретінде қарастырылады.

АЛҒЫС
Алғыс (көне түркі тілінде алкыш - algis) – дәстүрлі қазақы 

дүниетанымда адамдардың бір-біріне жасаған түрлі жақсылығына 
байланысты игі тілегін, ризашылығын білдіретін ерекше концепт. Сөзді 
киелі, қасиетті күш ретінде таныған халқымыз алғыс сөздер арқылы 
адамға жақсылық жасауға болады деп сенген. Неғұрлым алғысты көп 
алған адам соғұрлым бақытты өмір сүреді деген нанымға иланған 
халқымыз біреуге риза болғанда ықыласын алғыспен жеткізген. 
Алғыс, тілек, бата сөздер өзара мағыналас, мәндес ұғымдар. Алғыс 
та, тілек те, бата да өзара жымдасып, тұтасып жатады. Бұл сөздердің 
тәрбиелік мәні зор. Алғыс сөздер әуел баста жаратушыға мадақ 
айту түрінде пайда болғанымен, заман ағымына сәйкес мазмұндық 
жағынан өзгеріске ұшырап,  бүгінде игі іс атқарған адамға ризашылық 
белгісі ретінде қолданылуда. Алғысты риза болған адам өзі береді. 
Алғысты сұрап алуға болмайды. Ол риясыз көңілден айтылады. 
Ал батаны көбіне үлкен қариялардан немесе ел ағаларынан сұрап 
алады. Алғысты кез-келген адам айта алады, ал батаны елге сыйлы 
адамдар, ауыл ақсақалы немесе көп балалы кейуана береді. Қазақы 
түсінік бойынша ер адам отырған жерде әйел адам ас қайырып, бата 
бермейді. Ал алғыс мұндай шарттылықтарға бағынбайды. Бүгінде 
алғыстың ресми және бейресми түрлері бар. Ресми алғыс үлкен бір 
істің атқарылып біткен кезінде игілікті іс-әрекетке қатысты айтылады, 
яғни игі іс атқарған адамға деген ерекше қатынасты көрсетеді. 
Ал бейресми алғыс жасы үлкен адамға ізет көрсеткен жастарға, 
тапсырманы дұрыс және дер кезінде орындаған адамға арналады. 
Алғыстың мұндай түрлері  тұрмыспен, ғұрыппен тікелей байланысын 
жоғалта қоймайды. Бүгінде алғыс ертедегі синкретті сипатынан 
түгелге жуық өзгеріп, этикалық жағынан құндылыққа ие болып отыр. 
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Ә.Қайдардың пікірінше, алғыс сөздер екіге бөлініп қарастырылады: 
1) бата сөздер; 2) тілек сөздер. Бата сөздерге мысал келтірер болсақ: 
Қонар жері-қонағасы мол болсын, Қалтасы толы болсын, Қошақан 
терісі тоны болсын! (С.Бақбергенов) Ал тілек сөздер мыналар: Ақ 
құдай, сауапқа жаз! Абыройың арта берсің! Маңдайың жарқыраған 
көсем бол!  және т.б.  

АЛЛИТЕРАЦИЯ
Аллитерация (лат. alliteratio - әріп) – өлеңде, көркем әдеби шығар-

маларда, тұрақты тіркестерде  бірыңғай дауыссыз дыбыстардың сөз 
басында қайталанып қиысуы. Бұл тәсілді дауыссыз дыбыстардың 
қайталануы арқылы әдеби тілді ажарлап, сөздің реңін келтіре 
түсетін тәсілдердің бірі деуге де болады. Аллитерация арқылы 
автор оқырманға ерекше әсер етіп, өлеңнің ырғағы мен ұйқасын 
өзара үйлестіре түседі. Аллитерация – қазақ мақал-мәтелдерінде де 
ұтымды тәсіл ретінде жиі қолданылған.  Мақалдар құрылысында 
дыбыс үндестігі, бір дыбыс немесе бір сөзді бірнеше қайталау, сөз 
ұйқасы айрықша орын алады. «Алтау ала болса, ауыздағы кетеді; 
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді» немесе «Ас - адамның арқауы» 
деген мақал аллитерациялық әдіспен сомдалған. «Әуеден күбі түсті, 
күбінің түбі түсті» деген жұмбақты да қазақ паремеологиясындағы 
аллитерация тәсіліне мысал ретінде алуға болады. Аллитерацияда 
бірдей немесе бірыңғай дыбыстар қайталанып келіп, өлең жолының 
әдемі ұйқасын, ерекше дыбыстық мәнерді, ырғақтылықты құрайды.  
Махамбеттің «Соғыс» атты шығармасындағы: Түніменен түйіндік, 
Таң атқанда тарандық. Таң ағарып атқан соң, Төңірек жаққа 
қарандық, - деген жолдар аллитерацияның озық үлгісіне жатады. 

АЛЛОФОН
Аллофон (грек. άλλος - басқа және грек. φωνή – дыбыс, фонема) 

– дивергенті, альтернаты, нұсқасы, фонеманың нақты манифес-
тациясының бір түрі болып табылады. Аллофон - бір дыбыстың 
айтылуындағы ауытқу, басқаша айтқанда, фонеманың жүзеге асы-
рылуы, оның айналасындағы нақты фонетикалық жағдайға негіз-
делген нұсқасы. Аллофонды фонеманың сөйлеу үстінде кездесетін 
әртүрлі реңктері, фонеманың варианты десек те болады.  Аллофон 
үндіеуропа тілдерінде кең тараған. Қазақ тілінде дыбыстың үндестік 
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аллофондары кездеседі. Мыс.: бас сөзінде б жуан, бес сөзінде б 
жіңішке айтылып, фонема вариантын (реңкін) жасап тұр. Аллофон-
ның фонемадан айырмашылығы оның абстрактілі ұғым емес, нақты 
сөздік дыбыс болуында жатыр. С.Мырзабеков тілдегі бұл құбылысты 
былайша түсіндіреді: «Дауысты дыбыстардың созылыңқылығына, сөз 
ішіндегі орны мен басқа дыбыстармен көршілес келуіне байланысты 
нақты бір фонема дыбыстар тобында түрлі реңк алып отырады. 
Мәселен, дауысты дыбыстардың әсерімен т дыбысы бірде жуан (ат, 
от), бірде жіңішке (ет, өт), бірде еріндік (от, өт), бірде езулік (ат, 
ет) болып, біршама ауытқу, ерекшеліктермен немесе әртүрлі реңмен 
айтылады да, қызметіне қарай бір-ақ фонема деп танылады. Бір 
дыбыстың айтылуындағы мұндай ауытқу, рең тіл білімінде аллофон 
(гр.allos – басқа) делінеді. Сондықтан сөз дыбыс емес, фонемадан 
құралады десе де болады». 
    С.Мырзабеков. Қазақ тілінің фонетикасы. 
    – Алматы, 2004.
   Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Лингвистика /  
   Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор 
   Е. Арын – Павлодар, 2007. 

АЛМАСТЫРУ
Алмастыру (грек. ‘metonymіa’ – ауыстыру, қайтадан атау) - 

қазақ әдеби тілінде  өзара байланысты, балама ұғымдарды қолдану 
арқылы белгілі бір  құбылысты көрсету үшін оның ерекше қасиетін 
беретін троптың (құбылтудың) бір түрі. Арасында жақындығы бар 
екі нәрсенің атын ауыстырып, бірінің орнына бірін айту алмастыру 
деп аталады. Мысалы: «Анау үйдің құдасы келіп жатыр» дейміз. 
Құда үйдікі емес, ол үйдегі адамдікі, үй мен үй иесінің арасы жақын-
дығынан бірінің орнына бірін айтамыз.
                       А.Байтұрсынұлы. Әдебиет танытқыш. 
                      – Алматы, 2003 

АЛОГИЗМ
Алогизм (грек. a - бей және logos – ақыл) – логикалық қисыны 

жағынан бір-біріне мүлдем кереғар, қарама - қарсы екі ұғымды 
өзара жақындатып, жұптастыру арқылы ойды ерекше әсерлі етіп 
жеткізетін көркем әдебиеттегі стильдік тәсіл. Мысалы, «Күлемін де 
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жылаймын, жылаймын да күлемін. Неге ғана бұлаймын, - Өзім ғана 
білемін» (Қ.Аманжолов) – деген шумақтар қазақ поэзиясындағы 
алогизмге үлгі бола алады. Кей көркем әдебиеттерде алогизм 
келеке, мысқыл үшін логикалық байланысты әдейі бұзатын тілдегі 
стилистикалық әдіс ретінде де қолданылады. «Мен бәріне керексізбін, 
керекпін, Керектігім керексізге қорекпін. Мен Махамбет болар едім, 
бірақ та... Бөлекпін...» (Н.Жолдасбек) – деген шумақта алогизмді 
пайдалану арқылы автор шындыққа жетудің құралы ретіндегі 
логикалық ойлауды теріске шығарып, логикаға сезімді, интуицияны 
қарсы қояды. Алогизм мағыналық жағынан паралогизм (кері ойлау) 
ұғымына, сондай-ақ пародокс құбылысына жақын. 
       Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. 
       – Алматы, 2010.

АЛЬТЕРНАЦИЯ
Альтернация (лат. alternatio - өзгеру, алмасу) – бір түбірден 

(негізден) тараған сөздерде тілдің өзіне тән белгілі заңдылықтарына 
сәйкес дыбыстардың өзара алмасуы. Мыс.: жақ-жағу, тап-тауып, 
сап-сабы. Сөйлеу кезінде, не тілдің тарихи дамуы барысында 
сөз ішіндегі бір дыбыстың басқа дыбысқа айналу құбылысы жиі 
кездеседі. Қазақ тілінде, негізінен, альтернацияға көбіне дауыссыз 
дыбыстар жиі ұшырайды. Ғалымдар дыбыс алмасуын фонетикалық 
заңдылықтарға сәйкес алмасу және тарихи алмасу деп шартты түрде 
екіге бөледі. Дыбыс алмасуының алғашқы түріне көрші дыбыстардың 
әсерімен болған алмасулар енеді:

1) тіл алды н дауыссызы б, п дыбыстарының алдында келсе, м 
дыбысымен, қ, к, ғ, г дыбыстарының алдында келсе, ң дыбысымен 
алмасады: көмбіс (жазылуы көнбіс), түңгі (жазылуы түнгі), т.б.;

2) қ, к, п дыбыстарының біріне аяқталған сөздерге дауыстыдан 
басталған қосымша жалғанса, аталған дауыссыз дыбыстар өздеріне 
сәйкес ұяң дауыссыздармен алмасады: бақ — бағы, көк — көгілдір, 
шап — шабу, т.б.;

3) ызың дауыссыздар да ауызекі сөйлеу кезінде бірін-бірі алмас-
тыра береді: шашшыз (жазылуы шашсыз), жұмышшы (жазы луы 
жұ мысшы), тұссыз (жазылуы тұзсыз), т.б.;

4) егер сөз ы дауыстысына аяқталып, оған у сонанты жалғанса, 
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езулік ы дауыстысы еріндік ұ дауыстысымен алмасады: сылы + у 
(айтылуы сылұу, жазылуы сылу), т.б.

Тектес тілдердегі, я бір тілдің өз ішіндегі диалектілердегі этимо-
логиялық тұрғыдан төркіні бір морфемалардың құрамындағы 
дыбыстардың бірінің орнына бірі қолданылуы жиі кездеседі. 
Дыбыстар бірімен-бірі бейберекет алмаса бермейді. Түркі тілдерінде 
бір-бірімен алмасатын дыбыстардың ежелден қалыптасқан жүйесі 
бар. Қазақ, қарақалпақ, ноғай тілдеріндегі бас деген зат есімнің 
соңындағы с өзбек, ұйғыр, қырғыз, татар, түрікмен тілдерінде баш 
болып, ш дыбысымен айтылады. Қазақтың тыңда етістігін өзбек, 
ұйғыр, қарақалпақ тілдерінен тынла деген үлгіде ұшырастырамыз. 
Бұдан с-ш, л-д дыбыстарының алмасуын да нақтылы жүйе бары 
айқын байқалады. Осы сияқты а-ә, б-п, қ-ғ, д-т, ч-ш, т.б. көптеген 
дыбыстардың алмасуында да қалыптасқан жүйе бары белгілі. Қазақ 
диалектілеріне де осы жүйе ортақ. Қазақстанның біраз жерінде 
сортаң, теңдік болып айтылатын сөздердің оңтүстік өңірде шортаң, 
теңлік деген нұсқада айтылуы — осының дәлелі. Түркі тілдерінің 
түптөркініндегі ортақтықтың сырын ашудың басты бір кілті осы 
дыбыс алмасу заңдылығында жатыр. Тілдерді салыстырмалы-тарихи 
тұрғыда танып білу үшін дыбыс алмасу заңдылығын зерттеу қажет.

Қазақ тілі. Энциклопедия. – Алматы, 1998.
АМАНДАСУ
Амандасу  (сәлемдесу) халқымыздың инабаттылық пен әдепке бай-

ла нысты қолданылатын қарым-қатынас нормасы ғана емес, адамның 
сөйлеу мәдениетін байқататын тілдік норма болып табылады. Қазақ 
халқында адамның әлеуметтік деңгейі мен шығу тегіне, жынысына, 
жасына қарай амандасудың бірнеше түрлері қалыптасқан. Амандасу 
екі түрлі тәсіл арқылы жүзеге асады: оның бірі сөйлеу әрекеті 
арқылы, яғни ауызша амандық сұрасу болса, екіншісі қимыл әрекеті 
арқылы, яғни қол алысу, құшақтасу, бетіне бетін тигізу, төс түйістіру 
арқылы бейнелеу болып табылады. Төре мен төлеңгіт, ақсүйек 
пен қара халықтың сөйлеу мәнерінде де, дене қимылдары арқылы 
көрсетілетін ишарат белгілерінде де айырмашылықтар болады. Мә-
се лен хан немесе ірі сұлтандарға төменгі таптағы адам екі қолын 
кеудесіне қойып, төмен қарай иіліп амандасса, әлеуметтік дәрежесі 
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орташа адам өзінің әміршісіне басын иіп амандасқан. Қараша халық 
хан, сұлтандармен амандасқанда тізесін бүгіп, «Алдияр тақсыр!» 
деп сәлем берген. «Сәлем – сөздің анасы» деп, амандасуға үлкен 
мән берген ата-бабамыз ет жақын туысын көрсе де, жамағайыны 
немесе бейтаныс адамды көрсе де «мал-жаның аман ба?» - деп жөн 
сұрасқан. Амандасудың мұндай нормасы халқымыздың әлеуметтік 
шаруашылық өмір салтымен тікелей байланысты. Ал әйел адамдар 
бір – бірімен амандасқанда «үй іші тегіс аман ба?» деп сұрайды. 
Мұның өзі ер адам мен әйел адамның әлеуметтік мәртебесінен 
хабардар етеді. Ер адам мен әйел адамның амандасуында бүгінгі 
таңда да айырмашылық бар. Ер адамдар өзара «Ассалаумағалейкүм» 
деп, оң қолын созып амандасып, «Уағалейкүмассалам» деп 
амандығын қабыл алып, қол алысса, әйел адамдар мен қыз балалар  
«Сәлем бердік», - деп дауыстап амандасып, басын иіп ишарат етеді. 
Үлкендер «Көп жаса! Бақытты бол!» -деп жауап қайтарады. Жас 
балалар мен ересек адамдардың амандасуының да бірнеше түрі бар. 
Еліміздің әр өңірінде мұндай амандасулардың бірнеше түрі кездеседі. 
Мұндай амандасулар «Есенсіз бе?», «Амансыз ба?», «Сәлеметсіз 
бе?», «Саламатсыз ба?», «Армысыз?» деген қалыпта қолданылады.  
Мұндай амандасуға жауап ретінде «Көп жаса, шырағым», «Бақытты 
бол», «Сәлеметсіз», «Шүкір» деген жауап қатылады, болмаса бас 
изеу арқылы сәлемін қабылдайды. Сонымен қатар кездескен мезгілге 
байланысты «Қайырлы таң!», «Қайырлы күн!», «Қайырлы кеш!» деп 
амандасу да дәстүрімізде бар.  «Алыстан алты жасар бала келсе, 
алпыстағы шал сәлем береді» деген ережені ұстанған ата-бабамыз 
алыс жолдан келген жолаушыны қадірлеп қарсы алады. Ағайын-
туыс, көрші-көлем, дос-жар адамдар сол жолаушылап келген адаммен 
арнайы амандасып шығады. Бұл дәстүрді ел ішінде «амандасу, 
сәлемдесу» деп атайды. Үй иелері сәлемдесіп келгендердің алдына 
жылы-жұмсағын қойып, сапардан келген адам көрген-білгенін 
айта отырады. Халқымыздың бұл игі дәстүрі ел арасында әлі күнге 
жалғасын табуда.
   Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар 
   мен атауларының дәстүрлі жүйесі. Энциклопедия. 
   - Алматы, 2011. 
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АМПЛИФИКАЦИЯ
Амплификация (лат. amplification - жайылу, ұлғаю) - синоним 

сөздер мен тіркестерді санамалап, сатылап қолдану арқылы 
айтылатын ойдың мағыналық экспрессиясы мен эмоционалдық 
жағын не жоғарылата екпіндетіп, не төмендете бәсеңдетіп жеткізетін 
амал немесе тәсіл. Басқаша айтқанда, амплификация дегеніміз – 
сөзді күшейтіп, әсірелеп айту мақсатында синонимдерді тіркестіре 
қолдану арқылы жасалатын стилистикалық айрықша сөз оралымы. 
Оның негізгі қызметі мағына үстемелеу арқылы тыңдаушының 
назарын аударту болып табылады. 

  Ән салсаң Әсеттей сал әсемдетіп,
  Қоздырып делебені әсерлетіп.
  Шырқатып, шығандатып, шымырлатып,
  Шапшытып, шүмектетіп, нөсерлетіп – 

деген шумақты амплификацияның озық үлгісі ретінде келтіруге 
болады. Бір тілден екінші тілге аударғанда мәтіннің көлемі ұлғайып 
кету құбылысы да амплификация тәсілінің жемісі болып табылады. 
Көркем әдебиетте амплификация фразеологиялық тұлғаларды қатар 
қолдану арқылы да жасалады. Біртектес емес, екі немесе одан да 
көп мағыналас фразеологизмдер ерекше қатар түзеп, айтушының 
ойын жеткізуде таптырмайтын мәнерлілікті туғызады. Мағыналас 
фразеологизмдердің мұндай табиғаты туралы айта келіп, зерттеуші 
Г.Смағұлова тіл біліміндегі осы тәсілге «Амплификация - ұлғайту, 
стильдік фигураның бір түрі. Мәтін ішінде мағыналас троптың 
түрлерін немесе біртектес конструкциямен жасалған сөздер тізбегін 
қайталау» - деп анықтама береді. Амплификациялық қатарға енетін 
фразалық тұлғалар сөйлемде орналасу тәртібіне қарай екпінді 
және бәсең амплификация деп бөлінеді. Екпінді амплификацияда 
фразеологизмдер көбіне сөздің соңында келіп, сөйлемге ерекше 
екпін түсіреді. Мәтін ішінде, сөйлем ішінде кездесетін синоним тір-
кестердің құрамындағы мағыналық сандық көрсеткіштері бірден 
назар аудартады. Ал бәсең амплификацияның адамға тигізетін эмо-
цияналды әсері екпінді амплификацияға қарағанда әлсіз болады. 

АНА ТІЛІ
Ана тілі – этникалық тегі, географиялық қоныстану аумағы, өмір 
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салты, діни наным-сенімі мен күнкөріс кәсібіне қарай бірлескен 
тайпалық одақтардың,  қауым, этнос өкілдерінің өзара қарым-қатынас 
құралы. А.Абасиловтың «Әлеуметтік лингвистика» сөздігінде ана 
тілінің екі түрлі мағынасын ашады. Бірінші мағынасында: «Баланың 
жас кезінде үлкендердің сөйлеуіне еліктеу арқылы санасыз түрде 
үйренген тілі. Бұл дағдыны пайдалану ересек адамда сақталуы да, 
сақталмауы да мүмкін. Ана тілі – адамның бала кезінен (бесік тілі) 
меңгерген бірінші тілі әдетте ата-анасының біреуінің тілімен сәйкес 
келеді. Адам кейінірек өзге тілді меңгеріп сол тіл оның негізгі қарым-
қатынас тіліне айналатын жағдай да болады. Алайда мұндайда 
ана тіліне деген жағымды эмоционалды қатынас сақталады» ал 
екінші мағынасында: «Ана тілі адамның белгілі бір ұлтқа (этнос) 
жататындығының  негізгі белгісі ретінде қызмет етеді. Этноспен 
біте қайнасқан тіл, кез келген халықтың тілдік санасында маңызды 
орын алатын тіл, кез келген этникалық ұжымның даралануында 
«өзінікі» мен «өзгенікін» ажырата алу түсінігімен байланысты тіл» 
деп түсіндіреді. Басым көпшілік үшін «ана тілі» ұғымы өз ұлтының 
тілі деген мағынаны білдіреді. Адам ана тілін өзінің сол ұлтқа 
жататындығының негізгі белгісі деп санайды. Екі немесе одан да көп 
тіл білетін кез келген адам үшін, әйтеуір, бір тіл үстем болады. Табиғи 
жағынан алғанда, әдетте, адам үшін өзінің ана тілі басым болуы керек, 
бұл жаратылыс қағидасы. Ал қазіргі ғаламдық шындыққа қарасақ, 
онда ана тілдерінің емес, мемлекеттік тілдің немесе бәсекеге қабілеті 
жоғары тілдердің басымдығын айқын аңғарамыз. Айталық, әлемде 
мыңдаған тілдер бар десек, онда олардың тоқсаннан астамы ғана 
мемлекеттік немесе ресми мәртебеге ие. Яғни, ана тілдерінің көпшілігі 
әлгіндей мәртебеден шет қалғандықтан олардың басым көпшілігі 
қоғамдық қатынастарда қолданылмайды. Сондықтан ол тілдерде білім 
берілмейді, бұқаралық ақпарат құралдары жарияланбайды, кітаптар 
шықпайды. Мәселен, қазіргі кезде Еуропада 230 тіл, Америкада 1013, 
Африкада 2058, Азияда 2197 тіл бар екен. Олардың басым көпшілігі 
белсенді түрде қолданылмағандықтан бірте-бірте жойылып барады. 
Ал ол ұлттың өкілдері сол мемлекеттің ресми тілдерінде сөйлейді, 
білім алады, жұмыс істейді. Тіпті өзінің ана тілін білетіндердің 
өзі басым тілге бейім тұратыны ақиқат. Тіл ойдың жемісі екендігі 



20

ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

әлімсақтан белгілі. Қай тілде ойласаң, сол тілде сөйлейсің. Сол 
себепті, тіл – қарым-қатынас құралы ғана емес, тіл – ұлттың әлемді, 
дүниені тану моделі. Дүниені өз ана тілінде қабылдаған сәби ғана сол 
ұлттың жанын, күрсінісі мен толғанысын түсінеді.

АНАПТИКСИС
Анаптиксис (грек. anaptyxis – тіркеу, қосу) – фонетикалық 

өзгерістерге байланысты екі дауыссыздың арасында дауысты дыбыс-
тың пайда болуы. Бұл құбылыс көбіне кірме сөздерде кездеседі. Басқа 
тілден енген сөздер тілге кірігіп, сол тілдің заңдылықтарына әбден 
бейімделіп кетуі үшін дыбыстық өзгерістерге ұшырайды. Анаптиксис 
дыбыстардың айтылуын жеңілдету негізінде туады. Мысалы: текіс-
текст, сияз-съезд, ыстақан-стакан, тірес-трест; Сымағұл-Смағұл, 
Сымайл-Смайл т.б. 

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
АННОТАЦИЯ
Аннотация (лат. annotatio – ескерту, аңдату) – кітаптың, топтама 

жинақтың, қолжазбаның мазмұнын оқырманға қысқаша баяндау. 
Аннотацияда шығармаға баға беріп, автор туралы мәліметтер келті-
руі, кітаптың немесе жекелеген мақаланың жазылу тарихын қамтуы, 
әдебиеттерге және т.б. деректерге сілтеме жасауы да мүмкін. Оқырман 
аннотацияға сүйене отырып, өзіне қажетті әдебиетті таңдай алады. 

Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. І том. – Алматы, 1998.
АПОКОПА
Апокопа (грек. аpokope - түсу, үзілу) – сөздің қысқаруына әкеліп 

соқтыратын соңғы екпінсіз дауыстының түсіп қалуы. Қазақ тіл 
білімінде апокопаның бірнеше түрі кездеседі. Оның бірінде екпінге 
қатысты дыбыстық үдеріс  нәтижесінде соңындағы дыбыс не буын 
түсіп қалады. Мысалы: болат (болады), келет (келеді), түсет (тү-
седі). Сөздің акценттік-фонетикалық үдерісінің нәтижесінде соңғы 
бір немесе бірнеше дыбыстың түсіп қалуы батыс тілдерінде жиі 
кездеседі. Қазақ тілінде апокопаның жергілікті тілдік ерекшелік 
ретінде жұмсалатын жағдайлары да бар. Бұған дәлел ретінде «бер-
кел» (бері кел-дің орнына), «керім» сияқты қолданыстарды (кере-
мет-тің орнына) келтіруге болады. Тілімізде кірме сөздердің соңғы 
дауысты дыбыстары түсіп қалатын жағдайлар да кездеседі. Мы-
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салы: шахмат (шахматы), газет (газета), минут (минута), облыс 
(область); Мұндай үдеріс апокоптану үдерісі деп аталады. Кірме сөз-
дер дің қысқаруы нәтижесінде жаңа сөз пайда болу үдерісін де осы 
құбылысқа жатқызамыз. Бұл құбылысқа ғылыми терминдер мен кә-
сі би лексикадан, публицистикадан сандаған мысалдарды келтіруге 
бо лады. Апокопаның көп жағдайда шет тілдер мен орыс тілінің 
әсерінен пайда болып жататындығын айта кеткеніміз жөн. Мысалы: 
такси (таксомотр), метро (метрополитен), келі // кило (килограмм).

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
АРГОТИЗМ
Арготизмдер (франц.  argotisme – жаргон) – бейәдеби лексиканың 

саласы. Қазақ тілінде қолданылу аясы шектеулі, бірақ диалектизмнен 
де, кәсіби сөздерден де басқа бірсыпыра сөздер арготизмдердің қа-
та рына жатқызылып жүр. Олар: сіміру – жаттап алу, сіңіру – бер-
мей кету, ұшыру – орнына алу. Кей әдебиеттерде арготизмдерді 
жар  гон дардың бір бөлігі деп те түсіндіреді. Бейәдеби арготизмдер 
қылмыстық әлемнің бір бөлшегі ретінде қалыптасып, кейіннен әдеби 
тілде стилистикалық мақсатта қолданылу мүмкіндігіне ие болады. 
Арго сөздер де жаргон сөздер тәрізді әмбебаптық қасиетке ие. Бұл 
топқа жататын сөздер түрлі әлеуметтік, кәсіби диалектілерден 
алынып, семантикалық өзгерістерге ұшырай отырып, ауызекі сөйлеу-
де немесе сленгтерде қолданылады. Олар халықтың сөйлеу тілінен 
өзіне ғана тән сөз және сөз орамдарымен ерекшеленгенімен, өзіндік 
сөз және сөз орамдарының жалпы халық тіліндегі баламасы міндетті 
түрде болады.  Арготизмдердің өзіне тән фонетикалық жүйесі, грам-
ма тикалық құрылысы жоқ. Бұл сөздер кейде жаргонға синоним 
ретінде де қолданылады. А.Айғабылұлы арготизмдердің кәсіби сөз-
дер ден төмендегі үш түрлі өзгешілігін атап көрсетеді: 

1. Олар ешқашан негізгі сөз бола алмайды, белгілі ұғымды басқа 
сөзбен жарыспалы түрде аңғартады.

2. Кәсіби сөздер бейтарап стильде қолданылса, арготизмдер 
экспрессивтік-стильдік бояулы болып келеді;

3. Арготизмдер кәсіби сөзден гөрі жалпы халық тіліне көбірек 
тарап, қарапайым сөйлеу тілінде жиі қолданылады.

Арготизмдер сөйлеу тілі лексикасының дамуына әсер еткенімен, 
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әдеби тілді дамытпайды. Аталған ерекшеліктерін санамалай келе 
арготизмдер адамдардың белгілі бір әлеуметтік және кәсіби шағын 
топтарына ғана түсінікті тіл, шартты сөздердің жиынтығы деп 
анықтама береміз. Мәселен, ұрылар мен саудагерлердің, оқушылар 
мен спортшылардың, әскерлер мен дәрігерлердің т.б. жасанды тілі 
болады. Мысалы, оқушылар қолданатын шпор (шпаргалка), ұрылар 
қолданған апсар-жапсар (ұрланған нәрсе жапсарда тұр), үй таза 
ма? (үйде кісі жоқ па?); саудагерлер қолданған шіріңкене (дәнекерші 
саудагердің алатын ақысы), сүйке (соқ), т.б.  Әрбір буын арасында 
дыбыс қосып (көбінесе ф, п, з, р) ежелеп сөйлеудің де арголық сипаты 
бар, өйткені ежелеп сөйлеуде де айтылатын хабардың басқаларға 
түсі нік сіз болуы көзделеді. 
        Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
       А.Айғабылұлы. Қазақ тілі морфологиясы мен 
       лексикологиясы. – Алматы, 2006.

АРТИКУЛЯЦИЯ
Артикуляция (лат. articulus - анықтап айту, бөлу) – тіл дыбыстарын 

айтудағы сөйлеу мүшелерінің қызмет ету жүйесі. Артикуляция термині 
тіл білімінде, физиологияда, музыкада қолданылады. Музыкалық 
аспапта немесе дауыспен орындағанда үн шығару әдісін артикуляция 
әдісі деп те атайды. Ән айту кезінде дауысты және дауыссыз 
дыбыстарды айқындап айту артикуляциямен тікелей байланысты. 
Артикуляцияның 3 түрі бар. Олар үнді байланыстыра (legato), бөле 
(nоn legato) және қысқарта (staccato) шығару. Артикуляция сөз 
арқылы (legato, pіzzіcato, tenuto, portato) немесе өзіне тән жазба 
таңбалармен белгіленеді: лига, нүкте, сызықша, т.б. Тіл дыбыстары 
сөйлеу мүшелері арқылы жасалады. Тіл дыбыстарын және олардың 
артикуляциялық жақтарын түсіну үшін сөйлеу мүшелері мен 
олардың әрқайсысының қызметін жете білу қажет. Адамның сөйлеу 
мүшелері  артикуляция мүшелері немесе артикулятты аппарат деп 
аталады. Олар, өзінің негізгі функциясынан бөлек тіл дыбыстарын 
жасауға қатысатын адамның дене мүшелері болып табылады. Сөйлеу 
мүшелерінің әрқайсысының белгілі бір қызметі болады. Бірақ 
олардың әрқайсысының қызметі өз алдына жеке - дара болмай, бірінің 
қызметі екіншісіне бағынышты және өзара тығыз байланыста болады. 
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Тіл дыбыстарын шығарудағы, жасаудағы дыбыстаушы мүшелердің 
қызметін артикуляция дейді. Белгілі халықтың сөйлеу мүшелерінің 
дыбыс шығарудағы атқаратын қызметінің қалыптасқан дағдысын сол 
тілдің артикуляциялық базасы деп атайды. Тіл дыбыстары тәуелсіз 
үш: артикуляциялық (физиологиялық), акустикалық (физикалық) 
және функционалдық (лингвистикалық) топқа бөлініп, жасалым, 
айтылым, естілім және қолданылым тұрғыларында қарастырылады. 
Адамда дыбыстарды айту қабілеттілігі туған кезден бастап бар. 
Одан әрі балалар дыбыстар мен сөздерді қосуды үйренеді. Егер де 
сөздерді анық айтуда қиындық болса, ол қиындықты артикуляциялық 
гимнастика арқылы шешуге болады. Артикуляциялық гимнастиканы 
жүргізудің басты мақсаты баланы артикуляциялық аппаратты, яғни 
сөйлеу мүшелерін дұрыс қимылдатуға үйрету болып табылады. 

АРХАИЗМ
Архаизм (грек. archaios - ежелгі, көне) - жаңа сөздермен немесе 

ұғымдармен алмастырылуына байланысты қолданыстан шығып қал-
ған сөздер. Бір қарағанда тіл артық – ауыс, қажетсіз сөздерді аяусыз 
өзгертіп, жойып отыратын түрленуге бейім жанды құбылыс ретінде 
көрінуі мүмкін. Алайда, сөздер қолданыстан шығып,  ұмыт қалғандай 
көрінгенімен уақыт өте келе сол тілді тұтынушылармен қайта 
қауышып, өз қызметін атқаруға кіріседі. Бұл қызмет архаизмдерге 
де тән. Архаизмдер біздің тіліміздің толыққанды және алып тастауға 
келмейтін бөлігі. Архаизмдерге ескі әдебиеттерде кездесетін, қазіргі 
кезде жиі қолданылмайтын сөздер, сөз тіркестері жатады. Мысал 
ретінде бар сана – барсаңшы, айт сана – айтсайшы, ту – байрақ, 
желек – орамал, көкек – сәуір сөздерін келтірейік. Архаизмдердің 
қазіргі қазақ тілінде синонимдерін, баламаларын табуға болады. 
Алайда қазіргі синонимдерінен архаизмдер лексикалық мағынасы 
жағынан, грамматикалық құрылымы жағынан, морфологиялық 
құрамы жағы нан, фонетикалық өзгерістері тұрғысынан ерекшеленуі 
мүмкін. Архаизмдер мен тарихи сөздер  көркем әдебиетте елдегі 
тарихи ахуалды беру үшін, халқымыздың ұлттық-мәдени салт-
дәстүрлерін си пат тау үшін қолданылады. Қай халықтың болмасын 
көркем әдебиеті мен негізгі сөздік қорында архаизмдер кездеседі. 
Архаизмнің көркем әдебиетте белгілі бір стильдік мақсат үшін 
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жұмсалатынын айта келіп, ғалым М.Әуезов «Тіл және әдебиет 
мәселесі»  атты мақаласында  өзбек, татар, араб, иран тілдерінен 
енген көне сөздерден қашудың жөні жоқ екенін ескертеді. Р.Сыздық 
сөздік қорда мағынасы көпшілікке тегіс түсінікті бола бермейтін 
топтардың бар екенін айта келіп, ол топтарға архаизм деп аталатын 
көне сөздерді жатқызады. Тілдегі көнерген сөздер көнеру сипаты 
мен тілдегі қолдану ерекшеліктеріне қарай aрхаизм сөздер (көне 
сөздер) және тарихи сөздер (историзмдер) болып екі топқа бөлінеді. 
Әр халықтың тұрмыс-салтына, күнкөріс тіршілігіне, дүниетанымына 
байланысты әр дәуірде өзгеріп, басқаша сөздермен ауысып отырған 
немесе ескіріп мүлде қолданылмай қалған сөздер – архаизмдер деп 
аталады.Ұлт тарихындағы өзгеріс терге байланысты көнерген сөздер 
ішінара жаңа мағына алып, сөз дік құрамдағы актив сөздердің үйіріне 
қайтадан қосылып отыр. Мәселен: жасақ деген сөзді қайтадан 
қолдану нәтижесінде жасақ, жасақшы деген жаңа сөз қалыптасты. 
Төре деген архаизм сөзден төреші (арбитр) төраға, төралқа деген 
жаңа сөздер туып, қолданысқа енді. Демек, ескірген, көнерген 
(архаизм) сөздер де қоғам дамуының тарихи өзгерістеріне бейім тілдік 
қажетсіну талаптарына сәйкес өзгеріске ұшырап отыратын лексика - 
семантикалық құбылыс болып табылады. Кей архаизмдер  қазіргі таңда 
тілдегі синонимдерімен алмастырылып, көнерген сөздердің қатарына 
енсе, кей архаизмдердің бұрынғы мағынасы сақталғанымен, сөз жасау 
құрамы, дыбыстық құрамы өзгеріске ұшырайды. Семантикалық ар-
хаизм дерге қазіргі тілде сақталған, бірақ көнерген мағынасында 
қол данылатын сөздер жатады. Көркем әдебиетте архаизмдер сол 
дәуір тарихын әсірелеу үшін, публицистикалық жанрларда сөзге 
сал танаттылық беру, тыңдаушыларға қобалжытарлықтай әсер ету 
үшін, фельетон, памфлеттерде әжуалағанда күлкі шақыру үшін, дра-
матургияда кейіпкерге сөздік сипаттама беру үшін қолданылады. 
Қорыта айтқанда, көркем әдебиетте кейіпкер тілінің әрлілігін арттыру 
үшін және өткен заман болмысын айқын таныту үшін стилистикалық 
тәсіл ретінде қолданылатын, қазіргі кезде басқаша айтылатын бала-
малары бар, лексика, грамматика салаларының қай-қайсысында бол-
сын кездесетін сөйлеу тілінде қолданудан шығып қалған көнерген 
сөздер мен сөз тіркестерін архаизмдер дейміз. 

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
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АССИМЕТРИЯ
Ассиметрия (грек. аsymmetria - үйлеспеушілік, ретсіздік) – тіл 

бірлігінің құрылымы мен қызметіндегі жүйеліліктен, бірыңғай-
лылықтан ауытқу. Бұл – табиғи тілдің құрылымы мен қызметіндегі 
негізгі ерекшеліктердің бірі. Ассиметрия екі ерекше құбылыстан: 
орталық (ядро) пен шеткі элементтерді ажыратудан және белгіленуші 
мен белгілеуші құбылыстар арасындағы қайшылықтан байқалады. 
Ядро мен шеткі құбылыстарды ажырату тілдің әртүрлі аспектілерінде 
болатын жалпылық сипатты білдіреді. Тіл құрылымы тұрғысынан 
қарағанда тілдің белгілі тарихи кезеңіндегі сөз өзгерту, сөзжасам, сөз 
тіркестері үлгілерінің дамуында неғұрлым белсенді қызмет атқаратын 
негізгі фонемалар ядро болып табылады. Ал ол үлгілерден ауытқулар 
– шеткі құбылыстарда кездеседі. Белгіленуші мен белгілеушінің 
арақатынасындағы ассиметрия тілдің жүйесі, құрылымы, қызметі 
аясында көрінеді. Тіл жүйесінің ассиметриясы оның салыстырмалы 
бөлімдерінің бір қалыпты дамымауын білдіреді. Мысалы, қазақ 
тіліндегі етістіктің осы шағының екі түрі болса, өткен шақ пен келер 
шақтың үш түрі бар. Құрылымдық ассиметрия белгіленуші мен 
белгілеушінің арақатынасындағы мағыналық бірліктің бұзылғанынан 
көрінеді. Ассиметрияның бұл түрі лексика, грамматика, орфография 
т.б. тіл деңгейлерінде кең тараған. Тіл қызметіндегі ассиметрия сөйлеу 
үстінде белгілі мазмұнды әртүрлі форма арқылы немесе әртүрлі 
мазмұнды бір ғана тіл бірліктері арқылы білдіруден байқалады. 
Тілдің тарихи дамуы нәтижесінде тіл элементтерінің әркелкі даму 
сипатын білдіретін динамикалық ассиметрия пайда болады. 

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
АССОНАНС
Ассонанс (франц. assonanse - үйлесу, үндесу) – бірыңғай дауыс-

тылардың үйлесіп қайталанып келуі. Көбіне өлең сөзде дауысты 
дыбыстар үндесе қайталанып, тыңдаушының немесе оқырманның 
назарын аударады. Ол сөздің интонациялық - әуезділік мәнін кө-
бейтіп, экспрессивтік-эмоционалдық бояуын күшейтіп, ерекше елеу-
лі тұстарды дыбыстандырып, ой-сезімнің әсерлілігін арттырады. 
Ассонанс поэзия мен прозада стилистикалық тәсіл ретінде жиі қол-
данылады. Махамбеттің «Ереуіл атқа ер салмай» өлеңіндегі 
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     Ереуіл атқа ер салмай,
     Егеулі наза қолға алмай,
     Еңку-еңку жер шалмай,
     Ерлердің ісі бітер ме? – 

деген жолдарды ассонанстың озық үлгісі ретінде беруге болады. 
Біртектес дауысты дыбысты қайталау арқылы ойды көріктеу тәсі-
лі  прозада да қолданылады. Бұл әдеби тілдің өркен-кестесіне әде мі 
ажар, айшық қосады. Сөздің айтылу әуезін, мәнін арттырып, бояуы 
мен әсерлілігін күшейтеді. «Асығы алшысынан түсу», «обыр олжа 
үшін өледі» деген тіркестер,  «Ашу деген – ағын су, Алдын ашсаң, 
арқырар. Ақыл деген – дария, Алдын тоссаң, тоқырар» деген 
шешендік оралымдар  ассонансқа мысал бола алады.

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
АТ ТЕРГЕУ 
Ат тергеу – халқымыздың дәстүрлі мәдениетіне тән, неке-отба-

сылық қатынастардың негізінде қалыптасқан қазақ әйелдерінің 
сөйлеу мәдениетіндегі нормалардың бірі. Қазақ әйелдер қауымы жас 
келін болып түскен күннен бастап, көзі жұмылғанға дейін ел-жұрт, 
ағайын-туысының азан шақырып қойған аттарын тікелей атамай, 
тұспалдап айтуды дәстүр еткен. Мәселен, қайынаға, қайынсіңлісінің 
атын атамай, мінез-құлқы мен сыр-сымбатына сәйкес «мырза қайна-
ға», «бай атам», «би атам», «тетелес», «шырайлым», «ер кем», 
«көз жақсым» десе, абысын-ажындарын «шебер шешей», «ақ 
әже», «кер без апа», «жақсы апа» деп атайды. Кейде ел арасында 
жеңге лердің қойған күлкілі атаулары кең таралып, адамның азан 
шақырып қойған аты мүлдем ұмытылып кететін жағдайлар да 
кездеседі. Жеңгелердің қойған мұндай атауларына өзгелер ренжімей, 
сол атауды қабылдайды. Мәселен, бойы аласа адамды «сұңғағым», 
үндемейтін, ынжық адамды «шешен қайным» деп қажайтын сәттер де 
болады. Ат тергеуде әйелдердің тапқырлығымен бірге мінез-құлқы да 
байқалады. Инабатты жас келіндер аты тергелетін адамның туыстық 
қатынастарын, жас ерекшеліктерін, мінез-құлық артықшылықтарын 
ескере отырып, әуезді, әдемі аттарды таңдаса, кей адуынды жеңгелер 
«айдаһар шешей», «бомба қайнаға», «жүйрік қайным», «мылқау 
қайным»  деген аттарды қояды. Кәсібі мен  өнерпаздық қасиеттеріне 
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байланысты «тышқаншы», «шопыр қайнаға», «доғдыр қыз», «сүт 
қатын», «әнші жігіт» атанып, ауыл-аймағына осы атымен танымал 
болған жандар көп. Бір қызығы мұндай аттарды әйелдер қауымы 
қойғанымен, кейіннен бүкіл ауылдың жасы мен кәрісі түгелге 
жуық солай атап кеткен  жағдайлар ел арасында әлі де кездеседі. 
Сөйлеу нормасы ретінде ат тергеу тек әйелдерге қатысты ғана 
емес, сыйластық пен құрметтің ерекше белгісі ретінде ер адамдар 
арасында да кездеседі. Бұған мысал ретінде олардың бір – бірін 
немесе ақсақалдарды «атеке», «әкей», Жәке, Сәке деп құрметтеуін 
алуға болады. Қызылбай деген қайын ағасы бар әжелеріміз қызыл 
түсті «күрең» деп айтса, Жолшыбай, Жолаушыбек деген аталары бар 
келіндер «жол» деген сөзді «соқпақ» деп алмастырған. Адамның 
туыстық қатынасын білдіретін «әпке» (апаеке) сөзі де осындай 
ат тергеудің нәтижесінде пайда болып, апаның екінші атауына,  
лексиконымызда бұрыннан бар,  байырғы сөзге айналды деп айтуға 
да толық негіз бар. 

АТТРАКЦИЯ
Аттракция (лат. attrahere – тарту, баурау) – тілдердің бір-

бірімен шектестігі нәтижесінде тіл бірліктерінің бір-біріне ұқсап 
біркелкіленуі. Мысалы: Түркменстандағы қазақ говорында етістік-
тің міндеттілікті білдіретін -малы/-мелі (әдеби -у керек орнына) 
формасының қолданылуы оғыз тілдерінің әсерінен туған. Мәселен: 
жоспарды орындамалы - жоспарды орындау керек.

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
АУДАРМА ТІЛІ
Аударма тілі – бір тілде даярланған құжат немесе мәтін 

аударылған тіл. Аударма тілі түпнұсқа тілдегі басты бөлшектерді 
калька тәсілімен, кірме сөздермен, неологизмдермен, семантикалық 
ығыстырулар немесе суреттеу арқылы береді. Аударма теориясында 
аударуға даярланған түпнұсқа мәтін тілін – түпнұсқа тілі дейді, ал 
аударма жасалып отырған тілді – аударма тілі дейді. Аударма тілі 
аударманың түріне сәйкес ауызша және жазбаша болуы мүмкін. 
Аударма тілінде аудармашының терең эстетикалық талғамы, фило-
со фиялық, лингвистикалық, мәдениеттанымдық, тарихи танымы 
кө рініс алады. Шебер аудармашы түпнұсқа мәтінді аударма тілінде 
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қайта сөйлетуі керек. Аударма тілінде түпнұсқа тілмен сәйкестік 
мағынаның инварианттылығы арқылы жасалады. Бір тілде айтылған 
ойды (сезімді) екінші тілде жеткізу үшін аудармашы аударатын 
тілді де, аударылатын тілді де терең меңгеруі керек. Аудармашыға 
түпнұсқаның тілі мен аударатын тілдің морфологиясын, синтаксисін, 
лексикасы мен тұрақты тіркестерін жетік біліп қана қою аз, ол екі 
тілдің тілдік жүйесі мен заңдылықтарын да өте жақсы білуі керек. 
Сондай-ақ, аударма тілінің түпнұсқа тілдегі көркемдікті жеткізе алуы 
аудармашының шеберлігіне байланысты. Әсіресе көркем аудармада 
түпнұсқадағы ой шынайылықпен жеткізілгені жөн. Шығармадағы 
образдар мен өмір шындығы дұрыс ашылмаса, аударма тілі  бейне-
ліліктен ада болып, мағынасыз сөздердің механикалық тізілімі 
болып шығады. Аударма тілінің ауыр болуы, сөйлемдегі сөздердің 
эмоционалды-экспрессивті реңкінің сақталмауы, ойдың нақты 
емес, көмескі шығуы аудармашының екі тілдің заңдылықтарына са-
лыс  тырмалы-салғастырмалы талдау жасай алмауына байланысты 
туындайтын, қателіктерге жатады. Аударма тілі түпнұсқа авторының 
тіл мәдениетін терең жеткізе алмаса, шығарманың идеялық-көр-
кемдік құндылығы әлсіреп, оқырманның қабылдауына кері әсерін 
тигізеді. Аударма тілінің жатық болмауының негізгі себептеріне 
аудармашының қос тілдің тілдік заңдылықтарын терең білмеуі, 
түп нұсқа тілден сөзбе сөз аудару сияқты тілдік факторлармен бірге 
зейіннің  шашырауы, ұқыпсыздық сияқты психологиялық факторлар 
да әсер етеді. Тіл - халықтың рухы десек, бір халықтың ұлттық 
рухы, рухани құндылықтары екінші халыққа аударма тілі арқылы 
жетеді. Аударма тілі екі халықтың қарым-қатынас құралы ғана емес, 
мәдениеттерді тоғыстыратын құрал. Аударма тілі арқылы бір ел 
екінші елдің өркениетімен танысып, бір-біріне жақындаса түседі. 

АУЫЗЕКІ СӨЙЛЕУ СТИЛІ 
Ауызекі сөйлеу стилі – қарым-қатынас жасау нәтижесінде 

қалыптасатын, диалогке құрылған, өте кең тараған функционалдық 
стильдің бір түрі. Қазақ ұлттық әдеби тілінің жіктелуінде айрықша 
орын алатын стильдің бұл түрінің өзіне ғана тән фонетикалық, 
лекси калық, морфологиялық және синтаксистік ерекшеліктері бар. 
Ауызе кі сөйлеу стилі күнделікті өмір салтындағы коммуникациялық 
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бай  ла ныс барысында қолданылып, стильдің басқа түрлеріне қара-
ғанда ешбір шарттылықсыз, басым еркіндікке ие болады. Оларға 
бейресмилік сипат тән. Ауызекі сөйлеу стилі негізінен диалогқа 
құрылып, сөйлеуші өз эмоциясын білдіру үшін қыстырма, қаратпа, 
одағай сөздерді емін-еркін қолдана алады. Сөйлеушінің сөйлеу 
мәдениетінің деңгейіне байланысты стилдің бұл түрінде  диалекті, 
жаргон, арго сөздер мен варваризмдер қолданыла береді. Мәселен, 
сөйлеуші субьект «Көп сөйлемей, тыныш отыр» деген сөйлемді 
«мыл жыңдамай, тыныш отыр», «оттамай тыныш отыр» не 
болмаса «былшылдамай, тыныш отыр» деп айтуы мүмкін. Қарасты-
рылып отырған стильде жоғарыдағы сөйлемнің қай түрін болмасын 
қолдануға жол беріледі. Аталған сөйлемдердің жалпы мағынасы 
бір болғанымен эмоционалды-экспрессивті реңктері әртүрлі бо лып 
келеді. Ауызекі сөйлеу тілінде бара жатырмын – бара жа тырық, 
келемін – келем, айтып отыр – айтывотыр, деп жатыр – де ва тыр 
сияқты морфонологиялық құбылыстарға да жол беріледі. Функ-
ционалды стильдің басқа түрлерімен салыстырғанда ауызекі сөйлеу 
стилінде тілдік қарым-қатынасқа түсушілер бір-біріне ойын алдын 
ала дайындықсыз жеткізіп, хабарлы сөйлеммен бірге сұраулы, лепті 
сөйлемдерді де жиі қолданады.    

АУЫЗША ӘДЕБИ  ТІЛ
Ауызша әдеби  тіл - ауызекі сөйлеу стиліне жақын, алайда әде-

би тіл нормаларын сақтай отырып қалыптасатын тілдік қарым-қа-
ты нас тың бір түрі. Адамдар алдын ала даярланған баяндаманы, дә-
рісті белгілі бір аудиторияға ауызша сөйлеу тілі арқылы жеткізіп, 
сұхбаттың түрлерін ауызша әдеби тіл арқылы жүзеге асырады. Сол 
сияқты радиодан, теледидардан берілген сөздер де тыңдармандарға 
жеткізілу формасы жағынан ауызша болғанымен, тілдік құралдарды 
пайдалану тұрғысынан әдеби нормаларға негізделеді. Ауызекі сөйлеу 
лексикасында қарапайым сөздерді қолдануға жол берілсе, ауызша 
әдеби тілде тілдің грамматикалық нормаларын сақтап, мәнерлік 
сипатын арттырып қолдануға рұқсат етіледі. Ауызша әдеби тілді 
қолданушы өзі айтып тұрған мәтіннің лексикалық құрамына, сөз 
үлгілеріне, сөйлем құрылысына, сөздердің орын тәртібіне жіті назар 
аударады. Дегенмен, жазбаша әдеби тілге қарағанда, ауызша әдеби 
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тілде адресаттың сөйлеу мәнеріне, көңіл-күйіне, сезіміне, дауыс 
ырғағының ерекшелігіне мән беріледі. 

АУЫСПАЛЫ ГОВОР
Ауыспалы говор – белгілі бір аймақта екі немесе одан да көп 

говордың тілдік бірліктерін қабылдауына байланысты ортақ бір 
говордың қалыптасуы. Ауыспалы говорды кейде аралық говор деп 
те атайды. Мысалы: Оңтүстік Қазақстан облысы мен Қызылорда 
облыстарының бір-біріне жақын орналасуына байланысты сөзде-
рінде ұқсастық болады. Бірақ орналасуы жағынан шалғай жатқан 
батыс пен оңтүстікке тән ортақ говорлар да бар екенін жоққа шы-
ғар маймыз. Мәселен, қой сияқты ұсақ малды жандық деп айту, шы-
ныдан жасалған ыдысты шиша деп атау, қасқырды аламан деу батыс 
облыстарда тұратын қазақтардың да, оңтүстік қазақтарының да 
тілінде кездеседі.  
 Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы, 2005. 

АУЫСПАЛЫ МАҒЫНА
Ауыспалы мағына – сөз қолданысқа түскенде ойды көркем жеткізу 

үшін қолданатын туынды мағына. Этимологиялық тұрғыда ол негіз гі 
(тура) мағынадан өрбиді. Ауыспалы мағына бір заттың екінші затқа, 
бір құбылыстың екінші бір құбылысқа түрі, қимылы, сипаты тұр-
ғысынан ұқсауына байланысты жасалады. Сөздің ауыспа лы мағы-
нада қолданылу тәсілдеріне әдебиеттану саласындағы құбыл тулар, 
көркемдеуіш құралдар жатады. Мысалы: күннің көзі, сөз төркіні, 
жүректің кілті және т.б.

АУЫСТЫРУ
Ауыстыру (ежелгі грек. μεταφορά - «ауыстыру», «ауыспалы мағы-

на») – бір топқа жататын зат немесе құбылыстың айрықша белгілерін 
сипаттау үшін екінші топқа жататын зат немесе құбылыспен 
ауыстыратын құбылтудың (троп) бір түрі. Ауыстырудың болмыстағы 
бар заттармен теңестіру, ұқсату арқылы затқа атау беру, абстрактілік 
мағынаны білдіретін жаңа ұғымдарды қалыптастыру, бағалауыш 
бейне тудыру қызметі оны әдебиеттану ғылымының ғана емес, 
лингвистика, эстетика, логика, философия ғылымдарының да зерт-
теу нысанына айналдырып отыр. Лингвистикада ауыстырудың ког-
ни тивтік бағыттарына баса мән беріліп, ол таным нәтижесін беру 



31

ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

құралы ретінде танылса, әдебиеттану ғылымында ауыстыруды сөздің 
бейнелілік, суреттілік қасиеттерін арттыратын тіл құралдарының бірі 
ретінде таниды.  Көркем шығармаларда ауыстыру затты немесе құбы-
лысты сипаттау барысында оның көп ескеріле бермейтін қасиеттерін 
баса көрсету үшін, оларға ерекше назар аударту үшін қолданылады. 
Ғалым А.Байтұрсынұлы: «Сөздің көбін өз мағынасында жұмсамай, 
өзге мағынада жұмсаймыз. Арасында түк ұқсастық жоқ, екі нәрсенің 
ететін әсері бірдей болса, біріне қас ғамалды, екіншісіне ауыстырып 
айтамыз. «Құтырып кетті», «қарыған» деген сөздер нақ өз мағынасында 
емес, өзге мағынада айтылып тұр. «Құтыру» жанды, есті нәрсенің 
күйін көрсететін сөз. Мұнда күннің желдетуі адамның құтырған 
күйіне ұқсас әсер ететіндіктен жанды нәрсенің күйін көрсететін сөз 
күннің күйін көрсетуге ауыстырылып алынып тұр. Қарығанда ыссы 
нәрсемен қариды, аяздың үсіткен жарасы, ыссы нәрсенің қарыған 
жарасына ұқсас болғандықтан аяз ғамалына айтылып тұр. Осындай 
ұқсастығымен ауыстырып, өз мағынасынан сөзді өзгелеп айту – 
ауыстыру деп аталады» - деген болатын. Ғалым З.Ахметов «Ауыстыру 
– екі нәрсені, құбылысты салыстыру және жанастырып-жақындату 
негізінде астарлы тың мағына беретін бейнелі сөз немесе сөз тіркесі» 
деген анықтаманы береді. Ғалым: «Ауыстыруда теңеудегідей екі 
нәрсені теңеп, салыстырудан гөрі олардың арасындағы ұқсастық-
жақындықты, сезім-әсер жалғастығын тірек ету басым болады. 
Кө біне се сондай екі нәрсенің бірі айтылып, екіншісін емеурін 
жасап, сездіреді» деп ауыстырудың құбылтудың басқа түрлерінен 
ерекшелігіне тоқталады. Символикалық, эмоционалдық мағынаға 
то лы ауыстырулар тек поэтикалық қолданыста ғана емес, дәстүрлі 
қолданыста да кездеседі. Мәселен, суық сөз, жан азығы, тағдырдың 
тартуы деген ауыстырулар ауызекі сөйлеу барысында да жиі қол-
данылады. «Жақсы сөз-жарым ырыс», «Оқу-білім бұлағы, білім-өмір 
шырағы» сияқты  мақал-мәтелдер ауыстыру тәсілінің  қазақ паре-
меологиясында кеңінен қолданылғанын көрсетеді. 

АФЕРЕЗИС 
Аферезис  (грек. ἀφαίρεσις – алып тастау, айрылу) – алдыңғы 

сөздің соңғы дыбысының әсерімен келесі сөздің алғашқы дауысты 
дыбысының түсіп қалуы.  Профессор С.Мырзабеков «Қазіргі қазақ 
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тілінің фонетикасы» атты еңбегінде аферезистің элизияға қарама-
қарсы құбылыс екендігін, яғни бунақта қатар келген екі дауыстының  
кейінгісінің түсіп қалуы арқылы жасалатынын көрсетеді. Мұндай 
құбылыс қазақ тілінде сирек кездеседі. Мәселен, «не ішесің?» деген 
сөз тіркесі тіліміздің айтылымына сай «нешесің» болып дыбыстық 
құбылуға түсіп тұр. 

ӘДЕБИ ТІЛ
Әдеби тіл – жалпы халықтық тілдің белгілі бір жүйеге түскен, 

ауызша және жазбаша әдебиеттің негізінде қалыптасқан, стильдік-
жанрлық тармақтары бар, сол тілде сөйлейтін адамдардың бәріне 
ортақ, түсінікті тіл. Әдеби тіл ғылым салалары мен зерттеу 
жұмыстарында, көркем әдебиет пен мерзімді баспасөзде, білім жүйесі 
мен іс-қағаздарда, радио мен теледидарда қолданылатын халықтық 
тілдің нормаға түскен нұсқасы. Әдеби тілдің тіл біліміндегі орны 
мен ерекшеліктері жайында М.Балақаев терең зерттеулер жүргізген. 
Ғалымның пікірінше, «халық тілінің ең жоғарғы формасы – әдеби 
тіл. Әдеби тіл көбінесе халық тілі негізінде жасалатындықтан, оны 
сөйлеу тілінен мүлде оқшау тұрған өзгеше тіл деп тану дұрыс емес.  
Сонда да оның елеулі ерекшеліктері болады.  Әдеби тіл дегеніміз – 
жазба әдебиет арқылы жүйелі қалыпқа түскен, стильдік тармақтары 
бар, қоғамдық қызметі әр алуан тіл». Ал академик Р.Сыздық «Әдетте, 
көпшілігіміз әдеби тіл деген ұғымды осы күнгі кемелденген, стильдік 
дифференциациясы ажыраған, мәдени өмірдің алуан түрлеріне 
қызмет ететін ұлттық жазба әдеби тіліне телиміз де, басқа жайларды 
көп ескермейміз - дей келіп, - бұл мәселені объективті түрде шешу 
үшін әр халықтың ауыз әдебиетінің сол қоғам өмірінде атқаратын 
әлеуметтік, мәдени рөліне жеке-жеке қарау керек. Жазуы болмаған 
қазақ сияқты халықта сөйлеу мәдениетінің ғасырлар бойғы тұрақтала 
түскен нормалары мен тілдік көркемдеу әдістері осы ауыз әдебиетінен 
орын алып, әрі қарай дами бергенін және ұрпақтан-ұрпаққа беріліп 
отырғанын ескерсек, біздіңше, ауыз әдебиеті үлгілерінің ең құндылары 
және ХVІІІ-ХІХ ғасырдағы тарихи қазақ әдебиеті өкілдерінің тілдері 
жазба әдеби тілдің аралығындағы көпір, яғни ауыз әдеби тілі деп 
түсінеміз» деп түйіндейді. Қазіргі қазақ тіл білімінде әдеби тілдің 
стильдік тармақтарын бес түрге бөледі: 1) ресми іс-қағаздар стилі; 2) 
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публицистикалық стиль; 3) ғылыми стиль; 4) ауызекі сөйлеу стилі; 5) 
көркем әдебиет стилі. Әрбір стильдің өзіндік стильдік тармақшалары 
бар. Ал жүйеленген, өңделген тіл болуына байланысты әдеби тіл 
лексикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, грамматикалық (мор-
фо ло гиялық, синтаксистік), пунктуациялық, стилистикалық, сөз 
ту ды рушы, коммуникативтік нормаларға ие. Әдеби тіл дегенде бір-
ден ойға тіл мәдениеті келеді. Яғни сөздің дәлдігі, логикалығы, 
тазалығы, мәнерлілігі арқылы әдеби тіл сақталып, дамиды. Әдеби 
тілдің дәуірлеу кезеңіне келетін болсақ, көптеген қайшы пікірлерді 
көруге болады. Н.Сауранбаев әдеби тілді үш  тарихи дәуірге бөліп 
қарастырған: 1) ХІХ ғасырдың  ІІ жартысына дейінгі дәуір; 2) ХІХ 
ғасырдың ІІ жартысынан ХХ ғасырдың 20-жылдарына дейінгі 
дәуір; 3) Советтік дәуір. С. Исаев «Қазақ әдеби тілінің қалыптасу, 
даму кезеңдері» деген еңбегінде әдеби тілдің сипатын, қызметін, 
қалыптасу жолдарын басқа да мәселелерді  қамти келіп, қазақ әдеби 
тілінің қалыптасуын шартты түрде үш дәуірге бөледі: 1) Қазақ 
халқының жеке халық болып қалыптасқанына дейінгі көне дәуір, 
яғни жалпы түркі әдеби тілі дәуірі. 2. Қазақ халқының халық болып 
қалыптасқанынан кейінгі кездегі қазақ әдеби тілінің туып, даму 
дәуірі. 3. Қазақ әдеби тілі дамуының советтік дәуірі. Ал М.Балақаев 
әдеби тілдің даму кезеңдерін мынадай топтарға бөледі: 1. ХІІІ ға-
сырдың орта тұсы мен ХІХ ғасырдың І жартысы. 2. ХІХ ғасырдың 
ІІ жартысы. 3. ХІХ ғасырдың басы. 4. Совет дәуір. Р.Сыздық әдеби 
тілдің даму сатыларын саралай келе, оны басты-басты екі дәуірге 
бөлді: 1. Қазақ халқының ұлттық кезеңге дейінгі әдеби тілі; 2. Қазақ 
халқының ұлт болып қалыптасқан кезеңіндегі әдеби тілі. Қазіргі 
таңда көптеген жаңа сөздер, қолданыстар нормаланып, әдеби тіл 
қатарына қосылуда. Мұндай сөздер тілді тұтынушылар үшін бүгін 
жаңа сөз болғанымен, қолданыс барысында етене кірігіп, күні ертең-
ақ жаңа сөз деген белгісінен айырылады. Р.Сыздықтың пікірінше, 
«лексикалық құрамның толығуына себепкер болатын факторлар да 
әр алуан: 1) тілдің өзіне тән ішкі даму заңдары: сөз мағынасының 
кеңеюі, әр затты, әр құбылысты, әр ұғымды даралап, жеке-жеке атау 
қажетті; 2) экстралингвистикалық факторлар: термин жасау процесі, 
аударма әдебиеттің дамуы, бұқаралық ақпарат құралдарының жа ңа 
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түрлерінің дамуы, қоғам өміріндегі саяси-мәдени өзгерістер, ғылыми-
техникалық революция». Осы үдерістер негізінде әдеби тіл дің сөздік 
қоры молаяды. Мысалы: қазіргі таңда «Астана» сө зінің орнына 
сөздердің бірігуі арқылы жасалған «елорда» сөзін жиі қолданады. 
«Хана» қосымшасы арқылы жасалған «намазхана, тойхана» 
сөздері жиі қолданылатын жаңа сөздер қатарында. Сонымен қатар 
интернационал сөз қатарындағы «президент» сөзі «елбасы» сөзімен 
қатар қолданып жүр. «Елбасы» сөзі ана тілімізде болған соң, мағынасы 
түсінікті әрі артикуляциялық жағынан тілімізге жақын. «Елтаным» 
сөзі қазіргі ғылым тілінде жиі қолданылатын осындай сөздердің бірі. 

ӘДЕБИ ТІЛ НОРМАСЫ
Әдеби тіл нормасы – тілдің сұрыптаудан өткен, жалпы қолданысқа 

ыңғайлы, тілдік қарым-қатынас жүйесіндегі айтайын деген ойды дәл 
беруге жарамды жүйе. Әдеби тілдің нормалану үдерісі аса күрделі 
және көп уақытты талап ететін құбылыс. Әбден орныққан әдеби тіл 
нормаларының негізінде ғана тіл өзін тұтынушылардың баршасына 
түсінікті, ортақ қарым-қатынас құралы бола алады. Тілдің нормалануы 
үздіксіз даму барысында пайда болып, нәтижесінде сұрыпталған, 
белгілі бір жүйеге келтірілген әдеби тіл қалыптасады.  Ауызекі және 
әдеби тілдің қалыптасқан үлгісін, халықтың бәріне түсінікті тілдік 
амалдардың жиынтығын пайдалану арқылы тілдік субъект өзге 
субъектілермен ешбір кедергісіз қарым-қатынасқа түседі. Әдеби 
тіл нормасын сөз еткенде көркем әдебиет нормалары деген ұғымды 
бөліп қарастырған жөн. Өйткені бұл екеуі бір категория емес. Әдеби 
нормаларға – жалпы тілдік  нормалар, ал көркем әдеби нормаларға 
– функционалдық көркем әдебиет стилінің нормалары жатады. 
Әдеби тілдің нормасы өзінің біршама тұрақтылығымен, жалпыға 
ортақтығымен, түсініктілігімен, міндеттілігімен, тілдік жүйеге, 
тілдік модельдерге сәйкестігімен ерекшеленіп, орфографиялық, 
орфоэпиялық, грамматикалық, пунктуациялық, лексикалық норма 
сияқты бірнеше түрге бөлінеді.

ӘДЕП, СӨЙЛЕУ ӘДЕБІ 
Сөйлеу әдебі (ағыл. speech etiquette - сөйлеу этикеті) - адамдардың 

сөйлеу мәнері мен сөйлеу мәдениетіне негізделген  сыпайы қарым-
қатынас ережелерінің жиынтығы. Қазақ халқының әдет-ғұрпындағы 
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ұлттық ерекшеліктерге сәйкес тілдік қарым-қатынасында да белгілі 
бір ережелер мен қағидалар қалыптасқан. Тіл практикасындағы 
адресат пен адресанттың арасындағы сөйлеу, сөйлесу әрекеттері қоғам 
тарапынан бекітілген нормалар шеңберінде тілдік бірліктер жүйесі 
арқылы жүзеге асырылады.   Назар бөлу және назарды өзіне аудару, 
амандасу, танысу, шақыру, өтініш, кеңес беру, ұсыныс жасау, келісу, 
қарсы болу, кешірім сұрау, көңіл айту, қошемет сөз айту, құттықтау, 
қоштасу және т.б. түрдегі сөйлеу әдебінің жағдаяттарынан адамның 
жалпы әдептілігі мен мәдениеттілігі көрініп қана қоймай, ұлттық әдеби 
қорды меңгеру деңгейі де айқындалады. Адамдардың өзара қарым-
қатынасындағы адамгершілік қасиеттері, бір-біріне деген ізгі ниеттері 
сөйлеу барысында байқалады. Тіл арқылы адресаттың адресантқа деген 
құрметі ғана емес, заттар мен құбылыстарға деген жалпы көзқарастары 
мен дүниетанымы аңғарылады. Тілдік практикада сөйлеуші субъектілер 
бір-біріне құрмет көрсетудің түрлі әдістерін пайдаланады. Сөйлеу 
әдебіне есімдіктің сыпайы түрін қолдану, әңгімеге қатысушының өз 
ісіне, кәсібіне байланысты жетістігін, ғылыми дәрежесін, лауазымдық 
деңгейін көрсететін қошемет сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланумен 
бірге сөйлеудің мінсіздігі, тазалығы, байлығы, дәлдігі, қисындылығы, 
мәнерлілігі, бейнелілігі, әсерлілігі, орындылығы, түсініктілігі тәрізді 
сапалық белгілері жатады. 

ӘЙЕЛ ТІЛІ 
Әйел тілі – дәстүрлі қазақ мәдениетінде кеңінен орын алған тілдік 

қарым-қатынастағы әйелдерге ғана тән шартты сөз қолданысы. 
Әйел тілінің қалыптасуына қоғамда орын алған әлеуметтік, діни, 
моральдық факторлар басты себеп болып табылады. Әйел тілі мен 
жалпы халықтық тіл арасындағы ерекшелікті гендерлік лингвистика 
зерттейді. Әйел тілінен қазақ әйелдерінің мінез-құлқы, ұлттық-
мәдени ерекшеліктері, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, наным-сенімдері 
ай қын аңғарылады. Әйел адамның биоәлеуметтік субъект ретіндегі 
тілдік қолданысы ер адамнан ерекшеленеді. Сондай-ақ ым тілінің 
элементтері ретінде бүгінге жетіп отырған «ернін шығару», «бетін 
шымшу», «таңдайын қағу», «бүйірін таяну», «сәлем салу» әйелдерге 
тән болып келеді. Сонымен қатар әйел тілінде балам, көкетай, 
жәкетай, бала паным, жарқыным, қарашығым, шырағым, көкем, 
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құлыным, бота  қаным, қоңыр қозым сияқты қаратпа сөздер де жиі 
қолданылады. Әйел тілінің элементтері ат тергеумен қатар, жоқтау 
айту барысында да көрініс алады. Ат тергеу туыстық қарым-
қатынасқа, таныс-бейтанысқа, ресми-биресмилік жағдайларға байла-
нысты құбылып отырса, жоқтаудың мазмұны қайтыс болған адамның 
жасына, жынысына, әлеуметтік дәрежесіне сәйкес құрылады. Қазақ-
тың бата сөзі, ақ бата мен теріс бата ерлер тілінде кең орын алса, 
алғыс сөздер мен қарғыс сөздері әйел тіліне тән. Қазақ әйелі ер адам 
отырған жерде бата бермейді. Ақ жаулықты ана мен жігіт ағасы бір 
дастархан басында отырса, астың батасын ер адам жасайды. Қазақ 
әйелдерінің амандасуына тән белгілі бір нормалар да бар.  Қазақ 
әйелдері көбіне «амансыз ба, үй-іші, бала-шағаларыңыз аман-есен 
бе?» деп амандық-саулық сұрасады. Бұл - қалыптасқан амандасудың 
бір үлгісі. Қазақ келіндері сәлем салу арқылы өзінің инабаттылығын, 
тәрбиелілігін көрсетеді. Кейбір өңірлерде әйелдер қол алысып 
амандасып жатады. Әрине, ол амандасушы адамның жасына да 
байланысты. Егер амандасушы адамның жасы үлкен болса, екі қолын 
бірдей беріп, саулық сұрасады. Осы ретте М.Әуезов «Адам баласы 
бір үлгі аларда, ең әуелі шын жүрегімен сүйген кісісінен күштеп 
алады. Сол сүйген кісісінен сүйіп алған үлгі жүрегіне нық орнайды. 
Біздің бала күнімізден елжіреп сүйетін кісі кім? Ол анамыз... Бұлай 
болғанда біз адамшылығымызға ірге болатын құлықты әкеміз қандай 
ғалым болсын, қой сауып, тезек теріп жүрген анамыздан аламыз. 
Бұлай болғанда өмірінде ғаділет, мархамет, махаббат деген нәрсенің 
атын естімеген ананың харекеті үй іші мен отбасынан, ғайбат 
өсектен аспаған анадан ақ жүрек, адал ниетті қамқор жан тууы 
мүмкін бе?... Сол себепті әйелдің басындағы сасық тұман айықпай 
халыққа адамшылықтың бақытты күні күліп қарамайды. Ал, қазақ, 
мешел болып қалам демесең, тағліміңді, бесігіңді түзе! Оны түзейім 
десең, әйелдің халін түзе!» деген болатын. М.Әуезов айтқандай, қазақ 
әйелдерінің әрекеті, тілі, сөзі дұрыс, таза болған жағдайда өскелең 
ұрпақтың ойы ұшқыр, тілі мен жүрегі таза болмақ.  

ӘЛЕУМЕТТІК ДИАЛЕКТІЛЕР 
Әлеуметтік диалектілер (лат. socialis - қоғамдық) – қоғамдағы 

әртүрлі топтардың тіліне тән сөз қолданыстары. Бұл термин 
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адам  дардың әлеуметтік даралануына негізделген әртүрлі тілдік 
оралымдардың жалпы атауы ретінде қолданылады. Қоғамда адам-
дар әлеуметтік, кәсіби, жас ерекшеліктеріне байланысты түрлі топ-
тарға бөлінеді. Әлеуметтік топ өкілдерінің қызығушылықтары, 
ұстанымдары мен сөйлеу мәнері өз ішінде ұқсас, ал топтардың 
арасында өзгеше болып келеді. Қоғамдағы әлеуметтік топтардың 
мұндай арнаулы сөздері ұлттық тілдің құрамына кіргенімен, әдеби тіл 
нормаларына сәйкес қолданылу барысында белгілі бір заңдылықтарға 
бағынады. Әлеуметтік диалекті ұғымын арго сөздердің баламасы 
ретінде тар мағынада да, сондай-ақ тілдің әлеуметтік деңгейлері 
ретінде қаралатын тілдің қызмет етуінің негізгі формаларын қоса 
алғандағы кең мағынада да қолдануға болады. Бұл термин мейлінше 
кең тараған мағынасында нақты ұлттық тіл аясында кәсіби, әлеуметтік, 
жас және басқа да белгілеріне қарай біріктірілген адамдар тобына тән 
тілдік ерекшеліктердің жиынтығы деген мағынаны білдіреді. Осыған 
сәйкес әлеуметтік диалектілерге тілдің кәсіби сөздер мен түрлі топтық 
жаргондар тәрізді түр өзгешеліктері кіреді. Әлеуметтік диалектілер 
коммуникативті жүйедегі қызметі жағынан бәсең және белсенді 
болып екіге бөлінеді. Қолданысы бәсең әлеуметтік диалектілерге 
көбіне кәсіби топтардағы сөздер жатса, белсенді әлеуметтік диа лек-
тілерге жастардың түрлі жаргондары жатады. Әлеуметтік диа лект 
- әлеуметтік факторлардың әсерінен оның фонетикалық, лексика-
лық және синтаксистік жүйелері негізінде пай да болатын тілдің 
стандартты формасының тәуелді нұсқасы. Ол алдын ала белгілі 
болған әлеуметтік факторлардың негізінде әлеуметтік топтың ара-
сында пайда болады. Негізінен әлеуметтік диалектілер жергілікті 
говорлармен тығыз байланысты, сондықтан ол сол аймақтағы кәсіп, 
шаруашылық түрлерімен де өзара байланыста болады. Аймақ тық 
диалектілерден әлеуметтік диалекті лер дің айырма  шылығы оның бел-
гілі бір географиялық кеңістікпен толықтай бай ланысты бол мауында 
жатыр. Әлеуметтік диалект негізінен әдеби тілге инвариант болып 
табы лады, бірақ ол кейбір жағдайда әдеби тілдің деңгейіне дейін 
жетіп, сондай танымал бола алады. 

ӘЛҚИССА
Әлқисса - эпостардың немесе эпостардағы белгілі бір оқиғалардың 



38

ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

басталуы алдында айтылатын сөз. Ол арабтың «әл-қисса – әңгіме, 
тарих» деген сөзінен шыққан. Қазақ фольклорындағы эпостардың дені 
жыр үлгісінде. Ұйқасқа құрылып, өлең өлшемімен өрілген эпос әлемі 
тыңдармандарын өзіне баурап әкетеді. Композициялық құрылымы 
күрделі мұндай туындылардың бір оқиғасы аяқталып, екінші бір 
оқиғасы басталар уақытында қара сөзге құрылған әлқисса айтылады. 
Мәселен «Алпамыс батыр» жырының Рахат жырау жырлаған нұс-
қасында «Әлқисса, ендігі Алпамысқа келейік», «Әлқисса, Алпамыс 
наға шы жұртында ойын-сауық, сайран салып, бір кездерде еліне 
қайтты. Еліне келсе, үрерге ит, тігерге тұяқ қалдырмастан, барлық 
малын Тайшық хан айдап алып кеткен екен», «Әлқисса, Алпамыстың 
келуі» деген тұстары бар. Әлқиссада оқиға желісінің бағыт-бағдарын 
алдын ала аңғарту мақсатымен кейбір жайлар баяндалады.

БАЛА ТІЛІ
Бала тілі – бір мен бес жас арасындағы бөбектердің тілі, сөйлеу 

әрекеті. Баланың тілі айналасындағы ересек адамдардың тілдік 
ортасы әсерінен есту арқылы шығады. Сол үшін баланың туа сала, 
тіпті іште жатқанда еститіні нормаға сай таза тіл болуы шарт. Ана 
баламен неғұрлым көп сөйлессе, баланың тілі соғұрлым ерте шығады. 
Ана неғұрлым таза сөйлесе, баланың тілі де соғұрлым таза болады.  
Мамандар аз сөйлейтін немесе сөйлемейтін мылқау ата-аналар 
тәрбиелеп отырған есту қабілеті дұрыс, жетілген балалардың тілі жай    
4-5 жасқа қарай шығатындығын айтады. Тілдік ортасыз бала тілінің 
шығуы, қалыптасуы мүмкін емес. Артикуляциялық базасының ғана 
емес, лексикалық қорының қалыптасуы да айналасы арқылы болады. 
Көбіне ата-әжесінің тәрбиесінде болған баланың лексикалық қоры 
мол, сөйлемдері нық болып келеді. Тек ата-әжесі емес, жалпы үлгілі 
ересек ортада өскен бала шешен болатындығы сөзсіз. «Бөбек бір 
жарым жаста 200-дей сөз біледі. Осы кезден бастап игерген сөздерден 
сөйлем құрауға талпынады. Меңгерген сөздік қорынан бала 1000-
ға тарта сөйлем түрлерін құрастыра алады. Олар іс-тәжірибесінің 
аздығынан сөйлем құрауда қателіктерге жол береді. Үш жасар баланың 
сөздік қоры өте тез молайып, 400-600 сөзге жетеді. Төрт жаста бұл 
сөздер екі есеге дейін, ал бес жаста 1500-2000 сөзге жетеді. 5-6 жас 
аралығында балалар тек үйдегілермен ғана сөйлесіп қоймай, белгілі 
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бір ортада қатысым жасай бастайды, соның нәтижесінде сөздік қоры 
үш есе артады. Атап айтқанда,  3200-3800-дей сөздік қорға ие болады. 
Олар үлкендердің сөйлеу әрекетіне еліктей отырып, жаңа сөйлемдер 
құрастыруды игереді. Баланың тілі дыбыстарға еліктеу арқылы 
шығатындықтан, артикуляциялық нормалар дыбыстарды дұрыс 
айтатын ересектерге ұқсап түзелетіндіктен көбіне өз құрдастарының 
арасында өскен баланың тілінің дұрыс қалыптасуы кешеуілдей 
беретіндігі түсінікті жағдай. Балабақшадағы балалардың тілінің 
нормаға түсуіне тәрбиешілердің, әсіресе, логопед мамандардың 
еңбегі ерекше. Ата-аналардың бала тіліне қарай ыңғайланып, соның 
ауанына қарай жығылып, «көтерейін бе?» деудің орнына «ауп етейін 
бе?», «тамақ жейсің бе?» деудің орнына «ням-ням дейсің бе?» десек 
бала тілінің кешігіп шығуына себеп болады. Бала тіліндегі көптеген 
ауытқулар физиологилық жағынан әрі ата-ананың қателігі салдарынан 
болуы мүмкін. Ата-ана баламен қалыптасқан, нормаға сай тілмен 
қатынасқа түсуі керек. Баланың еліктеуден туындаған немесе тілі 
жаттықпай грамматикалық өзгеріске ұшыраған сөздерді айтса, бала 
тілі не кеш, не шала шығады. Себебі теледидарда көбіне орыс тілінде 
мульфильмдер болса, үйде анасы «ауп деймін», «апито, сапито» 
деп отырса, бақшада тәрбиешісі таза тілде сөйлесе, бала шатасады. 
Бала тілінің бұзылуы осыдан бастау алады. Сол себепті әрбір ата-
ана таза қазақ тілінде, оның ішінде нормаға сай, қалыптасқан әдеби 
тілінде сөйлесе, баланың тілі анық әрі таза болмақ. Ал фонетикалық 
өзгерістердің бала тілінде болуы – заңдылық. Балалардың кейбір 
дыбыстарды айта алмауы немесе ұқсас дыбыстармен айтуы бала 
тілінің артикуляциялық базасының әлі дамып қалыптаспауынан 
болады. Бұл - табиғи құбылыс. Мәселен, 5-6 жасқа дейін баланың –р-
ға тілінің келмеуі қалыпты жағдайға жатады. Ал бұл құбылыс мектеп 
жасынан асқанда, оқушы кезінде байқалса, бұл сөйлеу нормасынан 
ауытқу болып саналады. Жалпы алғанда тілдік нормалардың қа-
лыптасуының дұрыс-бұрыстығын логопед мамандар анықтайды.

БАҚ ТІЛІ
Бұқаралық ақпарат құралдарының тілі - бұқаралық коммуни-

кацияда белгілі бір ақпаратты жеткізу үшін қолданылатын, публицис-
тикалық стильдегі, көпшілік қауымға бағытталған, ой-санасына 
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негізделген әдеби сөйлеу тілі. БАҚ өзінің қызметіне байланысты қоғам 
өмірінің айнасы болып табылады. Өйткені қоғамда орын алған саяси, 
әлеуметтік, экономикалық, мәдени, денсаулық сақтау және білім беру 
салаларындағы барлық өзекті мәселелер жалпы жұртшылық БАҚ 
арқылы жетеді. Жалпы БАҚ-тың ақпаратты жеткізу формасына қарай 
телевизия, радио және мерзімді баспасөз, интернет сайттары болып 
бөлінсе, осы нысандардың әрқайсысында қолданылатын мәтінге 
үстелетін мағыналық реңктер, құрылымдық қағидалар түрліше 
болып келеді. Бұқаралық ақпаратта тіл мезгіл сайын өзгеріске, жаңа-
шылдыққа ұшырайды. БАҚ тілі қазақ әдеби тілінің толық ор нығуына 
тікелей ықпал етеді. Жаңа сөздердің жалпы қолданысқа бойлай енуі, 
сөз мағынасының кеңеюі, кейбір сөздердің мағынасының тарылуы, 
тіпті қолданыстан шығып қалуы, терминдердің енуі, жаңаша, мәндес 
тіркестердің пайда болуы публицистикалық стиль арқылы жүзеге 
асып жатады. БАҚ тілінің  өзіне тән ерекшеліктерінің бірі ретінде 
төмендегі құрылымдық өзгешеліктерді атаймыз:

1) Баспасөз штамптары мен клишелер. Олар нақты және бір 
мағыналы болып келеді. Мұндай құрылымдық тіркестер уақыт пен 
мәтінге берілетін көлемді үнемдеуге мүмкіндік береді. Пікірдің екі 
мағыналылығын жояды;

2) Экспрессия мен гармониялық тұтастықтағы стандарттар;
3) Өзара қатынастағы түрлі сөйлеу стильдері;
4) Аббревиатуралар мен түрлі қысқартулар, префикстер мен кон-

вер сия бойынша жасалған сөздер.
БАҚ тіліне сипаттаудың толық дәлділігі, іскери нақтылық тән. БАҚ 

композициясында маңызды орын алатын бөліктерінің бірі тақырып 
аттары төмендегі талаптарға сәйкес қойылады:

1)  Тақырып аттары оқырман назарын өзіне қарату керек;
2) Қысқа болуы тиіс;
3)  Мәтін тақырыбымен байланысты ойды қамтуы керек;
4) Мәтінді одан әрі оқуға деген қызығушылықты тудыруы тиіс; 

БАҚ жанрлары үш топқа бөлінеді. Олар: ақпаратты (хабар, есеп, 
сұхбат, репортаж), талдамалы (мақала, рецензия, шолу, хат) және 
көркем-публицистикалық (суреттеме, очерк, публицистика, эссе, 
баллада) жанрларға бөлуге болады. Сондай-ақ, көркем-публицис-
тикалық жанрлардың сатиралық түрлері (фельетон, памфлет, мысал, 
эпиграмма, пародия, шарж, т.б.) бар. 
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БАТА
Бата, бата беру  - адал  ниет, жақсы  тілек  білдірудің ұлттық  

дәстүрі.  Дастарқан  басында, түрлі  жиын-тойларда, адам өмірінде 
кездесетін басқа да ірілі-ұсақты қуаныштар кезінде  той, қуаныш 
иесіне арнап қол жайып, бата береді. Сондай-ақ, қиын сапар, алыс 
жолға аттанған азаматына ақ жол тілейтін халқымыздың ежелден 
келе жатқан, кең таралған дәстүрлерінің бірі. Бата беретіндер, 
көбіне, көпті көрген ақсақалдар мен кемеңгер де дуалы ауызды билер 
болып келеді. Бата қысылғанда - қуат, қиналғанда - медет беріп, 
әрбір іс-әрекетіңе даңғыл жол ашып, бәле-жаладан қорғайды деп 
есептелген. Бата көзі тірілерге ғана емес, аруақтарға да жасалған. 
Батасыз, тілексіз өмір болмайды. «Батамен ер көгереді, жаңбырмен 
жер көгереді»  деп халқымыз текке айтпаған. Батаның да қисыны, 
айтылатын, айтылмайтын жері болады, қуаныш пен тойдың ретіне 
қарай, соған лайық бата тілегі болады. Бата қазақ фольклорының 
дербес, шағын жанры ретінде қарастырылады. Ұйқасты, ырғақты 
болып келетін, тұрақты образдарға негізделетін бата халқымыздың 
жақсылық пен жамандық, адалдық пен арамдық, обал-сауап тура-
сындағы моральдық-этикалық түсініктерінің айғағы іспетті. Батаның 
үш түрі бар: ақ бата, теріс бата және серттесу батасы. Ақ бата ойын-
тойда, үлкен дастархан басында берілген. Ізгі ниеттен туған ақ 
батаның мәтіні ауыздан-ауызға жатталып, ұрпақ жадында сақталып, 
үнемі толықтырылып, дамып отырған. Бата бүгін де ел ішінде кең 
қолданыста. Ақ батаның нәрестеге бата, асқа бата, ұлға бата, қызға 
бата, келінге бата, жолаушыға бата, жастарға бата, сүндет той батасы, 
наурыз батасы, ораза айт батасы,  жарапазан батасы, ас қайыру 
батасы сияқты түрлері көп. Ақ батаны жақсылыққа ғана құштар 
халқымыз қаншалықты жадында сақтап, жаңғыртса, теріс батаны 
жастардың құлағына жеткізбеуге тырысып, ұмытуға ұмтылған. Теріс 
бата елден ерек қылмыс жасаған, не салт-дәстүрді бұзған, ардан 
аттаған пенделерге аса сирек беріліп, оның мәтінін ел ішінде екінші 
рет қайталамаған. Ал серттесу батасы - құдалықта, серт пен уәдеде, 
елшілікте, ел арасындағы маңызды үлкен шараларда жасалатын жол. 
Ол – хан, ақсақалдар, билер алдында, аруақ орнында да жасалып, 
қол алысып орындалатын ғұрып. Қазақ батаны аса қасиетті, қастерлі 
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жоралғы санап, батаны бұзу – қарғысқа ұшырау деп түсінген. Осы 
күнгі бата отбасына амандық, молшылық, жастарға өмір, бақыт, 
білім тілеу мазмұнында болып келеді. Қазіргі кезде бата мен тілекті 
шатастырып жатады. Батаны жасы үлкен, сөзге шешен, сыйлы 
адамдар береді. Батаны халық арасында  үлкен адам болмаса, көптің 
рұқсатымен жас болса да бас боларлық жолы, жөні бар адам береді. 
Ерлер отырғанда әйел бата бермейді. Әйелдер арасында сөз білетін 
бір ер бала отырса, әуелі сол бата беруге тиісті. Бата көзі тірілерге 
ғана емес, аруақтарға да жасалған. Ал тілекті әрбір адам айта алады. 
Жиын-той болсын, қарапайым тұрмыс болсын, тілек айтыла береді. 

БАЯНДАУ 
Баяндау деп әңгімешінің немесе жазушының оқиғаны өз атынан 

айтып беруін айтады. Баяндау әдіс ретінде көркем әдебиетте және 
әдістеме саласында көп қолданылады. Көркем әдебиеттегі баяндау 
ав тордың шеберлігіне, тілінің көркемдігіне байланысты көркемдік 
әдіс болып қалыптасқан. Ал әдістеме саласында баяндау белгілі бір 
жүйемен түсіндіру тәсілі болып табылады. Егер баяндау әдісі ұтымды 
қолданылса, оқушылардың сабаққа ынта-ықыласы, белсенділігі ар-
та ды. Баяндау әдісін пайдаланған кезде балалардың жас ерекшелігі 
ескеріледі. Көркем әдебиетте баяндау әдісі көркем әдебиет стилімен 
ұштасып жатса, ғылыми еңбектерде ғылыми стильде баяндау жасала-
ды. Баяндаудың аясы өте кең. 

БЕЙНОРМАЛЫЛЫҚ 
Бейнормалылық - әдеби  тілдің аясында рұқсат етілетін қалып ты тіл-

дік нормадан шегініс. Академик Р.Сыздық «бейнормалылық нормадан 
ауытқушылық емес, көркемсөз нормасының өзіне тән белгілері болып 
саналады» деп тұжырымдаған болатын. Тілдік норма тек жазба 
әдеби тілдің нысаны емес, диалектілік сөздердің де, тіпті қарапайым 
сөз қолданыстарының да нормасы болады. Жазба әдеби тілдің 
нормалары кодификацияланады (хатталады, тұрақтандырылады), ал 
ауызекі  сөйлеу нормалары кодификацияланбайды, яғни онда еркіндік 
көп болады. Әдеби тілдің нормалары «жалпақ жұртқа» (халыққа), 
барлық аймаққа тегіс міндетті, ортақ болатын болса, ауызекі 
сөйлеуде  жергілікті ерекшеліктерді қолдану дәстүрі адамдардың 
«мәдени» (сауаттылық, тілге деген ұқыптылық, т.б.) дәрежесі сияқты 
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факторларды, міндеттілікті қажет етпейді. Тілімізде нормаларға 
жат пайтын, көркем әдебиетте жұмсала  беретін бейтарап, бірқатар 
лек сикалық және грамматикалық  тұлға-бірліктер бар. Қарапайым 
сөздер, диалектизмдер, дөрекі сөздер, жаргондар жалпы әдеби тілдің 
лексикалық нормасынан тыс тұрады. Оларды ресми публицистика, 
ғылым, кеңсе, ісқағаздарының үлгілерінде  қолдану нормадан ауытқу 
болып табылады. Ал көркем проза мен драмалық шығармаларда 
мұндай сөздер көбінесе кейіпкерлер тілінде, тіпті шығарманың жанр-
лық сипатына қарай автордың өз баяндауында да қолданыла береді 
және бұл қолданыс норма болып табылады. Көркем шығармалардың 
жанрлық ерекшеліктеріне қарай бейнормалылықтың әртүрлі белгілері 
кездеседі. Мысалы: тарихи романдарда жиі қолданылатын көнерген 
сөздер, этнографизмдер, морфологиялық  көне тұлғалар, синтаксистік 
көне түзілімдер көркем  шығармалардың өзге түрлерінің бәріне тән 
емес. Поэзия тіліндегі бейнормалылық өлеңнің ырғақ, өлшем, дыбыс 
гармониясы (эвфония), поэтикалық синтаксис шарттарына сай сөз 
таңдауда, сөйлем құрастыруда жалпы әдеби тілдің лексикалық, 
грамматикалық нормалары шеңберінен шығып кететін қолданыстарға 
негізделеді. Мұнда да поэтикалық ойды (образды) күшейту үшін 
бірқатар ақындар тосын сөздерді іздейді, олар қарапайым сөз, жер гі-
лікті сөз, архаизм, сирек қолданылатын бөгде  тілдік сөздер қатарынан 
табылады. Бейнормалылық - көркем тіл нормалардың бір бөлшегі. 
Өйткені әдеби тілде норма емес элемент көркем әдебиеттің белгілі бір 
жанрындағы қолданыста норма ретінде танылуы мүмкін. Жазушының 
өз кейіпкерінің ішкі дүниесін, психологиялық күй-қалпын шынайы 
беру үшін  ауызекі сөйлеу тіліне тән құрылымдарды  қолданатын 
жағдайлар жиі кездеседі. Функционалды стильдің басқа түрлерінде 
бейнорма болып есептелетін варваризм, жаргон, говорлар кейіпкердің 
сөзімен баяндалған жағдайда көркем шығарма үшін норма болып 
саналады. Қарапайым  сөздердің, табу, эвфимизмдердің мағыналары 
көпшілікке таныс боп келеді, сондықтан ол сықақ-юмор жанрындағы 
туындыларда белгілі бір стильдік мақсатпен еркін қолданылады. 
Бұларды уәжді қолданыстар, себепті ауытқулар деуге болады.

БЕЙТАРАП СӨЗДЕР 
Бейтарап сөздер – тілдің барлық стильдерінде қолданыла беретін, 
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стилистикалық синонимдері жоқ сөздер қатары. Р.Сыздық сөздердің 
бұл тобына «Тілдің лексикалық қазынасындағы сөздердің көпшілігінің 
негізгі мағынасы айқын, баршаға түсінікті болатын сөздер – бейтарап 
(нейтралды) сөздер» деген анықтаманы береді. А.Айғабылұлының 
пікірінше, «бейтарап лексика - стильдік тармақтың белгілі бір түріне 
ыңғайланбаған, қай тексте де қолдануға келе беретін сөздер». Тілдегі 
сөздердің көпшілігінен белгілі бір стильдік бояу анық байқалады. 
Бейтарап сөздер белгілі бір стильге телулі сөздерге, экспрессиялық 
реңкі бар сөздерге қарама-қарсы тұрған құбылыс ретінде танылады. 
Бейтарап сөздер стиль түрлерінің екеуінде не үшеуінде бірдей 
қолданылады немесе барлығында кездеседі. Мәселен, адам, жер, 
өмір тәрізді сөздер ғылыми стильде де, көркем әдебиет тілінде де, 
өзге стильдерде де жұмсала береді. Осы қасиеттеріне қарап мұндай 
сөздерді, стиль түрлерінің қай-қайсысында да қолданылатын бейта-
рап немесе стильаралық лексика деп атайды. Сондай-ақ абстракт 
мағыналы сөздер де бейтарап лексикаға жатады. Өйткені олар да 
белгілі бір ғана стильде емес, әртүрлі стильде жұмсалып отырады. 
Кейбір көп мағыналы сөздер өзінің белгілі бір мағынасында тұрып 
бейтарап реңкте жұмсалса, басқа бір мағынасында экспрессиялық 
реңкте қолданылады. Мәселен, «анамның көзі еді» деген сөйлемде 
«көз» сөзі адамның дене мүшесі ретінде емес, ауыспалы мағынада 
анамнан қалған белгілі бір зат екендігін білдіріп тұр. «Қуаныштан 
көзіме жас келді» деген сөйлемдегі «көз» сөзі тура мағынасында 
бейтарап лексикаға жатады.  Сондай-ақ бір қарағанда синоним болып 
көрінетін қасқыр және бөрі сөздерінің де білдіретін  экспрессиялық 
реңкі әртүрлі. «Қасқыр» түз тағысының атауы ретінде қолданылып, 
бейтарап сөзге жатса, «бөрі» сөйлеу тілі лексикасындағы наным-
сенімнің негізінде туындаған табу сөзге жатады.  

БӨГДЕ СӨЗ
Бөгде сөз - сөйлегенде не жазғанда баяндап отырған мәселеге 

байланысты келтірілген басқа біреудің сөзі не пікірі. Бөгде сөзді 
баян дап отырған мәселе жөнінде автордың өз пікірі мен тұжырым-
дарының дұрыстығын дәлелдеу, соны кеңейтіп көрсету мақсатында 
қолданады. Бөгде сөзді көп жағдайда басқа біреудің сөзі, я пікірін 
ешқандай өзгеріссіз беріп, төл сөз түрінде қолданса, кейде басқа 
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біреудің пікірінің мазмұны сақтап, бірақ құрылымын өзгертіп, төлеу 
сөз түрінде де қолдануы мүмкін. А.Байтұрсынұлы «Тіл – құралы» 
атты еңбегінде бөгде сөзді «келтірінді сөз» деп атаған. Ал Ә.Әбілқаев 
бөгде сөзді арнайы зерттеу нысаны етіп алып, тереңірек қарастырды. 
Оның нәтижесі – 1956 жылы жарық көрген «Қазақ тіліндегі төл сөз 
бен төлеу сөз» еңбегі. Тілімізде бөгде сөздің үш түрі бар: 1) Төл сөз; 
2) Автор сөзі; 3) Төлеу сөз.

ВАЛЕНТТІЛІК
Валенттілік (лат. valentia - күш) – бір сөздің өзге сөздермен син-

так систік байланыс жасау қабілеті. Валенттілік сөздің басқа сөз дермен 
үйлесімділігі ретінде де танылады. Тілдегі сөздердің өзіне тән үйлесу 
қабілеті сол тілдің грамматикалық заңдылықтарына сай қалыптасады. 
Қазақ тіліндегі құрама баяндауыштарда дәнекерлік қызмет атқаратын 
ал, бер, сал, қой, еді т.б. көмекші етістіктердің, қимыл атауларын, сапа, 
қасиет атауларын білдіретін есімдердің валенттілігі күшті. Валенттілік 
міндетті және факультативті (міндетті емес) болып бөлінеді. Мысалы, 
Мойнына алқа салды дегенде мой нына – міндетті валенттілік, ал алқа 
– факультативті валенттілік бо лып табылады.  

ВАРВАРИЗМ
Варваризм (грек. barbarous - бөтен елдік) – сөйлеу не жазу кезінде 

орынсыз қолданылған,  тілге етене болып сіңбеген, қолдану қажеттілігі 
аз, дәл аудармасы табылатын өзге тілден кірген сөз. Варваризмдер 
этимологиясы жағынан кірме сөздерге ұқсас болғанымен, құрылымы 
жағынан өзгеше болып келеді. Кірме сөздер бастапқы тілдегі 
қалпын өзгертіп, қабылдаушы тілдің ерекшеліктеріне сәйкес 
жаңа реңк, қосымша сипат алса, варваризмдер қабылдаушы тілге 
сәйкестендірілмей, бөтен тілдің сипатын сақтап қолданылады. Заман 
ағымына сәйкес ғылым мен техникадағы жетістіктерге байланысты 
бір тілден екінші тілге сөздер ауысып отырады. Тіл білімінде мұндай 
сөздерді терминдер деп атайды. Терминдердің варваризмдерден 
елеулі ерекшеліктері бар. Варваризм құбылысына екінші тілде 
дәл баламасы бола тұра бір тілдің сөзін екінші тілде орынсыз 
қолданылуы жатады. Көркем әдебиетте варваризмдерді шығарманың 
көркемдік құндылығын арттыру немесе авторлық идеяны жеткізу 
үшін қолданатын жағдайлар да ұшырасып отырады. Варваризмдерді 
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кейде бір халықтың шынайы өмірін, тұрмыс-салтын суреттеу үшін 
әдейі пайдаланады. Мәселен, неміс халкының өмірін суреттегенде 
фрау, кухен сияқты сөздерді, ағылшын өмірін суреттегенде сэр, 
мистер  сияқты сөздерді, француз өмірін суреттегенде мадам, франк 
сияқты сөздерді қолдану орынды деп есептеледі. Қазақтың атақты 
«Он алты қызын» варваризмнің озық үлгісі ретінде алуға болады. 
Өлеңнің авторы: 

  Астыма мінген атым генадушка,
  Шабамын көңіл ашып немношка,
  Не стоит, на свете жить етуге
  Азырақ ойнап-күлмей молодушка 

деген жолдарда варваризмдерді қолдану арқылы ақын қазақы қал-
жыңды жеткізіп, тыңдаушыға ерекше әсер етіп, езулеріне күлкі үйі-
рілтеді. Сондай-ақ, ауызекі сөйлеу тілінде ана тілін менсінбей тілді 
орынсыз шұбарлау үрдісі де бар. Ел ішіндегі осы кеселді әжуалау 
ар қылы жою үшін кей ақын-жазушылар варваризмдерді кейіпкер 
бейнесін ашуда пайдаланып жүр. 

ВАРИАНТТЫЛЫҚ
Варианттылық (лат. varians - өзгеретін) – тілдің әртүрлі жағдайда 

қолданылуына және әлеуметтік, территориялық ерекшелігіне байла-
нысты анықталатын түрлері мен өзгерістері. Варианттылық  тілдің, 
тіл бірліктерінің коммуникативтік қызметіне қатысты күрде лі 
және жан-жақты  қасиеттерінің бірі. Оның мәні «вариант»,  «инва-
риант»  ұғым да ры арқылы ашылады. Әрбір лексикалық бірлік 
өзі нің мағы налық бірлігін сақтай отырып, көптеген варианттар 
түрінде көрінеді. Кең көлемде тілдің территориялық, әлеуметтік, 
стилистикалық, функционалдық, ұлттық т.б. формаларда өмір сүруі 
де варианттылықтың көрінісі болып табылады. Варианттылық 
алғашында фонология саласында қарастырылған. Бір фонеманың 
әртүрлі дыбысталуы вариант, ал фонеманың өзі негізгі мәні өзгермейтін 
инвариант деп түсіндірілген. Тіл бірліктерінің варианттары мен 
инварианттары тіл жүйесінің әртүрлі деңгейін тудырмайды. Бір тіл 
деңгейінің көлемінде вариант тық және иварианттық бірліктер мол 
кездеседі. Фонема және фон, морфема және морф – әрқайсысы өз 
деңгейіне тән бола отырып, соған сай топтарды білдіреді. Н.Уәли 
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варианттардың төмендегідей түрлері мен типтерін беріп, оларды 
саралаудың жолдарын көрсетеді:

1. Дыбыстық ықпалдасудың барысында пайда болған варианттар. 
(бұны/мұны, бағана/мана, сүйінші/шүйінші т.б.)

2. Ықшамдалу үрдісімен байланысты варианттар (әлгінде – әлгіде, 
кейіннен – кейін, мынандай – мынадай). 

3. Универбтену үрдісімен байланысты варианттар. Қазіргі қазақ 
тілінде көп, әсіре, бір тәрізді лексемалар бірде бөлек, бірде бірге 
таңбаланады: көп балалы – көпбалалы (отбасы), бір жақты – 
біржақты (шешім); жек көру – жеккөру (жеккөрушілік), орыс тілді 
– орыстілді; қазақ тілді – қазақтілді, көп үнділік – көпүнділік т.б. 
бұлар біріккен нұсқалы басым сыңар деп аталады. 

4. Қате қолданылатын дағдыға айналған варианттар: құсбегі – 
құсбегіші, аттестаттау – аттестациялау, бітімгер – бітімгерші.

Варианттылық құбылысын динамикалық қасиетімен, семан ти-
калық, функционалдық тұрғыдан саралану үрдісімен байланысты екі 
типке бөліп қарастырады: 

1. Семантикалық жақтан саралану фазасындағы варианттар: 
Тамақ/тағам – тамақ (тамақ ішті), тағам (тағам әзірледі); 

арнаулы/арнайы – арнаулы (арнаулы оқу орыны), арнайы (арнайы келді); 
2. Функционалдық жақтан саралану фазасындағы варианттар: 
Болып/боп – болып (бейтарап) – боп (сөйлеу тілі), тең жарымы/

тең жартысы – тең жартысы (бейтарап), тең жарымы (сөйл.), 
келді білем/келген болу керек – келді (бейтарап).

Тілдік бірлік варианттарының тағы бір типіне сөздердің тұлғалық 
ерекшеліктері жатады: алғашында – алғашқыда, жаңғыз – жалғыз, 
түгендеу – түгелдеу т.б. жарыспалы сөздер жатады. Бұлардың же-
текші сыңарын айқындап, біріне басымдылық беруде олардың тұл-
ғалық типтестігі сияқты ерекшеліктеріне назар аудару қажет. 

ВАРИАНТТЫ СӨЗДЕР
Вариантты сөздер - ұқсас тілдік бірліктердің жарыспа қатарлары 

немесе лексикалық бірлігінде өзгешелігі жоқ, бірақ морфемдік 
құрамы ұқсас сөздер. Вариант құбылысын әдеби норма қырынан 
қарастырар болсақ, вариантты сөздер қолданылу аясында синоним 
сияқты өзгеріске ұшырамайды. А.Айғабылұлы вариант сөздердің 
төмендегі жасалу жолдарын ұсынады: 
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1. Дыбыстардың алмасуы арқылы жасалады: томпай - томпый, 
айқай - айғай, міне - міні, бұны - мұны. 

2. Метатеза жолымен жасалады: есіт - есті, керік - кергі. 
3. Қыстырма дыбыс қойылу арқылы жасалады: иеле – ие(м)де – 

иемде, иік – и(л)ік-илік, емізік - еміз(д)ік. 
4. Дыбыстардың түсірілуі арқылы жасалады: суғар-суар, тарқа-тара. 
5. Төл сөзімізбен мағыналас басқа тілден енген сөздер арқылы 

жасалады: Әтеш-қораз. Мұндағы қораз сөзі иран тілінен енген.
Ұқсау-ұсау, гөрі-көрі, түңлік-түндік, азар-әзер, қазір-кәзір, 

сайтан-шайтан, мысық-мышық т.б. вариант сөздердің тұлғаларында 
айырмашылық бар, бірақ мағыналары сырттай синонимдерге 
ұқсас. Синонимдік қатардағы сөздердің мағыналарында аз да болса 
реңктік, не стильдік, не эмоционалдық ерекшеліктері болады. Ал сөз 
варианттарында мұндай ерекшеліктер болмайды. Дегенмен вариант 
тұлғалардың кейбірі жүре келе мағыналық жағынан сараланып, 
стильдік реңкке ие болып, мүлдем бөлек ұғымды білдіретін жағдайы 
да болады. Мысалы: айғай-айқай (айхай- айһай / ойхой / ойһой). Сөз 
варианттарының фонетикалық, морфологиялық, грамматикалық, 
лексикалық түрлері бар. 

1. Фонетикалық вариант дегеніміз дыбыстық құрылымы әртүрлі 
болып келетін бір сөз: ештеме / ештеңе / ештеңке; сөйтіп /сүйтіп.

2. Морфологиялық варианттар – түбірлері сақталып, тек 
қосымшалары ғана әртүрлі болып келетін сөз варианттары жатады: 
даяр /дайын; тырысқақ / тырыспа (ауру аты) т.б.

3. Грамматикалық вариант түбір сөзге қосымша қосылу арқылы, 
екі түбір сөздің бірігуі немесе қосарлануы арқылы жасалған сөз 
варианттарын жатқызамыз. Мысалы: інжу /інжугүл / ландыш; боз/
бозаң / бозшөп.

4. Лексикалық мағынасы бірдей, бірақ тұлғалары мүлде бөлек 
сөздерді лексикалық вариант дейміз, олар әртүрлі түбірлерден 
жасалады. Мысалы: құлақшын / малақай т.б.

Лексикалық варианттар мынадай жолдар арқылы пайда болады:
1) Әртүрлі мотивке (уәжге) байланысты қалыптасқан варианттар: 

жолжелкен (уәжі-өсетін жері) /мыңтамыр (тамырының көптігі) / 
қызылтамыр (түсі) /қырықбуын (буын саны).
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2) Шығу көзі әртүрлі болып келеді: қауын (әдеб) /діңке (жерг.) т.б.
3) Кірме сөздер бұрыннан бар атаулармен жарыса қолданылады; 

құдай (пар.) / алла (ар.) /тәңір (қаз.) т.б.
Вариантты сөздерді  тілдік норма тұрғысынан реттеп, бір жүйеге 

түсіру тілімізді ала-құлалықтан  сақтауға жәрдемдеседі.
ВУЛЬГАРИЗМ
Вульгаризм (лат. vulgaris - анайы, дөрекі) – әдеби тіл қабылдамайтын 

дөрекі, қарапайым сөздер мен сөйлемдер. Мысалы: қортық, жаман 
неме, шүйкебас. Бұл сөздер негізінен ауызекі сөйлеуде әлі күнге 
кездесіп жатады. Вульгаризмдерді көркем әдебиеттен де диалог 
барысында кездестіруге болады. Автордың кейіпкердің бейнесін аша 
түсу үшін немесе ел суретін, адамдардың тұрмыс жайын суреттеуде 
вульгаримдерді қолдануы нормадан ауытқуға жатпайды. Мысалы: 
Өй, арам без!; Өй, бұралқы; Ойбой, сорлылар-ай; көп оттап; не 
оттап отырсың? (Ж.Аймауытұлы). 

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
ГАПЛОЛОГИЯ
Гаплология (грек. harloos – жеке, жай) – сөз ішіндегі бір-біріне 

ұқсас буындардың бірінің түсіп қалу құбылысы. Бұл құбылыс 
көбіне ауызекі сөйлеу тілінде кездеседі. С.Мырзабеков гаплология 
құбылысын ықшамдалудың нәтижесі деп түсіндіреді. Мысалы: 

  Бұрынғының шалдары
  Өтіп кеткен хандардай. 
  Бүгінгінің шалдары 
  Ойнап жүрген балдардай (Кердері Әубәкір). 
Бұл мысалдағы балалардай сөзінің орнына балдардай деп 

қолданудан гаплология құбылысын көруге болады. Бұл құбылыс 
функционалды стильдің ішінде көркем әдебиет стилі мен ауызекі 
сөйлеу стилі үшін норма болып табылады. Ал басқа тілдік жағдайларда 
ол нормадан ауытқушылық ретінде қабылданады. 

ГИПЕРБОЛА 
Гипербола  (грек. hyperbole - ауысу, асырып айту) – әртүрлі 

құбылыстарды немесе белгілі бір нәрсені сөз мәнерлілігін арттыру 
үшін мейлінше асырып, үлкейтіп, қиял бейнелерін жасауға қаты-
сатын суреттеу әдісі. Бұл әдісті пайдалану арқылы бейне ашық әрі 
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мәнерлі болып шығады. Гипербола фольклорлық бейнелерді жасау-
да кейіпкер лердің айқын көрінуі мақсатында көп қолданылады. 
Мысалы: астыңғы ерні жер тіреп, үстіңгі ерні көк тіреп; қабағынан 
қар жауып, кірпігіне мұз тоңып. Неғұрлым қатты әсер тудыру 
мақсатында затты, құбылысты, әрекетті тым асырып, ұлғайтып 
көрсететін сөз оралымын  қолдану әдеби норма болып табылады. 

ГОВОР
Говор - шағын аймаққа таралған, диалектіге кіретін тілдің бір 

бөлігі. Говорға тән грамматикалық, семантикалық, фонетикалық 
ерек шеліктер бірнеше ауданды не облысты қамтиды. Мысалы: піскен 
– пысқан (фонетикалық ерекшелік), үйлер – үйдер (грамматикалық 
ерекшелік), шара – леген (семантикалық ерекшелік). Говорлар жергі-
лікті және ауыспалы болып екі топқа бөлінеді. Жергілікті говорлар 
басқа тілдердің әсерінен тыс жергілікті аудандардың өзінде пайда 
болады. Мысалы: ащы бұрыш – кеміл дәрі. Ал ауыспалы говорлар 
тілдегі диалектілердің не шектес тілдердің аралығында қалыптасады. 
Мысалы: қалақ – акандоз (өзбек тілінен енген). Бұл екі топтан басқа 
өзге тілдік ортада қалыптасқан аралас түрлері бар. Бұған қазақ халқы 
шоғырланған басқа мемлекеттердегі (Өзбекстан, Ресей, Қырғызстан 
және т.б.) қазақтардың тіліндегі говорлар жатады. Говорлар ауызекі 
сөйлеу тілінде қолданылғаны болмаса, әдеби тіл нормасына енбейді. 
Алайда көркем әдебиетте кейіпкердің портретін сомдау барысында 
говорларды кейіпкер тілінде қолдану әдеби тіл нормасынан ауытқу 
болып саналмайды. 

ГРАДАЦИЯ 
Градация (лат. gradatio – дамыту, үдету) – алдыңғы сөзден 

соңғы сөзді, алдыңғы ойдан соңғы ойды, алдыңғы құбылыстан соңғы 
құбылысты асыра, асқақтата суреттеу. Бұл көркемдік тәсіл арқылы 
шығармадағы жүйесі ұқсас бірыңғай сөйлемдер іріктеліп шығады, 
ой-пікір өткір, әсерлі болып айтылады, әрі мағыналық өрісі кеңейеді.   
Мысалы:

  Сары ала туы салбырап,
  Қабағы тастай түйіліп,
  Аллалап Тарғын шабады.
  Ай бетіне кіреді,
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  Күн бетінен шығады.
  Қойға тиген бір бөрі
  Бөріктіре қырады.
  Талай қалмақ құлады,
  Ер қайратын сынады.
  Сүйіп мінген Тарланға
  Басты келіп дойырды,
  Тарлан салды мойынды,
  Толып жатқан қалмаққа
  Тарғын салды ойынды,
  Талай қалмақ жойылды («Ер Тарғын»).
 Әдебиеттану терминдер сөздігі. – Алматы, 1998.
ГРАММАТИКАЛЫҚ НОРМА    
Грамматикалық норма - тілдің грамматикалық амал-тәсілдерінің, 

тұлғаларының, құралу тәртібінің дағдыға айналған, кеңінен 
қолданылатын қалпы. Тілдегі бір ізге түскен грамматикалық тұлғалар 
мен амал-тәсілдердің дағдылы жұмсалу барысындағы мағынасы 
грамматикалық мағына деп аталады. Қазақ тілінің грамматикалық 
нормасына сәйкес түбірге алдымен жұрнақ, одан кейін жалғау 
жалғанады. Дегенмен мұндай нормаға бағынбайтын құрылымдар да 
болады. Мысалы: апаларым – апамдар, аталарым – атамдар. Бұл 
мысалдағы «аталарым мен апаларым» сөздері көптік мағынаны 
беріп тұрса, «атамдар мен апамдар» дегенде олардың жанындағы 
адамдардың барын білдіреді. Тек туысқандық қатынасты білдіретін 
ата, әже, көке, аға, апа сияқты зат есімдерге осындай қосымшаларды 
жалғауға болады. Грамматикалық норма морфологиялық және син-
таксистік нормалардан тұрады. Морфологиялық нормаға сөздер дің 
септелу, жіктелу, тәуелдену парадигмалары, сөз тудырушы, түр-
лендіру жұрнақтардың жалғануы, жалпы сөз тұлғаларының нор ма ға 
сай қолданылуы, тілдегі варианттылық мәселесі жатса, син так систік 
нормаға сөйлем мүшелерінің орналасу тәртібі, жай және құрмалас 
сөйлемдердің құрылымы, атаулы сөйлемдердің көрінісі кіреді. 
Көркем әдебиетте тілдік тұлғалар белгілі бір стильдік мақ сатта пай-
даланылған жағдайда грамматикалық нормадан ауытқу бола ды. Мы-
са лы: Жарғақ пен екеуіне ортақ қораға таяп келіп, енді атынан 
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түсіп, ауыр саптама етігін әзер көтеріп басып, әбден жаураған 
денесімен қолайсыз илігіп, қора есігін ашпаққа еңкейе бергенде, үйден 
аспалы шамын көтеріп, Жарғақ шыға келді (Т.Нұрмағанбетов). Бұл 
сөйлемде автор қолданып отырған ашпаққа еңкейді сөз орамының 
нормадағы қолданылатын нұсқасы – ашуға еңкейді. Бұл көркем әде-
биет стиліне, ауызекі сөйлеу стиліне тән құрылым. Абайдың «Ескі 
бише отырман бос мақалдап, Ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап» 
деген өлең жолдарындағы грамматикалық нормадан ауытқу өлеңнің 
әсерлілігін арттырып тұр. Келер шақ тұлғасындағы болымсыз етістікті 
грамматикалық нормаға сәйкес пайдаланса өлеңдегі ырғақ пен ұйқас 
бұзылар еді.  Сондай-ақ отырман етістігіндегі  –ман қосымшасы 
ерекше стильдік қызмет атқарып, істі істеуден үзілді-кесілді бас 
тартқандықты білдіреді. Әдеби тілдің грамматикалық нормаларына 
сөйлем мүшелерінің дұрыс орналасуы да жатады. Сөз өз орнында 
тұрмаса, сөйлемнің мағынасы өзгереді. Сөйлем құрағанда тілдің ішкі 
ережелерін ескеріп, әр сөзді орнына қойып айтудың үлкен мәні бар. 
Қазақ тілінде сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі тұрақты: баяндауыш 
сөйлемнің ең соңында, бастауыш сөйлемнің басында не ортасында, 
анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш өздері қатысты сөздерден 
бұрын тұрады. Тілдегі сөздер бір-бірімен қалай болса солай тіркесе 
салмайды, олардың арасында міндетті түрде мағыналық байланыс 
болуы шарт. 

ҒЫЛЫМИ СТИЛЬ
Ғылыми стиль - зат не құбылысты ғылыми негізде сипаттап, 

нақты дәлелдер арқылы білдіретін функционалды стильдің бір түрі. 
Қызметіне қарай ғылыми стильге нақтылық, логикалық және маз мұн 
дәлділігі қажет. Ғылыми стильде  сөйлемдегі  сөздердің  қалыпты 
орны, тіл нормалары қатаң сақталады. Стильдің бұл түрінде көп 
мағыналы сөздер қолданылмай, сөз бір ғана өзінің лексикалық 
мағынасында қолданылады.  Қандай ғылыми еңбек болмасын, ол 
жалпы халықтық әдеби тілде жазылуға тиісті, бірақ ғылым саласына 
қарай тілдік тәсілдердің пайдаланылуы бірдей болмайды. Ғылыми 
стильде жазылған шығармадан қазақ әдеби тілінің деңгейін тануға 
болады. Ғылым мен техниканың дамуына байланысты  ғылыми 
стильдің сөздік қоры да арту үстінде. Жаңа терминдер алдымен 
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ғылыми стильде көрініс тауып, кейін тіл заңдылықтарына қайшы 
келмейтіндері етене сіңіп, жалпы халықтық лексикаға айналады. 
Ғылым тілі лексикасын жалпы қолданыстағы сөздер, жалпы ғылыми 
сөздер және терминдік қабаттар құрайды. Ғылыми мәтінді құрайтын 
жалпы қолданыстағы сөздер ауқымы мәтіннің қандай оқушыға, 
яғни қандай ғылыми ортаға арналғанына қарай өзгеріп, түрленіп 
отырады. Ғылыми стильдегі мәтіннің мазмұны нақты, беретін дерегі 
баяндау сипатында емес, дәлелдеу, дәйектеу, пікір білдіру сипатында, 
айтылған пікірі тұжырымды, дәлелді болады. 

ДИАЛЕКТ СӨЗДЕР
Диалект (грек. dialektos – сөйленіс) - белгілі бір аймақ, облыс 

тұрғындары тілінде кездесетін,  әдеби тіл нормасына жатпайтын 
сөздер. Диалектизмдер - ауызекі сөйлеу стиліне тән тілдік құбылыстар. 
Ауызекі сөйлеу, яғни коммуникативті акті арқылы жеке тұлғаның 
сана сында жатталып, жұмсалымдық, қолданымдық деңгейі жиі 
бол ғандықтан жеке тұлғаның индивидуальды сөздік қорына сіңген 
диа лектілер сол жердің тұрғындары үшін ғана ортақ, жалпылық 
сипатқа ие болады. Басқа аймақта  жүрсе де жеке тұлға белгілі бір 
затты не құбылысты өз санасында жатталған, өз сөздік қорындағы 
атауларымен танытады. Ауызекі сөйлеу әрекетінде солай атауға 
әбден машықтанған әрбір адам әдеби тілдегі негізгі атауымен атаудан 
гөрі, өз тіліндегі вариантымен атауды әрқашан тиімді, лайықты деп 
санайды. А.Айғабылұлы диалект сөздерді әдеби тілге қатысына 
қарай лексикалық диалектілер; лексика-семантикалық диалектілер; 
семантикалық диалектілер деп үшке бөледі. Лексикалық диалектілер 
өз ішінен бірнешеге бөлінеді: нағыз лексикалық диалекті әдеби 
варианттарымен мағыналас, бірақ дыбысталуы басқаша сөздер: 
әдеби сіріңке – кәуірт, кеуірт, оттық, шақпақ түрінде айтылады. 
Лексика-семантикалық диалектілердің ерекшелігі дыбысталуында 
емес, мағынасында: әдеби тәртіп – нұсқау  мәнінде айтылады. 
Этнографиялық диалектілер белгілі бір жерге тән тұрмыс-салттық 
мәні бар заттар мен құбылыстарды білдіреді: жозы - аласа дөңгелек 
үстел, әттік – қармақтың тілі, алақшын – пеш алдына шоқ жаятын 
орын. Белгілі бір тілдің өз ішіндегі мұндай алуан түрліліктің 
болуына  жердің шалғайлығы да әсер етеді. Сондай-ақ әлеуметтік 
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жағдайға байланысты түрлі кәсіптік ортадағы адамдардың сөйлеу 
тілінде де кейбір ерекшеліктер қалыптасуы мүмкін. Осыдан келіп 
диалектілер әлеуметтік және жергілікті  болып бөлінеді. Әлеуметтік  
диалектілер – қоғамдағы белгілі бір әлеуметтік топтардың, арнайы 
кәсіппен шұғылданатын адамдардың тіліндегі ерекшеліктер. Олар 
жал пыхалықтық тілде кездеспейтін арнаулы сөздер мен термин-
дерден, ерекше тіркестерден тұрады. Әлеуметтік диалектілер арго 
(жаргон) және кәсіби сөздер болып екіге бөлінеді. Жергілікті диалект 
жалпыхалықтық тілдің құрамдас бөлігі болып табылады. Онда 
ды быстық, грамматикалық, лексикалық ерекшеліктер кездеседі. 
Жергілікті диалектінің қалыптасуына көне замандардағы тайпалық 
тілдер де, көрші жатқан басқа тілдер де, жергілікті жердің өз жағдайына 
байланысты тарихи-әлеуметтік өзгерістер де әсерін тигізген. Әдеби 
тіл диалект сөздерге әсер етеді және өзі де олардың есебінен байып 
отырады. Диалектілерде қазіргі әдеби тілде кездеспейтін, тіл тари-
хы үшін маңызды деректер сақталып қалады. Десек те, қазақ тілін-
де жергілікті диалектілер айқын байқалмайды. Қазақстанның 
кей бір аймақтары тұрғындарының тілінде қаншама дыбыстық, 
грамматикалық, лексикалық өзгешеліктер кездесетініне қарамастан, әр 
өлке тұрғындары бір-бірімен еркін түсініседі. Диалекті сөздер көркем 
шығармаларда кейіпкерлер сөзінде қолданылып, шығарманың тілдік 
бояуын арттыру үшін қызмет еткенімен, диалект сөздерді қолданудың 
әдеби тіл нормасынан ауытқу түрінде қабылданатын тұстары да бар. 

Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. ІІІ том. – Алматы, 1998.
ДИАЛОГ 
Диалог (лат. dialogos – сөйлесу, әңгімелесу, сұхбат) – ауызекі 

әңгімелесу формасы, екі не одан да көп адамдардың пікір алысуы; 
ғылыми және көркем әдеби шығармаларда қолданылатын тәсіл. 
Ғылым тарихында диалог тәсілі ежелгі грек философы Платон 
шығармаларында сәтті қолданылған. Кейін бұл үрдісті көптеген 
ғалымдар, оның ішінде қазақ ғалымдары дамытты. Ал әдеби 
шығармалардағы диалог тәсілі кейіпкерді бірінен кейін бірін жай 
сөйлете беру емес, ол сөйлесетін адамдардың қарым-қатынасының 
қалай шиеленісіп, қалай өзгеріп, өрістеп отыратынына сәйкес 
беріледі. Және бір кейіпкердің айтқан сөзі екінші кейіпкердің 
айтатын сөзіне түрткі болып, келесі сөйлеуші жауап қайыра сөйлейді. 
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Мағынасы жағынан тяинақты диалог кейіпкердің мінез-құлқын тағы 
бір қырынан ашып көрсетіп, олардың қарым-қатынасының бұрынғы 
қалпынан өзгеріп, жаңа бір сатыға көтерілгенін танытады. Сөйлескен 
кейіпкерлердің сөздері шығармадағы тартыс-қақтығыстардың шие-
ленісіп-өрістеуімен осылай тығыз байланысты болып келмесе, 
он да диалог ширақ, тартымды болмайды. Әсіресе, кейіпкердің 
қиын, қысталаң жағдайда, қандай әрекет жасайтынын көрсету 
үшін диалогтың, яғни олардың қайсысын қалай сөйлетудің мәні 
зор. Диалог арқылы кейіпкерлердің ішкі сыры аңғарылады. Яғни 
әр кейіпкердің сөз саптауынан, оның ой толғанысынан, сөйлеу 
өзгешелігінен жан дүниесі айқын елес береді. Жазушының шеберлігі 
де оның әр кейіпкерді мінез-бітіміне, ой-өрісіне орай сөйлетуінен 
көрінеді. Сондықтан мағыналы диалог, кейіпкерлерді сөйлестіре 
білу шеберлігі – әдеби шығармада халықтың тіл байлығын мол 
пайдаланып, орнымен қолданудың ұтымды тәсілдерінің бірі.

ДИГЛОССИЯ 
Диглоссия (грек. dі - екі, glossa - тіл) – бір ұлттық тілдің әртүрлі 

қо сым ша жүйелері. Диглоссия құбылысы тілде жиі кездеседі. Кез 
келген ұлттың әдеби немесе стандартты тілі мен ауызекі сөй леу тілі 
қатар өмір сүреді. Диглоссияны қажеттілікке орай тілдер ді бөлудің 
функциялық қасиеттеріндегі және бір тілдің өмір сүру формаларындағы 
қостілділіктің теңдестірілмеген түрі деп те тү сіндіруге болады. 
Диглоссия кезінде тіл таңдау көбінесе сөйлеу ші лердің этникалық 
шығу тегіне қарай емес, қатынас жағдаятына бай ланысты болады. 
Диглоссияның жарқын мысалын араб елдерінен байқауға болады: араб 
тілі екі формаға ие: біреуі көркем әдебиет, баспа, радио,теледидар т.б. 
қызмет етсе, екіншісі (классикалық араб тілі, Құран тілі) дипломатияда 
және ғұрыптық мәдени сөйлеуде қол данылады.

А. Абасилов. Әлеуметтік лингвистика сөздігі. – Алматы, 2016. 
ДИСФЕМИЗМ
Дисфемизм  (грек. δυσφήμη — анайы сөйлеу) — сөйлеудің экспрес-

сивті реңкін арттыру немесе теріс мағыналық реңк үстеу үшін 
қалыпты ұғымды анайы, тұрпайы сөздермен алмастыру құбылысы. 
Дисфемизмде әдепті сөздер дөрекі сөздермен ауыстырылып 
айтылады. Дисфемизм – мағынасы жағынан эвфемизмге (лайықсыз 
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сөзден бас тарту, сөзді жұмсартып айту, сыпайы сөйлеу) қарама-қар-
сы құбылыс. Мысалы: Бұт артары мен шаңырақ саларын жау-
ға берді (К.Оразалин). Өздерің бір-бір тулақтарыңа мініп-ап шап-
қылап кетсеңдер (сонда). Жеңілетініңді білетін болсаң, сен бес қырт 
атанар ма едің? (М.Әуезов). Осындағы бұт артар – көлік орнына, 
шаңырақ салар – күш-көлік, түйе орнына, тулақ – мінетін ат 
орнына, қырт – сөзуар дегеннің орнына жұмсалып тұр. Сол арқылы 
жағымсыз, эмоциялық мән тудырған. Дисфемизм кеміту, қорлау, 
жаратпау ұғымында да қолданылады. «Боқ мұрын бала»,  «қолынан 
боқ келмейді», «боғын боталы түйе қылды» деген оралымдар 
дисфемизмге мысал болады. Дисфемизмдер әдеби тіл үлгісіне жат-
пайды. Олар көркем шығармаларда ауызекі тілдің сөйлеу үлгісі 
ретінде қолданылады.

Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. ІІІ том. – Алматы, 1998.
ДИЭРЕЗА
Диэреза (грек. diairesis - бөлу) – дыбыстардың күрделі тіркесіндегі 

бір дыбыстың түсіріліп айтылуы. Мысалы, сөйлеу тілінде кездесетін: 
қабыртқа әдеби тілде қабырға, әлеумент әдеби тілде әлеумет, киім-
кеншек – киім-кешек болып айтылады. 

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
ДӨРЕКІ ТІЛ 
Дөрекі тіл  - сөздің жағымсыз, кері әсерін әсірелеп қолдануға 

негізделген тіл. Ол дөкір, былапат және жаргон сөздерді қолданудың 
нәтижесінде пайда болады. Дөрекі тіл көбіне ауызекі сөйлеу стилінде 
қолданылады. Мұндай бейәдеби сөздер әдеби тілге, әдеби тілдің 
лексикалық нормаларына, жалпы тіл мәдениетіне жат құбылыс бо-
лып табылады. Десек те, кей жазушылардың стильдік мақсатта 
пай  да  лануына сәйкес дөкір сөздер көркем әдебиетте көрініс алып 
жүр. Әдеби тілдің лексикалық нормасына жатпайтын дөкір сөздерді 
кейіп кердің бейнесін аша түсу үшін диалогта қолдануға болады, ал 
автордың баяндауында қолдану тіл мәдениетіне кір келтіреді. Дө-
кір тілді қолданудың қазақ әдебиетіндегі озық үлгісі ретінде Абай 
Құнанбайұлы шығармаларын алуға болады. Сол кездегі исі қазақтың 
мінез-құлықындағы кесапаттарды сынап, тыңдарманның  жиреніш 
сезімдерін тудыру үшін ұлы ақын дөрекі тілді шебер қолданады. 
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Ақынның халық поэзиясы үлгісімен жазылған өлеңдеріндегі «...Сен 
шыққан жол үстінде жалғыз түп ши, Көрінген ит кетеді бір-бір 
сарып» деген жолдардағы анайы бейнелеудің астарлы мағынасы бар. 
Абайдың  екінші қарасөзіндегі «...Біздің қазақ сартты көрсе, күлуші 
еді: енеңді ұрайын, кең қолтық, шүлдіреген тәжік, арқадан үй 
төбесіне саламын деп қамыс артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде 
«әкә-үкә» десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан «сарт-сұрт» деген 
осы» - деп қазақтың мінезін сынаған тұстарында да дөрекі тіл қазақы 
сананы ояту үшін қолданылған. Дөкір тілдің бір көрінісі «Есектің 
артын жу да мал тап, ойнас қыл да бала тап», «Көңілсіз қатыннан 
көтсіз бала туады», «Бірде биенікі, бірде түйенікі», «Иттің боғы дәрі 
болса, дарияға барып сариды», «Сенген серкем сен болсаң, мүйізіңе 
сиейін», «Тышқан құйрығын көріп жаралы болыпты» сияқты мақал-
мәтелдерді, шілдің боғындай бытырау, жегені у, ішкені зәр болу, көк 
инені көтіне түртпеу, сідік шаптырым жер, көтінен су аққанша 
отыру т.б. қарапайым фразеологиялық оралымдарды ел арасынан 
әлі де кездестіруге болады. Халық паремеологиясына тән осындай 
стильдік қолданыстарды көркем шығармада пайдалану арқылы автор 
кейіпкердің мінезін сомдап, замана бейнесін дөп беруге ұмтылады 
немесе жаманнан жирендіру арқылы жас ұрпаққа өнеге айтады. 

ДУБЛЕТ 
Дублет (франц. doublet, double - қос, егіз) – мағынасы жағынан 

бірдей, этимологиясы жағынан бір негізді, бірақ тілдік даму барысында 
семантикалық және стилдік өзгерістерге түскен лексикалық бірлік-
тер тобы. Р.Сыздық дублеттердің лексикалық-семантикалық дәлме-
дәлдікті (аллолеса) білдіру үшін қолданылатындығын атап өткен 
болатын. Дублет сөздердің құрамы әртүрлі болады және олар мағы-
налық тепе-теңдiктi сақтайды. Әлеуметтік лексикаға жататын халық, 
жұрт, бұқара, алаш, ел сияқты қоғам мүшелерінің жалпы атауын 
білдіретін сөздер де дублет болып табылады. Бірақ бұлар бір-бі ріне 
тепе-тең дублеттер емес, әрқайсысының мағыналық реңкі, стиль-
дік қолданысы, белсенділігі әртүрлі. Дублет сөздердің қатарын диа-
лектілік синонимдер мен сөздердің вариантты қолданысы толық-
тырып отырады. Мәселен, кедей/жарлы, дәке/мәрлi, қауын/дiңке, 
өтек/үтік деген дублет сөздердің бірі жергiлiктi ерекшелiкке жатса, 
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енді бірі фонетикалық вариант арқылы жасалып тұр. Кей дублет 
сөздердің жарыспа сыңары шет тілден енген кірме сөз болуы да 
мүмкін. Қораз/әтеш, көйлек/жейде, апа/әпке, төре/ақсүйек сияқ-
ты дублет сөздердің мағынасы дараланып, дербес сөздерге айна-
лып отыр. Сөздің дублетті болып келуі норма тұрғысынан қажетсіз 
сияқты болғанымен, тілдің дамуы тұрғысынан қарағанда оған керекті 
шарттың бірі болып саналады. Қазақ тіліндегі дублет сөздерге ұқыпты 
қарап, оларды мүмкіндігінше әдеби тілдің қажетіне жаратқан жөн. 

ДЫБЫС АЛМАСУЫ 
Дыбыс алмасуына  сөйлеу кезінде, не тілдің тарихи дамуы бары-

сында сөз ішіндегі бір дыбыстың басқа дыбысқа айналуы жатады. 
Қазақ тілінде, негізінен, дауыссыз дыбыстардың алмасуы көп ұшы-
райды. Дыбыс алмасуы фонетиканың заңдарына сәйкес алмасу және 
тарихи алмасу болып екіге  бөлінеді. Дыбыс алмасуының алғаш қы 
түріне көрші дыбыстардың әсерімен болған алмасулар енеді: а) тіл 
алды н дауыссызы б, п дыбыстарының алдында келсе, ң дыбысымен 
алмасады: көмбіс (жазылуы көнбіс), түңгі (жазылуы түнгі), т.б.; ә) 
қ, к, п дыбыстарының біріне аяқталған сөздерге дауыстыдан бастал-
ған қосымша жалғанса, аталған дауыссыз дыбыстар өздеріне сәйкес 
ұяң дауыссыздармен алмасады: бақ – бағы, көк – көгілдір, шап – 
шабу, т.б.; б) ызың дауыссыздар да ауызекі сөйлеу кезінде бірін-
бірі алмастыра береді: шашшыз (жазылуы шашсыз), жұмышшы 
(жазылуы жұмысшы), тұссыз (жазылуы тұзсыз), т.б.: в) егер сөз 
ы дауыстысына аяқталып, оған у сонанты жалғанса, езулік ы дауыс-
тысы еріндік ұ дауыстысымен алмасады: сылы+у (айтылуы сылұу, 
жазылуы сылу), т.б. Тектес тілдердегі, я бір тілдің өз ішіндегі диалек-
тілердегі этимологиялық тұрғыдан төркіні бір морфемалардың құра-
мындағы дыбыстардың бірінің орнына бірі қолданылуы жиі кездеседі. 
Дыбыстар бірімен-бірі бейберекет алмаса бермейді. Түркі тілдерінде 
бір-бірімен алмасатын дыбыстардың ежелден қалыптасқан жүйесі 
бар. Қазақ, қарақалпақ, ноғай тілдеріндегі бас деген зат есімнің со-
ңын дағы с өзбек, ұйғыр, қырғыз, татар, түрікмен тілдерінде баш 
бо лып, ш дыбысымен айтылады. Қазақтағы тыңда етістігін өзбек, 
ұйғыр, қарақалпақ тілдерінен тынла деген үлгіде ұшырастырамыз. 
Бұдан с-ш, л-д дыбыстарының алмасуында нақтылы жүйе бары 
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айқын байқалады. Осы сияқты а-ә, б-п, қ-ғ, д-т, ч-ш, т.б. көптеген 
дыбыстардың алмасуында да қалыптасқан жүйе бары белгілі. Қазақ 
диалектілеріне де осы жүйе ортақ. Қазақстанның біраз жерінде 
сортаң, теңдік болып айтылатын сөздердің оңтүстік өңірде шортаң, 
теңлік деген нұсқада айтылуы – осының дәлелі. Түркі тілдерінің  түп 
төркініндегі ортақтықтың сырын ашудың басты бір кілті осы дыбыс 
алмасуы заңдылығында жатыр. 

Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. ІІІ том. – Алматы, 1998.
ДЫБЫСТЫҚ ҮНЕМ 
Дыбыстық үнем сөздің құрамындағы жеке дыбысты, дыбыстар 

тіркесін айтпау, үнемдеу болып табылады, басқаша айтқанда сөзді 
ықшамдау деген сөз. Дыбыс, буын санының кемуі, әсіресе байырғы 
сөздерге тән құбылыс. Осы күнгі қосымшалардың көпшілігі – бір 
кездегі толық мағыналы сөздердің дыбыстық, буын жақтан ықшам-
далуынан (кемуінен) жасалғаны белгілі. Бұған әлі де ізі суымаған 
факті ретінде -тын, -тін жұрнағы мен көмектес септіктің жалғауын 
айтуға болады. Кейбір кіріккен сөздердің буын жағынан ықшамдалып 
жасалғаны айқын: әкел (алып кел), апар (алып бар), әкет (алып кет), 
сөйт (солай ет), бүйтіп (бұлай етіп), қайтіп (қалай етіп), әрмен (әрі 
таман), бермен (бері таман). 

С.Мырзабеков. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2004.
ДІЛМАРЛЫҚ 
Ділмарлық - адам бойындағы ұнамсыз қасиет. Ділмарлық бір 

қарағанда  тапқырлық пен шешендік қасиеттермен үндес болып көрі-
неді. Бірақ бұл сырттай ғана ұқсастық. Өйткені аз сөзді алтынға, 
көп сөзді көмірге балаған ата-бабамыз іске қатысы жоқ, мәнсіз сөз 
қуушылықты «ділмарлық» деп атап, оны адамның бойындағы ұнам-
сыз қылықтардың қатарына қосқан. Шешендікті ел қаншалықты 
қадір тұтса, ділмарлықты соншалықты шенеген. «Тілің мен жағыңа 
сүйеніп ділмарсына берме» деп, орынсыз сөйлеп, не нәрсеге болмасын 
килігетін адамды тыйып отырған. 

ЕКПІН НОРМАСЫ
Екпін – сөз ішіндегі бір буынның айтылуда күшті, көтеріңкі 

естілуі.  Екпіннің тілдегі басты қызметі сөздің лексикалық мағынасы 
мен морфологиялық тұлғасын айқындау, сөзді бір бүтін етіп көрсету, 
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тілдің орфоэпиялық нормаларын анықтау болып табылады. Қазақ 
тілінде буын екпіні  және сөз екпіні бар. Буын екпіні көбінесе, сөздің 
соңғы буынына, ішінара соңғы буынға таяу тұрған буынға түседі: ол 
келді, ол ертең келеді. Сөз ішінде екпін түсетін буынды екпінді буын  
деп, екпін түспейтін буынды екпінсіз буын деп атайды. Қазақ тілінде 
жіктік жалғауларына (оқушымын, оқушысың), сын есімнің –дай-дей 
жұрнағына (үйдей, таудай), қосымшасыз шылау сөздерге (ғой, ма, 
дейін) т.б. екпін  түспейді. Бір буынның оқшауланып күшті айтылуы 
нәтижесінде сөздің бір бүтін дыбыстық бейнесінің қалыптасуы 
екпіннің шарықтау қызметі (лат. culmen  - шарықтау) деп аталады. 
Қазақ тілінде бұл қызметті сөздің соңғы буынына түсетін тұрақты 
екпін атқарады. Ал сөз екпіні тілдегі сөздердің біртұтастығын 
қамтамасыз етіп, сөздердің бір-бірінен аражігін ажыратып көрсетеді, 
кей жағдайларда сөз мағынасын (зат есім мен болымсыз тұлғадағы 
етістік) ашады. Қазақ тіліндегі сөз екпіндерінің сөздің біртұтастығын 
сақтау, сөздердің жігін ажырату қызметтері айқын да, ал жаңа мағына 
тудыру жағы солғын. Әрине, қазақ тілінде сөз екпіні орнын өзгерткенде 
сөздің лексикалық мағынасынан гөрі грамматикалық мағынасы жиі 
құбылады. Бұдан қазақ тіліндегі сөз екпіні сөз мағынасына әсер 
етпейді деген ұғым туындамауы керек. Кейінгі кездері ауызекі сөйлесу 
барысында немесе телерадиолық сұхбаттарда сөйлеушінің сөз екпінін 
дұрыс қоймауы кездесіп жатады. Екпінді дұрыс қоймау орфоэпиялық 
нормадан ауытқу болып табылады. Мұндай  норма бұзушылық, дұ-
рыс ырғақпен, үйлесіммен, үндесіммен дыбыстай алмайтын жайт-
тар дың орын алуы тілдің фонетикалық және фонологиялық сипатын 
ескермеуден туындайды. Әдеби тілдің ауызша орфоэпиялық норма-
ларынан ауытқулар, ең алдымен, сөз қалай жазылса, солай ды быс-
таудан, жазу жүйесі мен ауызша сөз жүйесінің өзді-өзіне тән ерек-
шеліктеріне мән бермеуден туындап жатады. Телеарналарда батыс 
бағдарламаларының үлгісімен жүргізілетін хабарлардың үлес салма-
ғының артуы, шетелдік үлгідегі  медиа-мәтіндерінің қарқындап өсуі 
бұқаралық ақпарат құралдарының тіліне де ықпал етіп, осындай фор-
маттағы хабарларды жүргізушілердің сөз қолданысының сапалық 
жағына да, тілдік норманың қазақ тілінің табиғи дыбыстық жүйесінің 
сабақтасуына әкеледі.  Бұқаралық медианың қате сөз қолданыстарын 
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таратуы, атап айтқанда  екпінді дұрыс қоймауы, грамматикалық қа-
те лер жіберуі, жасанды тіркестерді пайдалануы сөйлеу нормасын 
төмендетіп, көпшіліктің тіл мәдениетін бұзады. 

ЖАРГОН
Жаргон (франц. jargon) – шағын әлеуметтік топ қолданатын, 

ешқандай жеке тілдік дербестігі жоқ жалпыхалықтық тілдің тармағы. 
Жаргон қоғамдық немесе тарихи құбылыстардың нәтижесінде, 
тұрғындардың ішіндегі нақты және салыстырмалы түрде тұрақты 
әлеуметтік топтардың арасында пайда болады. Жаргондық лекси-
каның мағынасы өзге топ өкілдеріне түсініксіз болғанымен, топ 
мүшелері үшін айқын болып келеді. Жаргондар белгілі бір топ 
мүшелері өздерін қоршаған ортадан әлеуметтік және психологиялық 
тұрғыдан оқшаулағысы келген жағдайда туындайды. Бұл тармаққа 
жататын сөздерді әлеу меттік лингвистика зерттейді. Жаргонның 
жал пыхалықтық тілден айыр машылығы оның лексикасы мен фразе-
ологиясында. Жаргондарды кей де сленг сөздер деп те атайды. 
Жаргон сөздер әдеби тілдің құрамына енбейді және мұндай сөздердің 
экспрессивті-стилдік бояуы да солғын болып келеді. Жаргондарды 
көркем әдебиет  стилінен басқа стильде қолдану өрескел норма 
бұзушылық болып табылады. Көркем әдебиет стилінде кейіпкердің 
мінезін ашу барысында немесе пародиялау үшін экспрессивті тәсіл 
ретінде автор жаргондарды қолдана алады. Басқаша жағдайда жар-
гон дарды қолдану шығарманың көркемдік құндылығына нұқсан 
келтіреді. 

ЖАЗБА ТІЛ 
Жазба тіл – жазудың шығуымен байланысты пайда болған, 

өзін дік дәстүрі бар тіл. Жазба әдебиетінің тууы, қалыптасуы, да-
муы – ұлт руханиятындағы ұлы жаңалық, айрықша құбылыс. Руха-
ни әлемімізде Ахмет Байтұрсынұлы бастаған білімді, білікті, өз 
тағдырларын ел тағдырымен берік байланыстырған ұлы шоғыр 
қазақтың ғылымын, оқу-білім жүйесін, қоғамдық ой-санасын, бас-
па сөзін, саяси бағытын қалыптастыра бастады. Осы шоғырдың 
бел ортасында жүрген М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, 
С.Торайғыров, Қ.Кемеңгерұлы, М.Әуезов, С.Сәдуақасұлы тағы да 
бас қа қаламгерлер осыдан бір ғасырдай бұрын ғана алғашқы белгілері 
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көріне бастаған, Абай заманында жаңа бағыт таңдаған жазба әдебиетті 
қай жағынан болса да толық қалыптастырып, оның даму бағытын 
айқындады. Сонымен бірге олардың көпшілігі қазақ әдебиеттану 
ғылымының тууы мен қалыптасуына өлшеусіз еңбек сіңірді, оның 
әдеби сын, әдебиет тарихы, әдебиет теориясы сияқты салаларының 
аяқтануына зор үлес қосты. Қазақтың төл жазба әдебиетінің қашан 
және кімдерден басталатындығы жөніндегі әңгіме сонау 1920 
жылдары Ахмет Байтұрсынұлы, Халел Досмұхамедұлы, Мұхтар 
Әуезов тұсында басталып, 1930 жылдары Сәкен Сейфуллин, Сәбит 
Мұқановтардан жалғасын тауып, одан кейінгі кезеңдерде Бейсенбай 
Кенжебаев, Қажым Жұмалиев, Әуелбек Қоңыратбаев, Мәлік Ғабдул-
лин тараптарынан 1940-50 жылдары біршама айтылғанымен, 1960-
70 жылдары бұл мәселеге Ісмет Кеңесбаев, Құлмат Өмірәлиев, 
Рәбиға Сыздық сияқты тілші ғалымдар үн қосты. Жазба әдебиеттің 
тууы, жалпы, адам баласының жазуды қажетсінуі, оны ойлап табуы – 
белгілі бір сеніммен байланысты. Алдымен мифтік ойлау жүйесінде 
пайда болған қарапайым таңбалар – адам өмірі үшін қандай да бір 
шартты белгілер болса, кейінірек қалыптасқан әліпбилер ой мен 
ұғымды беретін сондай шартты белгілер болғаны белгілі. Әліпбидің 
пайда болуы – адам ойының, қандай да бір идеялардың көпшілікке 
таралуына, осы көпшілік тарапынан ұғынылуына кең мүмкіндіктер 
туғызып, хатқа түскен жазу –  сол ой-идеялардың авторы мен көпшілік 
арасындағы  рухани делдалға айналды. Ең алғашқы жазба мәтіндер 
діни сипатта болды да қолданбалы мақсаттан туындады және сол  үшін 
де пайдаланылды. Жазу дәстүрінің одан әрі дамуы оның қолданыс 
аясын кеңітіп, ендігі жерде ауызша дамыған мәдениет, қоғамдық пікір 
жазбаша түрге ауыса бастады. Оның ішінде ауызша дамыған көркем 
әдебиеттің жазбаша сипатқа ауысу үдерісі де болды. Бұл үдерісті 
тудырған да, жеделдеткен де қоғамдағы діни сананың тереңдеуі. 
Ислам дінінің қазақ даласына келуі Аллаға деген сеніммен бірге, жазу 
мәдениетін де алып келді. Алланың ілімін халыққа түсіндіру, шариғат 
жолын көпшілікке ұғындыру – әлеуметтің сауаттылығын қажет етті. 
Сол себепті де діни сауатты болу қазақ сахарасында дәстүрге айнала 
бастады. Қазақ сахарасында бастапқыда қожа-молдалар ғана хат 
таныса, кейін олардан оқып шыққандар да осы санатқа қосылып,  
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оқып-жаза алатындардың саны жылдан-жылға көбейе түсті. Сөйтіп, 
қазақ даласында оқу-жазу мәселесі қажеттілікке айналды. Бұл дәстүр 
өз кезегінде көркем әдебиеттің жазбаша сипатқа ие болуына да игі 
ықпал етті. Сауатты адамдардың саны көбейген сайын жазба әдебиеті 
қажеттілікке айналып, бірте-бірте жазба әдебиет өкілдерінің де 
қатары толыға бастады. ХІХ ғасырдың І жартысында жазба әдебиет 
өкілдері саусақпен санарлық болса, Абай заманында еселене түсті, 
ал ХХ ғасырдың басында олардың саны тіпті көбейді. Жазба үлгідегі 
қазақ баспасөзінің  тууы да осындай заманауи қажеттіліктен туған 
құбылыс еді. Жазба әдеби ортаның қалыптаса бастауы, – көркем 
шығарма стилінің жетілуіне, жаңа жанрлардың тууына ықпал етті. 
Ауызша дамыған әдебиет стилі, оның жанрлары жазба әдебиетінің 
бастапқы дәуірінде өзінің бұрынғы болмысын сақтай отырып 
көрінгенімен, яғни, алғашқыда ауызша мен жазбаша стильдің аражігі 
айқын ажыратылмағанымен жазба мәдениетінің одан сайын тереңдеуі 
– ендігі жерде жазба әдебиеттің өзіндік пішінін қалыптастыра 
бастады. Бұл көркем пішін шығарма композициясынан, стилінен 
және жанрынан көрінді де, жаңа жазба дәстүрдің қалыптасқандығын 
байқатты. Қазақ жазба әдебиетінің алғашқы кезеңі ХІХ ғасырдың        
І жартысы дейтін болсақ, онда осы кезеңде  туған жазба әдебиет 
үлгілері ауызша әдебиет стилінің ауқымында туды. Жаңаның 
пайда болуы бұрынғы бардың қойнауында дүниеге келеді дейтін 
диалектиканың заңдылыған сүйенсек, онда жаңа жазбаша әдебиет 
нұсқаларының бұрыннан бар, дайын ауызша әдебиеттің стилінде, 
тіпті қалпында, яғни жанрында  пайда болғандығын көреміз. Оның 
нағыз, шынайы жаңа болуы бірте-бірте болатын үдеріс. Бұл үдерістің 
жарқын көрінісі – Абай поэзиясы. Сондықтан да біз кейде Абайды 
жазба әдебиетінің басы деп қалатынымыз да бар. Өйткені жазба 
әдебиетінің көзге бірден шалынар кесек туындысы, жарқырап көз 
тартар алғашқы жауһары, көз тоқтар, ой мен сезімді бірден баурар 
биігі  – Абай мұрасы. Ал, Абайдан кейінгі кезеңде жазба әдебиет 
стилі тарамдалып, жаңа түрлер пайда бола бастады. Көркем прозаның 
тууы мен қалыптасуы, драма жанрындағы алғашқы ізденістер 
жазба әдебиеттің өрісін кеңейтумен бірге оның мәдени деңгейін де 
арттырып, соны стиль, тың тілдік тәжірибелерді өмірге әкелді.
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ЖАЛПЫХАЛЫҚТЫҚ ТІЛ
Жалпыхалықтық тіл – көркем әдеби тілге, кітаби тіл мен діни 

лексикаға қарама қарсы бұқара халықтың қолданысындағы тіл. 
Жалпыхалықтық тіл көбіне ауызекі қолданыста пайдаланылған. 
Жалпыхалықтық тілде нақты тілдік нормалар сақталмайды. Онда 
жергілікті тіл ерекшеліктері, кәсіби сөздер, жаргондар мен арго 
сөздер қатар қолданыла береді. Жалпыхалықтық тілдің озық үлгісі 
ретінде фольклорлық жанрлардың тілін айтуға болады. Әдеби тілге 
қарағанда жалпыхалықтық тіл құрылымы жағынан қарапайым, 
сөз байлығы жағынан жұтаң болып көрінуі мүмкін. Алайда, қазақ 
халқының фольклорлық мұраларына қарап, қазақ халықтық тілінің 
көркемдік құндылығы жоғары, бейнелі әрі қуатты екенін көреміз. 
Көркем әдеби тілде тұтастық болса, жалпыхалықтық тіл елдің әр 
өңірінде әркелкі дамуы мүмкін. Сондай-ақ, әлеуметтік топ өкілдерінің 
сөйлеу ерекшеліктері мен сөз саптау мәнері әртүрлі болып келді. 
Десек те, жалпыхалықтық тіл ұлттық тілдің бастауы екенін естен 
шығармағанымыз абзал. Академик Ә.Қайдардың  «Этностың басып 
өткен сан ғасырлық даму жолы, оның белгі-бейнелері біздерге тас 
мүсіндер мен жартастарға қашалған сына жазулар арқылы, мәдени 
ескерткіштер мен әртүрлі ғимараттар түрінде жетуі мүмкін. Бірақ, 
бұлардың бәрі этнос өмірінің мың да бір елесі ғана. Оның шын 
мәнісіндегі даналығы мен дүниетанымы тек тілінде ғана сақталады. 
Әрбір дәуірде өмірге қажет болған құрал-сайманның, қару-жарақтың, 
киер киім мен ішер тамақтың, тұрмыстық заттар мен салт-санаға, 
әдет-ғұрып, наным-сенімге, ойын-күлкі, той-томалаққа байланысты 
ұғымдардың аты-жөні, сыр-сипаты, т.б. тек тіл фактілері ретінде 
ғана, яғни жеке сөздер мен сөз тіркестері, фразеологизмдер мен 
мақал-мәтел арқылы ғана бізге жетуі мүмкін» -  деген тұжырымынан 
жалпыхалықтық тілдің қадыр-қасиетін айқын аңғарамыз. 

ИДИОЛЕКТ
Идиолект (грек. idios - өзіндік, ерекше және dialect) – нақты 

индивидтің тіліне тән ерекшеліктердің жиынтығы. Идиолект термині  
диалект терминімен астасып жатыр.  Алайда диалектіде тұтас бір 
аймаққа, жеке топтар мен ұжымдарға тән жергілікті не әлеуметтік 
сипат болса, идиолектіде жеке адамның кәсіби, әлеуметтік, психо-
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физиологиялық, этикалық т.б. ұстанымдарының негізінде қалып тас-
қан тұлғалық тіл ерекшеліктері көрінеді. Тіл жеке адамға тәуелсіз 
объективті өмір сүретін бұқаралық сипаты басым қарым-қатынас 
құралы десек те, жеке адамның тіл мәдениетіне, оның тазалығы мен 
көркемдік қуатының артуына қосатын үлесін жоққа шығаруға бол-
майды.  Сол себепті жеке тұлғаны қалыптастыру барысында оның 
идио лектісі мейлінше әдеби нормаға жақын болуын қадағалаған жөн.    

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
ИДИОМА
Тарихи қолданыла келе бір ұғым ретінде қалыптасқан тұрақты 

сөз тіркестері, жалпы алғанда, бір тектес, бірыңғай болып келсе де 
тіркесте енген сөздердің арақатынастары, өзара мағыналары жөнінен 
бірдей бола бермейді. Белді бекем буу, ата жолын қуу, қол қусыру 
деген сияқты тіркестер мен қырғи қабақ болу, жүрек жалғап алды, 
бүйрегі бұрды деген тіркестегі сөздерді салыстырсақ, олардың өзара 
байланысу тәсілдері мен мағыналары бірдей емес екенін байқауға 
болады. Алдыңғы сөз тіркестеріндегі сөздердің жеке тұрғандағы ма-
ғына лары мен сол тіркеске еніп тұрғандағы мағыналары бір-бірінен 
алшақ емес және тіркестегі сөздерді ажыратып, синтаксистік қарым-
қатынастарын анықтауға болады. Ал кейінгі тіркестегі сөздердің жеке 
тұрғандағы мағыналары тіркеске еніп тұрған күйіндегі мағыналарына 
сәйкес емес. Ол сөздер бастапқы мағыналарынан айырылып, біртұтас 
мағынаға айналған. Ол тіркестегі сөздерді ажыратып, синтаксистік 
қарым-қатынас жағынан мүшеге бөліп талдауға келмейді. Мысалы, 
жүрек жалғап алайық дегенде жүрек деген нәрсе бар, оны жалғауға 
болады деген ұғым шықпайды. Ac ішейік деген ұғым шығады. 
Бұлардың алдыңғылары жай фразеологиялық тіркестер де, соңғы-
лары идиомалық тіркестер. Сөйтіп, жеке тұрғандағы мағынасы 
тіркестегі мағынасына сай келмейтін, бірінен-бірін бөліп алып 
қарауға болмайтын, өзге тілге сөзбе-сөз аударылмайтын тұрақты сөз 
тіркестерін идиoмaлық тipкecтep немесе идиoмa дейді. Идиомалық 
тіркестерге қабырғаңмен кеңес, қырық пышақ болу, түйе үстінен 
сирақ үйіту, жүрек жалғay, көз тігу, сағы сыну, екі аяғын бір 
етікке тығу, жүнін жығу сияқты жеке тұрғандағы мағыналарынан 
не мүлде, не жартылай айырылып, өзара жымдасып бір ғана ұғым 
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ретінде қолданылатын сөздердің тұрақталған, қалыптасқан тізбектері 
жатады. Мұндай тіркестегі сөздерді өзге тілге сөзбе-сөз аударса, 
ешқандай түсінік бермей сөздердің мағынасыз тізбегі болып шығады. 
Сондықтан идиомалық сөз тіркестерін өзге тілге жалпы логикалық 
мағынасына қарай аударуға болады. 

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
ИНВЕРСИЯ
Инверсия (лат. іnversіo – орын өзгерту) – сөздердің әдеттегі 

грамматикалық түзілу тәртібінен тыс, орындарын ауыстырып өзгеше 
тіркестер құратын фигураның бір түрі. Сөздердің сөйлемдегі орын 
тәртібін тура қолданбай, керісінше пайдалануды бейнормалылықтың 
үлгісі ретінде көрсетуге болады. Қаламгер инверсияны өз сөйлемінің 
ішіндегі басты, кілт сөзге назар аударту үшін қолданады.  Мысалы, 
“Сен құрметте оны. Түсіндің бе, қарағым. Ол ақшаға сатқан жоқ, 
Тізеден кесіп аяғын” (Ә.Сәрсенбаев). 

Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. ІІІ том. – Алматы, 1998.
ИНТОНАЦИЯ 
Интонация (лат. intono – қатты сөйлеймін) – сөз, сөйлем, тұтастай 

мәтінді айту барысындағы айтылым ерекшеліктерінің жиынтығы. 
Айтылым сипаттамасына дауыстың тоны (оны дыбыстаудың жоға-
рылық деңгейі), сөйлемнің көтеріңкілігі мен тембірі (дыбыстық бояу), 
дыбыстау күші (сөйлемнің қарқындылығы), сөйлеу темпі (айтылу 
жылдамдығының дәрежесі), мелодия (дауыстың көтерілу және бә-
сең деу кезектестігі), физиологиялық, логикалық, эмоционалдық кіді-
рістер, екпіннің түрлері жатады. Интонациялық нормалар ай ты лым 
және екпін нормаларымен бірге сөйлеудің фонетикалық (дыбыстық) 
негізіне кіреді. Кез келген сөйлем айтылу барысында белгілі бір 
интонация арқылы жүзеге асады. Интонацияның құбылып отыруы 
оның төрт құрамдас бөлшегіне байланысты: дауыстың негізгі тоны 
(дауыс тербелісі неғұрлым жиі болса, негізгі тон да соғұрлым жоғары 
болады), дауыс қарқындылығы (дауыс тербелісінің амплитудасы мен 
қуаты неғұрлым көп болса, оның қарқындылығы да соғұрлым артады), 
дыбыстау ұзақтығы (уақыт бірлігінде мейлінше көп дыбыс шығарылса, 
олардың ұзақтығы мейлінше қысқа, ал сөйлеу темпі жылдам болады),   
тембрдің айқындылық деңгейі, нақтырақ айтқанда дыбыстардың 
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сапасы (артикуляция қуаттырақ болған сайын тембр мен сөйлеушінің 
эмоциялық күйіне, мәселен ашулануына, қуа нуына, таң қалуына, 
өкінуіне байланысты туындайтын өзгерістер айқындала түседі). Сөйлеу 
барысында интонацияны дұрыс қоймау мағынаны көмескілендіріп, 
айтушының ойын тыңдаушының дұ рыс түсінуіне кері әсерін тигізеді. 
Интонацияның мағынаны дәл жет кі зудегі мүмкіндіктері көп. Бұл 
мүмкіндіктер мәнерлеп сөйлеу, сөйлеу мәдениетінің заңдылықтары 
арқылы реттеледі. Лексика-семантикалық құралдар мағынаның бір ғана 
қырын ашса, интонация арқылы айтушының тұтас ойы айқындалады.  
Сөйлеу барысында интонация сөйлем үзінділерінің, тұтас сөйлемнің 
немесе мәтіннің мағынасынан хабардар етудегі аса маңызды құрал 
болып табылады. Сөйлеушінің ойын дәл ұғу үшін интонацияның 
әсері ерекше. Айтылым барысында сөйлем логикалық екпін түсетін 
бірнеше мағыналық бөліктерге бөлінеді. Логикалық екпін сөйлемнің 
ритмикалық бөлік терінің ішіндегі анағұрлым маңызы бар сөзге 
түседі. Өзінің алдына қойылып отырған семантика-стилистикалық 
тапсырмаға бай ла нысты сөйлеуші автор өз сөзінің темпін реттеп, 
оны мағыналық бөліктерге бөледі, мағыналық бөлікті жеткізгісі 
келген ойына сәйкес ұзартады немесе қысқартады, сөздердің орналасу 
тәртібін сақтайды немесе инверсияны қолданады. Прозалық және 
поэтикалық туындылардың интонациялық бояуы әртүрлі болып келеді. 
Ауызекі сөйлеу мен ауызша көпшілік алдында сөйлеу барысында да, 
сөйлеушінің  қолданатын интонациялық реңкі әртүрлі болып келеді. 
Сөйлеу барысында интонацияның адресанттың адресатқа жеткізем 
деген ойымен тығыз байланысты екенін естен шығармағанымыз 
жөн. Қазіргі кезде, әсі ресе, дикторлар орыс, ағылшын тілділердің 
интонациясымен сөйлеп, қазақ тілінің табиғи әуезділігін, содан 
туындайтын әсерлілігін бұзып жүр. А.Байтұрсынұлы тіл әуезділігінің 
екі түрін көрсеткен: сөз әуезділігі және сөйлеу әуезділігі. Сөздің 
әуезділігі ішіндегі дауысты-дауыссыз дыбыстар оңтайлы орындауына 
байланысты болса, ал сөйлеу әуезділігі буын екпіні мен сөз екпіні 
қолайлы орналасуынан болады. Тіл әуезділігін сақтау сөйлеушінің тіл 
мәдениетінің деңгейін көрсетеді.

КАНЦЕЛЯРИЗМ
Канцеляризм (лат. сancellaria – хат жүргізуші; ағылшын. 
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chancellery/office - кеңсе) – ресми ісқағаздары мен құжаттарға тән сөз-
дер мен сөз оралымдары. Канцеляризмдер ісқағаздарын толты ру, іс 
жүргізу барысында өте қажет. Ресми-іскерлік ақпаратты тұрақты түрде 
беруді талап ететін ресми-ісқағаздары стилі үшін канцеляризмдерді 
қа лыптастырудың маңызы зор. Құжаттар, актілер мен өтініштер, түрлі 
мазмұндағы анықтамалар белгілі бір қабылданған қалыпта жазылып, 
кейін мұндай ресми сөйлеуге тән сөз тіркестері, грамматикалық 
формалар мен құрылымдар кеңселік құжаттардан ауызекі сөйлеу 
тілі мен көркем әдебиет тіліне де ене бастайды. Канцеляризмдерді 
ерекше стилистикалық мақсатсыз ресми стильден тысқары қолдану 
әдеби норманы бұзу болып табылады.       

КӘСІБИ СӨЗ
Кәсіби сөздер  - белгілі бір кәсіп түрлеріне байланысты қалыптасқан 

терминдер жиынтығы. Кәсіби сөздер таралу аясының шектеулігі 
жа ғы нан диалект сөзге өте жақын болып келеді. Алайда бұл топқа 
жататын сөздер белгілі бір кәсіпке байланысты туындайтынын естен 
шығармағанымыз жөн. Көркем шығармаларда да кәсіби сөздер кез-
деседі. Кәсіби сөздердің әдеби тілдегі баламасы болмаса, оларды әдеби 
нормаға айналдырып, әдеби тілдің байлығын арттыруға болады. 

КОДИФИКАЦИЯ 
Кодификация (франц. сode – таңбалау, la codification – қалыпқа 

түсіру) – әдеби тілдің дамуына әлеумет тарапынан ықпал жасау. 
Ко ди фикация – тілдің өзінің әрекеті емес. Тілді қолданушылар 
түр лі тілдік нормаларды белгілі бір нормаға түсіріп, қабылданған 
нормалардың тұрақтануына барынша ықпал етеді. Бір сөзбен 
айтқанда, кодификациялау – дұрыс деп танылған тілдік нормаларды 
қалыпқа түсіріп, жинақтап көрсету, тілдік нормалардың қалыпқа 
түсіп, жаппай қолданыс тапқандарын орнықтыру, заңдастыру, тіркеу. 
Кодификацияланған нормалардың қолданысы міндетті болып табы-
лады. Нормалардың кодификациясы бүгінге дейін қалыптасқан, 
орныққан, хатталған заңдылықтарды (нормаларды) ұстануды міндет-
тейді. Ол тілдің қолданысында жүйелі тәртіп орнатады, тілдік 
заңдылықтарды тұрақтандырады.

Р.Сыздық. Тілдік норма және оның қалыптануы. – Алматы, 2014. 
КОММУНИКАНТ 
Коммуникант (лат. communicant – айтушы-тыңдаушы, жазушы-
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оқушы, жіберуші-қабылдаушы) – коммуникацияға түсетін қандай 
да бір субьект. Лингвистикада коммуникант хабарды туғызушы 
мен түсіндіруші немесе жіберуші мен алушы түрінде болады. 
Коммуникант қатарына қарым-қатынасқа түсе алатын компьютерлік 
бағдарламалар сияқты жансыз субьектілер де жатады. 

КОММУНИКАТОР 
Коммуникатор (ағылш. сommunicator - реттеуші) – белгілі бір 

мақсат негізінде сөздерімен, интонациясымен, әрекетімен белгілі бір 
субъектіге қарсы қарым-қатынасқа түсуші. Коммуникаторға қа ра ма-
қарсы субьект – ешқандай мақсатсыз қатынасқа түсетін қара пайым 
адам. Коммуникатор қарсыласының ойын алдын ала болжап, жауабын 
дайындайды. Коммуникатор сөйлеу барысында кәсіби сөздерді жиі 
қолданады.  Ол жағдаятқа қарай кәсіби тәсілді таңдап, қажет нәтижеге 
қол жеткізу үшін тікелей және ашық сөйлесу әрекетіне көшеді. 

КОММУНИКАТИВТІК ҚЫЗМЕТ 
Коммуникативтік қызмет (лат. communicatio - жалпы жасай-

мын, байланыстырамын) - әртүрлі ақпаратты қабылдау және тара-
ту мүмкіндігі бар қарым-қатынас тәсілдері. Лингвистикада тіл-
дің коммуникативтік, когнитивтік, прагматикалық қызметтері бар. 
Күнделікті тіршілігіміздегі, қоғамдық-әлеуметтік ортадағы адам-
дардың бір-бірімен өзара қарым-қатынасы, тіптен ауызша сөйлесуінің 
өзі тілдің  коммуникативтік қызметінің алғашқы формаларының бірі 
болып саналады. Біздің күнделікті өмірімізде тіл қызметінің осы түрі 
жиі қолданылады. Бұл жерде коммуникация тікелей болғандықтан 
мұнда ең алдымен ауызекі тіл қолданысқа түседі, бейвербалды 
амалдар, яғни мимика, ым, ишаралар сөзбен теңдей дәрежеде молынан 
қолданылады. Мәселен, бас изеу – белгілі бір нәрсемен келісуді 
білдірсе, таңғалу – иығын көтеріп, таңдайын қағуды біл діреді. 
Күнделікті өмірде мұндай бейвербалды амалдарды көптеп кездес-
тіреміз. Бұл контактілі қарым-қатынастың негізгі ерекшелігі. Тілдің 
әлеуметтік маңызының артуы, жаһандық желілер арқылы ақпарат 
алмасу мүмкіндігінің туындауы бір аймақтық шеңберде ғана емес, 
жалпы ғаламдық коммуникативтік қызмет жүйелерін қалыптастыру 
мүмкіндігін тудырды. 

КОММУНИКАТИВТІК НОРМАЛАР 
Коммуникативтік нормалар - сөз мәдениеті ұғымының коммуника-
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тивтік компонентіне қатысты нормалар жиынтығы. Мұндай норма-
ларға ең алдымен тілдің функционалдық ерекшеліктеріне тән 
нормалар мен қарым-қатынастың прагматикасына тән нормалар 
жатады. Тілдік нормадағы коммуникативтік компонент сөз мәде-
ниетін айқындауда ерекше орын алады. Қарым-қатынастың нәтиже-
лі болуы коммуникативтік компонентпен тығыз байланысты. Мыса-
лы, тілдік норманы сақтағанмен, этикет тәртібі бұзылмағанмен 
тың даушыны/оқырманды ескермей, көңілдегідей мәтін құрастыру 
мүмкін емес. Мұның өзі сөз мәдениетінің коммуникативтік жағын 
мықтап ескеруді қажет етеді. Бұл ретте тілдің функционалдық 
тармақтарға тән ерекшеліктері мен қарым-қатынас прагматикасының 
шарттарымен санасудың керек екенін байқатады. Тілдің әрбір 
функционалдық тармақтарының өзді-өзіне тән сипаты бар. Мысалы, 
тілдік тұлға ғылыми дискурста көбіне “ұғымдармен” (терминдермен) 
жұмыс істесе, ал ресми дискурста оның дайын штамптар, дайын 
формулалармен жұмыс істеуіне тура келеді. Ал сондағы дайын сөз 
үлгілерін, штамптарды сөйлеу тілінде, көркем дискурста, уәжсіз 
қолдану сөйлеушінің // жазушының функционалдық тармақтардың 
ерекшелігін ойдағыдай меңгермегенін көрсетеді. Сөйлеу тілінде 
функционалдық тармақтар болмайды. Сөз мәдениеті төмендеу адам 
кез келген коммуникативтік ситуацияда, ресми, бейресми қатынаста 
бір ғана сөйлеу тілінің нормасымен сөйлей береді, қарым-қатынас 
ситуациясының парқын ажырата бермейді. Белгілі бір мәнділікті 
білдірудің әртүрлі тілдік, стильдік тәсілін, нормаларын меңгерген 
сайын сөйлеушінің // жазушының сөз саптауында шығармашылық 
сипат әлдеқайда күшті болады. Қарым-қатынастың барынша тиімді 
болуына қол жеткізу оңайырақ болады. Бұл ретте функционалды 
синонимдерді қолдана білудің мәні айрықша. Мысалы, Олимпиадаға 
Қытай Халық Республикасының спортшылары қызу дайындалуда; 
Олимпиадаға Қытай спортшылары қызу дайындалып жатыр; 
Олимпиадаға Қытайдың спортшылары өліп-тіріліп дайындалып 
жатыр сияқты функционалдық синонимдердің бірі публицистикалық 
дискурсына тән болса, екіншісі сөйлеу тілі дискурсына тән екенін 
аңғару қиын емес. Дегенмен сөз мәдениетіне машықталған, шығар-
машылық дәстүрі әріден келе жатқан газеттердің өзі кейде сөйлеу 
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тілі элементтері мен кітаби сөзге тән элементтердің парқына бар-
май, қолдана салатыны байқалып қалады: Олимпиадаға Қытай 
спортшылары қазір өліп-талып дайындалуда (“Егемен Қазақстан”). 
Мұндағы өліп-талып сөйлеу тіліне тән бірлік болса, дайындалуда 
кітаби элемент санатына жатады.

Коммуникативтік ситуация, тілдік емес факторлар – сөз талғау-
ға, олардың басын құрап, сөз саптауға тікелей әсер ететін аса ма-
ңыз ды шарттылық. Мысалы, Алматыда жаңбыр нормадан ар-
тық жауды (ресми), Алматыда жаңбыр шелектеп құйды (сөй леу), 
Алматыда жаңбыр қатты жауды (бейтарап) дегендердің айырмасы 
коммуникативтік ситуациямен, яғни “қандай жағдайда”, “қан дай 
мақсатта”, “кімге” деген тілдік емес сыртқы шарттылықпен байланысты. 
   Н.Уәли. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері. 
   – Алматы, 2007.

КОММУНИКАЦИЯ
Коммуникация (лат. communicatio - байланысамын, қатынасамын) 

– адамдардың танымдық-еңбек процесінде қатынас жасау, пікір 
алысу, ой бөлісу, бір-бірімен әрекет жасауының айрықша формасы. 
Адамзаттық коммуникацияның хайуанаттар коммуникациясынан 
басты ерекшелігі – оның тіл арқылы жүзеге асатындығында. Комму-
никация коммуникативтік актілерден құралады. Пікір айтушылар, оны 
түсіндірушілер коммуниканттар деп аталады. Коммуникация үшін 
тілдік қатысымнан басқа ым, бет-қол қимылы, семиотика жүйесіне 
жататын музыка ноталары, ойын ережелері, Морзе әліппесі, ЭЕМ 
бағдарламалары, математика, техника саласына қатысты кибернетика, 
компьютер жүйесі пайдаланылады. Сөйлеу арқылы адамдар өзара ер-
кін түсінісе алады. Коммуникациялық қызметте тіл танымдық-белгілік 
мәнге ие болып, адамды әлеуметтік тұлға дәрежесіне көте рудің 
маңызды тірегіне айналады. Тек жеке тұлғалардың емес, қо ғам мен 
қоғам мүшелерінің арасын байланыстыратын қызметінің арқасында 
коммуникация қоғамның қалыптасуына айрықша ықпал етеді.

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
КӨНЕРГЕН СӨЗДЕР
Көнерген сөздер – күнделікті қарым-қатынаста жиі қолданыл-

майтын, бірақ тілдің сөздік қорында сақталған, көпшілікке түсінікті 
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сөздер. Көнерген сөздер көнелену дәрежесі мен себебі және 
қолданылу сипатына қарай өзіндік лексика жүйесін құрайды. Көнеру 
дәрежесі бойынша: а) мағынасы түсініксіз сөздер (байыз – байыз 
табу, кежеге – кежегесін кейін тарту); ә) мағынасы түсінікті, 
бі рақ сирек қолданылатын сөздер (бәйбіше, қатын, мыстан, 
алдаспан) болып бөлінеді. Көнерген сөздер көнеру сипаты мен 
тілдегі қолданылу ерекшеліктеріне қарай екіге бөлінеді: тарихи 
сөздер және архаизмдер. Тарихи сөздердің көнеруі лауазымдық 
атаулардың, қоғамдық құбылыстардың жойылуымен, сондай-ақ 
әскери қару-жарақ, өндірістік құрал-жабдықтардың қолданыстан 
шығып қалуымен байланысты (болыс, сұлтан, барымта, ақ берен, 
айбалта). Архаизмдер халықтың күн көріс тіршілігіне, салт-сана 
тұрмысына, әдет-ғұрпы, дүниетанымына қарай әр дәуірде өзгеріп, 
басқа сөздермен ауысып, ескіріп, пайдаланудан біржола шығып қалған 
сөздер (жаушы, дағара, ергенек, саптыаяқ, түмен, асадал, дүрия, 
патсайы, т.б.). Әйтсе де, қайсыбір көнерген сөздер жаңа мағына 
алып, сөздік құрамдағы белсенді сөздерге қосылуы мүмкін. Мысалы: 
жасақ – жасақшы, төре-төреші сынды сөздер қосымша жалғану 
арқылы қайтадан күнделікті қолданысқа ие болды. Ұлт тілінің термин 
жасамдағы мүмкіндігін пайдаланып, о бастағы мағыналары ұмытыла 
бастаған немесе көмескі тартқан архаизмдер мен историзмдерге 
жаңа мағына жүктеу арқылы жаңаша қолданысқа енгізу құптарлық 
іс. Аумақтық қолданыспен шектеліп келген кеден, кент, рәсім, 
рәміз, ұжым сияқты сөздер аздаған мағыналық өзгерістерге ұшырау 
арқылы терминденіп, қазір ресми бекітілген терминдер ретінде 
жаппай қолданыста жүр. Көнерген сөздер тарихи өзгеріп отыратын 
лексика-семантикалық құбылыс. Көнерген сөздерді көркем әдебиет 
стилінде, ғылыми стильде қолдану норма болып табылады. Көнерген 
сөздерді стилдің басқа түрлерінде қолдану нормадан ауытқу болып 
табылмайды. Қайта, көнерген сөздерді қолдану арқылы төл тіліміздің 
көркемдік қырлары ашыла түседі. 

   Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. V том. – Алматы, 1998.
КӨП МАҒЫНАЛЫЛЫҚ
Көп мағыналылық – сөздің екі немесе одан да көп мағынаға 

ие болуы. Тілдің байлығы мен даму дәрежесі сөздік құрамдағы 
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сөздердің саны көп болуымен ғана өлшеніп қоймайды, сонымен 
бірге ондағы сөздердің көп мағыналы болуымен де ерекшеленеді. 
Сөздердің сапа жағынан дамығандығын көрсететін бірден-бір белгі 
– көп мағыналылық. Сөздік қордағы сөздер ең алғашқы пайда болған 
кезде аз мағыналы болғандығы байқалады. Кейін олар бұрынғы 
мағынасының үстіне жаңадан тағы бір немесе бірнеше қосымша 
туынды мағыналарға ие болған. Мысалы, «қанат» алғашында құстар 
мен шыбын-шіркейлердің ұшып-қонатын дене мүшесін білдірген. 
Онан кейін балықтың жүзу мүшесін, киіз үйдің керегелерін (алты 
қанат ақ орда), арба-шананың үстін кеңейту үшін салынған ағашты 
(қанаты жоқ шанаға шөп аз сияды), ұшақтың қанаты және белгілі 
бір нәрсенің орналасқан шебі, екі жағы (футбол алаңының оң жақ, 
сол жақ қанаттары, т.б.) мағыналарын білдіріп, көп мағыналы сөзге 
айналды. Адам санасындағы белгілі бір зат туралы түсінік басқа бір 
затпен де ұқсастырылып, байланысып тұрады. Соның нәтижесінде 
екі заттың екі сапасында, яки атқаратын қызметінде жалпы ұқсастық 
пайда болады. Сол ұқсастықтың негізінде адамдар ұқсас келген 
екі не бірнеше затты бір атаумен айтатын болған. Мысалы, «судың 
асты» мағынасындағы «түп» сөзінің қазіргі қазақ тілінде мынадай 
мағыналары бар: 1. Бір заттың төменгі, ішкі қабаты (ыдыстың түбі). 
2. Өсімдіктің жер астындағы бөлігі (томардың түбін қопардық). 3. 
Өсіп тұрған немесе қазып алынған өсімдік (бес түп отырғыздық). 
4. Түкпірдегі, шеткі (түп бөлмеде отыр). 5. Адамның шыққан тегі, 
арғы заты («Мен сол керей ішіне сіңген аз атаның баласы едім, түбім 
қызай». М.Әуезов). 6. Бір нәрсенің жаны, қасы (Мәскеу түбінде 
фашистер талқан болды). Сөздердің семантикалық құрылысы 
неғұрлым күрделі әрі бай болса, соғұрлым олардың тілдегі атқаратын 
қызметі де күшейе бермек. Әсіресе, көп мағыналы сөздер сөздік 
құрамындағы синонимдердің көбеюіне үлкен ықпал етеді.
   Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Лингвистика. 
   – Павлодар, 2007.

КӨПШІЛІК АЛДЫНДА АУЫЗША СӨЙЛЕУ 
Көпшілік алдында ауызша сөйлеу ауызекі сөйлеу стилінің негізінде 

қалыптасқан, белгілі бір қоғамдық маңызы бар тақырыптарға бағыт-
талған  сөйлеудің бір түрі. Ауызша сөйлеу мен ауызша көпшілік 
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алдында сөйлеудің арасында елеулі айырмашылықтар бар. Ауызша 
көпшілік алдында сөйлеуде адресант өзі мен жұртшылық  арасындағы 
тілдік қарым-қатынастың сапалы болуын қамтамасыз ету керек. 
Яғни, айтушы өңделген, жүйеленген, сапалы ақпаратты тыңдаушыға 
ұсынуы тиіс. Сөйлеудің мұндай түрінде айтушы мен тыңдаушы 
арасында әлеуметтік қатынас орнап, қоғамдық маңызы бар мәселелер 
көтеріледі. Қазақ ұлттық тіліндегі ауызша көпшілік алдында сөйлеудің 
озық үлгісі ретінде шешендік сөздерді алуға бо ла ды. Шешендік 
сөздерде шешен шаршы топтың алдында суы рып салма тәсілді 
қолдана отырып, тыңдаушысына ұғыныңқы, төрешіге түсінікті болу 
үшін ойын көркем кестелі сөзбен ұтқыр етіп жеткізеді. Тұрмыстық 
ортада ауызша сөйлеуде сөйлеуші көбіне ойын эмоция деңгейінде 
жеткізумен шектелсе, ауызша көпшілік алдында сөйлеуде ой жалаң 
эмоцияға емес, нақты фактілер мен ұтымды пікір, тұжырымдарға 
құрылады. Ауызша көпшілік алдында сөйлеудің бүгінгі таңдағы не-
гізгі жанрларына баяндама, дәріс, хабар, жарыссөз, сұхбат жатады. 
Мұндай тілдік бірліктердің нормалық белгілері нормаланған әдеби 
тілге жақын келеді.

КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ СТИЛІ
Көркем әдебиет стилі -  тіл байлығының кеңдігімен ерекшеленетін, 

авторлық баяндау мен кейіпкерлер тілінен тұратын, проза, поэзия, 
драматургияда қолданылатын функционалды стильдің айрықша 
дамыған түрі. Бұл стиль әдеби шығармаларды жазу барысында 
қолданылып, адамның эстетикалық талғамын оятады. Көркем әдебиет 
стилінің басты мақсаты оқырманның сезіміне әсер ету арқылы 
адамның бойындағы ізгі қасиеттерді арттыру, жаманнан жирендіріп, 
жақсыға ұмтылдыру. Бұл мақсатқа  бас қаһарманның күйініш-сүйі-
ніші мен тағдыр-тауқыметін суреттеу, сондай-ақ тірі табиғаттың әсем 
кейпін сомдау, ұлттық рух пен халықтық ділді сипаттау арқылы же-
ту міндеттеледі. Көркем әдебиет стилінің бейнелі-танымдық, эсте-
тикалық, коммуникативтік қызметтері бар. Бұл қызметтер қоғам мен 
әлем туралы ақпаратты оқырманға эмоционалды әсер ету арқылы 
жеткізуінен, шығарма сюжеті мен авторлық идеяны ашуға қажетті 
бейнелер жүйесін құруынан, көркем әдебиетті шынайы өмірмен 
байланыстыра отырып, оқырманның сезіміне әсер етуінен көрінеді. 
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Көркем әдебиет стилінің өзіне тән тілдік ерекшеліктері де бар. Бұл 
стильде жазбаша сөйлеу, монолог пен диалог қолданылып, оқырманға 
әсер ету, коммуникативті және эстетикалық қызметтің бірлігі басшы-
лыққа алынады. Көркем әдебиет стилінде автор арнайы тілдік тәсіл-
дер арқылы оқырманмен сырласып отырғандай әсер қалдырып, 
кейіп кердің бейнесін сомдау барысында немесе пародиялау үшін 
экспрессивті тәсіл ретінде бейәдеби сөздерді қолдана алады. Басқа 
стильдерге тән тәсілдерді кеңінен қолдану, эмоционалды-экспрессивті 
сөздерді, көркемдеу құралдарын, поэтикалық синтаксисті пайдалану 
және әр автордың өзіндік сөз қолданыстарының болуы бұл стильді 
стильдің басқа түрлерінен ерекшелендіріп тұрады. Көркем әдебиет 
стилінде сөйлеу лексикасы да, жалпыхалықтық, кітаби лексика 
да, шағын топ өкілдерінің қолданысындағы арго, жаргон, кәсіби 
сөздер де,  көркемдік тәсілдер мен көріктеу құралдарының барлық 
түрлері де пайдаланылады. Айшықтау, теңеу, ауыстыру, алмастыру, 
шендестіру, шешендік арнау, инверсия т.б. тілдік тәсілдерді қолдану 
автордың шеберлігін танытып, шығарманың көркемдік құндылығын 
арттыра түсетін стильдік ерекшелік болып табылады. Көркем 
әдебиет стилінде сөздің бірнеше мағынасы туындап, авторлық 
қолданыста жаңа сипатқа ие болады. Кейде сөйлемнің қалыпты 
құры лы мының өзгеріске ұшырап қолданылуы оқырманға тың серпін 
береді. Сонымен қатар көркем туындының көлемді болуы, прозалық 
шығарманың тарауларға, драмалық шығарманың көріністерге, поэти-
калық туындының ырғақ, бунақ пен тармаққа бөлінуі көркем әдебиет 
стилін басқа стильдерден ерекшелендіретін құрылымдық белгілерге 
жатады. Көркем мәтін қазақ тілінің мөлдірлігі мен байлығын, ой 
ұшқырлығы мен қабылдау кеңдігін танытады. Көркем әдебиет 
стилінің қолданылу аумағы әдебиеттің көне тегіне жататын эпос, 
лирика, драмадан бастау алып, эпопея, роман, повесть, әңгіме, жыр, 
терме, айтыс, қара өлең, өлең, комедия, трагедияға дейін жетіп отыр.       

КІРМЕ СӨЗ 
Кірме сөздер - қазақ тілінің сөздік құрамына белгілі бір тарихи 

кезеңдерде саяси-әлеуметтік оқиғаларға немесе ғылым мен техника-
дағы жаңалықтарға байланысты әртүрлі жолмен енген сөздер тобы. 
Кірме сөздердің қатарына халықаралық терминдер, ғылыми термин-
дер, арабизмдер, русизмдер, техникалық атаулар жатады. Қазақ тіліне 
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көбіне-көп араб-парсы және орыс тілдерінен тілдік бірліктер еніп, 
тілімізге сіңіп кеткен. Мысалы: араб-парсы тілдерінен енген сөздер: 
ар, абырой, амал, адал, арам, әскер, әйел; ал орыс тілінен енген 
сөздер қатарына барқыт, зауыт, самаурын, номер және т.б. жатады.  
Тіліміздегі кірме сөздердің бір қатары көне замандарда еніп, тілге 
әбден сіңіп, төл сөздерімізден ажырата алмастай қалыпқа еніп кетті. 
Мысалы: мәдениет, қағида, ғылым, білім, ғалым, мұғалім, мектеп, 
медресе сияқты араб сөздері мен сот, жәшік, болыс, бөкебай, бөтелке, 
самаурын, керует сынды орыс сөздері қазақ тілінің заңдылығына 
сәйкес икемделіп, төл байлығымызды молайтты. Сонымен қатар  
сыртқы пішінін өзгертпей енген, алайда функционалды стильдің қай 
түрінде болмасын жиі қолданылып студент, академик, журналист, 
машина, солдат, офицер, касса, экономика, трамвай сияқты сөздер 
де әдеби тіл қатарынан табылады. Соңғы уақытта кірме сөздерді 
орыс тіліндегі қалпында жазу дәстүрі қатаң сақталмай, өткен ғасыр 
басындағыдай өз тіліміздің дыбыстық жүйесіне икемдеп жазу үрдісі 
біртіндеп жанданып келе жатыр. Мысалы: Мәскеу, зауыт, Еуропа, 
жорнал, нөмір, рөл, мәшине, пәлте сияқты көптеген сөздердің БАҚ 
беттерінде жазылуы соның көрінісі. Сондай-ақ кейінгі жылдары 
өткен мәжілістерінде Мемлекеттік терминология комиссиясы орыс 
тіліндегі кабель, режим, станция, токарь, слесарь сөздерін  кәбіл, 
режім, төкір, сілеср, станса, тәбіл түрінде ресми бекітті. Кірме 
сөздерге деген мұндай ұстаным тіліміздің төл заңдылығының 
үстемдігін қалыптастыру бағытындағы өте орынды қадамдардың 
бірі және оның тіл тазалығын сақтауға да қосар үлес салмағы ерекше. 
Кірме сөздерді қолдану барысында тілімізден жаңа балама тауып, 
қазақ тіліндегі фоно-морфологиялық заңдылықтарға бағындырып 
қолданумен бірге кірме сөздерді орыс тілінен өзгеріссіз қабылдау 
және жазудың кеңестік кезеңіндегі қалыптасқан дәстүрін сақтау да 
қатар орын алып келеді. Мысалы, автобан, блог, гастербайтер, 
модератор, портал, сайт сынды кірме атауларды сондай сөздер 
қатарына жатқызуға болады. Кірме сөздердің қабылдануы мен 
оларды ұлт тілінде жазудың біркелкі жүйесін, ғылыми негіздермен 
жалпыға ортақ ережелерін қалыптастыру замана талабы болып отыр.  
   Ш.Құрманбайұлы. Қазіргі қазақ тіліндегі жаңа 
   атаулар мен қысқарған сөздер. – Астана, 2009. 
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КІТАБИ ЛЕКСИКА 
Кітаби лексикаға әдеби нормаға енген, ғылыми, публицистикалық, 

ісқағаздары, көркем әдебиет стилінде қолданылатын сөздер жатады. 
Басқаша айтқанда, кітаби лексика - жазба әдебиет тілі. Әдеби тіл 
дамуының барлық дәуірінде кітаби лексиканың қалыптасуы бірдей 
болмайды, сол себепті зерттеушілер кітаби лексиканы екіге бөледі: 
1.Ескі дәуірдегі кітаби лексика. 2.Қазіргі кітаби лексика. Бұл екі лек-
си каның дәуірі әртүрлі болуына байланысты көне дәуірдегі кітаби 
лексика бірліктері қазіргі дәуірге көне сөздер болуы мүмкін. Дегенмен 
өз дәуірінде олар кітаби лексикаға жатқан.

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ЖАЗБА ӘДЕБИ ТІЛІ 
XIX ғасырдың екінші жартысы – қазақ халқының саяси-әлеу-

меттік, экономикалық және мәдени өмірінде болған түбегейлі 
тарихи өзгерістердің, әр алуан тартыстардың заманы болды. Қазақ 
тілінде тұңғыш баспасөз органдарының пайда болуы, қазақ тілінде 
кітап бастырудың дүниеге келуі жазба әдеби тілдің қалыптасуына 
әсерін тигізді. Ең үлкен оқиға – қазақ көркем әдебиетінің жаңа 
кезеңі басталды. Төл жазба әдебиеті туды. Араб, парсы, шағатай, 
орыс тіл де рінен аударылып, ауызша да, жазбаша түрде де тараған 
аударма әдебиет өмірге келді. Қысқасы, қазақтың әр алуан жанрдағы, 
әртүрлі мазмұндағы жазба әдебиеті жанданып, түрлері көбейе бас-
тады. XIX ғасырдың II жартысы – қазақ тілінің статикасы (сол тұс-
тағы қалыпты жай-күйі) мен динамикасына (дамуына) қоғам өмі-
рінің тікелей қатты әсер еткен дәуірі болды. Өткен ғасырдың II 
жартысында тілді пайдалануда бұқарашылдық (демократизация) 
сипа ты болды, яғни жазба әдеби тіл шағын топтың (айталық, ислам 
дінін уағыздаушылардың) мүддесіне ғана қызмет етпей, оған қалың 
бұқара мүддесін өтеу талабы қойыла бастады. Осылардың барлығы 
жазба әдеби тілдің екі типінің қатар өмір сүруіне әкеп тіреді. Бірі – 
қазақтың ескі жазба әдеби тілінің сол тұста «кітаби тіл» аталған түрі, 
екіншісі – қазақтың ұлттық жаңа жазба әдеби тілі. Тіл қолданысын 
танытатын мынадай әдебиет нұсқалары болды:

1. Халықтың ауыз әдебиеті шығармалары. Бұлардың басым көп-
шілігі бұрыннан келе жатқандар болды, бірақ ауызша жеткізіліп, та-
ра луына байланысты осы кезеңнің өзінде жырланған варианттары 
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болды. Ал кейбір жырлар осы дәуірде туды, олар XIX ғасырда бо-
лып өткен оқиғаларды, осы тұстағы жеке адамдарды бейнелейтін 
туындылар: «Айман-Шолпан», «Бекет батыр», «Мақпал-Сегіз» т.б.

2. Қазақтың байырғы поэтикалық дәстүрін әрі қарай жалғастырған 
ақындардың өлең-жырлары. Ол ақындар: Сүйінбай, Майкөт, Бақты-
бай, Күдері, Кемпірбай, Шөже, Түбек, Нұрым, Арыстан, Бала Ораз, 
Базар, Нысанбай, Досқожа, Майлықожа, Мәделіқожа, Біржан, Жаяу 
Мұса, Мұрат, Жамбыл т.б. 

3. Қазақтың ұлттық әдеби тілінің жаңа кезеңін бастаушы Абай мен 
Ыбырай шығармалары. Сонымен қатар Шәңгерей Бөкеев, Әбубәкір 
Кердері, Ақан сері Қорамсаұлы, Нұржан Наушабаев, Ақылбай, Маға-
уия сияқты жазба ақындардың туындылары өз кезеңіндегі қазақтың 
ұлттық әдеби тілін танытатын үлгілерден саналады.

4. Қазақ тіліндегі тұңғыш баспасөз болып саналатын жергілікті 
әкімшілік органдары – «Түркістан уалаятының газеті»,«Дала уалая тының 
газеті», «Торғай газеті», «Ауыл шаруашылық листогы» атты газеттер.

5. Патша үкіметінің әкімшілік органдары мен жергілікті әкімдердің 
қазақ тілінде жазысқан ресми-кеңсе қағаздары (бұйрықтары, ша-
ғымдары т.б.).

6. Шығыстың классикалық әдебиетінің қазақша еркін аудармалары, 
яғни шығыс сюжеттерін қайталап қазақша жырлаған туындылар: 
«Шаһнама», «Ләйлі-Мәжнүн», «Жүсіп-Зылиха», «Фархад-Шырын», 
«Ес кен дір», «Мұңлық-Зарлық», «Сейфүлмәлік», «Бозжігіт», «Шахма-
ран», «Шәкір-Шәкірат» т.б.

7. Ислам дінін уағыздап, оның пайғамбары мен әулиелерін дәріп-
тейтін таза діни тақырыпта «кітаби тілде» жазылған қиссалар 
(«Салсал», «Зарқұм», «Жұмжұма», «Кербаланың шөлінде» т.б.) мен 
ислам діні канондарының аудармасы: Әбубәкір «Исламның бес пары-
зы», Нұржан Наушабаев «Қырық қадис» т.б.

8. Өткен ғасырдың II жартысында тұңғыш пайда болған қазақ 
тілінің алғашқы грамматикалары мен хрестоматиялары, оқулықтар 
және екі тілді сөздіктер: Н.И.Ильминский «Материалы к изучению 
киргизского наречия». -Казань, 1861; А.Е.Алекторов «К мудрости 
ступенька». Азбука для учеников начальных русско-киргизских школ. 
- М., 1891 және «Киргизская хрестоматия». - Оренбург, 1898 т.б.
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9. Көпшілікке арналып, медицина, ветеринария т.б. қатысты 
тақырыптарға жазылған кітапшалар: «Трахома деген жаман көз ауру». 
- Қазан, 1898; «Егіншінің қызмет аты жайында». - Орынбор, 1899 т.б.

10. Миссионерлік мақсатпен жазылған, христиан дінінің канон-
дарын қазақ тілінде түсіндіріп уағыздайтын кітаптар: «Евангелие». 
- Қазан, 1899; «Езги Иосиф». - Қазан, 1892 т.б.

Сөйтіп, XIX ғасырдың II жартысында қазақ әдеби тілінің басты стилі 
– көркем әдебиетте, оның ішінде поэзия тілінде өзгеріс-жаңа лықтар 
мен даму белгілері айқын көрінеді, бірақ үлкен сапалық өзгеріс Абай 
шығармалары тілінен басталады. Оған дейінгі және оны мен тұстас қазақ 
ақындарының тілі, әсіресе ауызша тараған үлгі де жырлағандардың сөз 
өрнегі бұрынғы дәстүрдің жалғасы болып танылады.

Р.Сыздық. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы, 2014.
ҚАРАПАЙЫМ СӨЗ
Қарапайым сөздер – әдеби тілдің сөйлеу нормаларына жатпайтын, 

ауызекі тілге тән сөздер. Оған ауызекі тілдегі дөрекі, тұрпайы сөздер, 
варваризмдер, жаргон сөздер, кейбір диалектизмдер жатады. Сонымен 
бірге, қарапайым сөздердің қатары кемсіту, мұқату, мысқыл-мазақ, 
қарғыс, алғыс мәнінде қолданылатын, көркем әдебиетте, ауызекі 
сөйлеу тілінде стилистикалық бояуы бар сөздерден тұрады. Мысалы, 
шикі өкпе, сүмелек, тыштаңдау, былшию, бәтшағар, адыра қалғыр, 
көсегең көгерсін, көп жаса т.б.

  Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
ҚҰБЫЛТУ
Құбылту (грек. tropos – айналым, тіл оралымы, иін, иірім, сөз 

қолданысы) – атаудың немесе мағынаның ауыспалы түрде қолдану 
тәсілі. Сөздерді тура мағынасында емес, бұрма мағынасында қолдану, 
шындықты бейнелеп, кейде тіпті перделеп жеткізу тәсілі болып 
табылады. Бұл құбылыс әдеби тілдің әсемдігі ғана емес, әсерлігі 
үшін де қажет. Заттар мен құбылыстардың алуан түрлі өзгеріс-күй-
лері, қимыл қозғалыстары, реңктері болады. Құбылту солардың 
бәрін біршама дәл бейнелеуге қызмет етеді. Құбылту сөздің нәзік 
иірімінің күш-қуатын ажарландырып, эмоционалды-экспрессивті 
мәнін бейнелі жеткізеді. Сөз бір мезгілде тура және астарлы мағынада 
қолданылады, бұлардың бір-бірімен байланысының өзі заттар мен 
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құбылыстардың ұқсастығына қатысты болып келеді. Құбылту көркем 
әдебиет стилінде, публицистика мен ауызекі сөйлеуде жиі қолданыс 
тапқанымен, ғылыми-техникалық мәтіндерде, ресми ісқағаздарында 
қолданылмайды. Көркем мәтінде құбылтудың бірнеше түрі бір 
мезгілде қатар қолданыла береді. Мысалы, Жарқ етпес қара көңілім 
не қылса да, Аспанда ай менен күн шағылса да (Абай). Құбылтудың 
бірнеше түрі бар: ауыстыру, алмастыру, кейіптеу, пернелеу, синекдоха.  

Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. ІХ том. – Алматы, 1998.
ЛЕКСИКАЛЫҚ АРТЫҚТЫҚ 
Лексикалық артықтық – сөйлемде бір сөздің орнына екі сөздің 

немесе бір лексикалық мағынаның екі рет қайталануы арқылы 
жасалатын плеоназм мен тавтология құбылыстарының жалпы, 
ортақ  атауы. Ол - ауызекі сөйлеу тілінде жиі ұшырасатын құбылыс. 
Мысалы: өз қолымды өзім кесейін бе? Өз құлағыма өзім сенбедім. 
Мұндай лексикалық артықтыққа жол беру көркем шығарманың 
авторы үшін әдеби нормадан ауытқу болып саналады. 

ЛЕКСИКАЛЫҚ НОРМА 
Лексикалық норма – әдеби тілдің жалпыға ортақ сөз байлығының 

қалыптасқан тұлғада, жалпыға ортақ мағынада жұмсалуы. Нормаға 
түскен сөз сол қалпында қатып қалмай, әдеби тілдің талабына лайық, 
заңды өзгеріске ұшырап отыруы да мүмкін. Лексикалық нормаларды 
сақтау - сөздерді іріктеп, сұрыптап, талғаммен қолдану. Сөйлеу 
мәдениетінде ойдың дәлдігі, сөздің анықтығы, тазалығы, көңіл-
күйге әсер ететін шынайылығы, көркемдігі аса маңызды. Р.Сыздық 
«Лексикалық норманы сөз еткенде, әңгіме жеке сөздердің қолданысқа 
түскендегі дұрыс-бұрыстығы, оңды не сәтсіздігі туралы болмақ. 
Бұл – қиын шаруа, өйткені сөздердің барлығы бір қалыпқа түсіп, 
бір үлгімен жұмсалмайды. Қолданысқа келгенде, әр сөздің «бас 
бостандығы», әр сөздің «өз қылығы» болады» деп, тіл нормаларының 
ішінде лексикалық норманың атқаратын жүгінің ауырлығын атап 
өтеді. Лексикалық норманы сөз еткенде актив сөздік қор, пассив 
сөздік қор мәселелерін ұмытпау керек. Өйткені пассив қордағы 
сөздерді қолдану қазіргі тілдік нормаға қайшы келмегенімен ауызша 
сөйлеуші әдеби тілдің жалпыға түсінікті нұсқаларын қолданғаны 
абзал. Лексикалық нормалар адресантқа көбіне түсіндірме сөздіктер 
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арқылы жеткізіледі. Түсіндірме сөздіктер бір жағынан оқырманның 
сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын анықтауына мүмкіндік 
беретін анықтамалық құрал болса, екінші жағынан, ол тілдегі 
лексиканың нормативтік сипаттамасы бола алды. Халық тілінде бар 
сөздердің көпшілігі әдебиетте жиі қолданылып, жалпы халықтық 
нормаға айналды да, бірқатары қолданудан қалып қояды немесе 
өте сирек қолданылады. Сөйлеу тілінде бар біраз сөздер әдебиетте 
кездескенімен, әдеби нормаға жатпайды. Сол сияқты сөздерді қол-
дану барысында да лексикалық нормалардың сақталғанын немесе 
сақталмағанын айыру оңай емес. Лексикалық норма сақталды ма, 
сақталмады ма дегенді субъективті көзқарас тұрғысынан болжамай, 
әдебиетте жалпы халыққа бірдей ортақ байлық ретінде жиі қолдана 
ма, жиі қолданылмай ма деген тұрғыдан болжау керек. Лексикалық 
нормалар мен сөйлеу тілі тығыз байланыста болғандықтан, сөйлеу 
тілінде олар қаншалықты ауытқып, құбылатындығын ескерген 
дұрыс. Әдеби тілдің лексикалық нормасына жатпайтын сөздерге 
диалектизмдер, ел аузында өзгеріске ұшыраған дөкір сөздер т.б. 
жатады. Кейбір сөздердің әдеби тілдегі орныққан мағынасы бірнешеу 
болса, қарапайым сөйлеу тілінде нормаға жатпайтын басқа да мағынада 
жұмсалуы ықтимал. Мысалы, «тіл» дегенді адамның, жан-жануардың 
дене мүшесі, адамның сөйлеу құралы деп түсінсек, сөйлеу тілінде оны 
«сөз» дегеннің де орнына қолданады. Қазақ тіліндегі көптеген сөздер 
әдеби тіл қатарына жатады. Әдеби тілге жататын бірліктерді пайдалану 
арқылы ғана әдеби норманы тұрақтандыруға болады. 

ЛЕКСИКАЛЫҚ СТИЛИСТИКА
Лексикалық стилистика лексиканың әртүрлі қабаттарының мүмкін-

дігін және стилистикалық белгілерін, сөздердің функционалды-сти-
лис тикалық және эмоционалды-экспрессивті реңктерін, тілді мақсатты 
қолданудың лексикалық қасиеттерін қарастырады. Лексикалық сти-
лис тиканың құрамына синонимдер, полисемия, омонимдер, анто-
нимдер, паронимдер, неологизмдер, кітаби лексика, лексикалық 
тіркесімділік, тұрақты тіркестер және т.б. кіреді. Тіліміздегі сөз-
дер дің лексикалық және грамматикалық мағыналарынан басқа 
қо сым ша реңі, яғни эмоциональды-экспрессивті бояуы болады. 
Әдеби тілдің стилистикалық жүйесі өте күрделі және біркелкі 
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сипатқа ие емес, көп қырлы.  Стилистикалық жүйеге әлеуметтік 
және жергілікті диалектілердің сипаттамалары, жазба тілдің әр-
түрлі формалары  кіреді. Лексикалық стилистика тіл жүйесіндегі 
стилистикалық ресурстарды мәтіннен тыс қарастырмайды, керісінше 
қарым-қатынастың әртүрлі саласында қолдану кезінде туындайтын   
тілдік заңдылықтарды,   соның нәтижесінде пайда болатын тілдік 
құрылымдарды зерттеуге көбірек көңіл бөледі. Қолданым кезіндегі 
стилистикалық құбылыстардың жүзеге асуы, яғни айтылым стилінің 
қатысым міндетіне сай болуы (дұрыстығы, мәнерлілігі, тиімділігі) 
айтылымда, мәтінде орындалады. Сөздің реңі контексте белгілі 
болады. Мысалы, жеке бір сөздің бірнеше мәні, бояуы болуы мүмкін 
(ит: үй жануары, ит мінезді адам, шошқа: жануар, шошқа сияқты 
адам т.б.). Контексте соның қай мәнде қолданылғаны белгілі болады. 

ЛЕКСИКАЛЫҚ ТІРКЕСІМДІЛІК
Лексикалық тіркесімділік деп сөздердің бір-бірімен байланысу 

қабілетін айтады. Сөздердің тіркесімділік қасиеті тілдік жүйенің ішкі 
семантикалық заңдылықтарымен анықталады. Тіл деңгейінде сөздің 
белгілі бір грамматикалық форма мен синтаксистік құрылымдарда 
басқа сөздермен семантикалық немесе грамматикалық белгілері 
арқылы тіркесімділігі сипатына қарай лексикалық және грам мати-
калық тіркесімділік деп топтастырылады. Оның ішінде лекси калық 
тіркесімділік сөздердің семантикалық қасиеттерімен, граммати-
калық тіркесімділік синтаксистік белгілерімен анықталады. Синтаг-
матикалық қатынастағы сөздердің лексикалық және синтаксистік 
тіркесімділіктерінің ерекшелігі тіркесімділіктегі сөздердің өзі белгі-
лейтін ұғыммен арақатынасына байланысты сипатталады. Сөздің 
лексикалық тіркесімділігі сөз бен ол арқылы белгіленетін зат не 
құбылыстың арасындағы  заттық-логикалық  байланыс арқылы жүзеге 
асады. Мысалы, үй – салу, орындық – отыру, жаңбыр – жауу, боран – 
соғу, ит – үру, т.б. Мұндағы зат пен қимыл атауларының  арасындағы 
заттық-логикалық байланыс олардың лексикалық тіркесімділікке 
түсуіне негіз болып тұр. Егер үй – жауу, орындық – үру, жаңбыр – 
салу, т.б. десек, бұлардың арасында ешқандай логикалық байланыс 
болмағандықтан, олар лексикалық тұрғыдан тіркесімге де түспейді. 
Бұдан тілдің синтагматикалық жүйесіндегі лексикалық тіркесімділікке  



83

ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

сөздердің арасындағы заттық-логикалық байланыстың белгілі бір 
дәрежедегі  ықпалы көрінеді. Сөздердің тіркесімділік шегі ондағы 
лексемалардың семантикалық белгілерімен байланысты анықталады. 
Мысалы, күшті адам, қатты жел, мықты өндіріс т.б. Мұндағы өзара 
мәндес сын есімдер зат есімдермен семалардың үйлесімділігі негізінде 
тіркесімділікке түскен. Бірінші тіркестегі сын есімді екінші тіркестегі 
сын есіммен ауыстырсақ, онда тіркесімділік мағыналық жағынан 
өзгеріске түседі. Бұл жағдай үшінші тіркеске де (мықты (бірақ 
қатты емес)  өндіріс) қатысты. Сондықтан лексикалық тіркесімділік 
үшін сөздердің мағыналық жағынан сәйкестігі аса маңызды. Сөздің 
лексикалық тіркесімділігінің бұзылуы көп жағдайда көп мағыналы 
сөздердің дұрыс қолданылмауымен байланысты түсіндіріледі. Сөз 
негізгі мағынасында өзіне мағыналық жағынан сәйкес кез келген 
басқа сөзбен еркін тіркесімділікке түседі. Мысалы: таза су, таза 
қағаз, таза жер. Ал ауыспалы мағынасында таза ой, таза жүрек, 
таза ниет тәрізді санаулы сөздермен ғана тіркесімділікке түседі. 
Лексикалық тіркесімділіктің талғампаздық сипаты жоғары және 
оның іріктеу қасиеті басым. Тілдің даму барысында жаңа ұғымды, 
жаңа ойды білдіру үшін, болмаса басқа экспрессивті-модальды мән 
қо су үшін кейде тіркесудің қалыптасқан белгілі шеңбері сақталмай, 
бір сөз бұрын тіркеспеген екінші сөзбен тіркесіп, жаңа сөз тіркесі 
жасалатын жағдай да ұшырасады. Мысалы ызғарлы жұт (ауыр жұт 
– ызғарлы аяз), ескі шақтағы (өткен шақ – ескі заман), бармақтап 
санап (саусақпен санау) т.б. Берілген тіркестердегі сөздердің лекси-
калық мағынасында үйлесімділік болмаса да, олар лексикалық 
тіркесімдікке түсіп, соның негізінде контаминациялық тіркестердің 
жасалуына негіз болып тұр. Әртүрлі лексика-грамматикалық топтағы 
сөздердің семантикалық және синтаксистік валенттілігі, әртүрлі 
жиіліктегі сөздердің нормативтік, типтік тіркесімділігі, түрлі лексика-
семантикалық топтағы лексикалық бірліктердің тіркесімділік 
жағынан шектелуі мәселелері лексикалық тіркесімділік теориясы 
тұрғысынан да аса маңызды.    
   Г.О.Сыздықова // Сөздердің лексикалық      тіркесім -
   ді лі гінің кейбір мәселелері. 

ЛЕКСИКАЛЫҚ КЕМДІК 
Лексикалық кемдік – сөз тіркесі құрамындағы элементтердің 
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түсіп қалуы арқылы көрінетін стилистикалық қате. Функционалды 
стильдің басқа түрлері үшін қатенің мұндай түрі нормадан ауытқу 
болып есептеледі. Ал көркем әдебиетте ол авторлық тәсіл ретінде де 
қолданылады. Мысалы: ол кейде ішеді (алкоголь), ол тіл (шетел тілі) 
біледі деген сөйлемдерде оқырман немесе тыңдарман айтушының 
ойын бірден түсінеді. Мұндай тіркестер көркем шығармаларда, 
ауызекі сөйлеу тілінде көп кездеседі. 

ЛИНГВОЭКОЛОГИЯ
Лингвоэкология (тілдік экология немесе эколингвистика) - бұл тілдің 

дамуы мен қолданылуына теріс әсер етуші факторларды зерделейтін 
және тілдік қарым-қатынас практикасын жетілдіру мен тілді байыту 
тәсілдерін іздейтін сала. Тіл тазалығы мемлекеттік тіл саясатының 
негізінде жатуы тиіс және ең алдымен білім беру, құқықтану 
салаларында,  іскерлік тіл мен іс қағаздарын жүргізу барысында, сон-
дай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында қатаң сақталуы қажет. Бүгінде 
лингвоэкологияның қордаланған мәселелері тілге жанашырлық 
танытқан кез келген азаматты толғандырады. Тілдік қарым-қатынас 
әлеуметтік қарым-қатынастың басты шарттылықтарының бірі. Тіл – 
нақты халық, жеке тұлға немесе ұжым мүшелерін байланыстырушы 
құрал болса, тілдің өмір сүру ортасы – халық. Адамның жеке тұлға 
ретінде қалыптасуына тілдік қарым-қатынастың тигізетін әсері 
айрықша. Тілдік қарым-қатынас нормаларын меңгерумен бірге 
адам әлеуметтік мінез-құлықтың қалыптасқан тәртібін де меңгереді. 
Басқаша айтқанда, өз отбасының, элеуметтік-этникалық тобының, 
өз халқының моральдық-этикалық қағидаларын, әдет-ғұрпы мен 
салт-санасын қабылдайды. Басқалармен қарым-қатынас барысында 
адам таным, ар, ұят, парыз тәрізді қасиеттерін көрсетумен бірге 
қызғаныш, күндестік, ғайбат сияқты кесапаттармен де ұшырасып 
отырады. Осы мәселелердің қайсысында болмасын жеке тұлға 
өз отбасының, нақтырақ айтсақ, өз халқының тарихи әлеуметтік 
тәжірибесіне сүйенеді. Тіл – ойдың жемісі. Адамның ой-санасы 
өскен немесе өзгерген сайын тілдің лексикалық қабаттары жаңа 
сөздермен толығады я болмаса тілдік өзгерістерге ұшырайды. Мұндай 
өзгерістер тілдің жаңаруына немесе тіл тазалығының бұзылуына, 
әдеби тілдің нормаларының сақталмауына да әкелуі мүмкін. Тілде 
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үздіксіз болып жататын осындай құбылыстарды лингвоэкология 
саласы зерделеп, тілді бейпіл сөздерден, варваризмдерден, жаргон 
сөздерден, грамматикалық, фонетикалық қателерден таза ұстау 
мақсатын ұстанады. Жеке тұлға өз халқының тілдік ортасында 
тілдік әрекет жасау негізінде оның мәдени-тарихи, моральдық-
этикалық, діни-адамгершілік құндылықтарын бойына сіңіре отырып 
қалыптасып, әлеуметтенеді. Тілдік ортада тілдің тұнығын меңгеруге 
қолайлы жағдайдың болмауы, тілдің ластануы, тілдің шұбарлануынан 
ұлттық мәдени құндылықтардың әлсіреуі жеке тұлғаның ғана емес, 
тұтастай халықтың элеуметтік және тарихи-мәдени феномен ретінде 
жойылуына алып келеді. Лингвоэкология тіл білімінің бір саласы 
ретінде әлеуметтік лингвистика, этнолингвистика, тіл мәдениетінің 
теориясымен тікелей байланысты. Сондай-ақ этнопсихология, 
тарих, мәдениеттану ғылымдарымен өзара байланыста дамиды. 
Лингвоэкологтардың зерттеу нысанына мемлекеттік тілдер, ха-
лықаралық қарым-қатынас тілдері, сондай-ақ, жойылып кету қаупі 
туындаған аз ұлттар мен ұлыстардың тілдері енеді. 

ЛИТОТА
Литота (грек. litotes – қарапайым) – сөз мәнерлігін күшейту 

үшін, белгілі бір затты, құбылысты, мейлінше кішірейтіп, әлсіретіп 
көрсететін сөз қолданысы. Литота әсірелеуге (гипербола) қарама-
қарсы көріктеу құралы болып табылады. Темір таяқ тебендей, 
темір етік теңгедей, бетегеден биік, жусаннан аласа, қойдан жуас 
деген тіркестер мысал бола алады. Кемсіту, төмендету мақсатында 
антонимдерді болымсыз мәнді сөздермен бірге қолдану тәсілдері де 
литотаға жатады. Мысалы: жақсы деудің орнына жаман емес, оңай 
деудің орнына қиын емес құрылымын пайдалану арқылы да литота 
құбылысы жасалады. 

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
МЕТАТЕЗА
Метатеза (грек. metathesis - алмастыру) – сөз ішіндегі 

дыбыстардың не буындардың өзара орын алмастырып айтылуы. 
Мысалы: тепкі-текпі, қақпан – қапқан, әпке – әкпе, айналу – айлану. 
Метатеза құбылысы айтуды жеңілдетуден туындаған. Метатезаға 
көбіне қатар келген пк, пқ дыбыстары ұшырап,  кп, қп түрде орындарын 
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ауыстырып айтылады. Мәселен, әпке – әкпе, шапқыла – шақпыла. 
Метатеза құбылысы дублет сөздердің туындауына әкеліп соғады. 
Махамбет Өтемісұлының «Қызғыш құс» өлеңіндегі «Сені көлден 
айырған, Лашын құстың текпіні. Мені елден айырған, хан Жәңгірдің 
екпіні» деген жолдардағы метатеза өлең ұйқасы үшін алынып отыр.

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
МОНОЛОГ
Монолог (грек. monos - дара, грек. logos - сөйлеу) - кейіпкердің 

көпшілікке қарата немесе өзіне арнап айтқан сөзі, толғанысы, өсиет-
уағызы. Монолог – сөз өнерінде кейіпкердің ішкі жай-күйін, толғаныс-
тебіренісін бейнелеу мақсатында қолданылатын тәсіл. Монологтың 
ерекшелігі бір адамның ойы, сөзі көрініс табады. Сахналық монологта 
кейіпкер өзімен-өзі сырласқандай болып, тыңдаушы не көрерменнен 
жауап күтпейді. Абайдың “Болыс болдым, мінеки” өлеңі лирикалық 
монолог болса, Алтай (“Сұлушаш”), Қоңқай (“Ақан сері – Ақтоқты”) 
репликалары эпикалық, драмалық монологтарға мысал бола алады. 
Монологта кейіпкердің ой-тұжырымдары айтылып, оның жай-күйі 
айқын аңғарылады. Монологты ғылыми тұрғыда интраперсоналды 
сөйлеу деп те атайды. Монолог сөйлеудің жанрлық сипатына бай-
ланысты, қызметтік-коммуникативтік жағдайға қатысты (хабарлау, 
пайымдау, үгіттеу, т.б.) кейіпкердің төл сөзі, ғылыми баяндама, 
насихаттық сөздер болып бөлінеді. Мәтінде монолог диалог үлгісінде 
де, диалогпен араласып та келе береді. Соңғы жағдайда диалогтық, 
монологтық сөз кестелері араласып, әрекеттесіп қолданылады. 
Монолог – сөйлеуші өз ойын бір, бірнеше, көп адамдарға арнап 
айтатын ауызша сөйлеу әрекеті. Монолог тек қана ауызша сөйлеу 
ыңғайында бола бермей, жазбаша түрде де кездеседі. Екі жағдайда да 
(ауызша және жазбаша) негізгі ерекшелігі - бір адамның сөйлеуі не-
месе бір адамның ойы. Монологтың өзіне тән байымдау, синтаксистік 
құрылым, лексикалық бірліктерді таңдап жұмсау, біршама жинақы 
пікір сияқты өзгешеліктері болады. Бұл аталған белгілердің сөйлеу 
немесе жазу жанрларына байланысты (көркем монолог, шешендік 
сөз, тұрмыстағы әңгіме, т.б.), функциональдық-коммуникативтік 
қызметіне қарай (сипаттау, баяндау, әңгімелеу, сендіру т. б.) әр түрлі 
монологтар көрініс береді. Жанрішілік айырмашылықтар (автор сөзі, 
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кейіпкерлер тілі, ғылыми баяндама, үгіт-насихат мақсатындағы сөз 
т.б.) монологтың стилистикалық ерекшеліктерін танытады. Кейбір 
ғалымдардың пікірінше, монологтың белсенді болуы (риторикалық 
сұрақтардың жиі ұшырасуы, аудиторияға тікелей қарата сөйлеу 
дәстүрі т. б.) оны «диалогтандыра түседі», яғни адресаттарды 
(тыңдаушылар мен оқырмандарды) сөйлеуші немесе жазушы өзінің 
ойына етене араластыра алады. Монологтың бір көрінісі ретінде 
көркем шығармада, әсіресе, прозалық дүниедегі авторлық баяндау, 
бір жағынан, әдеби тілді ауызекі сөйлеу тіліне біршама жақындатса, 
екінші жағынан, тыңдармандар мен оқырмандарды оқиғаға аралас-
тырып жіберетін ұлы сөз зергерлері де бар. Демек, монолог туралы 
сөз болғанда, тек көркем әдебиеттегі мысалдарды келтіру бір жақты 
болады. Ғылыми баяндамада да, көпшілік алдында сөйлегенде де, 
екеу, үшеу ара сөйлескенде де, монологтың шебер құрылуы арқылы 
тыңдармандарымен диалог құрып кететін шешендер де болады.

Қазақ тілі. Энциклопедия. - Алматы,1998. 
МОРФОЛОГИЯЛЫҚ НОРМА
Морфологиялық норма  – әрбір сөз таптарына жататын сөздердің 

өзгеруін, яғни формаларының дұрыс жұмсалуын реттейтін нор ма. 
Морфологиялық норма сөздердің түрленуі мен сөз тудыру мәсе-
лелерін қадағалайды. Аталған норма сақталмаса, сөйлеу үде рісінде 
қателіктер болады. Қазіргі кезде тілі шала адамдардың тілін де 
«звондады», «подписать етті», «Алмашка», «жеңгешка» сын-
ды қосым шаларды орыс сөзіне қосып пайдалану жиі кездеседі. 
Сол арқылы сауатсыздығын танытып жатады. Әдеби тіл дамыған 
сайын оның грамматикалық құрылысында біркелкілік, бірізділік үс-
тем бола береді де, оның сымбаттылық қасиеті арта түседі. Қазақ 
тілінің грамматикалық амал-тәсілдері, тұлғалары, құралу тәртібі 
белгілі қалыпқа түсіп, сөз таптарының, сөз тұлғаларының, сөйлем 
құрылысының алуан түрлі бөлшектері қиюын тауып қалыптасып кетті. 
Морфологиялық нормалар грамматикалық ережелер негізінде, әдеби 
тілдің қалыптасу барысында жасалады. Сөйлемдегі морфологиялық 
қателер сөздерге қосымшаларды дұрыс жалғай білмеуден, олардың 
стильдік реңін дұрыс түсінбеуден жіберіледі. Морфологиялық нор-
ма дан ауытқушылықтың адамдардың ауызекі сөздері мен жазба жұ-
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мыстарында жиі кездесетін түрі қосымшалардың сөз тудыру, жалғану 
аясын білмегендігінен болады. Мәселен, Егістіктерде малдар жайы-
лып жүр; Биылғы көктемде жауындар көп болды деген сөйлемде мал, 
жауын сияқты көптік мәні бар сөздерге көптік жалғауларды жалғау 
арқылы морфологиялық нормадан ауытқушылыққа жол беріліп тұр. 
Морфологиялық нормадан ауытқушылыққа бір мағыналы жалғауды 
сөйлемде бірнеше рет қолдану да жатады. Мысалы, Күзде орманның 
ағаштарының жапырақтарының түсі сарғаяды деген сөйлемде 
мен  шік тік мағыналы жалғаудың еселеніп қолданылуы сөйлемнің 
көр кем дігіне нұқсан келтіріп тұр.

НЕОЛОГИЗМ
Неологизмдер - қоғамның дамуына байланысты туындаған жаңа 

сөздер. Ғылымның, техниканың, жалпы заманның жаңаруымен 
тіл де өзгеріске ұшырайды. Бүгінгі неологизмдер ертең актив 
сөздер не көне сөздер қатарында болуы мүмкін. Неологизмдердің 
жалпытілдік және жеке-авторлық деген түрі болады. Жалпытілдік 
жаңа сөздерге қарым-қатынас барысында жиі қолданылуына байла-
нысты тілімізге сіңіп кеткен сөздер жатады. Мұндай сөздердің 
бірқатары қазақ тілінің заңдылықтарына сәйкес өзгеріске түсіп қол-
данылса, кейбір интернационал сөздер сол күйінде айтылып жүр. 
Мысалы: компьютер, телефон, банк, крем, такси, вокзал, депутат. 
Бұл сөздердің бірқатары жаңа сөз статусынан уақыт талабына сәйкес 
айырылып, тілдік қарым-қатынаста мейлінше жиі қолданылып жүр. 
Ш.Құрманбайұлының «Қазіргі қазақ тіліндегі жаңа атаулар мен 
қысқарған сөздер» атты еңбегінде сөздердің бірігуі арқылы жасалған 
жаңа сөздер саралап көрсетілген. Мысалы: елбасы, дінбасы, 
қалабасы, пәтерақы, сыйақы және т.б. Ал микродеңгей, телекөрермен, 
инфрақұрылым, фотокөшірме және т.б. сөздерді будан атаулар деп 
көрсеткен. Сонымен қатар калькалау тәсілімен жасалған атаулар 
бар. Олар: сенім телефоны, қауіпсіздік белдігі, елтаным және т.б. 
Авторлық неологизмдер қазіргі тіл білімінде окказионал сөздер деп 
аталып жүр. Қараңыз: окказионал сөздер.

НОРМАДАН АУЫТҚУ
Белгілі бір нормадан ауытқудың бәрі бірдей теріс әрекет 

бола бермейді. Белгілі бір коммуникативтік мақсатқа, діттемеге 
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байланысты жөн біле отырып ауытқу прагматикалық мақсатқа тән 
уәжді ауытқуға жатады да, коммуникативтік әсер-ықпалы ерекше 
болады. Тілдік қарым-қатынас кезінде “іріктелген”, “тұрақ тал-
ған”, “уақыт сынынан өткен” қолданыстағы жүйелер белгілі бір 
се бептен “бұзылып” жатады. Сөз субьектісі реципиентке әсер, 
ықпал етудің тілдік, риторикалық, стильдік тәсілі мен амалы ре-
тін де сөзді тіркеспейтін сөздермен тіркестіруі, сөзді әдеттегі, үй-
рен шікті мағынасынан өзгеше мәнде жұмсайды, фразеологизм, 
паре мологизмдердің тұрақты құрылымын “бұзып” қолданады, сөз-
ді түрленбейтін қосымшалармен түрлендіреді, орфографиялық, 
орфоэпиялық тәртіптен ауытқиды. Сөйтіп автор реципиенттің мәтінді 
қабылдау үрдісіндегі (процесіндегі) автоматизмді “әлсіретуге” 
тырысады. Белгілі бір мақсатты көздеп, нормадан ауытқуды праг-
матикалық ауытқу деп атайды.

1. Тілдік нормадан прагматикалық ауытқу. Нормадан ауытқудың 
бұл түрі тілдік жүйе және құрылымға тікелей қатысты. Тілдік норма 
дегеніміз қоғамдық коммуникация кезінде әбден іріктелген, уақыт 
сынынан өтіп тұрақталған тілдік жүйенің бөлігі, жиынтығы. Тілдік 
нормадан прагматикалық мақсатта ауытқуға сөзді тіркеспейтін 
сөзбен тіркестіру; сөзді түрленбейтін қосымшалармен түрлендіру; 
фразеологизмдердің құрамын бұзып қолдану; орфографиялық нор-
маны бұзып қолдану; орфоэпиялық норманы бұзып қолдану.

2. Мәтін нормасы/сөз нормасынан  прагматикалық ауытқу. Мәті н      -
нің, сөздің тұтастығын мәтіннің құрылымдық бірліктерінің өзара 
байланысын, мәтіннің бір мәнді сипатын, белгілі бір стильге, жанрға 
жататынын қамтамасыз ететін жазбаша немесе ауызша сөз саптаудың, 
мәтін құрудың ережелері. Сөз әрекеті кезінде прагматикалық мақсатқа 
байланысты сөз, мәтін нормасынан әдейі ауытқу риторикалық тәсілге 
жатады. Тілдік норма бұзылмайды. Сөз сөйленім, мәтін нормасынан 
ауытқудың риторикалық тәсілдеріне амплификация, анадиплозис, 
антиэллипсис, т.б. жатады.

3. Логикалық нормадан прагматикалық ауытқу – әдеттегі, қалып-
ты сөзде формалды логика заңдарының сақталуы логикалық норма 
дегенге саяды. Прагматикалық мақсатпен байланысты ауытқу пара-
логикалық риторикалық тәсіл деп аталады. Мысалы, бір нәрсенің 
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бір мезгілде әрі жалған, әрі ақиқат болуы мүмкін емес. Мысалы, күн 
шайдай ашық кезде жаңбыр жаумайды, күн жауса, шайдай ашық 
болмайды. Алайда бұлтсыз күнгі найзағай деген қолданыс ешкім 
күтпеген, табан астында болған оқиғаға байланысты айтылады. 
Осылайша логикалық нормадан мақсатты түрде ауытқи отырып, 
ақылға қонымсызды ақылға сыйдыру сөз шеберлігінің бір қырына 
жатады. Тоқпағы мықты болса, киіз қазық жерге кіреді; Қалауын 
тапса қар жанады дейтін мақал-мәтелдер паралогикалық тәсіл 
арқы лы жасалған.

4. Онтологиялық нормадан прагматикалық ауытқу. Онтология – 
ақиқат дүниенің тілдік бейнесі, болмыстың жалпы адамзатқа тән, я 
болмаса белгілі бір мәдени-тілдік қоғамдастыққа тән құрылымдары, 
заңдары, формалары. Мысалы, қазақ қоғамындағы мәдени, тұрмыс-
тық санада құда “сыйлы адам”, “мыңжылдық жекжат”. Осы түсінік 
құрмаласқан құда, құшақтасқан дос, т.б. сөз орамдары арқылы 
репрезентацияланады. Тілдік ұжымның санасындағы ақиқат дүниенің 
тілдік бейнесін Қадыр Мырза Әлі өлеңіндегі мына жолдар дәлме-дәл 
береді: Қазақ – осы құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайдай-
ақ сыйлайтын. Абай “Қыс” өлеңінде осы онтологиялық норманы 
прагматикалық мақсат көздей отырып бұзған. Ақын қысты әлекке 
түсіретін кәрі құда түрінде сипаттау арқылы, яғни параонтологиялық 
тәсіл арқылы оқырман зейініндегі автоматизмді бейтараптандырады.
   Н.Уәли. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері. 
   – Алматы, 2007.

ОККАЗИОНАЛ СӨЗДЕР
Окказионал сөздер (лат. occasionalis – кездейсоқ) - автордың 

белгілі бір жағдайға байланысты сөз тудыру қажеттілігі арқылы 
өмірге келген жеке авторлық сөздері мен тіркестері. Көркем әдебиет 
тілінде окказионализмдердің қолданылуы - әдеби тілдің нормасын 
өрескел бұзу емес, белгілі бір әдеби-эстетикалық, идеялық мақсатты 
көздеуден туған құбылыс. Окказионал сөздер - жаңа құбылыстар мен 
заттарды атап, қайталамаларды жойып, сөз мағынасына жаңа бояу 
қосып, тілдің беріп отырған бейнелеуіш құралдарының құрамын 
кеңейтіп, жазушының шеберлігін, тілге деген жауапкершілігін көр-
сетуге мүмкіндік беретін тілдік бірліктер. Мысалы, Ә.Кекілбай «кәрі 
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жүрек» тіркесін пайдалану арқылы жасы үлкен адам туралы ойын 
білдірген. Сонымен қатар дәл осы автор «момын жауын» де ген 
тіркес арқылы ойын әсерлі жеткізген. Окказионализмдерді жа сауда 
экстралингвистикалық себептердің де қалыс қалмайтынын ес тен 
шығармауымыз қажет. Себебі дүниені, әлемді ұлттық негізде  та-
нудың ең басты себепшісі – экстралингвистикалық фактор. Алайда, 
біздің ойымызша, бұл автордың саналы түрде сол тілде сөйлеуші 
үшін кездейсоқ тұлғамен ерекше бірлік жасауға бағытталған 
шығармашылық әрекеттің қажеттілігінен шығады.

ОРТОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІК 
Ортологиялық сөздік ( грек. orthos - түзу, дұрыс + logos – ғылым)  

– әдеби тілдің нормаларын нығайту, тіл және сөйлеу мәдениетін 
жетілдіру мақсатында құрастырылған нормативтік сөздіктердің 
жалпы атауы. Ортологиялық сөздіктерге тілдің орфоэпиялық 
және грамматикалық деңгейлеріне қатысты жіберілетін қателерді 
түзету және оларды болдырмау, сондай-ақ сөздерді дұрыс қолдану 
нормаларын үйрету мақсатында құрастырылған сөздіктер жатады. 
Тіл үйренушілердің тілдік бірліктерді ауызша және жазбаша қолдану 
нормаларын сақтауы үшін мұндай сөздіктердің берері мол. 

ОНТОЛОГИЯЛЫҚ НОРМА
Онтология (жаңа лат. оntologia - таным+ілім; көне грек. ὄντος - 

болмыс + λόγος  - ғылым, білім) – болмыс туралы ілімдердің жиынтығы. 
Онтология термині философия, әдебиеттану, мәдениеттану, этнопси-
хология  ғылымдарында қолданылады. Философия ғылымында он-
то ло гия әлемдегі заттардың фундаменталды мәнінің табиғатын 
айқындаумен айналысып,  жалпылық негізін, болмыс принциптерін, 
оның құрылымы мен заңдылықтарын қарастырады. Болмыстың 
жалпы категориялары мен заңдылықтары туралы ілім ретінде 
онтология таным теориясы және логикамен тығыз байланыста 
болады. Ал тіл біліміндегі онтологиялық норманы ақиқат дүниенің 
тілдік бейнесі десек те болады. Онтологиялық норма болмысты жеке 
тұлғаның, әлеуметтік топ өкілдерінің, тіпті тұтастай бір халықтың 
қабылдауының тілдік көрінісі. Адамдардың мінез-құлқы әрқашан 
нормалар арқылы реттеліп отырды. Мұндай нормалар қоғамның 
тұтастығы мен тұрақтылығын қамтамасыз етіп отырды. Әлемдік 
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әде биетте онтологиялық нормалар жақсылық пен жамандық, сұлу-
лық, ақиқат пен шындық сияқты танымдарды беру барысында жиі 
қолданылады. Онтологиялық нормалар халықтың мақал-мәтел-
дерінде, шешендік сөздерінде, аңыз әңгімелерінде кең көрініс тапқан. 
Білім – теңіз, әке – асқар тау, жер – ана деген онтологиялық норманы 
атадан балаға беріліп келеді. Көркем әдебиетте онтологиялық 
нормалар көбіне метафора (грек. metaphora – ауыстыру) арқылы 
көрініс алады. Мысалы, тілімізде тұрақты метафора түрінде қол-
данылатын билік тізгіні, ғасыр адамы, жер кіндігі деген тіркестер 
халқымыздың онтологиялық танымынан хабар береді. Адамға 
байланысты қолданылатын «иттің күшігі» және «бөрінің бөлтірігі» 
деген метафоралық тіркестердің беретін эмоционалды-экспрессивті 
реңкі әртүрлі. Халқымыздың онтологиялық нормасына сәйкес иттің 
күшігі тіркесі жағымсыз сипат берсе, бөрінің бөлтірігі метафоралық 
тіркесі өжеттік, қайсарлық, бірбеткейлік қасиеттерді байқатады. 

ОРФОГРАФИЯЛЫҚ НОРМА 
Орфографиялық норма  (грек. orfhos - дұрыс, gropho - жазамын) 

– тілдегі сөздерді дұрыс жазу ережелерінің жиынтығы. Дұрыс жазу 
ережелерін емле деп те атайды. Тілде жазу үш принципке сүйенеді. 1. 
Морфологиялық принцип. Бұл принцип бойынша сөздер айтылуынша 
емес, бастапқы түбір тұлғасы сақталып жазылады. 2. Дәстүрлі (тарихи) 
принцип бойынша сөздер әуелгі тұлғасында емес, тілде қалыптасқан 
тұлғасы бойынша жазылады. 3. Фонетикалық принцип бойынша 
сөз дер дыбыстық заңдарға сүйеніп, айтылуы мен естілуі бойынша 
жазылады. Белгілі бір сөздер мен сөз тіркестерінің жазылуы және 
тыныс белгілерінің дұрыс қойылуы барысында профессор Р.Сыз-
дықтың «Емле және тыныс белгілері» еңбегін және «Қазақ тілінің 
орфографиялық сөздігін» басшылыққа аламыз. Қандай да болмасын 
мәтінде жиі жіберілетін қателерді келесідей топтастыруға болады: 
қазақ тілінің орфографиялық ережелерін сақтамаудан туындаған 
қателер; стилистикалық қателер; қазақ тілінің заңдылықтарын 
сақтамай орыс тілінен сөзбе-сөз аудару арқылы жіберілген қателер. 
Мұндай қателер тіл мәдениетінің төменгі деңгейін көрсетеді. Әрбір 
адам сөздің дұрыс жазылуын білмей жатқан жағдайда орфографиялық 
сөздікке жүгінеді. Бұл - әрбір халыққа тән сөздік. Орфографиялық 
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сөздікте қазақтың әдеби нормасына сай сөздері, яғни жаңа және көне 
сөздердің, бірге және бөлек жазылатын сөздердің дұрыс жазылуы 
көрсетіледі. 

 Орфографиялық сөздік. – Алматы, 2013.
ОРФОЭПИЯЛЫҚ НОРМА 
Тілдегі сөздердің, сөз тіркестерінің дұрыс айтылу ережелері 

орфоэпия (грек. ‘orthos’ – дұрыс, epos – сөз, сөйлеу) деп аталады. 
Тіл мәдениеті мен әдеби тілдегі аса маңызды салалардың бірі – 
орфоэпия. Орфоэпия нормаларына жазудың тигізетін ықпалы 
айрықша. Р.Сыздық «бір жағынан, орфоэпия ережелерінің нормалану 
процесінің әлсіздігінен, екінші жағынан, жазу дәстүріміздің күшті 
дамуы салдарынан сөздер қалай жазылса, солай оқу (айту, дыбыстау) 
салты етек алып бара жатқанын, сөз басындағы о, е дыбыстарын 
айтуда орыс тілінің әсері байқалатындығын» дабыл қағып ескерткен 
болатын. М.Балақаев, М.Серғалиев: «Сөз ауыздан шығып, құлаққа 
естіледі де, кісінің ойынан қоныс табады. Сөйлеу тілінің бұл қасиеті 
ауыздан шыққан сөздің дәл, анық айтылуын керек етеді. Анық 
айтылмаған сөз көмескі естіліп, көздеген жеріне жетпей жатады. Баяу 
дауыспен жайбарақат сөйлеп отырған кісінің әрбір сөзі үйреншікті 
дәстүр бойынша айтылуға тиіс. Сөздердің сондай жалпыға бірдей, 
қалыпты айтылу нормасын орфоэпия дейміз. Мұндай норма әдеби 
тілде сөйлейтін кісілердің сөзінде болады. Әдеби тілде сөйлемейтін 
қарапайым кісілердің сөздерді айтуда өзіндік өзгешіліктері бола 
береді», - дей келіп, сөздерді әдеби тілдегі жалпыға бірдей ортақ 
нормада айтып сөйлеуді сөйлеушінің тіл мәдениетінің жоғарылығын 
танытатын көрсеткіш ретінде бағалайды. Орфоэпиялық нормалар 
сөздің сөйлеу барысындағы дұрыс айтылуын қадағалайды. Орфоэ-
пиялық норма бойынша сөзді ауызекі сөйлесу барысындағыдай асы-
ғыс айту, соңғы буындарды жұтып қою қате болып есептеледі. Сөй-
леуде әдеби нормаларды сақтаған жөн. Сонымен қатар екпін мен 
дауыс ырғағының алатын орны ерекше. 

XV-XVII ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІ
XV-XVII ғасырлардағы қазақ халқының мәдени-рухани өмірінде 

жаңа құрала бастаған халықтың сөйлеу тілі мен қазақ халқын құраған 
ру-тайпалардың әріден келе жатқан поэзиясы тілінің негізінде 
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ауызша дамыған әдеби тіл қызмет етті. Ол, негізінен, поэзия түріндегі 
көркем әдебиет пен ауызша жүргізілетін дау-билік саласында 
(шешендік сөздерде) көрінді. Сонымен қатар хан жарлықтары, өзге 
елдермен арадағы қарым-қатынас қағаздары, тарихи шежірелер 
сияқты жазба дүниелердің қажетін ортаазиялық түркі әдеби дәс-
түріне негізделген қазақтың ескі жазба тілі өтеп отырды. Қазақ 
хан дарының канцеляриясы ресми хат-хабарларын, іс-қағаздарын, 
үкім-жарлықтарын осы тілде жүргізді. Қазақ елінде орта ғасырлар 
шамасынан бергі жерде шежірелер жазылып, ол шежірелер көбінесе 
би, сұлтан, ру басы үйлерінде сақталған. Бұл жазба дәстүр бірте-
бірте қазақтың өз жазба тіл машығына айналды. Қазақтың жалайыр 
руынан шыққан Қадырғали Қосымұлы сияқты тарихшысының 
шығармасы да қазақтың ескі жазба тілінде жазылған. Бұл кезеңде 
әдеби тілдің болуы жайында Ә.Марғұлан, Б.Кенжебаев, М.Мағауин, 
Х.Сүйіншәлиев, Қ.Өмірәлиев, Ә.Дербісәлин сияқты ғалымдардың 
еңбектерінен көруге болады. Аталған ғалымдар сол замандағы қазақ 
көркем әдебиетінен зерттеулеріне нысан еткен. Бұл заманда қазақтың 
ауызша әдеби тілінің қалыптасқан кезеңі деп те айтуға болады. Асан 
қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Доспамбет, Шобан, Марғасқа, Жием-
беттердің толғаулары сол замандағы әдеби тілдің үлгілері болып 
саналады. Мәселен, өсімдік, жан-жануар, малға қатысты Асан қай-
ғының толғауларында мынадай лексикалық бірліктер көрініс табады: 
тырна, арғымақ, бозжусан, сұңқар және т.б. Ал батырлар портретін 
беретін Шобанның толғауларында найза, алдаспан ауыр қылыш, ала 
балта, қара болат сынды тілдік бірліктер кездеседі. Сол кезеңде 
актив сөздер қатарына жататын сөздер қазіргі таңда көне сөздер, 
тарихи сөздер ретінде қарастырылып жүр. Қазтуғанның толғауында 
кездесетін қылшан сөзі бүгін садақ деп аталады. Демек, сол кезеңде 
әдеби тіл қатарына жататын сөздер бүгінгі таңда ығыстырылып, көне 
сөздер қатарына енген. Дегенмен, бұл кезең жыраулар толғауларында 
кездесетін лексикалық бірліктерімен, тарихи бояуларымен ерекше ленеді. 

Р.Сыздық. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы, 2014.
XVIIІ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІ
XVIII ғасырдағы қазақ әдеби тілінің қоғамға, оның мәдениетіне 

және халық мүддесіне қызмет етуі мен дамуы сол тілді иемденуші 
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халықтың саяси, экономикалық және мәдени өмірімен тікелей 
байланысты болды. XVIII ғасырдың өн бойында қазақ даласында 
баспа орындары, кітап шығару ісі, мерзімді баспасөз, оқу-ғылым 
болмағанымен, осы кезеңдегі қоғамға қызмет еткен тілдің типтерін, 
жай-күйін, лексикалық-грамматикалық сипатын, оның нормалану 
про цесін танытатын үлгі-нұсқалар бар еді. Оларға көркем әдебиет, 
оның ішінде авторлы поэзия үлгілері жатады. Бұл әдебиеттің ірі уә-
кілдері: Ақтамберді, Тәтіғара, Үмбетей, Бұхар жыраулар мен Шал, 
Көтеш ақындар. Қазақтың ауызша дамыған төл әдеби тілінің өткен 
ғасырлардағыдай әлі де өрісі шағын болды. Ол негізінен көркем 
әдебиет пен ауызша шешендік сөз салаларына қызмет етті. Көркем 
әдебиеттің өзі поэзия жанрында дамыды. Сондықтан XVIII ғасырдағы 
қазақтың ауызша әдеби тілі өткен XV-ХVII ғасырлардағы әдеби 
тілдің әрі қарайғы жалғасы болып дамыды. Бірақ өткен үш ғасырмен 
салыстырғанда, бұл кезеңдегі әдеби тіл өзінің тарихын айқындауға 
келгенде, едәуір ұтымды жақтарынан көрінеді. Ең алдымен, оның 
жай-күйін, әсіресе лексикасы мен фразеологиясын және кейбір 
грамматикалық нормаларын танытатын үлгілер әлдеқайда молырақ 
екені мәлім. XVIII ғасырдағы қазақ әдеби тілінің лексикасын сөз 
еткенде, ең бір көзге түсетін жайт – бұл кезеңде қазақ әдебиетінде 
жаугершілік тақырыппен қатар, әлеуметтік-қоғамдық және күнделікті 
тұрмыстық тақырыптардың сөз бола бастауына қарай, осы салаларға 
қатысты лексикалық топтардың актив қолданылуы. Қазірде көнерген 
хан, құл, ақ сүйек, бек, қара, қарашы, күң, ханым сияқты сөздер          
ХVІІІ ғасыр үшін тура өз мағынасында қолданылатын актив элементтер 
болып келеді. Бұлар осы кездегі лексикалық норманы танытады.

Р.Сыздық. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы, 2014.
ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІ 
XIX  ғасыр – қазақ  көркем әдебиетінің (поэзиясының) қаулап 

да  мы ған кезеңі. Көркем әдебиеттің дамуы қазақ әдеби тілінің 
қалыптасуымен тікелей байланысты. XIX ғасырдағы қазақ әдеби 
тілінің, қоғамның тілді пайдалану әрекетінің даму барысын екі 
кезеңге, екі топқа бөліп қарастырған жөн. Бірі – осы ғасырдың 
басынан 60-70-жылдарына дейінгі, екіншісі – соңғы үш-төрт 
онжылдықтар ішіндегі кезеңдер. Бұлайша бөліп зерттеудің себебі 
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мынадай: ең алдымен, өткен ғасырдың 70-жылдары – қазақ тілінің 
түбірлі жаңа сапаға – ұлттық жазба әдеби тілдің негізі қаланып, әрі 
қарай дамуға көшкен тұсы. Ал бұған дейінгі кезең қазақтың ауызша 
дамыған төл әдеби тілінің жалғасы ретінде танылуға тиіс. Әрине, 
қазақ тілінің өткен ғасырдың 70-жылдарынан бастап жаңа сатыға 
көтерілуі – тұтқиылдан болған құбылыс емес, ол алдыңғы кезеңдерде 
іргесі қаланып, бірте-бірте дайындалған болатын. Бұл үдерісте, 
әсіресе XVIII ғасырдың соңы мен XIX ғасырдың 60-70-жылдарына 
дейінгі қазақ әдеби тілінің күй-қалпы мен дамуы елеулі рөл атқарды. 
Жазбаша әдеби тілдің негізін қалауға Абай Құнанбайұлы, Ыбырай 
Алтынсарин, Махамбет Өтемісұлы, Дулат Бабатайұлы, Шортанбай 
Қанайұлы, Шернияз Жарылғасұлы, Шөже Қаржаубайұлы, Сүйінбай 
Аронұлы сияқты сөз иелерінің туындылары үлесін қосты.  Қазақтың 
ұлттық жазба әдеби тілінің бастауы Абай, Ыбырай сияқты қаламгерлер 
есімімен, «Түркістан уалаяты газеті», «Дала уалаяты газеттерінің» 
шығуымен байланыстырыла сөз етіліп жүргені мәлім. Бірақ бұл – 
осыларға дейін ұлттық жазба әдеби тіліміздің алғашқы нышандары 
болмады деген таным емес. Ұлттық жазба әдеби тілге келу үшін тілде 
сапалық өзгерістер мен дамудың жаңа белгілері болуы шарт. XIX 
ғасырдың I жартысындағы қазақтың төл әдеби тілінің лексикалық 
құрамының негізі – алдыңғы дәуірлерден сұрыпталып, нормаланып 
келген сөз байлығы болды. Оның басымы – қазақтың өз сөздері, 
екінші қабаты – кірме сөздер. Қазақ тіліне араб-парсылық және орыс 
сөздері енген. Орыс тілінен енген майор, шай, сот, самауыр сөздері 
әлі күнге дейін әдеби тілімізден орын алады. Дегенмен, сол кездегі 
көптеген сөздер бүгінгі тілдік алаңнан ығыстырылды. 

Р.Сыздық. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы, 2014.
ПАРОНИМ
Паронимдер (грек. para – жаны, тұсы,  onima – ат, есім, атау) – 

айтылуы мен мағынасы жағынан жақын, туыс, бірдей грамматикалық 
мәнге ие сөздер. Мысалы, рәсім – ресім, бастық – басшы, жарғы – 
жарлық. Паронимдердің нақты мағынасы контексте ашылады. Кей 
жағдайда паронимдер синонимдік қатарды құраса, кей паронимдердің 
ешбір мағыналық байланысы болмай, айтылуда ғана бір-біріне өте 
жақын, тіпті бірдей айтылады. Тіл білімінде паронимдер омофондар 



97

ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

мен омографтар, омофоралар сияқты омонимдердің айрықша түрле-
ріне де жатқызылып жүр. Тілдегі паронимдер мен парономазия экс-
прес сивтік стилистикалық қызметті жүзеге асыруда белсенді түрде 
жұмсалады. Паронимдердің жасалу тәсіліне қарай мынадай топтарды 
көрсетуге болады: жұрнақтар арқылы ажыратылатын паронимдер: 
жамандық – жаманшылық, адамдық – адамшылық т.б.; түбіріне 
қарай ажыратылатын паронимдер. Паронимдердің бұл түрі түбірлес 
және әртүбірлі болып екіге бөлінеді. Түбірлес паронимдер: егін – егіс, 
еліктегіш - еліктеуіш т.б. Әртүбірлі, сырттай дыбыстық жағы нан ғана 
ұқсастықтары бар сөздер: эскалатор – экскаватор, т.б.; Паронимдердің 
семантикалық ерекшелігіне қарай екі тобы анық талады: 

1) өзара мағыналық реңкі бойынша ажыратылатын паронимдер 
(дүниелік – дүниауи, қазақшыл – қазақы, т.б.); 

2) мағынасы бойынша ажыратылатын паронимдер (қазақша – қаза-
қы). Мағынасы бойынша ерекшеленетін паронимдер өте  аз кездеседі. 
Паронимдер функционалдық-стилистикалық сипатына қарай ерек-
шеліктері бар топ құрайды. Мысалы, тірлік ету – ауызекі сөйлеу 
стиліне тән сөз қолданысы болса, тіршілік ету – ғылыми тілге жақын 
қолданыс. Паронимдерден кейде каламбур жасалып, сықақ, әзіл 
ретінде қолданылады. Паронимия арқылы берілген экспрессивтілік 
пен автордың бағалау қарым-қатынасы энантиосемиялық номина-
ция ның белгілері болып табылады. Ол сөздің потенциалды мүмкін-
шіліктерін анықтап, тілдің екі бастауының логикалық және эмоцио-
налдық-органикалық бірлігін көрсетеді.
   С.Б.Қоянбекова.  Әдеби тілдік норма және стилис- 
   тика мәселелерінің зерттелуінен. – Алматы, 2004.

ПЕРНЕЛЕУ
Пернелеу  (көне грек.  allёgorіa - пернелеп айту) – оқырманның 

не көрерменнің санасына, қиялына ерекше әсер ететіндей образ 
жасаудың бейнелеуші құралы, көркемдік тәсіл. Бұл тәсілді ғылыми 
әдебиеттерде пернелеу деп те, аллегорлау деп те қолданып жүр. 
Пернелеу көркемдік тәсілдердің ең көнесі ретінде өз бастауын мифтен 
алып, кез-келген халықтың фольклорында кең қолданылады. Түлкі - 
қулық, қасқыр - қорқаулық, қоян - қорқақтық, аққу - тұрақтылық т.б. 
түрінде сипатталатын фольклорлық бейнелерде адамдарға тән мінез 
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пернелеп айтылып, адамның санасына ерекше әсер етеді. Әлемдік 
сөз өнерінде ғасырлар бойы қалыптасқан ортақ бейнелер аллегорлау 
тәсілі арқылы беріледі. Пернелеу көне тәсілдердің бірі десек те, 
тотемдік мифтердегі жан-жануарлардың ілкі баба, тотем ретінде сипат 
алуын аллегорлау тәсілімен шатастырмағанымыз жөн. «Тотемизм» 
Солтүстік Америка үндістерінің «otatemon» деген сөзінен шыққан, 
«оның тегі» деген мағынаны білдіреді. Ол – алғашқы қауымдық 
құрылыстың әлеуметтік-идеологиялық болмысынан, адамдардың 
өзара қарым-қатынасы мен діни нанымынан, шаруашылық түрлерінен 
мәлімет беретін өте күрделі жүйе. Тотемдік сенім бойынша адамзат 
өзінің шығу тегін аңнан тарады деп есептейді. Ал пернелеу -  наным-
сенімнің емес, қөркем ойлаудың жемісі. Ол – әдеби тәсіл. Алайда, 
ұлттық ұғым-сана, дәстүр-салтқа байланысты мұндай бейнелер 
барлық халықта бірдей әсер тудырмайтын кездері де болады. 
Пернелеу ауыз әдебиетінің барлық жанрларында, оның ішінде 
жануарлар туралы ертегілерде, халық мысалдарында, өтірік өлеңде, 
жазба әдебиетте сатиралық жанрларда жиі қолданылады. Ол пернелеп 
айтуға, дерексіз ұғымды деректі нәрсеге ауыстырып бейнелеуге икемді 
тәсіл болғандықтан мысал жанрында ерекше дамыған. Мәселен, 
Ахмет Байтұрсынұлының «Өгіз бен бақа» мысалын дағы өгіз бен 
бақа бейнесі арқылы адам баласының бойындағы мақтаншақтық пен 
надандық, әлін білмей әлек болу өткір сыналған. Пернелеу көркем 
әдебиетте жиі кездеседі. 

ПЛЕОНАЗМ
Плеоназм (грек. pleonasmós - артық, шектен тыс) – мағынасы 

бір-біріне жуық, бірінің орнына бірі жұмсала беретін лексикалық 
бірліктерді қабаттастыра қолдану. Қатар қолданылу нәтижесінде 
бір мағынаны білдіріп, қалыптасып кеткен плеонастикалық сөз 
тіркестерінің үнемі айтыла беріп, бір сөз есебінде қолданылып 
кететін кезі де болады. Мысалы, зәулім биік үй, кең байтақ ел, айдын 
шалқар көл, қырмызы қызыл жібек, заңғар биік тау, жайдары 
жарқын мінез, орасан зор жұмыс, құр бекер жүріс, кәрі шал, суық 
аяз, кіршіксіз таза махаббат т.б. Синонимдерді мұндай тәсілмен 
жұптап қолдану көркем әдебиет стилінде жиі қолданылады. Мәселен, 
«байтақ жер» деген тіркестен гөрі «ұлан байтақ жер» деген 
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тіркестің экспрессивтілік қуаты басым. Сол сияқты «ғажайып оқиға» 
дегеннен «таңғажайып оқиға» деген тіркестің мәні басымырақ 
түседі. Плеоназм көбіне көркем әдебиет стилінде қолданылады. 
Риторикада плеоназмды қолдану норма ғана емес, ойдың бояуын 
айқындап, бір ойдан екінші ойға ауысу барысындағы таптырмайтын 
тәсіл болып саналады. Стильдің басқа түрлерінде плеоназмдарды 
қол дану нормадан ауытқу болып табылады. Бұл жерде плеоназм сөзді 
ретсіз қолдану болып саналып, сөйлем ішіндегі сөздердің қолданылу 
тәртібін немесе тақырыпты, синонимдік қатарды, сөздердің өзара 
үйлесімін бұзған болып есептеледі.  

ПРОТЕЗА
Протеза (грек. prosthesis – алдында тұру) – сөздің алдынан басы 

артық дыбыстың қосылуы. Бұл құбылыс кірме сөздің айтылуын 
жеңілдету үшін қажет. Мысалы: ылақ (лақ), ірет (рет), ылайық 
(лайық), ыстақан (стакан), ыштаб (штаб). Мұндай дыбыс дауысты 
да, дауыссыз да болуы мүмкін. Қазақ тілінде протеза болатын 
негізінен қысаң дауыстылар. Олар л, р дыбыстарынан басталатын 
кірме сөздердің алдынан қосылады. Олай болатыны қазақ тілінде 
лақ, лап, лау, лып, лоқ-лоқ, лүп-лүп сияқты он шақты еліктеуіш 
болмаса, байырғы атауыш сөздер бұл дыбыстардан басталмайды. 
Орфоэпиялық норма бойынша протезаға ұшыраған дыбысты анық 
айту керек. Алайда орфографиялық норма бойынша бұл дыбыстар 
әріппен таңбаланбайды, яғни түсіріліп жазылады.  

С.Мырзабеков. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2004.
ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ СТИЛЬ 
Публицистика  (лат. publicus - көпшілік, әлеумет) қоғам өмірі 

үшін маңызды мәселелерді талқылау деген ұғымда жұмсалады. 
Публицистикалық стиль қоғамға қатысты туындаған шығармалардың 
негізінде қалыптасады. Белгілі бір тілде публицистиканың өз алдына 
бөлек стиль болып қалыптасуы қоғамдық сананың өскенін, артқанын 
көрсетеді. Тілдің басқа стильдері сияқты публицистикалық стиль де 
бірыңғай болып келмейді. Бірқатар лингвистер публицистикалық 
стильдің жазбаша түріне саяси тақырыпта жазылған газет-журнал-
дардағы  мақалалар,  памфлет,  очерк  т.б. шығармаларды жатқызса,  
ал шешендік сөздер публицистикалық стильдің ауызша түрі екен-
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дігін айтады. Публицистикалық стильдің жазба түрінің ең алғаш қа-
лыптаса бастауы халықтың жалпы мәдениеті мен саяси жағдайына 
байланысты. Яғни қазақтың жазба әдеби тіліндегі публицистикалық 
стильдің қалыптасуы 1905-1918 жылдар аралығында баспасөз 
құрал дарының көбейе түсуімен байланысты. Осы тұстағы баспасөз 
беттерінен тіліміздегі публицистикалық стильдің қалыптаса баста-
ғанын көреміз. «Қазақ», «Сарыарқа», «Бірлік туы», «Алаш», «Жас 
азамат» газеттерінен және «Айқап» журналынан т.б. баспасөз құ-
рал дарынан қазақ сөзінің қоғамдық-әлеуметтік саланың әртүрін 
көр сететін лексиканың стильдік реңктерге ие бола бастағанын бай-
қаймыз. Осы баспасөз беттерінде саяси-қоғамдық лексикамен бірге, 
мәселен, жаңа мазмұндағы салтанатты стильдің де ерекше үлгілерін 
аңғарамыз. Жазба публицистика баспасөз мәдениетінің өркендеп 
даму дәрежесін көрсетеді. Публицистикалық стиль жұртқа үндеу, 
үгіт айтуда пайдаланылады. Мұндай үндеуге, үгітке қоғам үшін және 
дәл сол кезеңде зор мәні бар мәселелер тақырып болады. Мысалы, 
саяси, экономикалық, экологиялық, мәдени, моральдық мәселелер. 
Үндеудің, үгіттеудің мақсаты - жұртшылықты қоғамдық мәні бар 
іске қатыстыру, жұртшылықтың санасына ықпал ету. Сонымен 
қатар публицистиканың басты қағидаларының бірі – шындық. Ал 
қазіргі таңда баспасөз беттерінде жалған ақпараттарды насихаттау 
жұмыстары немесе халыққа кері әсерін тигізетін публицистикалық 
мақалалар да көп. Бұл публицистикалық стильдің басты шарттарының 
сақталмай кеткенін аңғартады. Оның дұрыс бағытта дамуы журна-
листер қолында.  

ПУНКТУАЦИЯЛЫҚ НОРМА 
Пунктуация (лат. punctum - нүкте) – әдеби тілдің тыныс 

белгілерін зерттейтін тіл білімінің саласы. Пунктуациялық норма 
- ережеге байланысты тыныс белгісін қоймау немесе қажеттілігіне 
қарай қою. Тыныс белгісі – жазуда қолданылатын графикалық тәсіл. 
Пунктуациялық нормалар орфографиялық, орфоэпиялық нормалар 
сияқты тіл мәдениетін меңгертуде ерекше орын алады. Тыныс 
белгілерін дұрыс қоймау адамның тіл мәдениетінің төмендігін 
көрсетіп қана бермейді, мәтіннің мағынасын дұрыс түсінуге де кедергі 
келтіреді. Қазақ тілінде нүкте (.), нүктелі үтір (;), үтір (,), сызықша (–), 
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дефис ( - ), қос нүкте (:), сұрақ белгісі (?), леп белгісі (!), көпнүкте (...) 
т.б. да тыныс белгілері бар. Бұл тыныс белгілердің ең көп кездесетін 
жері – көркем әдебиет. Сонымен қатар ғылыми стильдегі еңбектерде де 
жоғарыда аталған тыныс белгілер жиі қолданылады. Пунктуациялық 
норманы меңгеру үшін пунктуациялық іскерлікті қалыптастыратын 
пунктуациялық білімнің болуы шарттылық. Пунктуация: логикалық, 
синтаксистік және интонациялық принциптерді басшылыққа алады. 
Қазіргі пунктуация негізінен семантика-грамматикалық принципке 
негізделеді. Тыныс белгісі нақты бір ережеге сай қойылады. Әрбір 
пунктуациялық ережеге тыныс белгісімен бөлінетін мағыналы 
бөлшек сәйкес келеді. Тыныс белгісін қоюда позитивті және негативті 
жағдайлар болады. Мысалы: бірыңғай мүшелердің арасына үтір 
қойылу керек (позитив). Алайда  олар шылаулармен байланысса, 
үтір (негатив) қойылмайды. Пунктуация – сөйлемді және мәтінді 
коммуникативтік бірліктерді жазуда мағыналық бөліктерге бөлудің 
графикалық тәсілі. Осыған орай пунктуациялық норманы теориялық 
тұрғыдан меңгерудің маңызы зор. Тыныс белгілерін дұрыс қоя білу – 
сауаттылықты арттырады, әрі синтаксисті жете меңгеруге көмектеседі. 

РЕДУКЦИЯ
Редукция (лат. reduktio – қайта оралу, кейін ысыру) бұл да 

дауыстыларға байланысты құбылыс. Сөз ішіндегі дауыстының 
көмескіленуі. Редукцияға негізінен қысаң дауыстылар ұшырайды. 
Қазақ тіл білімінде әдетте редукцияға орны (орын-ы), ерні (ерін-і), 
мұрны (мұрын-ы), қарны (қарын-ы) сияқты сөздердің құрамындағы 
қысаң дауыстылардың түсіп қалуын жатқызады. Тек дауыстының 
сандық, сапалық жақтан әлсіреуіне назар аударады. Оның өзі алдымен 
екпінге қатысты делінеді.

С.Мырзабеков. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2004.
РЕСМИ СТИЛЬ
Ресми стиль іс-қағаздарда, нұсқау хаттар мен кеңсе құжаттарында 

қолданылады. Ол ресми құжаттар мен ісқағаздарының стилі деп те 
аталады. Ресми стильге тілдік тұрғыдан төмендегідей талаптар қойылады:

1) түйіндеменің дәлдігі немесе бір мағыналылығы;
2) айқындық немесе жүйелілік;
3) логикалық, яғни қайшылықтың болмауы, дәлелділігі;
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4) баяндаудың ықшамдылығы, артық сөздің болмауы.
Лингвистиканың салалық тұрғысынан да мәтінге қойылатын талаптар 

болады: 1) Лексикада - ресми құжаттар мен ісқағаздарына тікелей қатысы 
бар сөздерді орнымен қолдану, көнерген сөздерді бейтарап, кітаби немесе 
әдеби сөздермен алмастыру;

2) морфологияда - жалпылық мағына беретін сілтеу есімдіктерін 
қолданбау;

3) синтаксисте - сабақтас құрмалас сөйлемдердің (себеп, мақсат, 
салдар, шарт бағыныңқылы) көбірек жұмсалуына мүмкіндік беру;

4) қыстырма конструкцияларды қолдануды дағдыға айналдырмау 
сияқты принциптердің сақталуы бұл стильдің ерекшелігін айқындай 
түседі.

Сонымен қатар ресми стильдің белгілі бір деңгейде қалыптасқан 
ережелерінің сақталуы қызметтік құжаттардың мазмұны мен ре-
сімделуінде қатаң талап етіледі. Құжат тілінде грамматикалық, лекси-
калық, стилистикалық, орфоэпиялық және орфографиялық норма-
лардың сақталуы ресми стильдің негізгі талаптарына жатады. 

САХНА ТІЛІ
Сахна тілі - театрда коюға арналған көркем драмалық шығар-

маларды актерлердің сахнада айту, орындау формасы. Сахна тілінің 
қалыптасуы екі тұрғыда қарастырылады.

1) актердің сөзді айту техникасын жетілдіруі: оған қажетіне карай 
дауысты көтеріп не баяулатып айту, дауысты құбылтып (қорқу, қуану, 
ренжу т.б. күйлерге байланысты), оған бояу қосып айту, дауысты 
кідірту, жылдамдату сияқты сахнада айтылар сөз үдесінен шығатын 
шеберлік жатады.

2) сахнада айтылатын сөз мәдениетін жетілдіру: оған сөздің дұ-
рыс, айқын айтылуын, құлаққа жағымды, әсерлі естілуін талап ететін 
шеберлік түрлері жатады. Сахна тілінің сәтті шығуы актермен қатар 
шығарма авторына, сценарийшіге, режиссер мен шығарманы сахнада 
коюшыға да байланысты.

Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. - Алматы, 2005.
СИНЕКДОХА
Синекдоха (грек. synecdoche - қатыстыру) – екі ұғымның 

іргелестігі, атап айтқанда бүтін мен бөлшекті, жалпы мен жалқыны, 
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үлкен мен кішіні ауыстыру арқылы жасалатын троп түрі. Мысалы, 
«Бас екеу болмай, мал екеу болмайды» деген мақалда «бас» сөзі 
адамның дене мүшесін емес, адамның өзін аңғартып тұр. «Асыра 
сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын» деген сөйлемде де «аша 
тұяқ» төрт түлік малдың орнына қолданылған. «Орталарында 
бір ақ жаулық бар» деген сөйлемде «ақ жаулық» әйел адам екенін 
аңғартады. Сөздің синекдохалық мағынасы басқа стиль түрлеріне 
қарағанда әсіресе сөйлеу стилі мен көркем әдебиет, публицистикалық 
стильдерде көбірек байқалады. Ал ғылыми, ресми-кеңсе стильдерінде 
ондай дәрежеде кездеспейді. Ауызекі  сөйлеудегі «Мал-жаның аман 
ба?», «үй-ішің қалай?» деген тіркестер синекдохаға мысал бола 
алады. Синекдоха көркем шығармада неше алуан стильдік мақсатта 
жұмсалады. Бұл жеке жазушының тіл байлығымен, сөз қолдану ше-
берлігіне байланысты. Синекдоха кейде сықақ-әзіл, қылжақ, қом сыну, 
ерсі көру сияқты ыңғайда да қолданады. Ондайда кейде адамның 
түр-тұлғасы, киім пішіні де еске алынады: Әй, дударбас! Әй қисық! 
Әй, түлкі тымақ, сен берірек келші...  Бұл мысалдардағы – дударбас, 
қисық, түлкі тымақ  сөз тіркесі, сөздері  адамға қомсыну, қылжақтау, 
әзілдеу мағынасында қойылған синекдоха түріндегі қосымша 
есімдер. Сөз мағынасын ауыстырып қолдану амалдарын (метафора, 
метонимия, синекдоха) эмоционалды бояулар, сипаттармен, таңда-
ну, жалыну, жалбарыну, сыйлау, еркелету сияқты сезімдермен байла-
нысты болып келеді. 
        Л. Нұржекеева. Метонимияның лингвистикалық 
        табиғаты. – Алматы, 1992.

СИНКОПА
Синкопа (грек. syncope - қысқару) – негізінен жабысыңқы (шұғыл) 

дыбыстардың әсерімен сөз ішінде бір немесе бірнеше дыбыстың 
түсіп қалуы. Мыс.: тағылым – тәлім, бағана – мана, суғару – 
суару, тарихи: еге – ие, әлік/елік – елі (бір елі, екі елі), т.б.. Адамның 
дене мүшесінің атауы ретінде қолданылатын қабыртқа сөзінің 
құрамындағы т дыбысы түсіп қалып, қабырға болып айтылады. 

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
СИНТАКСИСТІК НОРМА
Синтаксистік норма - сөйлем құрылысының алуан түрлі 
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бөлшектерінің қиюын тауып орналасқан, жұртқа әбден дағдылы 
болған қалыптары. Тілдік ортада өскен адам сөйлемнің синтаксистік 
жүйесін орынды пайдалануда көп қателікке ұшырамайды. Өйткені 
сөздердің орын тәртібі, сөйлем мүшелерінің байланысу заңдылықтары 
тілімізде мейлінше тұрақталған. Сөйлем құрылысын бұзбай айтудың 
бір амалы – сөйлем мүшелерін дұрыс орналастыру. Сөздердің орын 
тәртібін дұрыс сақтап жазу үшін қазақ әдеби тілінің ережелерін білу 
керек. Қазақ тілінде сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі, жалпы алғанда, 
тұрақты. Ол орыс тіліндегідей еркін емес, жалпы ереже бойынша 
баяндауыш сөйлемнің ең соңында, бастауыш одан бұрын, анықтауыш, 
пысықтауыш, толықтауыш өздері қатысты сөздерден бұрын тұрады. 
Өз орнында тұрмаған сөз тыңдаушы немесе оқырманға оғаш көрініп 
қана қоймай, сөйлемнің мағынасын да өзгертіп жібереді. Сөйлемдегі 
сөздердің орын тәртібі әр тілдің өзіне тән ішкі заңы мен ережелеріне 
тікелей байланысты.  Синтаксистік нормалар сөйлем құрастыру мен 
сөз тіркестерін реттейді.  Осы жерде орыс тілінен калькалау әдісімен 
жасалған құрылымдардың синтаксистік нормаларды бұзып жүргенін 
айта кеткіміз келеді. Мысалы, «я думаю» деген сөйлемнің басында 
тұратын тіркес тікелей аударылып, «мен ойлаймын» деп сөйлемді 
бастау жиі кездеседі. Синтаксистік норма бойынша ол тіркес, меніңше 
деген қыстырма сөзден басталуы керек. Синтаксистік норманың 
ерекшелігі туралы  Р.Сыздық: «Синтаксистік нормаларды ұстану өзге 
салалардың заңдылықтарына қарағанда әлдеқайда еркіндеу болып 
келеді. Синтаксис – автор стилінің көрінісі. Сондықтан синтаксистік 
нормалардың көп түрлілігі, құбылып отыратындығы тілдік норма-
лардың өзіне байланысты емес, шығарма жанрына, авторына, автор-
дың көркемдік идеалына байланысты болады» деп жазады. Кей поэ-
тикалық туындыларда немесе монологтарда қалыптасқан сөйлем 
құрылысын бұзу арқылы мәтіннің стилдік бояуын өзгертетін сәттер 
де болады. Мысалы, Ғ. Мүсірепов “Қазақ солдатында”: “Осындай да 
табан бола ма екен қырық тесік” деп анықтауышты (қырық тесік) 
анықтайтын сөзінен (табан) кейін қойған. Дәл осы арада автордың 
бұлай етуі өте орынды. Ол солай ету арқылы  Бораштың тілім-тілім 
жаралы аяғын көріп Шегеннің таңданғанын, сол айтқан сөздерінің 
интонациялық өңі қалай екенін білдірген. Сөздердің айтылу әуенін, 



105

ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

ой екпінінің қай сөзге түсетінін білдіру үшін ақын-жазушылар 
өз шығармаларында сөйлемдегі сөздердің орын тәрібін өзгертіп 
қолданады. Сөздердің орын тәртібін өзгертіп қолдану поэзияға тән. 
Ол поэзия тілінің ырғақ пен ұйқасқа құрылуымен байланысты. 
Синтаксистік норманы бұзып сөйлеу, жазу БАҚ-та жиі кездеседі. Бұл 
журналисттердің әдеби тіл нормаларын жетік білмеуінен болады. 
Десек те, сөйлем мүшелерінің орын тәртібінің өзгеруі стильдік қатеге 
ұрындыратынын да естен шығармағанымыз абзал.

СЛЕНГ
Сленг (ағылш. slang) - ерекше тарихи түрде қалыптасқан және 

жоғары не төмен деңгейдегі сөйлеушілердің барлық сатысына ортақ 
бейәдеби тілдік норманың нұсқасы. Сленг - лексикалық құбылыс. 
Ол ауызекі тілде пайда болады және ауызша қолданысқа түседі. 
Сленгте эмоционалды бояу басым. Қазіргі таңда сленгтің әлеуметтік 
маңызы артуда. Сленгтер ауызша сөйлеуде жиі қолданылатын 
сөздерге айналуда. Сленг тек халықтың түрлі топ өкілдерінің, әсіресе 
жастардың сөйлеу тілінде ғана қолданылмайды, сонымен қатар 
ол мерзімді басылым беттерінде, телехабарлар мен жарнамаларда 
да пайдаланылып жүр. Жастардың күнделікті қолданып жүрген 
сленгтерінде орыс сөздерінің көптеген компоненттері кездеседі. 
Мысалы: адамның белгілі бір ойына ризалығын білдірген кезде «базар 
жоқ» деп жатады. Сол сияқты менменсу тіркесімен байланысты 
«типаж болу» деген сленг қолданылса, қысқа ғана қоңырау шалуды 
«маяк тастау», деп жүр. Сленг табиғаты оның үнемі жаңарып 
отыруын талап етеді. Көптеген сленг сөздері салыстырмалы түрде ұзақ 
өмір сүрмейді және егер олар тілде тұрақталса, яғни сленг қатарынан 
жалпы ауызекі тіл лексикасына өтіп кетсе, сленг қатарынан шығып, 
ауызекі сөйлеу тіліне енеді. Сленгтердің шығу тарихы компьютерлік 
технологиямен байланысты деген пікір бар. Яғни жаңа нәрселерді 
ойлап табу барысында жаңа терминдер пайда болады. Қоғам бұл 
терминдерді қолдануға мәжбүр. Термин өзінің алғашқы формасынан 
алшақтап, сөйлеу тілінде түзіледі. Нәтижесінде компьютерлік 
сленг пайда болады. Компьютерлік сленгте жаңа сөздердің тым 
жылдам пайда болуы компьютерлік технологияның қарқынды 
дамуымен байланысты. Егер журнал беттеріне үңіле қалсақ жаңа 



106

ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

технологиялардың шығып жатқанын көреміз. Мұндай технологиялық 
төңкеріс  жағдайында әрбір жаңа технология мағына, атау алуы тиіс. 
Қазақ тілінде бұл салада нақты терминдердің болмауы компьютерлік 
сленгтің пайда болу тенденциясына алып келді. Көптеген кәсіби 
сөздерді күнделікті қолдануда ыңғайсыз, дөрекі сөздер өте көп 
болғандықтан сөздерді қысқарту, жеңілдету белең алды. Мысалы, 
кешке бізге қарай тартыл, құлаққа лапшаны ілме, жынды ән екен 
және т.б. Сленг, жаргон және аргоны бір-бірінен ажырата білуіміз 
керек. Сленгтің жаргон, аргодан негізгі айырмашығы қолданушы 
топтың жас ерекшелігі мен кәсіби біліктілігінен көрініс табады.

СӨЗ ӘДЕБІ
Сөз әдебі – адамдар арасындағы тілдік қарым-қатынастың, 

тілдесудің қоғамдық жұртшылық қабылдаған, ұлттық сипаты 
бар ережесі мен этикеті. Сөз әдебі амандасу, танысу, сұхбаттасу, 
ризашылық білдіру, құттықтау, жұбату, өтіну, тыңдаушының наза-
рын аудару, сыпайлық таныту, қоштасу, құрмет көрсету сияқты 
адамдардың өзара қарым-қатынасы кезінде айтылатын арнайы сөз-
дер мен тұрақты сөз орамдарынан көрінеді. Мысалы: амандасуға 
байланысты: күнде көріп жүргенде – амансыз ба? сәлеметсіз бе?; 
алыс жолдан келгенде: - ат-көлік аман ба? аман-есен келдің бе?; жасы 
үлкен адамға – ассалаумағалейкум!;салтанатты жағдайда көп шілікке 
– армысыздар, ағайын! т.б. деп айтылады. Үлкенге құр мет көрсету 
мәнінде айтылатын: Мұқа, Жәке, Ғабе; туыстық атау лар: сіңілім, 
қайным, қайнағам, келінжан, қарындас, жеңеше; ті лек мағынасыдағы: 
толық болсын! таудай бол! қырқар көбейсін! қайырлы болсын!, құтты 
болсын! т.б. – бәрі де сөз әдебінің үлгілері болып табылады. Сөз әдебі 
сыпайылық, әдептілік тәрбиесіне негіз деледі. 

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
СӨЗ  БАЙЛЫҒЫ
Сөз байлығы дегеніміз - әркімнің өз ана тілінің бар мүмкіндіктерін 

еркін пайдалана білуі. Сөздің байлығы туралы сөз болғанда екі жайды 
ескеру қажет болады: біріншіден, қай-қайсымыздың да ана тіліміздің 
байлығын игеріп, пайдалана білуіміздің маңыздылығы; екіншіден, 
сол байлықты игере отырып, өз тарапыңнан ана тілінің баюына 
үлес қосудың қажеттілігі туралы мәселе. Тілдің байлығын жақсы 
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игермей тұрып, оның даму барысына назар аудармай, тіл мәдениеті 
үшін күресу немесе тіл мәдениетін сақтау өте қиын. Адамның тіл 
арқылы қарым-қатынас жасау барысында сөз байлығы неғұрлым 
мол болса, ол соғұрлым ойын еркін, қиналмай және әсерлі жеткізе 
алады, тыңдарманын да, оқырманын да тарта біледі. Сөз байлығы – 
оралымды тілге қойылар талаптың бірі. Айтушының сөзі тыңдарман 
қауымға тартымды болуы үшін сөз байлығы жақсы, сөздік қоры мол 
болуы тиіс. Адамдар сөйлегенде бос қайталауларға бой алдырып, 
сөз жұтаңдығын танытады, тілдің коммуникациялық сапасын күрт 
төмендетіп жібереді. Әрбір айтылған сөздің салмақты болғаны жөн. 
Құр бос ауаға айтылған сөздің еш қадірі жоқ. Ол айтушының сөз 
байлығының төмендігін көрсетеді. Әдемі сөйлеуді, дұрыс сөйлеуді 
тіл мәдениетін үйрену арқылы жетілдіруге болады. Сөздік қорын 
молайту үшін кітапты көбірек оқу керек, аса көрнекті қаламгерлерден, 
тіл нақышы келісті сөз зергерлерінен үйрену керек. Сөздің аса 
мол кені көркем әдебиетте жинақталған. Мысалы, М.Әуезовтің 20 
томдық шығармаларында сөздің саны 30 мыңнан астам. Қара сөздің 
қас шебері М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясында 16983 сөз 
қолданған. Мұндай деректі өзге де әйгілі қаламгерле тілі жайындағы 
статистикалық деректермен салыстырсақ, цифр сыры ашыла түседі. 
А.С.Пушкин өз шығармаларында 21197, У. Шекспир 15000 сөз 
қолданған. «Абай жолы» эпопеясында 1 және 2 рет қолданылған сөз 
саны – 8698, Пушкин шығармаларында мұндай жиіліктегі сөздің саны 
– 9301, Мамин-Сибиряктың «Приваловтар миллионы» романында 
11283 сөз қолданыс бар. 1,2 рет қолданылатын сөз саны – 7312. Әрбір 
тіл сөзге бай. Сөздердің санын математикалық тұрғыдан санап, санын 
дәл айту мүмкін емес. Қазір ғалымдар тілдің сөздік қорын жуықтап 
айтады. Тіл байлығын олардың құрамында сөз саны емес, олардың 
қолданысы анықтайды.
   Н.Уәли, Ө.Қыдырбаев. Қазақ тілі: Сөз мәдениеті. 
   - Алматы, 2006.

СӨЗ  ДӘЛДІГІ
Сөз дәлдігі немесе айқындығы дегеніміз – сөздің шынайы өмірдегі 

заттар мен құбылыстардың  атауларына барынша дәлме-дәл келуі. 
Сөздің  дәлдігі, бір қарағанда, сөздің дұрыстығына ұқсас көрінеді. 
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Дегенмен, олардың арасындағы айырмашылықты білудің елеулі 
мәні бар. Айталық, бір адам екіншісінің қал-жағдайын сұрағанда, 
«жаман емес»  деген жауап алуы әбден мүмкін. Бұл жауап – сөз 
дұрыстығы тұрғысынан талапқа сай келеді, өйткені олар - әдеби тіл 
нормасына сәйкес айтылып тұр және дағдыда оны айтуға үйреніп 
қалғанбыз. Демек, жауап берушінің халінің жағымды екеніне көзіміз 
жетеді. Ал, сөздің нақтылығы талабынан келетін болсақ, бұл жауап 
қанағаттандырмайды, өйткені сол «жаман еместің» мағынасы көп: 
оған «орташа», «жақсы», тіпті «өте жақсы» деген ұғымдар да 
сияды. Объективті  баға беру ыңғайында әлгі «жаман еместің» не 
орташа,  не жақсы, не өте жақсы екендіктерінің беруін дәлелдесек, 
сөйлеу мәдениетіндегі дәлдікті, айқындықты пайдаланғанымыз 
болып шығады. А.Байтұрсынұлы: «Тіл дәлдігі деп ойлаған ұғымға 
сөз мағынасының сәйкес келуі айтылады. Ұғымға сөз дәл келу үшін 
сөздің мағынасын дұрыс айыра білу керек», - дей келіп мәндес сөз-
дердің тіл дәлдігін бұзатындығына мысалдар келтіреді. Ғалым: 
«Мәндес сөздер деп мағынасы жақын сөздер аталады. Мәселен: 
батырлық, ерлік, батылдық, өткірлік, өжеттік деген сияқты сөздер. 
Мұның бәрі жүректілікті көрсеткенмен әрқайсысының өз алдына өңі 
бар. Өңін танымай яки аңғармай бірін бірінің орнына айтса, лұғат 
дәлдігіне кемшілік келтіреді, - деп орынды ескерту жасайды. Сөздің 
дәлдігі ұғымына оның қисындылығы да енеді. Логикалық деп ойдың 
қайшылыққа ұрынбауын айтамыз. Бұл сапа ойлауға қатысты бола 
отырып, тілдік категориялармен тығыз байланысты болып келеді. 
Сөз арқылы қарым-қатынас жасағанда, формальдық логиканың заң-
дарының сақталуы талап етіледі. Ал мұндай қателер көп реттерде 
ауызекі сөйлеу тілінде кездеседі. Жазба тілде де логикалық қателердің 
ұшырасып отыратыны бар. Ол қателіктердің орын алуының бір себебі 
логикалық екпінді қай сөзге немесе қай сөз тіркесіне түсіп тұрғанына 
тиісінше мән бермеушіліктен болып жатады.

СӨЗ ДҰРЫСТЫҒЫ
Сөздің дұрыс айтылуы деп әр сөздің, әр сөйлемнің дұрыс күйінде 

жұмсалуын айтады. Қазіргі қазақ тіл білімінде бұл саланы орфоэпия 
деп атайды. А.Байтұрсынұлының айтуынша, бұл саланың келесідей 
нысандары бар:  
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1. Сөздердің тұлғасын, мағынасын өзгертетін түрлі жалғау, жұрнақ, 
жалғаулық сияқты нәрселерді біліп, әрқайсысын өз орнына тұтыну.

2. Сөйлем ішіндегі сөзді дұрыс септеп, дұрыс көптеп, дұрыс 
ымыраластыру.

3. Сөйлемдерді бір-біріне дұрыс орайластырып, дұрыс құрмалас-
тырып, дұрыс орындастыру. 

А.Байтұрсынұлы. Әдебиет танытқыш. – Алматы, 2003. 
СӨЙЛЕУ  АНЫҚТЫҒЫ 
Сөйлеу анықтығы – айтылған ойдың  қисындылығы, анықтығы, 

дәлдігі мен бірізділігі. Нақтырақ айтқанда, оның қабылдау мүмкін-
дігіне қатысы негізінде белгіленетін сөйлеудің сипаты. Сөйлеу 
анықтығы сөйлеудің коммуникативті сапаларының бірі болып 
табылады. Адресат ешбір қиындықсыз адресанттың ойын қабылдай 
алса, онда сөйлем анық деп айтуға болады. Алайда адресат ойды 
бірнеше себептерге байланысты қабылдай алмауы мүмкін. Мұндай 
себептердің біріне лексикалық себеп жатады. Мәтінде адресатқа 
таныс емес терминдердің кездесуі оның ойды қабылдауына кедергі 
келтіреді. Сонымен қатар жергілікті тіл ерекшеліктерін, жаргон, 
арго сөздерді қолдану сөйлеу анықтығына нұқсан келтіреді. Сөйлеу 
анықтығының бұзылуына сөйлемнің аса күрделі құрылуы, бір 
синонимдік қатарға жататын сөздерді орынсыз пайдалану, сөйлем 
мүшелерінің орын тәртібінің сақталмауы, ауызша сөйлеуде логикалық 
екпіннің дұрыс түспеуі, ал жазбаша сөйлеуде тыныс белгілердің 
дұрыс қойылмауы да жатады. А.Байтұрсынұлы: «Айтылған лебіз 
ашық мағыналы, түсінуге жеңіл, көңілді күдіктендірмейтін болса, 
тіл анықтығы дегеніміз сол болады. Лебіз ашық мағыналы болу 
үшін айтушы айтатын нәрсесін анық атайды да, көмескі танитын 
нәрсесін көмескі, күңгірт айтады. Сондықтан біреудің айтқан 
сөзін анық түсінеміз де, біреудің сөзін анық түсінбей, жорамалдап, 
жорып, ұйғарып қана қоямыз, - дей келіп, - лебіз анық болуына 
лебіз мағынасы екі ұшты ұғарлық болып айтылғанда, сөйлемдер 
шұбалыңқы айтылып, сөйлемдердің құралу, құрмаласу, сабақтасулары 
шатақ түрде болса, әйтпесе тыныстар орнына қойылмаса, сөздер өз 
мағынасында жұмсалмай, басқа мағынада жұмсалғанда, меңзеу, 
өрескел болса кемшілік келмек» - деп себебін түсіндіреді. Ғалым 
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ойын: «Жаман қатын алсаңыз, Төркініне бере алмай, Төсегіне жата 
алмай, Тең құрбысы келгенде, Жөнді жауап айта алмай, Жалғанда 
қор болады. Мұнда «жалғанда қор болады» дегенді екі түрлі ұғуға 
болады: «Төркініне бере алмай, төсегіне жата алмай» байы «қор 
болады» деп те ұғуға болады. «Тең құрбысы келгенде, жөнді жауап 
айта алмай» қатыны «қор болады» деп те ұғуға болады» - деген 
мысалмен бекітеді. Сөйлеу анықтығы – автордың жазған мәтіні 
оқырман үшін қаншалықты түсінікті болатындығының көрсеткіші. 
Авторлық қолданыста бір ғана мағынасы бар қабылдауға қарапайым 
сөздерді қолдану сөйлеу анықтығын қамтамасыз етсе, қос мағыналы 
сөздер мен тіркестері сөйлеу анықтығына кері әсерін тигізеді. Көп 
ретте, автордың қос мағыналы сөзді пайдаланғандығынан оқырман 
айтылған ойды түсінбей жатады. Ал тіл анықтығына сөйлеушінің тіл 
дыбыстарын дұрыс айтпауы, сөздің соңғы буындарды жұтып қоюы 
басқа да тіл мүкістігі жатады. Қараңыз: тіл анықтығы. 

СӨЙЛЕУ ЛЕКСИКАСЫ 
Сөйлеу тілі лексикасы - стиль түрлерінің бәрінде емес, кейбірінде 

ғана қолданылатын,  өзінің стильдік бояуына байланысты көбіне 
сөйлеу стиліне тән болып келетін сөздер. Адамдардың күнделікті 
қарым-қатынасында, қызмет бабында (баяндамада, дәрісте, неше 
алуан сұрақ-жауапта, жарыс сөзде, басқа да ретте) стильдік бояуы 
әртүрлі сөздер жалпы айтылады. Бірақ оның бәрі сөйлеу тілі 
лексикасына жатпайды. Кез келген тілде ғылыми стильде, ресми-
кеңсе стилінде негізінен қолданылмайтын, тіпті көркем әдебиет пен 
публицистикалық стильдердің өзінде де аса көп кездеспейтін, қайта 
бұларға қарағанда сөйлеу стилінде жиірек айтылатын белгілі бір 
сөздер тобы болады. Сөйлеу тілі лексикасы міне осындай сөздерді 
қамтиды. Сөйлеу тілі лексикасына қолданылу аясына байланысты 
қарапайым сөздер, табу, эвфемизмдер, диалектизмдер мен кәсіби 
сөздер жатады. Сөйлеу тілі лексикасы  ауызша қолданылғандықтан, 
кітаби (жазба) лексикамен салыстырмалы түрде қарастырылады. 
Сөйлеу тілі лексикасы әдеби тіл нормасында да, әдеби тіл нормасынан 
тыс қалыпта да емін-еркін қолданыла береді.

А.Айғабылұлы. Қазақ тілінің лексикологиясы. - Алматы, 2013.
СӨЗ МӘДЕНИЕТІ
Сөз мәдениеті ұғымы 1) тілдік норма; 2) этикалық норма; 3) комму-
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никативтік норма деп аталатын норманың үш типін қамтиды. Тілдік 
қарым-қатынастың белгілі бір жағдаятына қарай, сөз саптау этикасын 
сақтай отырып, коммуникативтік мақсатқа тиімді түрде жетуді қам-
тамасыз етуге мүмкіндік беретіндей тілдік құралдарды талғау, сара-
лау, олардың басын қосып, біріктіруде әдеби тілдің ауызша және 
жазбаша нормалары негіз болады.

1. Тілдік нормалар: орфоэпиялық норма, орфографиялық норма, 
лексика-фразеологиялық норма, грамматикалық (сөзжасамдық, мор-
фо логиялық, синтаксистік) нормалар. Сөйлеу тілінің әдеби тілдің 
құрамына кіретін бөлігі болады. Сөйлеу тілінің кодификацияланған 
нор малардан бөлек, өзіне тән нормасы бар: саған бірдеңелерді 
ала кеп едім тәрізді қолданыстар жазба тіл мәтіндеріне жат болып 
есептеледі. Бірақ сөйлеу тілі үшін норма деп танылады. Сондай-ақ 
Қазақстанның экономикасы тұрақты дамуда десек, сөйлеу тілі 
мәтініне жат, сөйлеу тілінің нормасы емес.

2. Этикалық норма. Сөз этикасының нормасына а) моральдық 
принциптерге, мәдени-ұлттық дәстүрге негізделген тілдесу норма-
лары мен ә) сөз этикетінің нормалары жатады. Сөз этикасы, сөз 
этикеті белгілі бір жағдаятта тілдесудің, сөз саптаудың тәрті-
біне тән ережелерді сақтауды талап етеді. Сөз мәдениетінің эти-
калық компоненттері негізінен сөз актісінде, яғни өтіну, сұрау, 
ризалық білдіру, сәлемдесу, құттықтау, қоштасу, т.б. тәрізді белгі-
лі бір мақсатқа көздеп айтылған сөз әрекетінде көрінеді. Сөз акті сі 
қоғамда қабылданған, лингвистикалық емес факторлармен байла-
нысты ерекше ережелер бойынша жүзеге асады. Ол сөз актісіне 
қаты сушылардың жасы, жынысы, олардың арасындағы қарым-қа-
тынастың ресми, бейресми түрімен байланысты. Егер сәлеметсіз бе, 
амансыз ба, аман-есенсіз бе, сау болыңыз, т.б. жағдай таңдамайтын 
бейтарап реңкте болса, сәлем бердік, хал-ахуал қалай дегендерді, жасы 
қатарлас коммуникаторлар арасында болмаса, кез келген жағдайда 
қолдана беруге болмайды. Сондай-ақ  кітапты әперіңізші дегенмен 
кітапқа қол жалғап жіберіңізші деген өтініштің сыпайылық реңкі 
бірдей емес. Қоғамда қалыптасқан этикалық норма бойынша, 
қандай жағдайда болмасын, бейпіл сөз айтуға үзілді-кесілді тыйым 
салынады. Біреуге дауыс көтеріп айғайлау, зіркілдеу, т.б. жағымсыз 
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реңктегі интонациялық құралдардың қолданылуы сөз мәдениеті үшін 
теріс әрекеттер деп бағаланады.

3. Коммуникативтік нормалар. Сөз мәдениеті ұғымының комму-
ни кативтік компонентіне қатысты нормаларға ең алдымен тілдің 
функционалдық ерекшеліктеріне тән нормалар мен қарым-қаты нас-
тың прагматикасына тән нормалар жатады. Тілдік нормада комму-
никативтік компонент сөз мәдениетін айқындауда ерекше орын алады. 
Қарым-қатынастың нәтижелі болуы коммуникативтік компонентпен 
тығыз байланысты. Мысалы, тілдік норманы сақтағанмен, этикет 
тәртібі бұзылмағанмен тыңдаушыны// оқырманды ескермей, көңіл-
дегідей мәтін құрастыру мүмкін емес. Мұның өзі сөз мәде ниетінің 
коммуникативтік жағын мықтап ескеруді қажет етеді. Бұл ретте тілдің 
функционалдық тармақтарға тән ерекшеліктері мен қарым-қатынас 
прагматикасының шарттарымен санасудың керек екенін байқатады.

Тілдің әрбір функционалдық тармақтарының өзді-өзіне тән сипа-
ты бар. Мысалы, тілдік тұлға ғылыми дискурста көбіне “ұғым дар-
мен” (терминдермен) жұмыс істесе, ал ресми дискурста оған дайын 
штамптар, дайын формулалармен жұмыс істеуіне тура келеді. Ал 
сондағы дайын сөз үлгілерін, штамптарды сөйлеу тілінде, көркем 
дискурста, уәжсіз қолдану сөйлеушінің // жазушының функ цио-
налдық тармақтардың ерекшелігін ойдағыдай меңгермегенін көр-
сетеді. Сөйлеу тілінде функционалдық тармақтар болмайды. Сөз 
мәде ниеті төмендеу адам кез келген коммуникативтік жағдаятта, 
ресми, бейресми қатынаста бір ғана сөйлеу тілінің нормасымен 
сөй лей береді, қарым-қатынас жағдаятының парқын ажырата 
бермейді. Коммуникативтік жағдаят, тілдік емес факторлар – сөз 
тал ғауға, олардың басын құрап, сөз саптауға тікелей әсер ететін аса 
маңызды шарттылық. Мысалы, Алматыда жаңбыр нормадан ар тық 
жауды (ресми), Алматыда жаңбыр шелектеп құйды (сөйлеу), Ал-
ма  тыда жаңбыр қатты жауды (бейтарап) дегендердің айыр масы 
коммуникативтік жағдаятпен, яғни “қандай жағдайда”, “қандай мақсат-
та”, “кімге” деген тілдік емес сыртқы шарттылықпен байланысты.
   Н.Уәли. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері. 
   – Алматы, 2007.
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СӨЗ МӘНЕРЛІЛІГІ 
Мәнерлілік сөздің эмоционалдық және экспрессивтік қасиеттеріне, 

екінші сөзбен айтқанда, сөздің стилистикалық бояуына тікелей 
байланысты. Сөздің мәнерлілігі дегеніміз - сөйлеушінің немесе 
жазушының тыңдарманын немесе оқырманын қызықтыра білуі, 
сөзін ұғындыра алу қабілеті (М.Балақаев, М.Серғалиев). Мұндай 
жағымды қасиет көпшілік алдында лекция оқитын оқушылардың, 
баяндамашылардың, жазушының, қоғам қайраткерлерінің сөздерінде, 
баспасөз беттеріндегі материалдарда міндетті түрде болуы керек. 
Классиктер мен көрнекті жазушылардың шығармаларын оқығанда 
эстетикалық ләззат алуымыздың бір себебі сөз мәнерлігін авторлардың 
қисынды пайдалануында жатыр. Сөздің мәнерлігінің бірнеше шарты 
бар. Олар: 

1) ойлаудың дербестігі, сөздің мәнерлігі кімге бағытталып, арна-
лып тұрғанына назар аудару; 

2) тілдегі функционалдық стильдерді бір-бірінен ажырата білу; 
3) тілдік дағдыларды қолдануда өзін-өзі жаттықтыру; 
4) мәнерлілікті сақтау үшін психологиялық қажетті жағдайларды жасау.
Осы шарттар орындалғанда ойды барынша шешен жеткізудің 

мүмкіндігі туады. Сөздің мәнерлі болуы көп жағдайда ойлауға және 
сол ойлаудың өзіндік ерекшелігіне байланысты. Сөйлеуші алдын ала 
не жайында сөйлемек екенін және кімдерге арнап сөйлейтінін мұқият 
ойластыруы қажет және мәтін де соған лайықты құрастырылады. 
Сол сияқты дайын мәтінді оқып шығу немесе алдын ала жаттап 
алған мәтінді қайталап берумен тілдің мәнерлігіне қол жеткізу 
қиын. Тілдегі мәнерлікті сақтау үшін функционалдық стильдердің 
ерекшеліктерін есте ұстау өте қажет, өйткені әр стильде мәнерлілікті 
тудырудың тәсілдері әртүрлі. Сөзінің мәнерлі болуын мақсат еткен 
әр адам көркем, саяси әдебиетті, баспасөз материалдарын үзбей 
оқып, радио және телехабарларды үздіксіз тыңдап отырмағы ләзім. 
Мәнерлікті сақтау үшін автордың психологиялық жай-күйі қалыпты 
- салмақты немесе біршама көтеріңкі болғаны жөн. Сөздің тартымды 
шығуы үшін психологиялық жай-күйдің атқарар қызметі аз емес. 
Мәнерліктің соңғы шарты бойынша сөйлеушінің немесе жазушының 
өз мүмкіндігі ескерілуі керек, яғни көп алдында сөйлейтін немесе 
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көпшілікке арнап жазатын адамның өзінің мәнерлігін түсініп 
бағалайтын қасиеті болуы керек.
          М.Балақаев, Е.Жанпейісов, М.Томанов,  М.Манасбаев. 
          Қазақ тілінің стилистикасы. Оқулық. – Алматы, 2005.
          М.Балақаев, М.Серғалиев. Қазақ тілінің мәдениеті. 
                                  Оқулық. – Алматы, 2006.

СӨЗ САЗЫ 
Сөз сазы дегеніміз – сөйлеу (үстінде) актісінде сөздердің дұрыс 

айтылып, құлаққа жағымды естілуі. Ал сөздерді дұрыс айту дегеніміз 
тілдің табиғи дыбыс заңдылықтарын сақтау болып табылады. Демек, 
сөз сазы деп отырғанымыз тіл білімінің орфоэпиялық заңдылықтарына 
сәйкес келеді. Мысалы: жазба тілде қазір деп жазсақ, ауызекі сөйлеу 
тілінде кәзір формасында қолдану қажет. Сонымен қатар тіліміздегі 
сиыр сөзін сыйыр деп дыбыстау да орфоэпиялық заңдылыққа жатады.  
        Р.Сыздық. Тілдік норма және оның қалыптануы. 
        – Алматы, 2014. 

СӨЗ ТАЛҒАУ
Сөз талғау – сөйлеушінің тіл мәдениетінің деңгейін, әдеби нор-

маларды қолдана білу қасиетін аңғартатын көрсеткіштердің бірі. 
Сөйлеуші немесе жазушының сөйлеу барысындағы сөз талғауына 
қарап оның ана тілін қаншалықты дәрежеде меңгергенін байқауға 
болады. А.Байтұрсынұлы «Шығарма тілі екі түрлі болады. Оның 
бірі - ақын тілі деп, екіншісі - әшейін тіл деп аталады. Бұл екі 
тілдің арасындағы айырмасы мынау: әншейін тіл көбінесе сөздің 
дұрыстығын, анықтығын, тазалығын, дәлдігін талғаса, ақын тілі 
осыларға қоса көрнекі, әуезді болу жағын да талғайды, - деген 
болатын.  Ауызша немесе жазбаша сөйлеу барысында дұрыс сөз 
талғау үшін автор әдеби және бейәдеби нормаларды жақсы білуі тиіс. 
Сөз талғау барысында автор өзінің қолданысқа алғалы отырған сөзінің 
дұрыстығын, әдеби нормаға сай немесе сай емес екендігін ескеруі 
керек. Сөз талғауда сөздің тазалығына, білдіретін мағынасының 
анықтығы мен дәлдігіне мән берумен бірге, тілдің көрнекілігіне де 
баса назар аударғаны жөн. Автордың сөз талғау мәнерінен оның 
өзіндік стилі айқын аңғарылады. Қаламгердің стилі деген ұғымның 
негізінде нақты қаламгерге тән идея, тақырып, мінез, сюжет және тіл 
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сияқты шығармашылық ерекшеліктердің ұқсастығы, біртектестігі 
мен бірлігі жатыр. Қаламгердің өзіндік стилін анықтау үшін оның 
қолданысында әлем, тұрмыстық және тарихи оқиғалар, абстрактылы 
шындық пен ақиқат, адамның адами-психологиялық әлемі  қалай 
көрініс тауып, қалай бағаланатынын зерделеген жөн. Сөз талғау 
мәселесі функционалды стиль ұғымымен де тікелей байланысты. 
Сөйлеуші немесе жазушы стильдің қай түрін таңдағанына сәйкес 
сөздерді талғайды. Мәселен, шығарма немесе эссе жазу міндеттелген 
болса, басқа стильдерге қарағанда әдеби стильді қолданған дұрыс. 
Ал ресми іс-қағаздар стилінде сын есімдер мен көріктеу құралдарын 
қолдану адресанттың тіл мәдениетінің жоғарылығын таныта алмайды. 
Керісінше, стильдің бұл түрінде сөздің дәлдігі мен анықтығына баса 
назар аударған жөн. 

СӨЗДІҢ ҚИСЫНДЫЛЫҒЫ
Сөздің қисындылығы деп жеке сөздің, сөз тіркестердің грамма-

тикалық тұлғаларының өз орнында қолданылуын және лексикалық 
мағынаның орынды жұмсалуын айтады. Сөздің қисындылығын 
функ циональдық  стильдерден бөлек қарауға болмайды. Әсіресе, 
функ ционалдық стильдерде сөздердің қалай жұмсалу керектігі білі-
ніп тұрады. Мәселен, ауызекі сөйлеуде ресми стильдегі сияқты 
стандарт тілмен қарым-қатынас жасау күлкі туғызар еді. Сатиралық 
немесе юморлық мақсатта олай етудің де керектігі болар, бірақ 
тура мағынасындағы сөздің пайдаланылу табиғатына қарағанда, 
әр стильдің өзіне лайық синтаксистік құрылымының болғаны жөн. 
Сондай-ақ, ісқағаздарын толтыру кезінде көркем әдебиет тіліндегідей 
сөздің стилистикалық бояуын қолданудың еш қисыны болмайды.
           М.Балақаев, Е.Жанпейісов, М.Томанов, М.Манасбаев. 
             Қазақ тілінің стилистикасы. Оқулық. – Алматы, 2005.
           М.Балақаев, М.Серғалиев. Қазақ тілінің мәдениеті.  
                       Оқулық. – Алматы, 2006.

СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ
Сөйлеу мәдениеті – ауызша сөйлеудің жалпы тіл мәдениетіне 

қойылатын талаптарымен қатар, өзіне тән нормаларды сақтауы 
болып табылады. Р.Сыздықтың пікірінше, бұл нормаларға сөйлеу 
үстінде сөздерді дұрыс дыбыстау, сөздің сазын келтіріп айту тәртібі 
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жатады. Сөйлеу мәдениеті кез-келген мамандық иелерінің, әсіресе 
кәсіпкерлердің, заңгерлердің, дикторлардың, журналистердің, саясат-
шылардың кәсіби деңгейінің ең маңызды көрсеткіші. Сөз мәдениеті, 
сөйлеу шеберлігі тілдік, сөйлеу қатынастары үрдісінде маңызды рөл 
атқарады. Адамның қалай сөйлегеніне қарап, оның рухани және 
парасаттылық өрісін, ішкі мәдениетінің дәрежесін анықтауға болады. 
Сөйлеу мәдениеті – ауызша және жазба әдеби тілдің қалыптарын 
(сөздерді дыбыстап айту, екпін, сөз қолдану, грамматика, стилистика 
ережелерін) меңгеру және тілдің мәнерлеу құралдарын қатынастың 
әртүрлі жағдайларында олардың мақсаттары мен жағдаяттарына 
сәйкес қолдану біліктілігі. Сөз сөйлеу мәдениеті деп біз сөздерді 
сөйлеудің дұрыстығын, қатынастық лайықтылығын, дәлдігін, ойға 
қонымдылығын, анықтығы мен түсініктілігін, тазалығын, мәнер-
лілігін, әртүрлілігін, естілуге жағымдылығы мен орындылығын айта мыз.

СӨЙЛЕУ НОРМАСЫ 
Сөйлеу нормасы – тілдің қандай ортада қолданылатынына және 

сөйлеушінің ой-ниеті мен әлеуметтік ахуалына қарай анықталатын 
сөйлеу үлгісі. Әдеби тілдің негізгі белгісі – оның ауызша да, жазбаша 
да түрлеріне тән нормалығы. Норма – тіл элементтерінің (сөздердің, 
сөз тіркестерінің, сөйлемдердің) біркелкі, үлгілі, жалпыға бірдей 
қолданылуы, сөздік құралдардың пайдаланылу ерекшеліктері. Әдеби 
тіл нормаларының төмендегідей ерекшеліктері бар: салыстырмалы 
тұрақтылығы, таралымы, жалпылама қолданылуы, жалпыға бірдей 
міндеттілігі. Тіл нормалары ғалымдар ойдан шығарған мәселе емес. 
Олар тілде өтіп жатқан заңды процестер мен құбылыстарды бейне-
лейді және сөйлеу тәжірибесінде қолдау табады. Тілдік нормалардың 
негізгі көздері – классик және қазіргі заманғы жазушылардың 
шығармалары, бұқаралық ақпарат құралдары, тілші - ғалымдардың 
ғылыми  зерттеулері. Тілдік нормалар – тарихи құбылыс. Олар қоғам-
да болып жатқан құбылыстардың әсерінен өзгеріске ұшырап отырады. 
Норма нұсқалары қазіргі заманғы түрлі бағыттағы әдеби тіл сөздіктерінде 
көрініс табады. Нормалаудың үш дәрежесі бар: І дәрежедегі норма – 
қатал, нұсқаларды мойындамайды; ІІ дәрежедегі норма – бейтарап, 
тең мағыналы нұсқаларды қолдануға болады. ІІІ дәрежелі норма – 
жылжымалы, қарапайым және ескірген нұсқаларды да пайдалануға 
рұқсат етеді. Қоғамның дамуы, өмірдің әлеуметтік қалпының 
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өзгеруі, жаңа дәстүрлердің пайда болуы, адамдар арасындағы байла-
ныстардың дамып-жетілуі, әдебиет пен көркем өнердің өсуі сөйлеу 
нормаларының жаңаруына алып келеді. 

Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы, 2005. 
СӨЙЛЕУ ТІЛІ
Сөйлеу тілі – күнделікті қарым-қатынаста пайдаланатын әдеби 

тілдің бір түрі. Сөйлеу тілі белгілі бір жағдайда ауызба-ауыз тікелей 
жалғанатын қатынас тілі болғандықтан, ол сөйлеудің ауызша 
формасымен тығыз байланысты болады. Ал ауызша сөйлеуде еркіндік 
басым келеді, яғни үйреншікті жағдайда адамдар емін-еркін сөйлейді. 
Сондықтан онда сөйлеу тақырыбына сай күнделікті тұрмыста 
жиі жұмсалатын дағдылы сөздер мен сөз тіркестері қолданылады. 
Сонымен бірге сөйлеу тілі жазбаша түрде де қолданылады деген 
пікір бар (жекелеген адамдардың хат жазысу, күнделік жүргізу 
т. б.). Сөйлеу тілі мен кітаби тіл арасындағы айырмашылықтар 
көптеген экстралингвистикалық факторлар (бейресми жағдайда, 
дайындықсыз өтуі, сөйлеуші және тыңдаушы жақтардың болуы т. б.) 
әсерінен туындайды. Өмірдің барлық саласында сөйлеу тілі кеңінен 
пайдаланылады, бірақ қарым-қатынас жағдаятына байланысты 
оның атқаратын қызметі және тілдік құралдардың пайдаланылуы 
біртекті болып келмейді. Сондықтан сөйлеу мәнері де түрліше 
болады. Сонымен бірге сөйлеу тілінде интонация, сөз екпіні, ым, 
дене қимылы үлкен қызмет атқарады. Ым мен дене қимылы сөйлеу 
үстінде белгілі бір нәрсенің көлемін, түрін т. б. бейнелеуді (мысалы, 
ұзындығы мынандай - дене қимылы - сала құлаш жылан көрдім), 
құптау, мақұлдауды (бас изеу), шақыруды (қол бұлғау), қорқытуды 
(жұдырығын түю, қабағын түю) т. б. білдіре алады. Кітаби тіл 
секілді, сөйлеу тілінің қалыптасқан нормалары бар. Оның өзіндік 
ерекшеліктері тілдің барлық деңгейінде көрінеді. Дыбыс жүйесінде, 
мысалы, бір дыбыстың орнына басқа бір дыбыстың айтылуы (анаң 
қара), дыбыстарды түсіріп айту, (кеп-келіп, босын-болсын), дыбыстың 
созыңқылығы (ке-ре-мет!) т.б., морфологияда кейбір морфемалардың 
түсіріліп айтылуы (барам-барамын, барад-барады), синтаксисте 
сөздердің орын тәртібінің еркін болатындығы (Іштеме шығар ма екен 
осы көптен!) т.б. сөйлеу тіліне тән белгілерді кездестіруге болады.

Қазақ тілі. Энциклопедия. Алматы, 1998. 
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СӨЙЛЕУ ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКАСЫ
Лексиканың белгілі бір тобы өзінің стильдік бояуына байланысты 

көбінесе сөйлеу стиліне тән болып келеді де, сонда жиірек қолда-
нылады. Ондай сөздер сөйлеу тілі лексикасы деп аталады. Адамдардың 
күнделікті қарым-қатынасында, қызмет бабында (баяндамада, лек-
ция да, неше алуан сұрақ-жауапта, жарыс сөзде, басқа да ретте) 
стиль дік бояуы әртүрлі сөздердің қай-қайсысы да жалпы айтылады. 
Бірақ оның бәрі сөйлеу тілі лексикасына жатпайды. Тілде де ғылы-
ми стильде, ресми-кеңсе стилінде негізінен қолданылмайтын, тіп-
ті көркем әдебиет пен публицистикалық стильдердің өзінде көп 
кездеспейтін, қайта бұларға қарағанда сөйлеу стилінде жиірек 
айтылатын белгілі бір сөздер тобы болады. Сөйлеу тілі лексикасы 
осындай сөздерді қамтиды. Мұндай сөздердің сөйлеу тілі лексикасы 
деп аталуы да осы қолданылу аясына байланысты. Сөйлеу стиліне, 
яғни сөйлеу тілі лексикасына қарапайым сөздер, табу, эвфемизм, 
диалектизм, арго сөздер жатады.

СӨЙЛЕУ ЫРҒАҒЫ
Сөйлеу ырғағы – құрылымдық сипат беруші, мәтін құраушы әрі 

экспрессивті-эмоционалды қызмет атқарушы, ұқсас, үндес сөйлеу 
бірліктерінің үнемі қайталанып отыруы. Ол өлең, проза түріндегі 
көркем мәтіннің эстетикалық негізі болып табылады. Әсіресе, 
өлең мәтіндерінде айқын көрінеді, ал еркін диалог сөздерде азырақ 
байқалады. Сөйлеу ырғағының прозадағы бірлігі – синтагма, ал 
өлеңде – дыбыс, буын, өлең жолы, шумақ. Бұлардан тіл бірліктерінің 
иерархиялық (сатылы) жүйесі қалыптасады. 

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
СТИЛИСТИКАЛЫҚ ҚАТЕ
Стилистикалық қате – белгілі бір сөйлеу жағдайына сай 

келмейтін, стилистикалық нормадан ауытқудың салдарынан бола-
тын қате. Мұндай қателердің екі түрі бар. Олар лексикалық-
стилистикалық қателер және грамматикалық-стилистикалық қате-
лер. Байланыстырып сөйлеуде сөздің лексикалық ұғымын, оның 
ерек шелігі мен сан-салалы қызметін ескермей, әдеби норманы бұзу-
шылық – лексикалық-стилистикалық қате деп есептеледі. Қатенің 
бұл түрі сөз мағынасын жете түсінбеушіліктен (Көктемде жылқылар 



119

ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

құлыншақтайды); лексикалық синонимдер қорының тапшылығынан; 
синоним сөздердің мағыналық нәзік реңктерін айыр мау шылықтан; 
жергілікті тіл ерекшеліктері мен ауызекі тілдің лексикасындағы сөздерді 
орынсыз қолданудан, варваризмдерді ретсіз пайдаланудан, сөздердің 
тура мағынасын, контекстегі қосым ша мағыналарын, синонимдік, 
антонимдік т.б. ерекшеліктерін тіл дік заңдылықтарға сәйкес қолдана 
білмегендіктен туындайды. Грам матикалық-стилистикалық қателерге 
ойды білдіруде тілдік мате риалдар мен грамматикалық тәсілдерді 
дұрыс пайдалана білмеу, олардың стильдік ерекшелігі мен қызметін 
айқындамау жатады. Оның ішінде морфологиялық тұлғаларды дұрыс 
қолданбаудан және синтаксистік байланыстың бұзылуынан туындаған 
қателер жиі кездеседі. Тіліміздегі қосымшалардың жалпыға бірдей 
қалыптасқан заңы бар. Оларды кез келген сөзге жалғай беруге 
болмайды. Осы мәнді жете түсінбегендіктен жіберілген қателер 
стильдің қай түрінде де жиі кездеседі. Мәтіндегі ойдың ұзын-ырғасын 
сақтап, әрбір сөздің мәнін, стильдік бояуын ескермегендіктен, 
сөйлемдегі синтаксистік байланыстың бұзылуынан, сөздердің орын 
тәртібін сақтамаудан туындаған қателерді стилистикалық норма 
бұзушылық ретінде қабылдаймыз.

СТИЛИСТИКАЛЫҚ НОРМА
Стилистикалық  норма – тарихи тұрғыдан қалыптасқан, соны-

мен қатар даму заңдылықтарымен жалпы қабылданған тілдегі 
стилистикалық мүмкіндіктерді тарату жиынтығы. Стилистикалық 
норма экспрессивті-стилистикалық және функционалды-стилисти-
калық норма болып екіге бөлінеді. Тіл нормасы белгілі жүйелілік пен 
бірізділікке бағынса, стилистикалық норма жалпы тіл нормасының 
талаптарына бағынбайды. Стилистикалық норма жалпы тіл нор-
масының аясында жетіле отырып, кей жағдайда табиғи тілдік 
құрылым заңдылықтарының шеңберінен шығып кетеді. Мысалы, 
инверсия тәсілі синтаксистік нормадан ауытқу болып табылғанымен, 
шығарманың әсерлілігін арттыру үшін қолданылған тәсіл ретінде 
стилистикалық нормаға сай болып табылады. Стилистикалық – 
норманы қалыптастыруға негізінен стилистикалық категориялар 
мен стилистикалық каннотация көмектеседі. Стилистикалық норма 
тілдің көркемдік, сұлулық айшықтарын көрсету үшін қолданылатын 
тәсілдердің жиынтығы.    
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ТАВТОЛОГИЯ
Тавтология (грек. tautología; tautó – соның өзі, сол + lógos – сөз, 

ілім) - біртүбірлі сөздердің қайталана қолданылуы. Көркем әдебиетте 
тавтологияны көркемдеуіш, бейнелеуіш құралы ретінде пайдаланады. 
Мысал ретінде М.Мақатаевтың «Бақыт деген» атты өлеңінде «Бақыт-
сыз-ақ бақытты боп жүргенің», «Бақытың - мен, бақытым деп біл мені» 
атты жолдарында бақыт сөзі бірнеше рет қайталанған. Десек те, бұл 
қайталау өлең жолдарын одан әрі әрлеп, әсемдеп тұр. Көркем әдебиетте 
тавтология нормадан ауытқу болмайды, ал ғылыми, публицистикалық, 
ресми стильдерде бұндай қайталаулар норманы бұзады.

ТАРИХИ СӨЗ 
Қоғамның дамуымен көптеген ұғым ескіріп, соған сәйкес сөздер 

де актив лексика қатарынан қала бастайды. Бұндай сөздер негізінен 
тарихи оқиғаларға байланысты болып келеді. Мысалы, құл, бай, 
манап, шонжар, жалшы, күң, уәзір, хан. Бұл сөздер халқымыздың 
өткен өмір тарихын, қоғамдық құрылысын көрсетеді. Осындай 
сипат қа ие сөздерді тарихи сөздер деп атайды. Тарихи сөздер мағы-
наларына қарай бірнеше топқа бөлінеді: 1) Ел басқаруға бай ланысты 
тарихи сөздер: хан, патша, уәзір, би, қазы, старшын, сұлтан, болыс, 
жандарал, совнархоз; 2) Әдет-ғұрып, тұрмысқа бай ла нысты тарихи 
сөздер: бәйбіше, тоқал, қалыңмал, сырға салу, отқа салар, ат ұстатар, 
т.б. 3) Діни ұғымдарға байланысты тарихи сөздер: азан, підия, ишан, 
молда, қажы, қары, құдайы, тасаттық, т.б. 4) Құ рал, қару-жараққа 
байланысты тарихи сөздер: жерағаш, шақпақ, шақпақ тас, ашамай, 
садақ, адырна, алдаспан, айбалта, найза, т.б. 5) Киім-кешек, үй 
жиһаздарына байланысты тарихи сөздер: кимешек, жарғақ дамбал, 
шекпен, шапан, т.б. Тіл - тірі құбылыс. Сол себепті бүгін көнерген 
сөздердің қатарына жатқызып отырған сөздеріміз уақыт өте келе 
тілімізде белсенді қолданысқа ие болуы да мүмкін. Тарихи сөздер 
стильдің қай түрінде болмасын кездеседі. Негізінен қолданылатын 
жері көркем әдебиет пен ғылыми еңбектер.   

ТЕЛЕДИДАР ТІЛІ 
Теледидар тілі – технология мен сөйлеу шығармашылығының 

бірлігі. Теледидар тілі деп жоғары дамыған технологиялардың 
нәтижесінде техникалық өрнектеулер арқылы таралатын, көрер-
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мендерге арналған тілді айтамыз. Бүгінде бұқаралық ақпарат құ-
рал дары қоғамның аса маңызды бөлігіне айналуда. БАҚ ішінде 
анағұрлым көп сұранысқа, ауқымды қолданысқа теледидар ие 
болып отыр десек қателеспейміз. Қоғамдық пікірді жинақтауда, елді 
ақпараттандыруда, сондай-ақ адамдардың моральдық-эстетикалық 
құндылықтарын қалыптастыруда теледидардың алатын орны ерек-
ше. Осыдан келіп, теледидар тіліне бұқара халықтың тіл мәде-
ниетіне әсер ететін, жұртшылықтың тіл тазалығын тәрбиелейтін 
құрал ретінде қарау қажеттілігі туындайды. Бұқаралық ақпарат 
құралдарының міндеттерінің бірі – адамның, қоғам мен мемлекеттің 
ақпараттық қажеттілігін қамтамасыз ету. Радио немесе баспасөз 
құралдарына қарағанда теледидар ақпаратты мейлінше толық, 
жылдам, нақты және қызғылықты етіп бере алады. Жұртшылыққа 
экономикалық, саяси, мәдени ақпарат беруді көздейтін жаңалықтар 
сияқты хабарлардың тілі халыққа түсінікті болумен ғана шектелмей, 
ақпараттық үгіттеуден аулақ болуы да қажет. Бұл хабарларда 
ақпараттың мазмұнына сәйкес салалық терминдер қолданылғанымен, 
олардың мағынасы түсіндіріліп өтеді. Кез келген телехабар адамды 
мәдениеттілікке үйретеді. Көрермен хабарға қатысушылардың 
сөз саптауынан, сөйлеу мәнерінен, тіл тазалығынан өзіне қажетті 
білім мен білікті қабылдайды.  Қазіргі теледидар тілінде орыс тілді 
мәтіндерді калька тәсілімен тікелей аудару, сөз екпіні мен логикалық 
екпіннің дұрыс қойылмауы, орфоэпиялық заңдылықтарды сақтамау, 
мәнерлеп оқу заңдылықтарын сақтамау, бейәдеби сөздерді қолдану, 
әдеби нормаларды бұзу, көркемдегіш құралдарды орынсыз қолдану, 
сөз мағынасын түсінбей пайдалану салдарынан жіберілген қателер 
жиі кездеседі. Теледидар тілі адресатқа көру және есту арқылы 
жететіндіктен аса сауатты, таза, дәл болуға тиісті. Тележүргізуші 
әдеби тілді қолданумен ғана шектелмей, орфоэпиялық сауаттылығын 
да танытқаны жөн. Теледидар тілінде жүргізушінің тіл мәдениетіне, 
тіл тазалығына, сөйлеу дәлдігіне баса назар аударылады. 

ТЕҢЕУ 
Теңеу дегеніміз – заттың не құбылыстың ерекше белгілерін басқа 

затпен не құбылыспен салыстыра суреттеу. Мысалы: 
  Әсерлі таңғы ауадай
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  Мөлдір үнің,
  Сазына балқытады елді бүгін-

деген жолдардағы таңғы ауадай тіркесі теңеу болады, себебі ақын  
үнді таңғы ауаға теңеп тұр. Теңеудің жасалуының үш тәсілі бар. Ол:

1) -дай-дей, -тай-тей, -дайын-дейін, -тайын-тейін жұрнақтары 
арқылы (таулардың сілеміндей); 

2) -ша-ше жұрнағы арқылы (балаша қуанды);    
3) -нан-нен, - дан-ден, -тан-тен  шығыс септігі жалғауы арқылы 

(алтыннан соққан); 
4) сияқты, секілді, тәрізді, іспетті шылаулары арқылы (гүл секілді

қызарады, көктейді) жасалады.
ТІЛ АНЫҚТЫҒЫ
Тіл анықтығы – сөйлеушінің тілдің дыбысталу заңдылықтарын, 

орфоэпиялық нормаларды сақтауы. Сөйлеу анықтығында айтылған 
ойдың  қисындылығы, дәлдігі мен бірізділігіне мән берілсе, тіл анық-
тығында сөйлеушінің сөйлеу барысында дұрыс дыбыстауына, сөздің 
анық шығуына, дыбыстарды дәл әрі нақты етіп айтуына мән беріледі. 
Тіл анықтығының бұзылуы балалар арасында да, ересектер арасында 
да кездесіп жатады. Әсіресе, шаршы топ алдында дәріс оқитын 
лектор, теледидарда хабар жүргізуші диктор немесе әнші-жыршылар 
үшін тіл анықтығын сақтау аса маңызды. Тіл анықтығының бұзылуы 
бала жастан қалыптасады. Тіл анықтығының бұзылуына әлеуметтік-
психологиялық факторлар да, физиологиялық факторлар да әсер 
етеді. Әсіресе, фонетикалық бұзылулар – бір дыбысты немесе бір 
топ қа жататын дыбыстарды айта алмау (ызың, шұғыл, тіл ортасы, 
тіл алды дыбыстардың бұзылуы; дауыссыз дыбыстардың қатаң-
ұяң-үнді айтылуының бұзылуы, дыбыстарды дұрыс қабылдау 
қабілетінің бұзылуы) жиі кездеседі. Сонымен қатар шектеулі сөздік 
қор, жадағай фраза, фразадағы және сөйлемдегі сөздердің өзара 
қиыспауы, шылаулар мен жалғау – жұрнақтарының қате қолдануынан 
лексика-грамматикалық бұзылулар да туындап жатады. Сондай-ақ 
әуендік-екпіндік бұзылулар да тіл анықтығына нұқсан келтіреді. 
Дауыстың күші мен жоғарылығы, тембрінің бұзылуына қарай ақы-
рын, қарлығыңқы, тұншыға, анық емес, мәнерсіз, шырылдап, 
күмілжіңкі шыққан сөздер тіл анықтығын бұзып, тыңдаушының 
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ой ды түсінуіне кедергі келтіреді. Орыс тілді балалардың екі тілдің 
екпін қою заңдылығын шатастыруынан туындайтын қателіктер де 
тіл анықтығының бұзылуына әкеледі. Мидағы қозу процестерінің 
басымдығымен байланысты болатын қарқындық – ырғақтық бұзы-
лулар, яғни тұтығу немесе кекештік салдарынан да тіл анықтығы 
көмескіленеді. Қазіргі таңда баланың ауызекі сөйлеу тілінде жеті-
дем – жетідемін, баратырық – бара жатырмын, сәмбердік – 
сәлем бердік, барамшығар – баратын шығармын, болармын сияқты 
нормадан ауытқуларды да тіл анықтығының бұзылуы ретінде атап 
өтуге болады.  Ата-ананың баласымен дұрыс, нормаға сай тілмен 
қарым-қатынасқа түспеуі сауатсыз ұрпақтың өсуіне ықпалын тигізеді. 

ТІЛ КӨРНЕКТІЛІГІ
Сөздің дұрыс, таза, анық, дәл айтылуының үстінде талғау сөздің 

көрнекі болуын да керек қылады. Адамға дерексіз заттан гөрі 
деректі зат түсініктірек, жансыз заттың күйінен жанды заттың күйі 
танысырақ. Сондықтан адам сөйлегенде сөзі толық түсінікті болу 
үшін дерексіз заттарды деректі затша, бернесіз заттарды бернелі затша 
сипаттайды, жансыз затты жанды заттай ғамалдайды. Ақ көңіл, шолақ 
ақыл, арам ой деу, яки күн бүркіп тұр, найзағай ойнайды, су қайтты 
деу, я болмаса, қазанның құлағы, ошақтың бұты, үйдің төбесі деу 
дерексіз заттарды деректі затша, жансыз заттарды жанды затша, 
бернесіз заттарды бернелі затша қалыптау, ғамалдау, бернелеуден 
шығып, әдетті сөзге айналып кеткен. Мұндай сөздер жалғыз әдетті 
түрінде емес, әдейі де айтылады. Мәселен, Мағжанның «Толқын» 
деген өлеңінде, толқынның толқығанын бернелеп, түсінікті түрде 
көрсету үшін әдейі жанды нәрседей ғамалдап былай дейді: 

  Толқыннан толқын туады,
  Толқынды толқын қуады.
  Толқын мен толқын жарысады,
  Күңіренісіп кеңеспен,
  Бітпейтін бір егеспен. 
  Толқын мен толқын сырласып,
  Сырларын еппен ұрласып.
  Толқынға толқын еркелеп,
  Меруерт көбікке оранып.
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  Жыландай жүзге бұралып,
  Жарға жетер ентелеп. 
Осы сияқты өң берілген сөздер көрнекі тіл делінеді. Тіл көрнекі болу 

үшін дерексіз нәрсе деректі нәрседей, жансыз нәрсе жанды нәрседей 
суреттеліп, адамның сана-саңылауына келіп түсерлік дәре жеге жетуі 
керек. Қалыпты түріндегі сөз ондай дәрежеге жету үшін түрлі әдістер 
істеледі. Ол әдістер негізгі түріне қарай үш топқа бөлінеді: 

1. Көріктеу. 2. Меңзеу. 3. Әсерлеу. 
Айтушының сөзі әрқашан көрнекті, әсерлі болған жағдайда 

тыңдаушының толық назарында болады. Демек, жазба әдебиетте 
тіл көрнектілігі арқылы айтар ойды әсем жеткізуге болса, ал ауызша 
сөйлеуде тартымды (экспрессивтік бояуы бар) сөздер арқылы 
қызықты әңгіме құруға болады. Бұл адамның сөздік қоры мен тіл 
байлығына да тікелей байланысты.   

А.Байтұрсынұлы. Әдебиет танытқыш. – Алматы, 2003. 
ТІЛ ҚИСЫНЫ 
Тіл қисыны – нақты ойды бірізді, бір-біріне қайшылықсыз, дәлелді 

түрде жеткізу барысында көрінетін тілдің коммуникативті қасиеті. Тіл 
қисынына экстралингвистикалық және лингвистикалық факторлар 
әсер етеді. Экстралингвистикалық факторларға қисынды ойлай алу 
(жазба және ауызша тіл қисынын сақтау үшін ең алдымен ойлау 
қисыны қалыптасуы керек), формальды-логикалық заңдылықтарды 
сақтау жатса, лингвистикалық факторларға мазмұндау (хабарлау) 
қисынын меңгеру немесе сөйлеудің құрылымдық бірліктерінің 
мағыналық байланысы мен бірізділігін қамтамасыз ететін тілдік 
тәсілдерді білу жатады. Тіл қисыны туралы А.Байтұрсынұлы: «Тіл 
қисыны дегеніміз - асыл сөздің асыл болатын заңдарын, шарттарын 
танытатын ғылым. Лебіз ғылымының мақсаты – асыл сөздердің асыл 
болатын заңдарын білдіріп, түрлерін танытып, әдебиет жүзіндегі 
өнерпаздардың шығарған сөздерінің үлгі-өнегелерімен таныстырып, 
сөз ден шеберлер не жасағандығын, не жасауға болатындығын көр-
сету... Сөздің келісті болатын заңдарын, шарттарын біліп тізу – тіл 
қисыны деп аталады», - деген болатын. Тіл бірліктерінің лекси-
ка-семантикалық, морфологиялық және синтаксистік деңгейде 
сәй кес келуі - ойды қисынды жеткізудің алғышартының бірі. Тіл 
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қисы ны сөздің дұрыстығы және дәлдігімен тығыз байланысты, нақ-
тырақ айтқанда, тіл қисыны автордың сөздер мен сөз тіркестерін 
дұрыс қолдануынан, сөздердің орын тәртібін сақтауынан, сөйлем 
құрылымын күрделендіре бермей, мейлінше қарапайым да нақты 
етіп құруынан байқалады. Тіл қисыны да тіл дәлдігі сияқты сөйлеуді 
маз мұндық жағынан сипаттайды. Алайда екі ұғымның өзіндік 
ерек шеліктері де бар. Тіл дәлдігі деп қолданылып отырған сөз се-
мантикасының бейнеленіп отырған шындыққа дәл келуін айтамыз, 
яғни тіл дәлдігі сөз қолданысымен тікелей байланысты. Ал  тіл 
қисыны сөйлеудің құрылымдық қызметімен байланысты, нақтырақ 
айтқанда, сөйлемдегі тіл бірліктерінің кисын және дұрыс ойлау 
заңдылықтары тұрғысынан тіркесуін сипаттайды. 

ТІЛ МӘДЕНИЕТІ 
Тіл мәдениеті, ең алдымен, әдеби нормамен тікелей байланысты. 

Ол тілдік нормаларды, оның ішінде әдеби тіл нормаларын дұрыс 
сақтау әрекеті болып табылады. Тілдің көріктеу құралдарын, яғни 
стилистикалық заңдылықтарды дұрыс пайдалану да сөз мәдениетінің 
объектісіне жатады. Тіл мәдениеті дегеніміз – сөздерді дұрыс, 
орнымен қолдану (лексикалық), дұрыс құрастыру (синтаксистік), 
дұрыс қиюластыру (морфологиялық), дұрыс дыбыстау (орфоэ-
пиялық), сауатты жазу (орфографиялық), тілді әсерлі етіп жұмсау 
(лингвостилистикалық) нормаларын ұстану, орнықтыру, жетілдіру. 
«Тіл мәдениеті» ғылымтаным  саласын «ортология» деп те атады. 
Ортология – сөздің (тілдің) дұрыстығы туралы ілім. Тіл мәдениетінің 
атқаратын міндеттерінің бірі – қай қолданыс бұл күнде норма болып 
табылады, қайсысы – жоқ деген мәселелерді түбегейлі зерттеу. 
Өйткені тілдің мәдениетін танытатын шарт – тек жоғарыда салалап 
көрсетілген нормаларды ұстанып қана қою емес, ол нормалардың 
өздерінің дұрыстығын тап басып тану және қабылдау. Тілдік 
норманың өзі «дұрыс» деп бағалануы үшін ол тілдің құрылымдық 
заңдылықтарына сай келуі керек. 
   Р.Сыздық. Тілдік норма және оның қалыптануы. 
   – Алматы, 2014. 

ТІЛ ТАЗАЛЫҒЫ 
Тіл тазалығы – сөйлеушінің немесе жазушының әдеби тіл нормасын 
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сақтаумен бірге ана тілінің мүмкіндігін дұрыс пайдалана білуі. Тіл 
тазалығы дегенде ана тілдің сөзін басқа тілдің сөзімен орынсыз 
шұбарламауды, затты немесе белгілі бір құбылысты сипаттауда 
алдымен ана тіліміздің мүмкіндіктерін пайдалануды айтамыз. Басқа 
тілден енген сөзді тұтыну қажеттігі туындағанда оны тіліміздің ішкі 
заңдылықтарына сәйкестендіре қолдану да тіл тазалығын сақтаудың 
бір тәсілі болып табылады. Тіл тазалығын сақтау үшін жергілікті тіл 
ерекшеліктерін, кей көнерген сөздерді, бейәдеби сөздерді қолданудан 
қашқан дұрыс. А.Байтұрсынұлы ғасырдың басында: «Біз сияқты 
мәдениет жемісіне жаңа аузы тиген жұрт өз тілінде жоқ деп мәдени 
жұрттардың тіліндегі даяр сөздерді алғыштап, ана тілі мен жат тілдің 
сөздерін араластыра-араластыра ақырында ана тілінің қайда кеткенін 
білмей айрылып қалуы ықтимал. Сондықтан мәдени жұрттардың 
тіліндегі әдебиеттерін, ғылым кітаптарын қазақ тіліне аударғанда 
пән сөздерінің даярлығына қызықпай, ана тілімізден қарастырып 
сөз табуымыз керек. Сонда біздің әдебиетіміздің тілі таза болып, 
жоғарыда айтылған талғау салтының шарты орындалған болады», 
- деп қатаң ескерткен болатын. Сөйлеуші ойын жұртшылыққа 
жеткізу барысында әдеби нормаларды ұстануы керек. Соңғы уақытта 
«хабарымыз аяқталды» деген сөздің орнына «хабарымыз тәмам» 
деген говорды қолдану, сөйлемнің грамматикалық тәртібін бұза 
сөйлеу басқа да нормадан ауытқулар жиі кездесіп жатады. Жұртқа 
сіңіп, құлақтарына үйір болған, мағынасы халыққа түсінікті сөздерді 
жаңа сөздермен алмастыра қолдану әсіресе жастардың арасында 
жиі кездесіп жатады. Ана тіліндегі әдеби баламасы бола тұра, басқа 
тілдерден енген сөздерді ретсіз қолдану (варваризмдер), жергілікті 
мәні бар сөздерді (диалектілер мен говорлар) талғамсыз тұтыну, 
шағын топ өкілдеріне ғана тән сөз қолданыстарын (кәсіби сөздер, 
жаргондар, арго сөздер, сленгтер) пайдалану тілдің тазалығын 
бұзатын факторларға жатады. 

ТІЛДІК НОРМА
Тілдік норма дегеніміз «әдеби» деген ұғыммен тайталас айтылады. 

Әдеби тілге сіңіскен, әдеби тілде орныққан тіл байлықтары тілдік 
нормаға жатады. Тілдік нормадан тысқары құбылыстар, ауытқулар 
ауызекі сөйлеу тілінің ерекшеліктері болып есептеледі. Сондықтан 
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«әдеби тіл», «әдеби емес тіл» дегенді халық тілінің нормалану 
нысаналарына қарап айтамыз.             

М.Балақаев, М.Серғалиев. Қазақ тілінің мәдениеті. – Алматы, 2013.
ТІЛДІК НОРМАЛАНУ
Тілдік норма тілдің жүйесі мен құрылымына сүйенеді.  Тілдік 

жүйе дегеніміз – тілде бар үлгілердің,  қолданыс типтерінің белгілі 
бір тәртіппен келуі, ал тілдік құрылым-осы жүйенің іске  асқан 
материалдық мүмкіндіктері. Норма тілдің өзі ұсынған тәртіп, ал нор-
малану сол тәртіптерді тілдің өзінің қалыптастыруы. Тілдік норманың 
табиғаты екі түрлі: бірі – тілдің өзінде қалыптасқан нормалар, екіншісі 
– ереже бойынша ұсынылған нормалар. Мысалы,  қазақ тіліндегі 
септеу, жіктеу парадигмалары, сын есім шырайлары, етістіктің етіс 
тұлғалары, шақтық мағыналары тілдің өзінде ертеден қалыптасқан, 
әбден орныққан, жүйеге арналған заңдылықтар. Ал мен (пен, бен)  
шылауын қосымша  ретінде танытып, жетінші септік - көмектес 
септігінің көрсеткіші ретінде ұсынып, оны өзге септік жалғаулары 
сияқты қосып жазу нормасы – қолдан жасалған», яғни ережемен 
реттелген норма. Сөйтіп, тілдік норма дегеніміз – көпшіліктің  қатынас 
құралы ретіндегі тілдің қолданысында оның әлдеқайда орныққан, 
дәстүрлі құралдары, амал-тәсілдері, тәртіптері, норма тіл-тілдің 
қай-қайсысының да даму кезеңдерінің баршасына  тән құбылыс. 
Тілдік нормалар, тілдің өзі сияқты, тарихи-өзгермелі құбылыс. 
Тілдік норма деп тану үшін оған қойылатын шарттар болуы қажет: 
1. Норма сол тілдің табиғи,  құрылымдық өзіндік заңдылықтарына 
сәйкес болуы керек, яғни тілдің грамматикалық  құрылысының, сөз 
қолданысының, сөз жасамының, мағына құбылтуының,  сөз сазының 
табиғи заңдарына қайшы келмейтін тұлға тәсілдер норма болып 
саналады. Мысалы, адамның қызмет түрін, мамандығын, кәсібін 
білдіретін –шы жұрнағы тек қазақ тілінде емес, араб-парсы, орыс 
тілінен енген сөздерде де жаңа тұлға жасайды: әдебиетші, тарихшы, 
гипнозшы, парламентші, саботажшы, т.б. туынды сөздердің еркін 
жасалуына жалпы тілдік модель негіз болған. 2. Тілдің қатынас 
құралы ретінде қалың жұртшылықтың әрдайым қолданысында 
болатындығы, яғни әлеумет  дұрыс деп тауып, көпшілік болып әр-
дайым қолданып отыратын сөздер, грамматикалық тұлға-тәсілдер, 
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сауатты жазу, сөзді дұрыс дыбыстау үлгілері норма болып табылады. 
Бұрынғы дәуірлерде «қатын» сөздері норма болған болса, бұл 
күндері (оларды) оның мағынасы тұрпайы стиль элементіне ауысқан. 
Қазіргі қазақ әдеби тілінде оның орнына жаппай, кең қолданыстағы 
«әйел» сөзі жұмсалады. 3. Оның әлеуметтік қолдау табуы, яғни қа-
лың жұртшылықтың белгілі бір сөздің, тіркестің, грамматикалық 
тұлғаның, жаңадан жасалған не өзге тілдерден енген сөздердің осы 
мағынада қолданысы, осы тұлғада айтылуы дұрыс, сөздердің сөйлеу 
үстінде осылайша дыбысталуы жөн деп мақұлдауы. Белгілі бір 
тілдік жаңа норманың көпшілік дұрыс деп танып, жаппай қолданып 
кетулеріне ол норманың ережемен бекітіліп, хатқа тіркелуі бірден-бір 
рөл атқарады. Әсіресе, баспасөз беттерінде, радио мен теледидарда 
жиі қолданыстарды да көпшілік қауымның қабылдап кетуіне үлкен 
әсерін тигізді. Мысалы, оқырман, көрермен, тыңдарман немесе 
оқу лық, әдістемелік анықтамалық деген жаңа тұлғаларды қазіргі 
буын жасанды сөз деп танымайды. Тілдік норма тек жазба әдеби 
тілдің нысаны емес, диалектілік сөздердің де, тіпті қарапайым сөз 
қолданыстарының да нормасы болады. Демек, ауызекі сөйлеуде де 
белгілі бір нормаларға сүйенуіміз қажет. Бірақ тілдік норманың жазба 
және ауызекі қолданыстағы бөлінісі олардың түп-тамырымен өзгеше  
болатындығында емес, белгілі нормаларды қолдану  міндетті түрде 
болатын-болмайтындығында, сонымен бірге жазба әдеби тілдің 
нормалары кодификацияланады (хатталады, тұрақтандырылады), ал 
ауызекі  сөйлеу нормалары кодификацияланбайды, яғни онда еркіндік 
көп болады. 
       Р.Сыздық. Тілдік норма және оның қалыптануы. 
       – Алматы, 2014. 

ТІЛДІК ОРТА
Тілдік орта лингвоэкологиялық зерттеудің түпқазығы болып 

саналатын қоғам мүшелерінің тілдік санасының қалыптасуына ықпал 
ететін, тілдік жүйенің жай-күйі мен сол тілді қолданудың қоғамдық-
тілдік тәжірибесі, тілдің қоғамдағы болмысына, оның дамуы мен 
қызмет етуіне әсер ететін экономикалық, идеологиялық, мәдени, 
әлеуметтік-психологиялық, этнопсихологиялық факторлардың жиын-
тығы. Тіл – адамның тіршілік ортасы, белгілі бір қоғамдастықтың, 
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ұлттық ұжымның рухани тіршілік ортасы. Адамдардың да рухани 
дамуы ана тілі деп аталатын тілдік ортаның сау-саламаттылығына 
тікелей тәуелді. Тілдің толып жатқан мәселесін экологиялық 
тұрғыдан қарастырудың мәні айрықша. Тілді тұтынушының, яғни 
тілдік тұлғаның, тілдік субъектінің ана тіліне деген сүйіспеншілік 
сезімін, тілдің өткендегісі, бүгінгісі, болашағына деген жауапкершілік 
сезімін тәрбиелеуде де лингвоэкологияның міндетіне жатады. Қазақ 
тілі – қазақ халқының мәдени жадын, тарихи жадын жинақтаушы, 
сақтаушы, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуші, оларды қайта жаңғыртушы, 
ұрпақ пен ұрпақтың рухани дүниесін сабақтастырушы ретінде 
қазақтілділердің экологиялық рухани ортасы.
   Н.Уәли. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері. 
   – Алматы, 2007.

ТІЛДІК ТҰЛҒА
Тілдік тұлға мәселесі лингвоэкологиялық бағыттағы іргелі ұғым-

дардың бірі. Ана тілін тұтынушылардың әлеуметтік сипаты, олардың 
саны мен сапасы, әдеби тілдің ауызша, жазбаша түрлерін меңгеру 
деңгейінің жоғары болуы тілдік ортаның бекем болуына, дамуына 
қолайлы факторлардың бірі ретінде әсер етеді. Сөз мәдениеті – тілдік 
тұлғаның ұлттық әдеби тілді, оның функционалдық тармақтарын, 
әр тармақтың салаларын, әр саланың жанрларын өз харекетінде, 
өз тәжірибесінде қолдана білу дағдысы, білімі, біліктілігі тәрізді 
сапалардың жиынтығы туралы ғылыми пән. Тілдік тұлға тілде 
бейнеленген ақиқатты қолданып қоймайды, тіл арқылы ақиқаттың 
өзін рационалды, эмоционалды мақсатта қайта бейнелейді. Ол өз 
сана сында ақиқатты «тіркеуші» пассив субъекті емес, оны санада 
қайта жасаушы, модельдеуші қасиетке ие белсенді харекет иесі. 
Осымен байланысты тілдік тұлға тілдегі барды қолданумен бірге 
жаңа сөздерді, абстракті синтаксистік модельдерді де жасайды. 
Тілдік ортада мәдени - тілдік дәстүрдің, оның нормаларының қалып-
тасуына тілдік тұлға әсер етеді. Этнотілдік мәдени нормаларды 
ойлау харекетінде, сөз харекетінде қолданады, этнотілдік ұжымның 
әлеуметтік, психологиялық ерекшеліктерін игеріп, сөз қолданыста 
пайдаланады. Олар әдеби элитарлық топтың өкілдеріне жатады.
   Н.Уәли. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері. 
   – Алматы, 2007.
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ТІЛДІҢ КӨРКЕМДЕУІШ ҚҰРАЛДАРЫ
Тілдің көркемдеуіш құралдары көбіне көркем әдебиет стилінде 

қолданылады. Тілдегі көркемдеуіш құралдар қатарына теңеу мен 
эпитет, айшықтау және құбылтудың түрлері кіреді. Солардың ішінде 
автив қолданысқа ие болғаны – теңеу мен айқындау. Айшықтаудың 
түрлері шендестіру, қайталау, паралеллизм, риторикалық сұрақ-жауап, 
дауыс ырғағы болса, ал ауыстыру, кейіптеу, пернелеу, алмастыру, 
синекдоха, гипербола, литота, ирония, сарказм, перифраздар құбылту 
қатарына жатады.   

УЗУС 
Узус деп белгілі бір жағдайда тілдік бірліктердің қолданылуын 

айтады. Узус сөйлеу дағдылары мен белгілі бір қалыпқа түскен тілдік 
бірліктерді айқын көрсетеді. Тіл білімінде көбіне «узусқа қолданылып 
кеткен тілдік бірліктер» деген түсініктеме береді. Узустың қарама-
қарсысында окказионалдық бірліктер, яғни әдеттегі (нормадағы) 
мағынадан бөлек, тек сол контексте келтірілген мағынада жұмсалған 
сөздер тұрады. Узус пен окказионализмдер – оппозитивтік (қарама-
қарсы тұрған) дүниелер. Сірә, дұрыс қолданыстағы бірлікті (сөзді, 
тіркесті, сөйлемді) «узус» дейтін болсақ, оның «нормативтік бірлік» 
дегеннен қандай айырмасы болады? Сондықтан біз узус деп тілдік 
жүйеге қайшы келгенмен, тілдік дағдыға айналған қолданысты 
атағанды дұрыс деп санаймыз. Мысалы, қазақ тілінің  жүйесі 
бойынша ер (атқа салатын) деген зат есімнен етістік тудырғанда 
ерле болуы тиіс, бірақ қолданыста ертте  тұлғасы жиірек кездеседі, 
сол сияқты қозы сөзінен етістік қозылады деп жасалуы керек, бірақ 
қазақ тілінде қоздады түрі қолданылады. Бұл күнде туды-туылды 
деген жарыспа қатардың қолданыстары пікір таласын тудырып 
келеді. «Пәленше пәлен жылы туды» деп айтылып келген сөйлемді 
туылды деген жазу активтеніп барады. Егер тілдік жүйеге сәйкестікті 
қуаласақ, туылды тұлғасы дұрыс: туатын – ана, туылатын – бала. 
Туылу – ырықсыз етіс. Бірақ қолданыста туды тұлғасының орнығуы 
– узустық көрініс. Узустық тұлғаның тілден берік орын алғандығы 
сондай, ол туған-туысқан (туылған-туысқан деудің орнына), 
туған ағасы (бірге туылған ағасы емес), туған жері (туылған жері 
деудің орнына), туып-өсу (туылып-өсу емес) сияқты қолданыстарды 
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қалыптастырған.Узустық құбылыс мақал-мәтелдерде тіпті көбірек 
кездеседі. Мысалы, ішкен асын жерге қояды деген мәтелде мағыналық 
алогизм сезіледі, бұл мәтел «есі-дерті сонда болды, соншама 
қызықты» деген мағынаны береді, ондайда ішкен (ішіп болған) асты 
емес, енді ішейін деп отырған асын жерге қоюы (ұмытуы, ескермеуі) 
керек қой, бірақ мәтел дәл осы тұлғада (ішкен асын) қалыптасқан. Бұл 
да – узустық құбылыс. Тегінде, норма мен узусты айырып таныған 
жөн. Нормативтік бірліктер де – қолданылып кеткендер, олай болса 
узус дегеніміз – әдеттегі тілдік жүйеге негізделген норма емес, тілдік 
дағды, тіпті узустың бір айырым белгісі – оның тілдік жүйеге қайшы 
келетіндігі деп танимыз. Узустық қолданыстың барлығы бірдей бел-
гі  лі бір жүйе түзетін бірліктер болып шықпайды. Айталық, әйел 
адамдарды азаматша, мұғалима, комсомолка, төрайым деп «женский 
родқа» көшіріп бөлек атаушылық бар. Бұл – бір жағынан, орыс тілінің 
ықпалы болса, екіншіден, араб тілінен енген мұғалима сияқты кейбір 
сөздердің, әсіресе адам аттарының жынысқа қарай ажыратылатын 
үлгісі (ғазиз – ғазиза, Латип – Латипа, Фәрид – Фәрида), үшіншіден, 
қазақ тілінің өзінде аға-апа, әке-шеше, апа-жезде, аға-қарындас 
сияқты лексикалық коррелятивтер әсер еткен болар, бірақ соңғылар 
морфологиялық емес лексикалық қатарлар. Дегенмен бұл – қазақ 
тілінің жүйесі мен құрылымына қайшы қолданыстар: қазақ тілінде 
«род» («жыныстық») категориясы жоқ: ақын десек ол ер адам да, әйел 
адам да болады, егер міндетті түрде әйел адам екенін атау керек болса, 
ақын қыз, ақын әйел, ақын апа деп аналитикалық жолмен атаймыз.
       Р.Сыздық. Тілдік норма және оның қалыптануы. 
       – Алматы, 2014. 

ҰЛТ ТІЛІ
Ұлт тілі – жалпы халықтық тілдің негізінде пайда болып, ұлттың 

ұлт ретінде қалыптасуына өзіндік әсерін тигізетін қарым-қатынас 
құралы. Тіл білімінің негізін салушы В.Гумбольдтың тілді ұлттың 
жаны мен тынысына теңеуі тегін емес. Өйткені ұлттық тілде сол 
ұлттың  ғасырлар бойғы даму барысында жинақтаған өмір, қоғам, 
табиғат жайлы білім-ғылымдарының жиынтығы, өз ұлты мен өзге 
ұлттар туралы алған мағлұматтары көрініс алады. Ұлт тілі ұлттық 
болмысты танытады. Ұлт тілінің қалыптасуы ұлттың қалыптасу 
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тарихымен тікелей байланысты. Ол ұлттың қалыптасуындағы бас-
ты этностық құндылық болып табылады. Ұлт тілінің қалыптасу 
қар қынына әр ұлттың даму ерекшеліктері мен саяси-әлеуметтік 
жағдайлары әсер етеді. Ұлт тілінің құрамына көркем әдеби тіл (оның 
жазбаша және ауызша түрлері), халықтық тілдегі түрлі ерекшеліктер 
енеді. Ұлт тілінің қалыптасу барысында әдеби тіл мен жергілікті 
тіл ерекшеліктері арасындағы қатысымдық айырмашылық едәуір 
қысқарады. Ұлт тілі жалпы халықтық тілдің құрамындағы жергілікті 
тіл ерекшеліктері сияқты тілдік дамудың ерте сатысына тән белгілерді 
ығыстырып, оның орнын әдеби тілдегі нұсқаларымен алмастырады. 
Ауызекі сөйлеу барысында ұлт тілін қолдану жергілікті тіл ерек-
шелігіне байланысты, сонымен қатар қоғамдағы топ өкілдеріне қа-
тысты туындаған тілдік айырмашылықтарды жоюға жәрдемдеседі. 
Ұлт тілін қолдану көркем әдеби тілдің таралу аумағының кеңеюіне 
жәрдемдесіп қана қоймай, сөйлеушінің тіл мәдениетін арттырып, 
ауызша және жазбаша сауатты сөйлеуіне қолайлы жағдай тудырады.  
Ұлт тілінің аса маңызды ерекшелігіне оның нормалануы жатады. 
Халық тілінен ұлт тілін ерекшелендіретін белгілердің бірі – оның 
бірізділігі мен тілдік стандарттарының болуы. Көркем әдебиеттің 
өркендеуіне, ғылым мен техниканың қарқынды дамуына, сондай-
ақ ауызша сөйлеудің алуан түрлеріне сәйкес туындаған қоғамның 
күрделі де көп қырлы қажеттілігін өтеуге байланысты ұлттық тілдің 
де синтаксистік жүйесі мен сөздік құрамы дамып, молайып отырады. 
Ұлт тілінің дамуы ұлт өкілдеріне тікелей байланысты. Ұлт өкілдері 
неғұрлым сауатты болған сайын ұлт тілінің сөздік қоры молайып, 
тілдік нормалары қатаң сақталады. Ғылым мен техника саласындағы 
жетістіктерге сәйкес ұлттық терминжасам қарқынды дамиды. Ұлт 
тілінің академиялық тілге айналуы сол ұлт тіліне деген қажеттілікті 
тудырады. Әлеуметтік лингвистикада ұлт тілі терминімен қатар, 
титулды ұлт тілі деген термин де қолданылады. Титулды ұлт тілі  
– белгілі бір мемлекет, ұлттық мемлекет немесе ұлттық-аумақтық 
бірліктің атауымен  сәйкес келетін ұлт тілі. Мысалы, Қазақстанда 
титулды ұлт тілі – қазақ тілі болса, Татарстанда титулды ұлт тілі – 
татар тілі. Әлемде ұлт тілі деңгейіне көтеріле алмаған, мемлекеттік 
мәртебесі жоқ тілдер де көп. 
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ҮНДЕСТІК ЗАҢЫ
Үндестік заңы (грек. sun-бірге, harmonia-үндесу) – түркі 

тілдерінің дыбыстық жүйесіндегі басты заң. Үндестік заңы тілдің 
бүкіл фонетикалық бейнесін, дыбыс жүйесі мен буын жүйесінің 
ерекшелігін, сөйлеу нормасын айқындайтын құбылыс. Үндестік заңы 
бойынша сөздер не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке, не еріндік, 
не езулік болып айтылады. Түбірге жалғанатын қосымшаларда осы 
заңдылыққа бағынады. Мысалы: далалық, еңбекшілер, жұлдұзым 
(жұлдызым), күлкүлі (күлкілі). Бұл тілдік деректер арқылы қазақ тіл 
білімінің орфография және орфоэпия салаларының ерекшеліктері 
айқын көрінеді. Үндестік заңы сақталу үшін тілді қолданушы орфаг-
рафиялық ережелерге бағынуы қажет. Ал ауызша сөйлеу үдерісінде 
орфоэпия саласына жүгінеміз. Үндестік заңының бас ты қасиеті 
оның сөзайырымдық және сөзтанымдық қызметінен көрі неді. Үн-
дес тік заңының жоғарыда айтылған қасиеттеріне қарай, үн дес ды-
быс, үндес белгі, үндес сөз, үндес буын, үндес әуен сияқты тер мин-
дер қолданылады. Ерін үндестігі (губная гармония) – сөйлеу тілінде 
алғашқы буындағы еріндік дауыстының әсерімен кейінгі буындарға 
дауыстылардың еріндікке айналуы. Мысалы: бұрынғы - бұрұңғұ, 
өрік – өрүк, күрек – күрөк, көлеңке – көлөңкө. Бұл құбылыс жалпы 
тіл білімінде «лабиалды сингармонизм» терминімен аталады. Езу 
үндестігі (гармония негубных) – тіл үстінің қатты таңдайға көте рілуі 
арқылы жасалатын дауысты дыбыстардың бірыңғайласуы: дала-
дағылар, кемедегілер, ақындық. 

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
ҮЙЛЕСІМДІЛІК
Тіл біліміндегі валенттілік туралы сөз қозғағанда оны  үйлесімділік 

ұғымымен қатар қарастыру керек. Тіл мен сөйлемді ажырату арқылы 
валенттілік пен үйлесімділіктің аражігін ашуға болады. Өйткені 
валенттілік тіл құбылысы болса, үйлесімділік сөйлем құбылысы 
болып табылады. Валенттілік – абстрактілі және жүйелік сипатқа ие тіл 
фактісі, ол тіл бірліктерінің потенциалдық үйлесімділігі, үйлесімділік 
– нормативі жүзеге асырылған сөйлем фактісі. Айрықша мәнді 
сөздердің үйлесімділігі  жайында айтқанда біз сөйлем барысындағы 
сөздің қарапайым орналасуын емес, бағыныңқы  байланыс негізінде 
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біріктірілуін есепке аламыз. Нәтижесінде сөйлем немесе сөз тіркесі 
пайда болады. Валенттілік – бұл сөз байланысының сандық шектелуі, 
үйлесімділік – сөздің семантикалық сәйкестігінің сапалық шектелуі. 
   Г. Сыздықова. / Валенттілік түрлерінің тіл деңгей -
   леріндегі сипаты 

ФУНКЦИОНАЛДЫ СТИЛЬДЕР
Функционалды стильдер тілден тысқары (экстралингвистикалық) 

жағдайлардың негізінде жасалады. Алайда стиль тілдің (сөздің) 
бір түрі болғандықтан, ол тілдік (лингвистикалық) жағынан да 
сипатталады, яғни әр стильге тән, оның ерекшелігін белгілейтін 
тілдік құралдар болады. Стиль құрайтын тілдік құралдар екі топқа 
бөлінеді. Біріншісіне тілдің стилистикалық парадигматикасын  құ-
рай тын тілдік құралдар (стилистикалық бояуға ие құралдар, сти-
лис тикалық синонимдер мен варианттар) кіреді. Екіншісіне функ-
ционалды-тілдік құралдар жатады, яғни әр стиль түрінде басым 
қол данылатын тілдік құралдар болады. Функционалды стильдер 
стилистикалық бояулы және функционалды-тілдік құралдар мен 
бейтарап тілдік құралдардың бірігуі арқылы жасалады. Осы тұрғыдан 
функционалды стильдердің ерекшелігі төмендегідей сипатқа ие 
болып келеді. Ғылыми стильдің стилистикалық бояуы бірыңғай 
сипатқа ие. Олар негізінен жазба тілге тән сөздер, морфологиялық 
тұлғалар, синтаксистік құрылымдар болып келеді. Функционалды-
тілдік құралдардан мағынасы жалпыланған, дерексізденген сөздер 
мен грамматикалық тұлғалар көбірек қолданылады: дерексіз сөздер, 
етістіктің уақыттан тыс осы шақтық тұлғасы, есімдіктің көпше түрі 
(мен емес, біз түрінде қолдану) және соған сәйкес баяндауыш тұлғасы 
т.б. Ресми іс қағаздар стилі стильдік бояуы жағынан ғылыми стильге 
жақын, алайда оған қарағанда біртектес және синтаксисі бірқалыпты 
болып келеді. Оған қарапайым сөздер, ауыс мағыналы, бейнелі 
сөздер, теңеу т.б. тән емес. Функционалды-тілдік құралдардан ресми 
тональділікке ие сөздер, мысалы, кеңсе ісіне тән сөздер, етістіктің 
тұйық, бұйрық рай тұлғалары т.б. тән. Ауызекі-тұрмыстық сөйлеу 
стиліне қарапайым сөздер, эмоциялық бояуға ие сөздер тән. Ауызша 
сөйлеу оның синтаксистік құрылымына да әсер етеді; толымсыз 
сөйлемдер, аяқталмаған сөйлемдер көп қолданылады. Функционалды 
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тілдік құралдардан оған нақты мәнге ие сөздер, етістіктің нақ осы 
шақ тұлғасы т.б. тән. Көркем сөз стилі функционалды стильдердің 
ішінде ерекше орында тұрады. Тілдік құралдарының стилистикалық 
бояуы өте кең, бай және әртүрлі болып келеді. Көркемдік мақсатқа 
барлық тілдік құралдар қызмет етеді. Публицистикалық стиль де 
әртүрлі стильдік бояуға ие тілдік құралдардың кең қолданысымен 
ерекшеленеді. Олардың ара қатынасы шығарманың жанры мен 
стиліне байланысты. Мысалы, очерк жанры көркем стильге жақын 
болса, ақпараттық мақала ісқағаздары стиліне жақын. Жалпы, бір 
тілдік құралдың өзі барлық стильде де қолданыла беруі мүмкін, 
бірақ олардың рөлі әрқайсысында әртүрлі болады. Сондықтан әр 
стиль басты және қосымша белгілерге ие: мысалы, ғылыми стильдің 
басты және тұрақты белгісі — терминдердің көп қолданылуы 
болса, бейнелілік-көркем сөздің басты белгісі. Функционалды 
стильдің әрқайсысы өзіндік тілдік құралдарының ерекше жүйесімен 
сипатталады. Функционалды стильдерге байланысты мынадай қағи-
далар туындайды:                                   

1) функционалды   стильдер - тілдік   құралдардың   бейтарап   және 
стилистикалық бояуға ие түрлерінен құралатын жүйелер;                                          

2) стильдер өзара  байланыста,   қатынаста  болып, бірінен-біріне 
өте береді; 

3) стильдер тілден тысқары (қатынас саласы, сөйлеу жағдайының 
сипаты, сөйлеу актісіне қатысушылардың саны т.б.) және линг-
вистикалық факторлардың әсерінен пайда болады; 

4) белгілі бір стильдің ерекшеліктерін зерттеу тілден тысқары 
жағдайларды ескерумен бірге әр деңгейдің (фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық) тілдік құралдарын қарастыруды қажет етеді;                                                                 

5) функционалды  стильдер  одан  әрі  ұсақ  стильдік  (стилішілік) 
тармақтарға бөлінеді.
                 Ф.Мұсабекова. Қазақ тілі стилистикасының мәселелері 
    (методика лық талдау).  - Алматы, 1979.
    М.Балақаев, Е.Жанпейісов, М.Томанов, Б.Манасбаев. 
                            Қазақ тілінің стилистикасы. - Алматы, 2006.
                Б. Шалабай. Қазақ тілінің стилистикасы.- Алматы, 2006.

ШАРШЫ ТОП АЛДЫНДАҒЫ СӨЗ
Шаршы топ алдындағы сөз - сөйлеу әрекетінің адресантпен 
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тікелей қарым-қатынас жасау нәтижесінде пайда болатын ерекше түрі. 
Шаршы топ алдындағы сөз тыңдаушыларды ақпараттандыру және 
оларға көздегеніндей әсер ету (иландыру, сендіру, қанаттандыру, нақты 
әрекет етуге шақыру т.б.) мақсатында қолданылады. Тыңдаушылармен 
пікір алмасып, сөйлесу арқылы тілдік қарым-қатынасқа түсуді 
көздемейтіндіктен, шаршы топ алдындағы сөз монолог сипатында 
құрылады. Ол, керісінше, тыңдаушыларға эмоционалды деңгейде 
әсер ете отырып, оларды қоғамдық-тұрмыстық немесе азаматтық 
тұрғыдан әрекет етуге шақырады.  Шаршы топ алдындағы сөздің 
жеке композициялық құрылымы, мағыналық тұтастығы сақталады.  
Р.Сыздық «Тілдік норма және оның қалыптануы» еңбегінде: «Бұл сөзді 
шешеннің сөзі немесе «шешендік сөз» деп те атап жүр, бірақ бұлайша 
атағаннан гөрі оны «шаршы топ алдындағы сөз» (орысша «публичная 
речь») немесе «көпшілікке арналып айтылар сөз» деген дұрысырақ болар, 
өйткені қазақ ұғымында «шешендік сөздер» деп бұрынғы дәуірлерде 
өткен билер мен ел, ру басыларының, қысқасы, от ауызды, орақ тілдердің 
сөйлеу үрдісі танылады» - деп түсіндіреді. Ғалымның пікірінше, шаршы 
топ алдындағы сөз, аты айтып тұрғандай, көпке қарата сөз айтылатын 
жерде орындалуы керек және ол сөз әлеуметтік мәні бар, қоғам 
мүддесіне арналған әңгіме (тақырып) болуы керек. 

ШЕНДЕСТІРУ 
Шендестіру  (грек. antithesis - қарама-қайшы) - сөздің мәнерлігін 

күшейту мақсатында ұғымдар мен бейнелерді бір-біріне қарама-
қарсы қойып қолданудан туған айшықтаудың бір түрі. Мысалы: 
Елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан (мақал). Ұлт 
болсаң, кішік бол (мақал). Қар аппақ, бүркіт қара, түлкі қызыл, 
ұқсайды қаса сұлу шомылғанға (Абай). Шендестірудің мақсаты мүлде 
қарама-қарсы ұғымдарды, жағдайларды, образдарды салыстыра 
беру не қарама-қарсы қою арқылы ой мен сезімді әсерлі жеткізуге 
ұмтылу. Шендестіру стильдік ерекшелігі бар, эстетикалық мәнге 
толы бейнелеу құралы. Қазақ фольклорында шендестіру көркемдік 
әдістің бірі ретінде жиі қолданылған. Мәселен, «Қатыны семіз, ері 
арық, Иесі семіз, аты арық, Тұз жұтынан сақтасын» деген мақалда 
шендестіру арқылы адам бойындағы кемшілік әсерлі бейнеленген. 
Ер Тарғын жырындағы Ақжүністің сұлулығын сипаттайтын «Қара 
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жерге қар жауар, Қарды көр де, етім көр. Қар үстіне қан тамар, 
Қанды көр де, бетім көр» деген үзіндіде жырау шендестіруді ұтымды 
қолданып, қыздың сұлулығын береді.  Шендестірудің сөз өнеріндегі 
орны ерекше және көріктеу құралы ретінде бастауы ежелгі мифтерде 
жатыр. Адамзат санасының балаң кезеңіндегі қоршаған әлемді 
аспан - жер, жарық - қараңғы, су - от тәрізді қарама-қарсы ұғыммен 
салыстыра тану шендестірудің алғашқы белгілері болып табылады. 
Шендестіруді жай ғана салыстырумен шатастыруға болмайды. Ол 
көркемдігімен, образдылығымен, өзіндік  бояуымен ерекшеленіп 
тұрады.  Қазақ ауыз әдебиетінің «Қасқыр мен қозы», «Қарға мен түлкі», 
«Бұлбұл мен есек» сияқты мысал жанрындағы шығармаларында да 
шендестіру нышандары кездеседі. Қазақ әдебиетіндегі шендестірудің 
күрделі, көркемдік қуаты мол, эстетикалық әсері күшті үлгілері 
Абай туындыларында кездеседі. «Қар - аппақ, бүркіт - қара, түлкі 
- қызыл, Ұқсайды қаса сұлу шомылғанға...» немесе «Аппақ ет, қып-
қызыл бет, жап-жалаңаш, Қара шаш қызыл жүзді жасырғанда...» 
деген жолдарда Абай реңі жағынан бір-біріне қарама-қарсы үш түсті 
алып, шендестіру арқылы негізі образ - төртінші суретті сомдайды. 
Антоним сөздерді бір-біріне қарама-қарсы қою арқылы жасалған 
шендестірулерге көптеген мысал келтіруге болады. «Қан мен тер» 
(Ә.Нұрпейісов), «Соғыс және бейбітшілік» (Л.Толстой), «Қызыл мен 
қара» (Стендаль”) т.б. шығармалардың аты шендестіру арқылы тура 
немесе жанама болса да оның мәнін ашуға қызмет етіп тұр. 
  Қ.Сыдықов. Көркемдік өрнектер. – Алматы, 1992. 

ШЕШЕНДІК СӨЗ
Шешендік сөз – көптеген халықтардың мәдени-рухани өмір 

тіршілігінде көне заманнан белгілі шешендік өнердің негізгі мате-
риалы. А.Байтұрсынұлы 1926 жылғы “Әдебиет танытқыш” атты 
еңбегінің “Шешен сөз” деген тарауында шешендік сөздердің  саясат 
шешен сөз, билік шешен сөз, қошамет шешен сөз, білімір шешен 
сөз, уағыз деген бес түрін көрсетеді. Ал шешендік сөздерді ғылыми 
тұрғыда зерттеу нысанына алып, теориясын қалыптастырған ғалымдар: 
Т.Кәкішов, Ж.Дәдебаев, С.Қорабай, Н.Төреқұлов, М. Қазбеков. 
Шешендік өнерді көркемдеп, мәнерлеп сөйлеудің неғұрлым әсерлі, 
тартымды тәсілдерін зерттейтін филологиялық теориялық пән деп 
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танысақ, шешендік сөз шешендік өнерді танытатын ең маңызды 
құралы деуге болады. Шешендік сөз – өнер иелерінің шаршы топ 
алдында сөйлейтін сөзі. Оған қойылатын талаптар: 1) белгілі бір 
әлеуметтік мәні бар тақырыпқа байланысты шаршы топ алдында 
ауызша айтылуы; 2) айтылатын сөздің тыңдаушыларға әсер етіп 
ойландыратындай логикалық күші, дәлелі болуы; 3) ең бастысы – 
сөз байлығының молдығынан, қажетті сөздер мен сөз тіркестерін 
таңдап, сұрыптап ала білуден, оларды орынды, түсінікті әрі айшықты 
өрнекпен, әсерлі жұмсай білуден, әдемі тартымды сөйлеуден көрінетін  
эстетикалық талғамының жоғары болуы. Шешендік сөз дәстүрі 
ертеден белгілі. Бұрынғы шешендік сөздерге ауыз әдебиетінің бір 
түрі ретінде танылып жүрген даналық сөздер, тапқыр сөздер, нақыл 
сөздер, шешендік айтыстар, билер, жыраулар сөзі жатады. Шешендік 
дәстүр  ауызша сөйлеудің аясы кеңіген сайын арта түседі. Мәдени 
лингвистиканың бір саласы ретінде осы күнгі шешендік сөздердің 
қалыптасуында тілдің поэтикалық қызметімен байланысты тілдік 
факторлардың маңызы зор. Қазіргі кездегі шешендік сөздер түрлеріне 
шешендік сөз талабына сай келетін саяси-әлеуметтік тақырыптағы 
баяндамаларды, митинг, конференция, форумдарда айтылатын сөздерді, 
радио, теледидарда ауызша жүргізілетін саяси-әлеуметтік шолуларды, 
сот ісінде, діни қызметте айтылатын сөздерді, күнделікті әлеумет 
өмірінде салтанатты,  болмаса қаралы жиындарда, мерейтойларда т.б. 
айтылатын сөздерді жатқызуға болады. Қазіргі шешендік сөздердің 
осы күнгі әдеби тілдің нормалық, стильдікбай мүмкіншіліктерімен 
бірге, халық тілінің бар байлығын пайдалану аясы кең.  

Тіл білімі терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2012.
ЭВФЕМИЗМ
Эвфемизм (грек. eu - жақсы, phemі - айтамын) мағынасы тұрпайы 

сөздерді басқа атаумен ауыстырып, сыпайылап жеткізу. Эвфемизм 
қоғамдағы моральдық, этикалық норма негізінде қалыптасып, 
сыпайыгершілік пен әдептілікке байланысты туған. Эвфемизм 
– тілдегі ауыспалы мағынадағы сөздерді толықтырып отыратын 
көркемдеуіш, бейнелеуіш құралдардың бірі. Эвфемистік мағына 
тудырудың тәсілдеріне ауыстыру, алмастыру, синекдоха, символ, 
ирония, парафраза, айқындау сияқты топтармен қатар фразалық 
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тіркес пен  мақал-мәтелдер, сондай-ақ есімдік пен эллипс те жатады. 
Мысалы, «өлді» деудің орнына қайтыс болды, дүние салды, жан 
тәсілім етті, т. б. сөз орамдары айтылады. Сондай-ақ адамның дене 
мүшесіндегі кем-кетікті (саңырау – құлағының мүкісі бар), ауруды 
(қылтамақ – жаман ауру) басқа сөздермен ауыстырып қолданады. 
Тіліміздегі фразеологизмдердің көпшілігі эвфемизмдер негізінде 
пайда болған. Мысалы, аузынан ақ ит кіріп, көк ит шықты, тіл 
тигізді, сөзге келді, жүз шайысты сияқты тіркестер ұрысты, ренжісті, 
ауыр сөздер айтты деген мағынаны білдіреді.

Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. Х том. – Алматы, 1998.
ЭКСПРЕССЕМА
Экспрессема - жалпытілдік әдеби нормалардың бұзылуының 

нәтижесінде пайда болатын сөйлеу мәнерінің тарихи, мәдени басқа 
да аспектілерімен байланысты тәсіл. Мәселен, ақын Кәкімбек Салы-
қовтың: «Бір ақын бір ақыннан ақынырақ,өйткені ол жүрекке жақы-
нырақ. Ел-жұртқа қалды десек қалай ұнап, Күшті ақын күрделі де 
жабайырақ. Қашанда мықты ақындар Махамбеттеу, Кемеңгер ойлы 
ақындар Абайырақ» деген жолдарындағы ақынырақ, Махамбеттеу, 
Абайырақ деген қолданыстар тілдің құрылымдық нормасына қайшы 
болғанымен, өлеңнің әсерлілігін арттырып тұр. Экспрессема жалпы 
мен жалқының, мазмұн мен форманың, жалпылық пен жалқылықтың, 
материалды дүние мен руханилықтың бірлігі ретінде көрініс алып, 
лингвистикалық және эстетикалық мазмұнға ие болады. Экспрессема 
лексика-грамматикалық және фонетикалық жағынан бекітілген ұғым 
өрісі. Экспрессеманың экспрессив ұғымымен де өзара байланысы 
бар. Экспрессив дегеніміз семантикалық жағынан экспрессивтілік, 
эмоционалдылық пен пайымдаушылық сияқты коннотативті бөлшек-
тер мен атау негізі сияқты денотативті бөлшектерді қатар қамтитын 
окказионал сөздер немесе лексика-семантикалық нұс қа лар. Десек 
те, экспрессема стилистикалық бірлік болса, экс прес сивтер тілдік 
жүйенің лексика-семантикалық бірлігі ретінде көрініс алады. Оларды 
мәнерлілік категориясы біріктіреді. Қаламгер экспрессеманы образға 
жетудегі баспалдақ ретінде пайдаланады. Экспрессема формасы жа-
ғы нан сөзге тең болғанымен, ішкі мазмұны жағынан сөзден жоға-
ры. Оның бояуы қанық, белгілі бір реңкі басым. Экспрессема тілдің 
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лексикалық деңгейін құрайтын синонимдік қатарлар, ода ғайлар, 
антонимдік жұптардың негізінде жасалады. Лексикалық қайталау, 
күрделі жеке авторлық сөздер сияқты валенттілігі жоғары лексикалық 
бөлшектер экспрессема жасауға көмектеседі.

ЭЛИЗИЯ
Элизия (лат. elisio – ығыстыру) – бунақтағы сөздердің арасында 

қатар келген екі дауыстының алдыңғысының түсіп қалуы. Мысалы: 
қарала (қара ала), алалмады (ала алмады), айталмады (айта алмады), 
жоғаріл (жоғары іл), жақсөнөр (жақсы өнер), жақсөлөң (жақсы 
өлең), жыйырмалты (жиырма алты), екайғыр (екі айғыр), мынадам 
(мына адам), алешкі (ала ешкі). Мұны контактілі элизия дейміз. 
Өйткені екінші буындағы (орын, ерін, мұрын) дауыстының түсуі тек 
қосымшаның басындағы дауыстымен байланысты болып келеді.

С.Мырзабеков. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2004.
ЭПЕНТЕЗА
Эпентеза (гр. epenthesis – қыстырылу) – сөз ішінде дауыссыздардың 

арасына дауыстының қыстырылуы. Бұл да сөздің айтылуын жеңіл детуге 
негізделген. Ертеректе тілімізге еніп айтылуына орай жазы латын бөрене 
(бревно), жеребе (жребий), кереует (кровать), көпене (копна), кінәз 
(князь), пүліш (плюш) сөздеріндегі дауыстылар – соның айғағы. 

С.Мырзабеков. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2004.
ЭПИТЕЗА
Эпитеза протезаға қарама-қарсы, дыбыстың сөздің соңынан 

қосылуы. Мысалы: қаса батыр (қас батыр), тапа тал түсте (тап 
тал түсте), тұпа-тура (тұп-тура) немесе сазай (саза), тақтай (тақта), 
мүлдем (мүлде).  

С.Мырзабеков. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2004.
ЭТОЛОГИЯЛЫҚ НОРМА
Норманың бұл түріне сөз қолданысының, қарым-қатынастың 

постулаттары мен максималары жатады. Осылардың белгілі бір 
праг матикалық мақсатқа байланысты бұзылуы параэтологиялық 
тә сіл деп аталады. Қазақтың қоғамындағы, мәдени дәстүрінде эти-
ка лық нормамен байланысты түсінік бойынша “қымыз – көптің 
асы”: бие байлап отырған үй келген бөгде адамға, әлеуметтік мәрте-
бесінің жоғары/төмендігіне қарамастан, қымыз ұсынуға тиіс. Бұл 
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– этологиялық норма. Ал осы дәстүрлі мәдениеттегі этологиялық 
нормадан ауытқуды жазушы Ғ.Мүсірепов оқырман зейінін тоқтату 
мақсатында қолданады. Бұл жерде үй иесінің келген жандарға 
қымыз ұсынбауы назар аударатындай тосын көрінеді. Жазушы 
мұндай параэтологиялық тәсілді белгілі бір әсер тудыру үшін 
қолданғандығын байқаймыз. “Сол күні мырза бала үйіне таң ата 
келіпті ғой. Ертеңіне Қайныш келіннің де өңі кірмей жүріпті. Келген 
кісіге қымыз да бермепті … […]. Біздің Кенжем де “осыларда 
бірдеме бар” деп жүретін, айтам ғой. Бірдеме болғаны. Бұлар тегін 
емес ...” (Ғ.Мүсірепов. Көк үйдегі көршілер. 43-б.). Сөзді осылайша 
тілдік, тілдік емес норманың түрлерінен ауытқудың ыңғайына қарай 
құру автордың прагматикалық мақсатына бағынады. Сонымен, 
прагматикалық мақсатқа қарай, яғни адресатқа ықпал ету үшін, оның 
зердесіндегі автоматизмді бейтараптандырып айтылған/жазылған 
сөзге зейінін тоқтату үшін тілдік нормадан, мәтін нормасынан 
этологиялық нормадан, ортологиялық нормадан ауытқудың ыңғайына 
қарай сөз саптау тілді әсерлі, бедерлі етудің тәсілі болып табылады.
   Н.Уәли. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері. 
   – Алматы, 2007.
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