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Оқу құралы түркі тілдеріндегі сөзжасамдық үдерістерге: 
транспозициялануына,  тұлғалық  және  мағыналық  даму 
ерекшеліктеріне, номинативтілігіне, уәжділік дәрежесін 
айқындауға арналған. Бұрын түркі тілдеріндегі 
сөзжасамдық үдерістер жүйелі түрде жинақталып, 
алғаш рет бұл оқу құралында транспозиция, оның 
түрлері көрсетіліп, ғылыми негізделіп беріліп отыр. 
Түркі тілдеріндегі сөзжасамдық үдерістер қазақ тілі 
және оның материалдары негізінде сараланып, 
әдіснамалық тұрғыдан негізделді. Татар, қырғыз, 
башқұрт,  өзбек  т.б.  тілдердегі  сөзжасамдық  үдерістер 
жайлы мәліметтер берілген.  
Оқу құралы ғылыми қызметкерлер мен докторанттарға, 
магистранттар мен студенттерге арналған.  
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КІРІСПЕ 
 
Түркі тілдеріндегі сөзжасамдық үдерістер, зерттелуі 

 
Адамзат тілінің жүйесі – сан-салалы, көп қырлы 
процесс. Оның даму жүйесі өзіне тән түрлі 
заңдылықтардың болуымен ерекшеленеді. Тілдің 
байлығы  өзге  тілден  сөз  алумен  емес,  туған  тіліміздің 
мағыналық,  тұлғалық  дамуға  түсіп  өрбуі  нәтижесінде, 
сөйтіп туынды сөздің жасалуы арқылы іске асады. Осы 
тұрғыдан  келгенде,  сөзжасам  процесі  –  сөздік  қордың 
баюындағы бірден-бір құбылыс болып саналады. 
Туынды сөздің семантикалық сипаты, уәждемелік 
табиғаты  тілі  арқылы  ашылатын  болса,  сол  тіл  адам 
танымы арқылы байып отырады. Сондықтан 
лексемалардың мағынасын таным, сана, ойлау негізінде 
ашуға, философиялық тұрғыдан сипаттауға көбірек 
назар аударылуы тиіс. Кейінгі жылдары жалпы тіл 
білімінде зерттеудің психолингвистикалық, 
лингвомәдени, когнитивті, концептуалды аспектілері 
қолға алынып, әлем бейнесін тілмен астастыра 
зерделеп, оған әлемнің тілдік бейнесі деп ат беру 
лингвистикада  кеңінен  сөз  боп  келеді.  Мұның  себебі, 
адамзат баласының жанының бір бөлшегі іспеттес 
тілдің  ішкі  табиғатына  көңіл  бөлуден  туындаған  болса 
керек.  Тіл –  адам  жанымен,  санасымен,  танымымен, 
рухани  болмысымен  қабысып  жатқан,  сондай-ақ  даму 
заңдылықтары да ұқсас құбылыс. Осы принципті ұстана 
отырып,  семантикалық  тәсіл  арқылы  жасалған  туынды 
сөздердің  табиғатын  ашу  бұл  жұмыстың  негізгі  өзегі 
болып есептеледі. 
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Тіл болмыс-бітіммен тығыз байланысты. Адамның 
болмыс-бітімі ұлттық болмыс-бітіммен шектес 
қарастырылады. Сол себепті қазақ тілі қазақ ұғымымен 
астасып жатады. Тіл ұрпақ жалғастығындағы ой 
орамдары мен сезім, сана сырларының, құпиясын ашып 
береді.  Бұл  тілдік  тұлғалардың ұлттық  таным әлемінде 
алатын орнының ерекше екендігін көрсетеді.   

Осыған  сәйкес,  оқу  құралында  сөзжасам  тәсілдерінің 
зерттелуі, бағамдалуы, осы тәсіл арқылы дамыған 
сөздердің  сөз  таптарымен  байланысы,  атау  сөздердің 
номинативтілігі, туынды сөздердің уәжділігін сөз 
етіледі. Сөздердің пайда болуы, туынды атауға ауысуы, 
даму факторлары, тарихи құрамы мен мағыналық 
құрылымы, олардың қазіргі тілдік тұрғыдан сөз 
таптарына қатыстылығы зерделенеді.  

Туынды сөздер өзіндік қыры мен сыры сан-салалы 
тілдік  бірліктерге  жатады.  Түркі  тілдеріндегі,  оның бір 
тармағы қазақ тіліндегі туынды сөздер табиғаты күрделі 
де  қызық.  Туынды  сөздер  жалпы  тіл  білімінде,  оның 
ішінде түркі тілдерінде біршама зерттелген тілдік бірлік 
саналады. Түркі тілдеріне ортақ теориялық мәселелерді 
сөз еткен О.Бетлингк, Н.И.Ашмарин, М.А.Казем-Бек, 
А.М.Щербак, А.Н.Кононов, И.А.Батманов, 
Н.А.Баскаков, Н.К.Дмитриев, Е.С.Малов, 
Б.А.Серебренников,  Н.З.Гаджиева  сынды  ғалымдардың 
еңбектері бар. Ал жекелеген салалары бойынша 
әзірбайжан тіліндегі есім, етістік сөздердің аффикс 
жалғану  арқылы  туынды  сөз  жасалуын  Э.В.Севортян, 
башқұрт тілінің сөзжасам жүйесі мен етістіктердің 
жіктелуін А.А.Юлдашев, башқұрт тіліндегі атау 
сөзжасамын Г.М.Гарипов, татар әдеби тілінің 
суффиксалды сөзжасамы жайында Ф.А.Ганиев, өзбек 
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тілінің  тарихи  сөзжасамы  проблемаларын  А.Гулямов, 
құман тілдері негізінде атау сөзжасамының құрылымын 
М.А.Хабичев, қырғыз тілінің сөзжасамын           
Б.О.Орузбаева қарастырған. Аталған ғалымдардың 
еңбектерінде сөзжасамның семантикалық тәсілі көне 
тәсіл деп көрсетілгенімен, зерттеулердің негізгі өзектері 
синтетикалық және аналитикалық тәсілдер арқылы 
жасалған туынды сөздер табиғатына арналады. Ал таза 
семантикалық тәсілді негізге ала отырып жазылған 
ғылыми еңбек әзірге жоқ. Сөзжасам мәселелерін 
зерттеуші Н.Оралбаева, жоғары оқу орындарында қазақ 
тілінің сөзжасамын оқыту әдістемесін жазған 
З.Бейсенбаева,  тарихи сөзжасам мәселелерін зерттеген 
ғалым А.Б.Салқынбай, күрделі сөздер семантикасын 
қарастырған Б.Қасым, қазақ тіліндегі адъективтену 
мәселесін  сөз  еткен  Ж.Т.Сарбалаев,  ескерткіштер  тілін 
зерттеген Ж.К.Отарбекова, адвербиалдану процесін 
зерттеген Е.Б.Саурықов, бір буынды салт етістіктері 
жөнінде  зерттеген  Б.Р.Есімсейітов,  аналитикалық  тәсіл 
арқылы жасалған туынды тұлғаларды зерттеуші 
Г.Қ.Абдирасилова  сынды  ғалымдардың  семантикалық 
аспектіні  негізге  ала  отырып  жазған  еңбектерін  атап 
өтуге болады. Сөзжасам саласындағы зерттеулер 
сөзжасамның семантикалық тәсіліне арналған 
зерттеудің жоқ екенін көрсетіп отыр. Сондықтан 
семантикалық тәсілді, семантикалық тәсіл негізінде 
жасалған туынды сөздерді зерттеу қажеттігі  туындады. 
Еңбекте  талданған  тілдік  бірліктердің  мағынасын  ашу 
үшін    М.Қашқаридың  «Диуани  лұғат  ат-түрк»  еңбегі, 
«Древнетюркский словарь» сөздігі, В.В.Радловтың 
«Опыт словаря тюркских наречии» атты сөздігі, 
Э.В.Севортянның «Этимологический словарь тюркских 
языков» атты сөздігі, «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі»,     
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М.Белбаеваның авторлығымен жарық көрген «Қазақ 
тілінің  омонимдер  сөздігі»,  Ж.Мусиннің  “Қазақ  тілінің 
антонимдер сөздігі” және т.б. еңбектер пайдаланылды.  

Семантикалық  тәсіл  арқылы  жасалған  туынды  сөздер 
дыбыстық құрамын сақтай отырып, ешқандай қосымша 
тілдік  бірліктің  көмегінсіз,  яғни  тұлғасы  өзгерместен, 
мағынасы  өзгеріп, сөзжасамдық құрылым негізінде 
транспозицияланып, заттанады, санданады, сын-
сапаланады,  етістіктенеді,  есімдіктенеді,  шылауланады, 
үстеуленеді. Оқу құралында  семантикалық тәсіл 
арқылы жасалған туынды сөздердің транспозициялануы 
(заттануы, сандануы, сын-сапалануы, етістіктенуі, 
есімдіктенуі, шылаулануы, үстеуленуі), мағыналық 
даму ерекшеліктері талданып, номинативтілігі, 
уәжділігі, сондай-ақ тарихи қалыптасу жолдары 
семасиологиялық, ономасиологиялық талдаулар 
нәтижесінде айқындалады.  

Бұл еңбекте қазіргі қазақ тіл білімінде омоним деп 
танылып жүрген кейбір сөздердің арасында мағыналық 
байланыстың бар екендігі семасиологиялық талдау 
арқылы ашылып, семантикалық тәсіл арқылы жасалған 
туынды сөздер деп танылды; транспозицияланған 
туынды сөздердің заттануындағы, сандануындағы, сын-
сапалануындағы, қимылдық мәнге көшуіндегі, 
үстеуленуіндегі, мағыналық ерекшеліктері айқындалып, 
сөз таптарының құрамын толықтыруға ұйытқы 
болатындығы көрсетілді; туынды сөздердің 
номинативтілік ерекшелігін көрсетуде жаңа атаудың 
пайда  болуында жекеден жалпыға, жалпыдан жекеге 
және қарапайымнан күрделіге қарай сатылап, 
аталымның жасалу сақинасы пайда болатындығы 
анықталды; cемантикалық тәсіл арқылы жасалған 
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туынды  сөздердің  мағыналық  даму  деңгейінде  көнелік 
сипатқа ие бір буынды сөздердің екі, үш, төрт буынды 
сөздерге қарағанда мағыналық  дамуға көбірек түсетіні 
айқындалды; семантикалық тәсіл арқылы жасалған 
сөздерде бірінші уәжделу сипаты тек сөзжасамдық 
жұптар арасында жүретіндігі, осының нәтижесінде 
жұптың алғашқы сыңары екінші сыңарын уәждейтіндігі 
анықталды. 

Тіліміздегі сөздік қорды белгілі бір заңдылықтар 
негізінде байланысқан жүйе десек, осы жүйе 
мүшелерінің өзара қарым-қатынасын анықтауда тіл 
табиғатын  семантикалық  тұрғыдан  қарастыру  қызметі 
ерекше. Соның ішінде сөзжасамның семантикалық 
тәсілі арқылы  сөздің жаңа  мағынаға  ие болу жағдайын 
атап өтуге болады. Туынды сөздерді анықтауда 
таңбаның құрылымдық, материалдық белгілерін 
байыппен зерттеу қажеттігі туады. Макросемалы 
сөздердің  әрбір  мағынасы  уәжделу  нәтижесінде  пайда 
болған. Жеке-жеке мағыналар сөзжасам процесі 
негізінде екінші мағыналы туынды сөздердің пайда 
болуын қамтамасыз етеді.  

Дәстүрлі грамматикада қолданылып жүрген туынды 
терминінің өзі ауыспалы, екінші мағыналарға тән 
термин деп есептеледі. Егер де сөз бірнеше мағыналарға 
ие  болса,  оның  түп  негізімен  салыстырғандағы  жаңа 
атау тудыруға қабілетті мағыналары туынды мағыналар 
деп аталады. Тіл білімінде сөздің контекстегі 
мағыналары синтаксистік деривация аясында 
қарастырылады.  Сондықтан  туынды  сөз  бен  туынды, 
ауыспалы мағыналардың аражігін ажыратып қолдану 
керек. Контексте келетін ауыспалы мағыналар жаңа сөз 
жасай  алмаса,  ол  сөзжасамның  зерттеу  нысаны  бола 
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алмайды. Сөзжасам саласының зерттеу нысаны болу 
үшін жаңа сөз жасай алуға қабілетті сөзжасамдық 
мағынаға,  сөзжасамдық  құрылымға    ие  болуы  қажет. 
Сөзжасамдық мағынаға, сөзжасамдық құрылымға ие 
сөздер жаңа заттың атауы ретінде қабылданады. 
Мысалы, семантикалық тәсіл арқылы дамыған көз сөзін 
алып  қарайық.  Бұл  сөз  біздің  тілімізде  адамның,  жан-
жануарлардың көзі мағынасымен танымал. Бірақ  бұған 
қоса  көзге  ұқсатып  жасаған  дөңгелек  әшекей,  иненің 
көзі,  ағаштың  көзі,  көкірек  көзі,  жұмыстың,  істің  көзі, 
бұлақтың көзі, тіршілік көзі, көз тию, көзі тірі және т.б. 
көптеген сөздерге, тіркес құрауға негіз болып отыр. 
Адамның, жан-жануардың көзі мағынасындағы сөз 
жоғарыдағы сөздерді, тіркестерді туғызуға негіз болды. 
Бірақ ол сөздер белгілі бір сөздермен тіркеспесе немесе 
мәтін ішінде сөйлемдермен түсіндірілмесе оқырман 
қауымға  түсінбеушілік  туындатуы  әбден  мүмкін.  Сол 
себепті  оларды  толық  мағыналы,  жеке-дара  тұрып  сөз 
жасай  алуға  қабілетті  деп  тани  алмаймыз.  Бірақ  олар    
туынды мағыналарға ие сөздер. Мұндағы адамның, жан-
жануарлардың көзі мағыналы сөз ағаштың көзі, иненің 
көзі, әшекей мағынасындағы көз секілді сөздерді 
туындатып, заттың атауын қалыптастырды.  

Осыған орайлас, оқу құралының арқауы болып отырған 
тәсіл – сөзжасамның семантикалық тәсілі. Тіл білімінде 
бұл тәсіл лексика-семантикалық тәсіл, семантикалық 
тәсіл, конверсиялық тәсіл секілді түрліше 
қолданғанымен, қарастыратын нысаны біреу. 
Сөзжасамның аталған тәсілінің түрліше  аталуы термин 
жарыспалылығын тудырып отыр. 

Орыс тіл біліміндегі лингвистикалық энциклопедиялық 
сөздікте зерттеуге арқау болып отырған тәсіл конверсия 
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атауымен  беріледі.  Мұнда  аталған  тәсілдің  аффикссіз 
сөзжасам тәсілі ретінде аффиксацияға қарсы 
қойылатыны айтылған [Лингвистический 
энциклопедический словарь. – Москва: Советская 
энциклопедия, 1990. –с 225.].  

«Қазақ тілі» энциклопедиясында конверсия 
транспозицияның  бір  түрі  делінген.  Осы  тәсіл  арқылы 
жаңа  сөз  жасалу  ең  көнеден  келе  жатқан,  кезінде  өте 
ұтымды болған лексика-семантикалық сөзжасамдық 
амал деп түсіндіріледі. Конверсиялық сөзжасамда пайда 
болған  номинативті  мағынаның  өзіне  тән  жаңа  семасы 
болады, бірақ оның ішкі семантикасында перифериялық 
өрісте себепші түбірдің не негіздің мағынасы сақталады 
да,  себепші  негіз  бен  номинативті  атаудың  арасында 
мағыналық сабақтастық, тектестік, түбірлестіктің 
сақталатындығы айтылады [Қазақ тілі. Энциклопедия. – 
Алматы: Қазақстан даму институты, 1998. –  175 б.].  

Қазақ  тіл  білімінде  сөзжасамның  семантикалық  тәсілі 
көне  тәсіл  саналғанымен,  бүгінгі  қолданысымызда  осы 
тәсіл  арқылы  жасалған  сөздер  көп.  Мұндай  сөздердің 
негізгі өзегі мағына деп есептеледі. Түбір сөздерде ғана 
емес, бүгінгі жалғамалылық сипатқа ие болған туынды 
тіл  бірліктерінің  өзегінде  мағына  жатады.  Себебі  сөз 
мағынасыз  болмайды.  Демек,  мағына  –  сөздердің  өмір 
сүруіндегі ең маңызды феномендік бірлік. 

А.Б.Салқынбай мен Е.М.Абақанның авторлығымен  
жарыққа шыққан «Лингвистикалық түсіндірме 
сөздікте» семантикалық тәсіл конверсия терминінің 
аясында  түсіндіріледі.  Мұнда  конверсия  тәсілі  арнайы 
аффикс қолданбайтын сөзжасамдық тәсіл деп 
көрсетіліп, транспозицияның бір түрі екендігі айтылады 
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[Салқынбай  А.,  Абақан  Е.  Лингвистикалық  түсіндірме 
сөздік. – Алматы: Сөздік-Словарь, 1998. – 65 б.]. 
Көрсетілген әдебиеттердің барлығында да конверсия 
тәсілі аффиксацияға қарсы қойылатыны сөз болады.  

«Қазақ грамматикасы» атты кітапта сөзжасамның 
семантикалық тәсіліне арнайы анықтама берілмегенмен, 
сөздің  дыбыстық,  морфемдік  құрамын  сақтай  отырып, 
тілдегі бұрынғы қолданылып жүрген мағынасының 
үстіне  жаңа  мағына  қосып  алатындығын,  сөйтіп  тілде 
жеке бірлік ретінде қолданыла бастайтындығын жазып, 
сол  үшін  бұл  тәсілдің  лексика-семантикалық  тәсіл  деп 
аталғаны жөнінде айтылады [Қазақ грамматикасы. – 
Астана, 2002.– 207 б.].  

Қазіргі тіл білімінде конверсия жайлы профессор 
А.Б.Салқынбай  конверсияға  мынадай  анықтама  береді: 
«Конверсия дегеніміз – сөздің тұлғалық жамылғышы еш 
өзгеріске түспей, ішкі мағыналық жағы дамып, бір 
денотаттың заттық, қимылдық, сапалық белгісі мен 
қасиетін таныта алатын, ортақ өзек семаны сақтай 
отырып, номинативтік туынды мағына жасайтын 
сөзжасамдық тәсіл». Сонымен қатар: «Семантикалық 
сөзжасам  негізінде  болған  туынды  сөздердің  арасында 
генетикалық байланыс  сақталғандықтан, тарихи 
тұрғыда синкретті түбір ретінде таныла алмайды. Бұл – 
конверсия.  Сөздің  дамуы  синкретизмнен  басталмайды, 
керісінше, синкретизммен аяқталады»,-деген пікірі 
тілдің  ішкі  дүниесін,  табиғатын,  болмысын  көрсетеді 
[Тарихи сөзжасам (семантикалық аспект), Алматы, 
1999. –  204; 292 бб.].  
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Конверсияны құрылымдық тұрғыдан зерттеген 
Ж.Т.Сарбалаев грамматикалық құрылымдағы 
конверсиялық процестерді екіге бөліп қарастырады: 

– морфологиялық конверсия – сөздердің сөз табына 
ауысуы; 

– синтаксистік конверсия – сөйлем мүшелерінің бірінің 
орнына бірінің  ауысуы  [Сөзжасам  мәселелері. Алматы, 
2003. – 46 б.]. 

Диссертациялық жұмысының негізгі тұжырымдары 
баяндалған «Сөзжасам мәселелері» еңбегінде 
Ж.Т.Сарбалаев сөзжасамның семантикалық тәсілін 
«лексика-грамматикалық  тәсіл»  немесе  «конверсиялық 
тәсіл»  деп  атауды  ұсынады.  Бұл  екі  атау  сөзжасамның 
бұл  түрінің  табиғаты  мен  мазмұнына  толық  сай  келеді 
деп есептейді [Сарбалаев Ж.Т. Қазақ тіліндегі 
конверсия  мен  адъективация:  Филол.  ғыл.  канд.  дис.: 
10.02.02.  –  Алматы:  ҚазҰУ,  1993.  –  15  б.].  Ғалымдар 
ұсынған терминдердің бәрінің аталуында семантика сөзі 
кездесетіндіктен семантикалық тәсілдің табиғаты 
мағынамен ашылатындығын бағамдауға болады.  

Жоғарыдағы  талқылаулардан  байқап  отырғанымыздай, 
тіл білімінде сөзжасамның семантикалық тәсілі әртүрлі 
қарастырылған. Терминнің талқылауға түсуі оның 
ғылымда дамуына үлес қосады. Жоғарыдағы 
семантикалық  тәсілдің  берілу  сипатына  қарасақ,  тәсіл 
атауы  түрліше  беріледі.  Негізінен,  қазақ  сөзжасамында 
бұл тәсілді лексика-семантикалық тәсіл деп атау үрдісі 
бар. Біздің жұмысымызға арқау болып отырған тәсілдің 
негізінде  мағына  жатқандықтан,  жаңа  сөз  жасалғанда 
негізгі критерий етіп мағына алынғандықтан, 
семантикалық тәсіл деген терминді қолданамыз.  
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Сөздердің  заттану,  сын-сапалану,  сандану,  қимылдық 
және тағы да басқа мағыналарға көшуі арқылы 
транспозиция  құбылысы  жүреді.  Осы  негізге  сүйеніп, 
сөздер грамматикалық категорияларға бөлініп, сөз 
таптарын құрайды. Ендеше семантикалық тәсіл арқылы 
жасалған туынды сөздердің сөз таптарымен байланысы 
осы  жерден  көрінеді.  Сөзжасамның  жеке  сала  ретінде 
жаңа сөз жасалып, сөздік қорды толықтыруынан 
лексикология саласымен байланысы, ал сөз таптарымен 
байланысы тұрғысынан грамматикамен байланысы 
байқалады.  

Семантикалық  тәсіл  арқылы  дамыған  сөздер  үнемі  бір 
сөз табынан екінші сөз табына ауыса бермейді. Қандай 
мағыналық дамуға түскеніне байланысты кейде өзге сөз 
таптарына  ауысса,  кейде  сол  сөз  табының  құрамында 
қалады. Мысалы, жел – табиғи құбылыс, жел – суықтан 
болатын ауру, жел – (желу) желдің жылдамдығына 
байланысты  пайда  болған  қимыл  атауы  семантикалық 
тәсіл арқылы дамыған. Бірақ осы сөздердің барлығы бір 
сөз табына қатысты емес. Алғашқы екі сөз заттану 
процесінен  өткеннен  соң,  мағынасына  сәйкес  зат  есім 
сөз табына қараса, соңғы сөз етістік сөз табының 
иелігіне ауысады, алғашқы екі сөздің біріншісі 
екіншісін уәждегенде, екінші мағынасы сөз табына 
қатысты өзгермеген.  

Конверсия  –  әлемнің  барлық  тілдерінде  бар  құбылыс. 
Осы сөзіміздің дәлелі ретінде жұмысымыздың 
барысында  ағылшын,  француз,  орыс,  түркі  және  оның 
жекелеген  тармақтары  бойынша  жазылған  еңбектерге, 
ондағы конверсия жайлы көзқарастарға тоқталып 
өтеміз.  
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Семантикалық  тәсіл  арқылы  дамыған  туынды  сөздерді 
орыс тіл білімінде Г.О.Винокур, Е.Курилович, 
В.В.Виноградов, В.Н.Ярцева, А.Н.Уфимцева, 
Е.С.Кубрякова және т.б. ғалымдар қарастырса, 
түркітануда Э.В. Севортян, А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков, 
А.А.Юлдашев, И.А.Батманов, Ф.А.Ганиев,      
А.Гулямов, М.А.Хабичев, Б.О.Орузбаева; қазақ тіл 
білімінде  А.Байтұрсынов,  Қ.Жұбанов,  Н.Т.Сауранбаев, 
А.Ысқақов, Ғ.Мұсабаев, М.Томанов, Қ.Есенов, 
Н.Оралбай, З.Бейсенбаева, Е.Жанпейісов, 
Б.Сағындықұлы, Е.З.Қажыбеков, Ж.Сарбалаев, 
А.Б.Салқынбай, Е.Саурықов қарастырды. 

Орыс ғалымы Г.О.Винокурдың: «Значение слова с 
производной  основой  всегда  определимо  посредством 
ссылки на значение соответствующей первичной 
основы, причем именно такое разъяснение значения 
производных слов, а не прямое описание 
соответствующего предмета действительности и 
составляет собственно лингвистическую задачу в 
изучении значений слов» деген пікірі туынды сөз 
жасаудағы уәждеуші сөздің ролін анықтап көрсетті 
[Избранные  работы  по  русскому  языку.  1959,  с.  421]. 
Мағына анықтауда алғашқы уәждеуші сөздің мағынасы 
екіншілік  туынды  сөзге  міндетті  түрде  әсер  етеді.  Бұл 
анықтама сөзжасам теориясын зерттеп жүрген өзге 
лингвистердің концепцияларында да көрініс тауып  
жүр. 

Сөз семантикасын, мағыналық құрылымының 
ерекшеліктерін, сөздің ішкі құрылымын зерттеген 
ғалым академик В.В.Виноградов  «Словообразование в 
его отношении к грамматике и лексикологии» атты 
зерттеу мақаласында былай деп жазады: «Вопрос о 
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путях и возможностях семантического 
словообразования чрезвычайно важен для исторической 
лексикологии. Его исследование может привести к 
открытию интересных внутренних законов развития 
словарного состава языка». Ғалымның бұл ойы сөз 
жасалуын уақыт айналымы мен тарихтың терең 
қатпарларынан қарастыру керектігін ұғындырады.  

В.В.Виноградовтың пікірін қолдаушылардың бірі 
А.А.Уфимцеваның сөздің семантикалық құрылымы 
жөніндегі: «Семантическая структура слова 
свидетельствует о наличии у слова уникального 
свойства – исторической семантической производности 
– свойства фактически присущего только слову»,- деген 
пікірі айқын құбылыс [Языковая номинация. М., 1977. – 
с. 29]. Сонымен қатар ғалым тілдің лексика-
семантикалық  жүйесіндегі  сөзді,  оның  өзгеру  сипатын, 
мағыналық құрылымын қарастырады. Сөздердің 
лексика-грамматикалық  топтарын сөз табы 
тұрғысынан, сондай-ақ олардың арасындағы 
семантикалық  қатынастарын  зерттейді.  Бұл  еңбегінде 
ғалым мағынаны танудағы өзімізге белгілі үштікті 
(семантикалық  үшбұрыш)  негізге  ала  отырып,  сөздің 
семантикалық  категориялары  зат,  оның  қимылы  және 
белгісі деп атап көрсетеді.   

Лингвистикалық сөздіктерде конверсия немесе 
семантикалық тәсілге берілген анықтамаларда 
мағыналық дамуға түскен сөздер арасында 
деривациялық қатынастардың жүретіні айтылған. 
Деривациялық  қатынастар  жөнінде  алғаш  сөз  қозғаған 
поляк  ғалымы  Е.Курилович  1936  жылы    Копенгаген 
лингвистикалық конгресінде «Деривация лексическая и 
деривация синтаксическая» атты баяндамасын 
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лингвистер қауымына ұсынған болатын. Баяндамасында 
ғалым  сөздің  лексикалық  мағынасы  мен  синтаксистік 
мағынасының арақатынасын ашып береді. Автордың 
лексикалық  мағына  деп  отырғаны  туынды  сөз  жасауға 
қабілетті, жаңа екіншілік мағына тудыра алатын сөздің 
толыққанды мағынасы болса керек. Ал синтаксистік 
деривация  –  сөйлеу  актісінде  пайда  болған  контекстегі 
мағынасы. Сонымен бірге синтаксистік мағынаға 
стилистикалық реңктегі қосымша мағына, 
эмоционалды-экспрессивті мағына және түрлі ауыс 
мағыналар енді. Бүгінгі күнде бұл терминдер 
лексикалық деривацияның орнына семантикалық 
деривация, ал синтаксистік қызметтің орнына 
синтаксистік деривация деп аталып жүр. Ғалым 
«Деривация  лексическая  предполагает,  что  исходное  и 
производное слова идентичны друг другу по первичной 
синтаксической функции… Приобретя новую базу 
деривации (А), форма (В) получает новую функцию», – 
деп сөз мағынасына, сонымен бірге сөз табына қатысты 
мәселелерді көтереді [Очерки по лингвистике. М., 1962. 
– с. 69].    

Е.С.Кубрякова туынды сөздің мағынасы, оның 
номинативтілігі туралы көп зерттеу жүргізген 
ғалымдардың бірі болды. Ол «Типы языковых значений. 
Семантика производного слова» атты еңбегінде 
семантикалық тәсіл арқылы жасалған туынды сөздердің 
мағыналық құрылымына, аналогиялық, корреляциялық, 
дефинициялық мағыналардың жасалу жолдарына  
тоқталған болатын. Аналогиялық сөзжасамда сөздің, ең 
бірінші,  сөзжасамдық  мағынасы  пайда  болатындығын, 
екінші,  корреляциялық  процесте  сөзжасамдық  мағына 
лексикалық мағынаға ауысатынын, ал дефинициялық 
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процесте сөздің туынды: ауыспалы, фразалық, 
метафоралық мағыналарының болатындығын, ол 
мағыналардың көпқырлылығын адам миының 
қызметімен байланыстыра отырып түсіндіреді. 
Сөзжасамдық туынды мағыналарды,  ең бірінші, 
сөзжасамдық мағына деп танып, одан кейін өзге 
мағыналарға ажырату қажеттігін ғылыми түрде 
дәлелдеді. «Для определения семантического значения в 
конкретном производном и в словообразовательном 
ряду важно уметь отличать влияние семантической 
темы слова от влияния его индивидуальной семантики», 
– деген пікірінің өзі сөздің семантикасын танудағы 
ұқыптылықтың қажет екенін ұғындырғандай [29 б.].  

Орыс тілі сөзжасамындағы А.Н.Тихоновтың еңбектерін 
ерекше атап өтуімізге болады. Сөзжасамның теориялық 
мәселелеріне тоқтала отырып, туған тілінің 
сөзжасамдық сөздігін жасап шықты. Туынды сөздің 
мағынасы уәждеуші сөздің мағынасы арқылы 
жасалатындықтан сөзжасамдық жұптың сыңарларының 
мағынасы өзара тығыз байланыста болады. Бұл туралы 
орыс  ғалымы:  «Самые  тесные  семантические  связи  в 
гнезде наблюдаются между производящими и 
производными словами. Производные слова всегда 
зависимы от производящих и формально (если, конечно, 
они не утратили живых семантических связей и не 
оказались  изолированными  друг  от  друга)»,  -  деген  ой 
айтады [Словообразовательный словарь русского языка: 
в 2-х т. М., 1990.].  

Орыс тіл білімінде семантикалық сөздіктердің  бұдан 
бірнеше  уақыт  бұрын  жарыққа  шыққанын  атап  өткен 
болатынбыз. Соның дәлелі ретінде Ю.Карауловтың 
«Русский семантический словарь» [М., 1982],  
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«Частотный словарь семантических множителей 
русского языка» [М., 1980] сөздіктерін, 
Т.Л.Канделакидің,  Н.З.Котелованың  және  т.б.  көптеген 
ғалымдардың  семантика  жайлы  жазылған  еңбектерін, 
сөздіктерін атап өтуімізге болады.  

Түркітануда сөз мағынасын зерттеудің ғылыми 
негіздері М.Қашқаридан бастау алады. Ол өзінің 
«Диуани лұғат ат-түрк» еңбегінде сөздің мағынасын 
субъектінің объектіге қатысы негізінде ашып көрсетеді. 
Сонымен бірге сөз тудырушы қосымшалар жалғану 
арқылы  жасалған  туынды  сөздердің  мағынасын  ашқан. 
Мысалы, «істеуші істі аталған құралмен істегендік 
мағынасын  аңғартады:  ол  аны  қылышлады  –  ол  оны 
қылыштады»  деген  секілді  түсіндіру  мысалы  арқылы 
субъектінің объектіге қатысын көрсетеді [Түбі бір түркі 
тілі.  А.,  1993.  –  145  б.].  Еңбегінің  соңына  қарай  бір 
буынды түбір негіздердің сөздігін қоса беріп, онда 
сөздердің мағыналық топтасуына лайықтап тізіп берген 
болатын. Сөз мағыналарының ұқсастығына қарап, 
сөздік ұяда бөліп-бөліп  береді. Мысалы бас І – иелену, 
бас  ІІ  –  басып  алу,  бас  ІІІ  –  басу,  жаншу,  бас  ІҮ  – 
зорлау, бас Ү – жығу, басу; бош І – ерікті, азат, бош ІІ – 
күйеуінен  ажыраған  әйел,  бош  ІІІ  –  жұмсақ,  бош  ІҮ  – 
бос т.б. Түркі халықтарының тілінде көп қолданылатын 
актив сөздердің тізімін қосып беріп, олардың 
мағыналарын сөйлемдер, анықтамалар беру арқылы 
түсіндіреді.  Бұл  түркі  тіліндегі  алғашқы  түсіндірмелер, 
алғашқы  зерттеулер  қатарынан  орын  алатын  еңбек  деп 
есептейміз.   

Түркі ғылымында өзіндік орны бар, сөз мағынасын 
бағамдауда көшелі пікірлер айтқан ғалым Э.В.Севортян 
болды. Алғаш рет түркітануда ғылыми түрде 



 

16 ҚАЗІРГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗЖАСАМДЫҚ ҮДЕРІСТЕР 

еңбектерінде сөзжасам, тұлғажасам, сөздің өзгеруіне 
қатысты терминдерге анықтама-түсіндірулер берілді. 
Ол түркі халқына ортақ «Этимологический словарь 
тюркских  языков»  атты  тарихи  этимологиялық  сөздік 
жасау  арқылы    мағынаны  тереңірек  ашып,  онда  түрлі 
авторлардың  жан-жақты  пікірлерін  келтірді.  Көптеген 
авторлардың сөз тұлғасының өзгеруінде кездесетін 
фонетикалық, морфологиялық өзгерісіне дейін толық 
келтірілген сөздіктердің бірі осы Э.В.Севортянның 
еңбегі  болып  есептеледі.  Сөздің  этимологиясын  ашып, 
мағынасын тану барысында Г.Вамбери, Г.Рамстедт 
және К.Броккельман секілді түркі сөздері жайлы 
айтылған шетел ғалымдарының пікірлерімен 
толықтырған.  

Э.В.Севортян конверсияны қазіргі түркі тілдерінде жаңа 
сөз  тудыра  алатын  қабілеті  жоқ  деп  танып,  оны  ерте 
дәуірде  болған  синкретизмнің  лексика-морфологиялық 
көрінісі деп қарайды: «Конверсия как лексико-
морфологическое выражение первоначальных 
синкретизмов характерного для ранних этапов развития 
тюркских языков, ныне представляет собой якобы лишь 
пережиточное явление» [Этимологический словарь 
тюркских языков. М., 1974.]. Сондай-ақ ғалымның 
тілдегі  синкретті  түбірлердің  омонимдес  болады  деген 
пікірі тіл білімінде өз орнын таба алмағанмен, кейінгі оң 
зерттеулердің тууына негіз болды деп айта аламыз. 
Оның «Аффиксы глаголообразования в 
азербайджанском языке», «Аффиксы именного 
словообразования азербайджанского языка» атты 
еңбектері де туынды сөз мағынасын айқындаудағы 
іргелі еңбектердің бірі болып саналады. Бірақ бұл 
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еңбектер  де  сөзжасамның  синтетикалық  тәсілі  арқылы 
жасалуын көздеген зерттеулер қатарынан орын алды.  

Тілші ғалымдар тұлғалары бір, мағыналық жақтан 
дамыған сөздерді түбір синкретизмі деп қарайды 
(М.Томанов, Ә.Қайдар, Е.З.Қажыбеков). Мұндай 
тоқтамға келуге негіз болған түркітанушы 
Э.В.Севортянның «Вопросы языкознания» журналының 
1971 жылғы №6 санында жарияланған «Об 
«Этимологическом словаре тюркских языков» деп 
аталатын мақаласы болатын. Онда етістік – есім 
түбірлердің ерекшелігі, синкреттілігі туралы 
айтылғаннан кейін өзге ғалымдар коррелят 
проблемасына байланысты зерттеулерін ұсына бастады. 

Қазақ тіл білімінде Ә.Т.Қайдардың осы мәселеге 
байланысты «Структура односложных корней и основ в 
казахском  языке»  атты  еңбегі  жарық  көрді.  Ол  зерттеу 
мақалаларында түркі тілдерінде алғашқы негіз 
сөздердің синкреттілігін зерттеудің аспектілерін 
ұсынған  болатын.  Сонымен  бірге  синкретті  түбірлерді 
анықтаудың  критерийлерін  көрсетті.  Критерийлер  мен 
аспектілерін  көрсетіп беруі ғалымның синкретизм 
мәселесінің тіл білімінде барлығын растайды. 
Синкретизм түбірлердің тұлғасының өзгеріп, терең 
зерттеуді қажет ететіндерін «жабық синкретизм» 
терминінің аясында қарастыру керектігін түсініп, 
зерттеудің бірден-бір жолы, аспектісі деп таниды.  

Түркі  сөзінің  мағынасын  жан-жақты  зерттеген  ғалым 
Е.З.Қажыбековтің қарастырып жүрген негізгі 
проблемаларының бірі – есім-етістік корреляттары 
туралы болатын. Оның бұл идеясы «Семантика 
тюркского слова» атты докторлық диссертациясынан 
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бастау алып, «Глагольно-именная корреляция 
гомогенных корней в тюркских языках» деген еңбегінде 
жалғасын тапты. Еңбекте автор есім-етістік 
корреляттарын «түбір синкретизмі» термині аясында 
қарастырып, бұл мәселені сөз таптарымен 
байланыстыра, омонимдердің тууымен астастыра 
қарайды. Есім-етістік қалыбымен жасалған синкретті 
негіздерге талдау жасап, түсініктеме береді. Түркі 
тілдеріндегі сөз мағынасын зерттеу барысында 
синкретті  деп  танылған  түбірлерді  жинақтап,  олардың 
мағыналарын ашуға ұмтылады. Оларды «гипотетичные 
синкретичные корни» деп атайды. Себебі олардың 
түбірлері де, мағыналары да тек тарихи-этимологиялық 
зерттеудің, лингвогенездік зерттеудің нәтижесінде 
танылатындықтан, болжам ретінде берген болатын. 
Сонымен бірге түркі сөздерінің фоно-лексика-
семантикалық реконструкциясын жасауға, 
көпмағыналылық пен омонимияның арақатынасын 
ашуға арналады. Ғалымның бұл зерттеуі түркі 
сөздерінің мағынасын нақтылап, жан-жақты көрсетіп 
берген еңбек саналады. 

Түркітануда сөзжасамды жеке сала етіп бөліп алу 
қажеттігін ескерген ғалым А.А.Юлдашев еді. Оның 
«Система словообразования и спряжения глагола в 
башкирском языке» атты еңбегі түркі тілінің бір 
тармағы башқұрт тілінің етістік категориясының 
сөзжасамына,  туынды  сөз  жасаудағы  роліне  тоқталған 
еңбектердің біріне саналды. Туынды етістік негіздердің 
сөздік қорға қаншалықты қатысты екендігін, сөз 
тудырудағы жаңаша қырларын диахронды және 
синхронды аспект тұрғысынан түсіндірген еңбек болды. 
Кейбір етістік формаларындағы түбір мен қосымша 
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формасының кірігіп, бірігіп кеткені соншалықты, 
оларды танып білу синхронды тұрғыдан мүмкін еместей 
сипатта екендігін жазады. «Из производных слов к 
основному словарному фонду относится тот слой, 
который находится как бы на пути к переходу в число 
корневых слов. В число корневых слов безусловно 
включается  те  из  производных,  у  которых  потеряна  не 
только семантическая  связь с первичной  основой, но и 
этимологическая  связь  не  оставила    видимых  следов» 
деген пікірінің өзі сөздің тарихи тұрғыдан көнеден келе 
жатқанын, тілдің даму барысында түрлі өзгерістерге 
ұшырайтындығын  көрсетеді.  Бірақ  сөз  этимологиясын 
тану қиынға түскенімен, сол тілді қолданушы үшін 
сөздік қордан алатын орны бар екендігін, тілді 
пайдаланушының қолданыс үстінде оның шығу 
тарихын ойлап жатпайтындығына тоқталады.  

Конверсияны Э.В.Cевортян тілдің көне фазаларында 
өмір сүрген деп таныса, А.А.Юлдашев: «Конверсия 
должна рассматриваться как один из 
функционирующих в современных языках 
словообразования», - деп жазады. Автордың осы 
пікіріне  қарап,  конверсия  тілдің  көне  дәуірінен  бүгінгі 
күнге жалғасып келе жатқан тәсіл екенін байқауымызға 
болады.  

Сөзжасамды жеке сала етіп қарастыруды ұсынған ғалым 
Ф.А. Ганиев еді. Ол «Суффиксальное словообразование 
в современном татарском литературном языке» атты 
еңбегінде сөзжасам саласын грамматикадан бөліп 
алудың қажеттігін айтты. Бұл ұсынысын: «Новые слова 
образуются не только морфологическими, 
синтаксическими  и  морфолого-синтаксическими,  но  и 
лексико-семантическими, фонетическими способами. 
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Как известно, эти последние вообще не входят в 
грамматику.  Поэтому  словообразовательные  процессы 
невозможно рассматривать только в рамках и в 
плоскости грамматики», – деген пікірі дәлелдейді. 
Лексика мен фонетика грамматика құрамына 
енбейтіндігін тілге тиек етеді. Ендеше сөзжасамды 
грамматика қарамағында қарастыруға еш негіз жоқ деп 
ескертіп, оның тіл білімінің жеке саласы ретінде 
қарастырылуын қадап тұрып айтады. 

Туынды сөз терминінің табиғаты күрделі. Термин 
ретінде  анықталу  үшін  оның  өзіндік  критерийлері  бар 
екеніне  жоғарыда  тоқтаған  болатынбыз.  Осы  мәселеге 
байланысты туынды сөзді суффикс жалғану арқылы 
жасалатын тұлға деп ойласақ қателесетінімізді айта 
отырып: «На наш взгляд, употребление термина 
«производное слово» для обозначения одного лишь 
понятия  «суффиксальное  слово»  не  соответствует  его 
природе  и  не  раскрывает  структурной  природы  слов  с 
точки  зрения  их  производности  и  непроизводности»,  – 
деп туынды сөз терминінің ауқымының кең екенін, 
оның тек қана суффиксті жолмен ғана емес, 
сөзжасамның өзге де түрлі тәсілдері арқылы 
жасалатындығын жазады: «Лексико-семантический 
способ словообразования представляет собой 
образование нового слова, новой материальной 
лексической единицы путем семантического 
расщепления одного слова на омонимы. Основным 
условием лексико-семантического словообразования 
является появление омонимов на базе какого-либо 
слова». 

Туынды  сөздердің  жасалу  тәсілдерін  қамтылған  еңбек 
М.А.Хабичевтің зерттеуі болды. Бірақ мұнда да 
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сөздердің жасалуының тәсілдері берілгенімен, негізінен, 
лексика-семантикалық  тәсілден  өзге  тәсілдерге  кеңірек 
тоқталады. Құман тілдеріндегі атау сөздердің жасалуын 
қарастырған М.А.Хабичев: «Лексический способ 
является самым древним способом образования слов, он 
появился  вместе  с возникновением языка и  мышления. 
Все другие способы образования слов являются 
результатом дальнейшего семантического и 
формального  развития  лексического  способа»,  –  деген 
құнды пікірін келтіре отырып, құман тілдеріндегі, 
сонымен бірге батыс қыпшақ тілдеріндегі алғашқы 
түбірлердің тізімін береді. Бірақ бұл тізім өте аз. 
Атаудың лексикалық тәсіл арқылы жасалуын 
сөзжасамның  өнімсіз  тәсілі  деп  қарастырып,  үш  беттік 
қана мәлімет береді. Қалған зеттеулердің барлығы 
синтетикалық және аналитикалық тәсіл түріне 
арналады. 

Қырғыз тілінің сөзжасамын қарастырған ғалым 
Б.О.Орузбаева қырғыз тілінің сөзжасамы туысқан 
тілдердің  көмегінсіз  зерделене  алмайтындығын  ескере 
отырып,  тарихи  тұрғыдан  сөзжасамды  зерттеу  негізгі 
проблемалардың бірі екендігіне тоқталады. Себебі 
қырғыз тіліндегі сөз мағынасы, сөз түбірі, сөз табиғаты 
өзге түркі тілдерімен тығыз, айрылмас байланыста 
екенін түсінген. Түркі тілдерінің сөздік құрамы тек қана 
аффиксалды жолмен немесе сөз тіркестерінің 
лексикалану нәтижесінде толықпағанын ескеріп, тіл 
лексикасы сөзжасамның лексика-семантикалық  
тәсілінің қызметі арқылы байығанын ескертеді: 
«Лексика языка обогащалась и в связи с 
функционированием лексико-семантического способа 
словообразования».  Автор  лексика-семантикалық  тәсіл 
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арқылы жасалған сөздердің омонимдерді 
қалыптастырудағы қызметінің ерекше екендігін осы 
еңбегінде айтып өтеді. Демек, ғалымның пікіріне 
сүйенетін болсақ, қазіргі тіліміздегі кейбір омоним деп 
танылып жүрген сөздердің тарих қойнауында 
мағыналық байланысқа ие сөздер екеніне күмән жоқ.  

Түркі тілдеріндегі сөзжасамға қатысты ортақ 
проблемаларды, сөзжасамның лексика-семантикалық 
тәсілі арқылы жасалған туынды сөздерді зерттеуде 
қазақ ғалымдарының да үлесі мол.  

Қазақ тіл білімінің негізін салушы ғалым 
А.Байтұрсынов дүние жүзінің тілдерін: 

– түбіршік тіл, 
– жалғамалы тіл,  

– қопармалы тіл деп анықтай келіп, түркі тілдерін 
жалғамалы тілдер қатарына жатқызған болатын. 
Жалғамалы тілдер ұзақ уақыт даму процестерінің 
нәтижесінде қалыптасқанына күмән жоқ. Себебі тілдегі 
қосымшалар жекелеген сөздерден ықшамдалғаны 
жайлы  ғылымда  біраздан  бері  айтылып  келеді,  осыған 
қарап тілдің жалғамалылық қасиетінің өзге 
ерекшеліктермен салыстырғанда жаңа сипатта екенін 
түсінуге болады.  Ендеше, жалғамалылық қасиетке 
жеткенше тіл лексикасы семантикалық және 
аналитикалық жолмен дамыған.  

Уақыт өте келе, адамның танып-білгені, көзқарасы 
сыртқа ойлау нәтижесінде сөз болып шығады. Сөз 
мидың ойлауы, салыстыруы, ұқсастыруы, жүректің 
сезінуі, көкіректің түйсінуі арқылы мағыналық реңк 
алып, дамуға түседі. Сөйтіп сөз тұтастай тілді құрайды. 
Қазақ тіл білімінің негізін қалаушылардың бірі 
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Қ.Жұбанов: «Ой – адамның өзі жайлы, болмаса, 
төңіректегілер  жайлы  білгені.  Сөз  деген  –  сол  білген 
нәтижелердің аты», − деп, ой мен сөздің арақатынасын 
пайымдаған. Еңбектерінде сөзжасамды жеке сала 
ретінде қарастырмағанмен, сөздердің жасалуындағы 
адам танымының ролін, ойдың, ой арқылы туындайтын 
мағынаның алатын орны жайлы тоқталып өткен.  

Қазақ тілінде сөзжасамды арнайы зерттеу нысаны 
ретінде  қарастырмағанымен,  сөздік  қордың  толығуын 
еңбектеріне арқау еткен ғалымдарымыздың бірі 
Н.Т.Сауранбаев болды. Ол біздің түбір деп танып 
жүрген сөздеріміздің көпшілігі қосымшалардың 
(жұрнақты айтып отырған болу керек) жалғануы 
арқылы  пайда  болғанын  айта  келіп,  мұны  “сөздердің 
жалғауланып жасалу заңы” деп атайды. «Байырғы 
түбірлердің төлденуі сөздік қордың дамуын ғана 
көрсетеді. Оның енді сапалық заңы бар. Ол – семантика 
заңы»,  -  деп  атап  көрсетеді.  Сөйтіп  семантика  заңына 
жататын қарама-қарсылық заңын, ат ауысу заңын, 
ұқсату заңын, бөлшектің тұтастану заңын, қызмет заңын 
белгілейді. Семантика заңдары сөзжасамның зерттеу 
нысаны болатындығы күмән келтірмейді. Себебі ол 
заңдардың барлығы сөз тудыру жолдары болып 
есептеледі.   

Тіл табиғатын тарихи тұрғыдан зерттегенде 
ескерткіштер  тіліне  сүйенетініміз  анық.  Қазақ  тілінің 
сөзжасам  жүйесі  ұзақ  дамудың  нәтижесі  екендігін  осы 
ескерткіштеріміз  айқындап  береді.  Содан  бері  дамып, 
толығып, қырланып бүгінгі сөзжасам жүйесін құрап 
отыр. Ескерткіштер тілі жөнінен зерттеу жүргізген 
ғалымымыз  Ғ.Айдаров  «Язык  Орхонских  памятников 
древнетюркской письменности ҮІІІ века» атты 
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еңбегінде көне түркі тілі сөзжасамының тәсілдерін атап 
көрсетіп,  тілдің  даму  тарихында  ол  тәсілдердің  бірден 
емес, біртіндеп, уақыттың төрелігімен, тілді қолданушы 
адам баласының қажеттілігімен пайда болғанын 
жазады. Шындығында, Орхон-Енисей жазба 
ескерткіштерін оқып отырсақ, көп сөздер түсінікті. Тек 
кейбір  өлі  формалар  ғана  түсінік  беруді  қажет  етеді. 
Мысалы, «Білге қаған» жырында «Мен түрк Білге қаған 
бул өдке олуртум» деген жыр жолдарын алып қарасақ, 
жалпы  мағынасы  адамға  түсінікті.  Бірақ  өд  сөзін  тіл 
маманы  екшеп  бергеннен  кейін  барып  түсінуіне  жол 
ашылады. ҮІІІ ғасырда тасқа қашалып жазылып қалған 
еңбек  ХХІ  ғасырда  да  оқыған  адамға  толығымен  деп 
айтпасақ та, біршама түсінікті. Бұл тіліміздің 
мазмұндық, мағыналық өзгерісінің тұрақты екендігін 
көрсетеді.  

Ә.Ибатовтың  «Сөздің  морфологиялық  құрылымы»  деп 
аталатын еңбегінде Алтын Орда дәуіріндегі 
ескерткіштер  тілінің  ерекшелігі  түбір  мен  туынды  сөз 
арқылы ашылады. Туынды сөз құрамындағы сөз 
тудырушы аффикстерге талдау жасалады. 
Аффикстердің  тарихи  сипатына  да  тоқталады.  Сондай-
ақ  Ә.Ибатов  түбірлер  тақырыбына  зер  салып,  оларды 
синкретикалық  түбірлер,  түпкі  түбірлер,  негіз  түбірлер 
деп бөліп, жұрнақтар жалғану арқылы жасалған туынды 
негіздерге  сипаттама  береді.  Автордың  синкретикалық 
түбірлер туралы ойлары өзге синкретизм жайлы 
жазылған ғалымдар пікірімен сәйкесіп жатады.  

Етістік және есім негізді омонимдердің кездейсоқ, 
ешбір жүйесіз тұлғалардың ұқсастығы ғана емес, өз 
алдына жеке жаңадан сөз тудырудың ерекше үлгісі, 
амалы  екендігін  автор  осы  еңбегінде  жазады.  ХІҮ  ғ. 
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жазба ескерткіштер тілін зерттей отырып, автор 
синкретикалық түбірлердің үш түрін анықтайды: 

– зат есім – етістік; 
– сын есім – етістік; 
– зат есім – сын есім. 

Осылай  бөліп  беріп,  ең  көп  қолданылатын  зат  есім  – 
етістік, сын есім – етістік түбірлер де, зат есім – сын 
есім  түбірлер  ғана  кездеспейтіндіктен  кейінірек  пайда 
болған құбылыс деп түсіндіреді.  

Қазақ тілінің тарихи грамматикасы саласында көп еңбек 
еткен ғалым М. Томанов есім –етістік түбірлердің 
түркологияда  омоним  деп  қарастырылып  жүргендігін 
сөз ете келіп, көне түркі тілінде бар құбылыстың қазіргі 
түркі тілдерінде де көрінісі бар екендігін жазады. Түркі 
тілдерінде  тоң  (мұз),  тоң  (тоң  май),  тоң  (ол  тоңды), 
қат (қаттап жинау), қат (қатты болу), сұқ (сұқ саусақ), 
сұқ (қолын сұқты), сұқ (біреуге сұғын қадау) сөздерінің 
түбір  күйінде  омонимдік  қатар  құрайтынын,  сонымен 
қатар  синкретикалық  параллельдердің  тарихи  сипатқа 
ие екенін, оның туыс тілдер  арасында мол кездесетінін 
еңбектерінде көрсетіп жүр. Біздің заманымызға 
жуықтаған сайын ондай сөздердің санының азая 
бастағаны жайлы пікір келтіреді. Тілімізде бұл 
процестің жүруі заңды құбылыс. Қазіргі тілімізде 
синтетикалық сипат басым. 

Қазақ тіліндегі туынды сөздер негізінде бір буынды 
сөздердің табиғатын ашу мақсатында жазылған еңбек – 
Ә.Қайдаровтың «Структура односложных корней и 
основ в казахском языке» атты зерттеуі. Бұл еңбек 
қазақ, сондай-ақ түркі тілдері арасындағы құнды 
еңбектердің қатарына жатады. Мұнда қазақ тіліндегі 
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түбір  мен  негіз  сөздердің  құрылымдық  сипаты  жүйелі 
түрде беріліп, кейінгі зерттеулерге нұсқау еңбек ретінде 
танылып жүр. Еңбектің түбір және негіз сөздердің 
мағыналық құрылымы деп берілуінде мән бар. Өйткені 
түркі  түбірі  мен  негізі  бір-біріне  ұқсас,  кей  жағдайда 
ажырамас  сипаты  да  кездеседі.  Автор  түбірге  мынадай 
анықтама  бере  отырып,  түбір,  негіз,  сонымен  бірге  бір 
буынды сөздердің түбір сипатымен ұқсастығын да айта 
кетеді: «Тюркский корень есть наидревнейшая и 
историческая реальная единица языка, сохраняющая 
свою суть несмотря на постоянные фоно-морфо-
семантические изменения, происходящие в процессе 
агглютинативного развития строя тюркских языков. Он 
может  структурно  совпадать  с  первообразным  словом, 
если оно не превышает одного слога. Во всех остальных 
случаях  тюркский  корень  выступает  как  производная 
единица  языка,  где  корень  отражает  в  себе  состояние 
статики, а слово-динамики». Осы берілген анықтама 
түркі түбіріне берілген нақты түсіндірме деп 
тұжырымдаймыз.  

Қазақ  тілінде  сөзжасам  жайлы  жазылған  ең  алғашқы 
еңбектердің  бірі  болып  «Қазіргі  қазақ тілінің  сөзжасам 
жүйесі» атты жүйеге түсірілген еңбек жарық көрді. 
Мұнда сөзжасам саласына қатысты жүйеленген 
теориялық мәселелер қарастырылды. Сөзжасамның өзге 
тәсілдерімен  қатар  лексика-семантикалық  тәсілі  де  сөз 
тудырудағы өнімді тәсілдердің бірі ретінде аталып 
өтеді.  Қазақ  тілі  сөзжасамының  лексика-семантикалық 
тәсіліне қатысты ғылыми мақаланы  жазған Қ.Есенов 
бұл  тәсілді  аффикссіз  сөзтудырымның  бір  жолы  деп 
көрсетіп, «мұндай жол белгілі бір сөздердің жаңа 
мағынаға  ие  болуы,  көп  мәнді,  ең  бастысы,  омонимдік 
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қатарда  келуі  арқылы  жасалатынын»  жазады.  «Кейбір 
ғалымдардың айтуы бойынша осы тәсіл қайсыбір 
сөздердегі  дауыс  екпінінің  түрліше  құбылып  отыруы 
арқылы да болады», – деп, оны «алма (з.е.) – алма (ет.), 
жарма (з.е.) – жарма (ет.)» сынды мысалдармен 
түсіндіретіндігін айтады [Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам 
жүйесі. А., 1989. – 99 б.]. Есім – етістік типті  сөздердің 
омонимдік қатарда келуі тіліміздің бүгінгі таңдағы 
сипатына  тән  нәрсе  деп  ұғынуымыз  керек.  Ал  тарихи 
тұрғыдан алып қарастырғанда есім – етістік типті 
сөздердің арасында мағыналық байланыстың 
үзілмегенін байқауымызға болады.  

Сонымен  қатар  жоғарыда  көрсетілген  монографиялық 
жинақта семантикалық тәсіл арқылы жасалған 
субстантив зат есімдер ғана беріледі де, қалған сөз 
таптарына  өткен  сөздердің  жасалуында  өзге  тәсілдер 
берілгенімен, біздің жұмысымызға арқау болып отырған 
тәсіл көрсетілмеген. Қазақ тіліндегі сөзжасам 
жүйесіндегі алғашқы еңбек болғандықтан, сондай-ақ 
қазіргі тіліміздің жалғамалылық сипатына қарай 
синтетикалық тәсіл мен аналитикалық тәсілдер арқылы 
жасалуына еңбек барысында көбірек көңіл бөлінеді.  

Қазақ  тіл  ғылымында  өзіндік  орны  бар  ғалымдардың 
бірі  –  Е.Жанпейісов.  «Қазақ  грамматикасындағы»  «Зат 
есім  сөзжасамы»  атты  ғылыми  мақаласында  автор  сөз 
мағынасы мен құрылымы бір-бірімен астасып 
жататындығын ескерте отырып, сөздің пайда болуының, 
ұзақ өмір сүруінің «заттық қабықшасы» болып 
табылатындығын жазады. Сөз құрылымының бүгінгі 
күнде  өзгеріске  түскенімен  азды-көпті  өзінің  алғашқы 
іздерін сақтап қалатындығына тоқталады. Автордың бұл 
мақаласындағы негізгі айтпақ ойы өзі жазғандай 
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Фердинанд де Соссюрдің пікірімен астасып жатады: 
«Единственным и истинным объектом лингвистики 
является  язык,  рассматриваемый  в  самом  себе  и  для 
себя”, яғни “тілді тілдің өзі арқылы зерттеу». Мұндағы 
автордың айтайын дегені тілдің табиғатын өзге 
объектілер  емес,  өзі  аша  алатындығы  болса  керек.  Тіл 
қаншалықты көне болса, оның сөзжасам жүйесі де 
лингвистикалық  табиғаты  жағынан  ескілікті  құбылыс 
дей  келіп,  сөзжасамды  зерттеушіні  тарихи  текке  қарай 
тарта беретіндігінің сыры осыда екенін айтады. 
Сөзжасам саласының тілдік тіні, генезисі, жағынан 
синхрондық «ая-кемерден» асып жатқан жүйе 
екендігіне тоқталады [Қазақ грамматикасы. Астана, 
2002. 283 б.]. 

Сөзжасам саласында көп еңбек еткен ғалымымыз 
Н.О.Оралбаеваның «Қазіргі  қазақ  тілінің  аналитикалық 
форманттары», «Қазіргі қазақ тіліндегі сан есімнің 
сөзжасам жүйесі», «Қазақ тілінің сөзжасамы» атты 
еңбектерінің, ғылыми басылымдарда, баспасөз 
беттерінде  жарық  көріп  жүрген  мақалаларының  қазіргі 
қазақ  тілі  сөзжасамына  қосар  үлесі  мол.  «Қазіргі  қазақ 
тіліндегі сан есімнің сөзжасам жүйесі» атты зерттеу 
еңбегінде автор сөзжасамның жеке сала екеніне 
тоқталып, сан есім сөзжасамының негізгі тәсілдерін 
ажыратып береді. Семантикалық тәсілдің тілдің 
сөзжасам жүйесінде барлығын және оның өте 
активтенген  кезеңінің  болғандығын  жазады.  Алғашқы 
сөзжасам  жайлы  еңбектің  шығуына  мұрындық  болған 
ғалымның еңбегі «Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам 
жүйесі»  атты  кітаптан  байқалады.  Ғалым  осы  еңбектің 
алғы сөзін, кіріспесін, тіл біліміндегі (оның ішінде қазақ 
тілінің) сөзжасамның жалпы теориялық мәселелеріне 
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тоқталып, аналитикалық тәсіл арқылы жасалған туынды 
сөздердің құрылымдық, мазмұндық мәнін ашуға, 
сондай-ақ  сөз  таптарының  сөзжасамға  қатыстылығын 
ескере отырып, етістік сөзжасамының табиғатын 
ашады. 

«Қазақ тілінің сөзжасамы» атты оқулық еңбегінде 
ғалым сөзжасамның синтетикалық, аналитикалық, 
лексика-семантикалық тәсілдерін атап өтіп, олардың 
мәнін  тілдік  деректермен  ашып  беріп  отырған.  Автор 
сөзжасамның лексика-семантикалық тәсілі туралы: 
«Лексика-семантикалық тәсіл арқылы сөздің жаңа 
мағынаға  көшуіне  байланысты  бір  сөз  табынан  екінші 
сөз табына ауысады, оны ғылымда конверсия деп 
атайды. Конверсия жолымен жаңа сөздің жасалуы – өте 
көп  тараған  тәсіл,  оның  ішкі  ерекшеліктері  де  бар»,  - 
деп  жазады.  Сөзжасамның  өзге  тәсілдеріне  қарағанда 
семантикалық  тәсілдің  табиғаты  ерекше.  Өзге  тәсілдер 
арқылы сөз жасалғанда туынды сөздің мағынасымен 
қоса сыртқы тұлғасы өзгерсе, семантикалық тәсіл 
негізінде  жасалған  тілдік  бірліктер  ешқандай  тұлғалық 
өзгеріске түспей-ақ мағынасы дамып, жаңа лексема 
ретінде  танылады.  Осы  қасиеті  оның  ерекше  екендігін 
айқындай алады.  

Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық 
негіздерін жасаған ғалым Б.Сағындықұлы конверсияны 
семантикалық функционалдық трансформация деп 
танып,  ақ  және  ат  сөздерінің  мағыналық  дамуының 
этимологиялық негізін қалыптастырып, қимыл, сындық 
және  заттық  мән  арасындағы  мағыналық  байланыстың 
түзілуін сипаттайды. Тіл біліміндегі үнемдеу 
заңдылығының  тек  бір  сөз  бойындағы  дыбыстардың, 
буындардың түсіп қалуы арқылы емес, жекелеген 
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сөздердің арасында да жүретінін осы мысалдардан 
көруімізге болады. Бұл сөздер мағыналық жақтан дами 
отырып,  сөздік  қорымызды  молайтқан.  Сонымен  қатар 
конверсиялық амалды көне және жаңа түбірлердің 
генетикалық  байланысы  деп  түсіндіреді.  Ғалым  жалпы 
түркі тілдеріндегі, оның ішінде қазақ тіліндегі сөздердің 
фоно-морфо-семантикалық даму тәсілін негіздеді. 
Зерттеушінің  көне  және  жаңа  түбірлердің  арасындағы 
генетикалық  байланысты  анықтауы  тіл  біліміндегі  әлі 
сөз бола қоймаған  көптеген тілдік тылсым 
құбылыстардың бар екендігін көрсетеді.   

Сөзжасам саласын терең зерттеп жүрген ғалым 
А.Б.Салқынбай  туынды  сөз  мәселесі,  сондай-ақ  оның 
атаулық қызметі жайлы «Қимыл есімі және оның 
сөзжасамдық семантикасында» кеңінен сөз етеді. 
Қимыл есімінің семантикалық тәсіл арқылы мағыналық 
дамуға түсіп, транспозициялық қызметінің орын 
алатынын бағамдап:  

– семантикалық қызметі;  
– синтаксистік қызметі; 
– комбинаторлық қызметі;  
– транспозициялық қызметі; 
–  стильдік  қызметі  секілді  –у  тұлғалы  қимыл  есімінің 
қызметтерінің түрлілігін көрсетеді.  

«Тарихи сөзжасам (семантикалық аспект)» атты 
монографиясында тарихи сөзжасамға қатысты 
проблемаларды көтеріп, сөзжасам жүйесінің зерттелуін, 
семантикалық табиғатын, тіл табиғатының 
лингвогенездік негізін терең зерделей отырып, сөзжасам 
саласының жекелеген тәсілдері бойынша жасалған 
атауларды нақты деректермен дәлелдейді. Фонетика-
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семантикалық, синтетика-семантикалық, аналитика-
семантикалық тәсілдердің сипатын, парадигматикасы 
мен  синтагматикасын,  тілдің  этнологиялық  таныммен 
байланысын жүйелі түрде зерттеген.  

Сөзжасамның семантикалық тәсілі туралы макросемалы 
таңбалар  тұлғалық жағынан өзгеріске түспей-ақ, 
микросемаларға  ажырап,  мағынаның  дамуын  туғызған. 
Семантикалық сөзжасам тәсілі арқылы жасалған 
туынды  сөздің  ішкі  семантикалық  құрылымы  күрделі 
болып, сыртқы тұлғалық жамылғышы өзгеріссіз қалады. 
Сондықтан мұндай сөздерді «тұлғадан – мазмұнға» 
принципі  бойынша  зерттеу  дұрыс  нәтиже  береді  деген 
пікірлер  де  бар.    Түркологияда  синкретті  түбірлер  деп 
танылып жүрген мағынасы ортақ лексемаларды 
конверсиялық сөзжасам негізінде пайда болған туынды 
сөз ретінде тану керектігін айтады. Сонымен бірге 
автордың  «Қазақ  тілі  сөзжасамы»  атты  оқу  құралында 
атау теориясына қатысты түркі ғұламалары Әбу Насыр 
әл-Фараби, Махмұт Қашқари, Жүсіп Баласағұни ойлары 
сараланады. Зерттеуші бұл еңбегінде сөзжасамға 
қатысты негізгі ұғымдарды: сөзжасамның тәсілдерін, 
сөзжасамдық мағынаны, сөзжасамдық құрылымды, 
сөзжасамдық тарам, сөзжасамдық ұя, сөзжасамдық 
тізбек,  сөзжасамдық  жұп,  сөзжасамдық  уәждемелерді 
т.б.  жіктеп,  оларға  жеке-жеке  анықтама  беріп,  тілдік 
деректермен нақтылап, ажыратып береді.  

Қоғам дамуымен қатар түрлі жаңа заттар мен 
құбылыстар  өмірге, қолданысқа енеді. Жаңа заттар мен 
құбылыстарға  атау  беру  адамзат  баласының  болмысы 
мен танымы негізінде жүзеге асады. Осының 
нәтижесінде ұғым арқылы  дамыған мынадай көп 
семалы сөздерді  көрсетуімізге болады:  от  (шөп) –  от 



 

32 ҚАЗІРГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗЖАСАМДЫҚ ҮДЕРІСТЕР 

(жанып  жатқан  от),  көк  (түр-түс),  –  көк  (шөп)  –  көк 
(аспан),  жел  (ауаның ағымы)  – жел  (желден, суықтан 
болатын  ауру),  жел  (аяң  мен  шабу  аралығында  қатты 
жүру),  жай  (жағдай)  –  жай  (жайлы,  қолайлы),  жай 
(белгілі бір орын, мекен) – жай (әншейін) – жай 
(қатардағы қарапайым,жұпыны) – жай (ақырын) – жай 
(кеш) т.б. Осындай деректер тілімізде сөздің аз, 
ұғымның сан қырлы екеніне күмән келтірмейді. 
Ұғымның сан қырлылығы мағынаның дамуына әкеледі. 
Сөздегі генетика-семантикалық кодты осылай 
зерделеуге болады.  

Аналитикалық сөзжасамға қатысты мәселелерді 
теориялық  тұрғыдан  зерттеген  ғалым  Б.Қасым  болды. 
Ол «Сөзжасам: семантика, уәждеме» атты еңбегінде 
сөзжасамның  негізгі  қағидаларының  бірі  уәждеме  мен 
номинация теорияларын күрделі атаулардың қалыптасу 
жолдарынан  бастап,  бүгінгі  атау  дәрежесіне  жеткенге 
дейінгі процестерді қарастырған. Қазақ 
сөзжасамындағы күрделі аталымдардың екі немесе одан 
да көп сөздердің комбинациялануы арқылы 
жасалғанымен, олардың біртұтас лексикалық бірлік 
ретінде танылатынын, өзге ұқсас тілдік құбылыстардан 
айыратын  негізгі  белгілерін  айқындап  береді.  Күрделі 
атаулардың  сөзжасамдық  мағыналық  құрылымы  және 
оның  қалыптасып,  даму,  жетілу  жолдарын  көрсетеді. 
Туынды мағынаның жасалуындағы ерекшеліктерді 
көрсететін уәж, уәждеме, уәжділік, уәжділік дәрежелер, 
ішкі мағыналық құрылым, күрделі аталым сынды 
терминдердің аясында солардың мағынасын ашу 
мақсатында ғылыми саралаулар жасайды. Қазақ тіл 
білімінде күрделі  сөзді жеке тілдік  құбылыс ретінде 
жаңа теориялық бағыттар тұрғысынан зерделеудің жаңа 
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арнасы композиттану саласын қалыптастыру қажеттігін 
айтады. Ғалымның бұдан өзге күрделі атаулар 
мәселесіне арналған «Күрделі зат есімдер сөздігі», 
«Қазіргі қазақ тіліндегі күрделі етістіктер», «Қазіргі 
қазақ  тіліндегі  күрделі  сөздер:  уәждеме  және  аталым» 
сынды еңбектері бар.  

Ж.Отарбекованың  «Жамиғ-ат тауарих сөзжасамы» атты 
тарихи сөзжасам мәселесіне байланысты еңбегі бар. 
Сонымен қатар «Қазақ тілінің сөзжасамның кейбір 
мәселелері  мен  тәсілдері  жайында»  атты  еңбегі  қазақ 
тілінің сөзжасамы мәселесін жан-жақты қарастырған 
еңбектердің қатарына жатқызамыз.  

Г.Қ.Абдирасилова «Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің 
аналитикалық тәсіл (бірігу, қосарлану, тіркесу) арқылы 
жасалуы» атты ғылыми зерттеу еңбегінде сөзжасам 
тәсілдерінің  алатын  орнын,  оның  ішінде  аналитикалық 
тәсілдің сөз тудыру қабілетінің жоғарылығын, 
қысқарған сөздердің сөзжасамның нысаны бола 
алмайтынын сөз етеді. 

Қазақ  тілінде  сөзжасамның  негізгі  ұғымдарына  енетін 
сөзжасамдық ұя мәселесіне арналған 
К.А.Құрманәлиевтің  «Қазақ  тіліндегі  сөзжасамдық  ұя 
мәселесінің теориялық негіздері» атты докторлық 
диссертациясын атауымызға болады. Автор 
диссертациясында сөзжасамдық ұяның теориялық 
тұғырын жан-жақты талдады, ұя құрамындағы 
сөзжасамдық бірліктердің түрлерін ажыратып, 
сөзжасамдық ұяның синтагматикалық иерархиялық 
қатыстағы күрделі бірліктеріне тоқталып, 
қарастырылып  отырған  негізгі  мәселенің  сөзжасамдық 
тарам мен сөзжасамдық сатыға қатыстылығын 
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көрсетеді.  Ғалым  «Сөзжасамдық  ұяның  түп  негіз  сөзі» 
атты  тараушасында  бір  буынды  негізгі  түбір  сөздердің 
сөзжасамдық  ұя  құрауда  үлкен  роль  атқаратындығын, 
ұяға  енетін  сөздердің  барлығы  осылардан  тарайтынын 
жазады. Сөзжасамдық ұя жасауға қатысқан бір буынды 
сөздердің үлгісінің бес түрін береді: 

СГ  үлгісіндегі  бір  буынды  түп  негіз  сөздер:  бұ,  гу,  де, 
ду, же; 

ГС  үлгісіндегі  бір  буынды  түп  негіз  сөздер:  аз,  ай,  ақ, 
ол, ем; 

ГСС  үлгісіндегі  бір  буынды  түп  негіз  сөздер:  арт,  аст, 
ерт, өрт, үст, ырс; 

СГС үлгісіндегі бір буынды түп негіз сөздер: баж, бай, 
бақ, бал, бап, бер, бас; 

СГСС үлгісіндегі бір буынды негізгі түбірлерден болған 
түп негіз сөздер: балп, былқ, сылқ, борп, борс, т.б. 

Осындай мысалдарды келтіре отырып, зерттеуші тарихи 
тұрғыдан алып қарағанда берілген сөздердің кейбірі түп 
негіз деген терминге жауап бере алмайтындығын 
жазып, мысалдардың синхронды түрде берілгенін 
ескертіп өтеді. Автор ескертуді дұрыс келтірген. Себебі 
кейбір, әсіресе, ГСС, СГСС үлгісіндегі сөздерді 
диахронды тұрғыдан түп негіз сөз деп анықтауға 
келмейді.  

Ж.Т.Сарбалаев транспозицияланған сөздерді сындық 
мағынаға ауысқан сөздер негізінде қарастырып, 
сөзжасамның семантикалық тәсілін терминдік тұрғыдан 
конверсиялық тәсіл немесе лексика-грамматикалық 
тәсіл деп атауды ұсынатындығы жайлы жоғарыда 
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айтылған  болатын.  Оның  конверсия  мен  адъективация 
жөнінде  жазылған  зерттеуінде  жақсы,  жаман,  қызыл, 
қара сөздерінің конверсияланғанын құрылымдық 
тұрғыда қарастырады. Конверсияланған сөздердің 
жалпы теориясының әлі жасалмағандығын атап өтеді.  

Үстеу сөздердің семантикасын Е.Б.Саурықов қазіргі 
қазақ,  түркі,  өзбек  тілдері  негізінде  зерттеп,  олардың 
түп негізін зерделейді. Ол адвербиалдану процесінің 
құрылымдық-семантикалық сипатын қарастыруда 
лексика-семантикалық тәсілдер ықпалымен пайда 
болатын сөздер тобының ерекшелігін назардан тыс 
қалдыруға болмайтынын жазады. Негізгі тақырып үстеу 
сөздерге қатысты болған соң сөздердің сөз табына 
ауысуындағы  тек  үстеулерге  ғана  тән  белгілерді  атап 
көрсетеді.  Себебі  үстеу  сөз  табы  –  түгелдей  өзге  сөз 
таптарының негізінде ауысқан сөздер. Көне түркі және 
қазіргі  қазақ,  өзбек,  түрік  тілдері  деректері  негізінде 
адвербиалдану процесінің құрылымдық-семантикалық 
сипатын көрсеткен Е.Саурықов үстеулердің негізгі 
лексика-семантикалық, морфологиялық және 
синтаксистік белгілерін анықтап, қамтып жазады. 

 
Тапсырмалар: 
 

Түркі тілдеріндегі сөзжасамның зерттелуі. 

Сөзжасамдық үдерістер туралы түркітанушы 
ғалымдардың пікірлері. 

Қазақ тіл біліміндегі сөзжасамдық үдерістер туралы 
пікірлер. 
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Қазақ тіл біліміндегі сөзжсамдық үдерістердің 
зерттелуі. 
Туынды сөз жасаудағы семантикалық тәсілдің орны, 
ерекшелігі. 
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Тест сұрақтары: 
 
1. Лингвистикада сөзжасамның қанша тәсілі бар? 

А) 5                                                      С) 3 
В) 4                                                      D) 2 
 
2. Сөзжасамның тәсілдері дұрыс берілген қатарды 
көрсетіңіз. 

А) синтетикалық, аналитикалық, лексика-семантикалық  
В) фонетикалық, лексикалық, морфологиялық, 
синтаксистік 
С) фонетика-семантикалық, лексика-семантикалық, 
синтетикалық  
D) синтетикалық, аналитикалық, синтаксистік 
 
3.  Сөз  тудырушы  тұлғалар  жалғанып,  жаңа  атау  жасау 
тәсілі 

А) аналитикалық тәсіл              С) семантикалық                 
В) синтетикалық тәсіл              D) фонетикалық 
 
4. Кем дегенде екі сөзден бірігу, кірігу, тіркесу арқылы 
жасалатын атаулардың жасалу жолы қалай аталады? 

А) аналитикалық тәсіл              С) семантикалық                 
В) синтетикалық тәсіл              D) фонетикалық 
 
5. Сөздердің ешқандай тұлғалық өзгеріске түспей-ақ 
мағыналық даму арқылы жаңа туынды атаудың жасалу 
тәсілі 

А) аналитикалық тәсіл              С) семантикалық                 
В) синтетикалық тәсіл              D) фонетикалық 



 

38 ҚАЗІРГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗЖАСАМДЫҚ ҮДЕРІСТЕР 

 
6. Қазақ тілінің өзжасамын арнайы зерттеген ғалым 

А) А.Байтұрсынов                     С) М. Томанов                 
В) Т. Қордабаев                         D) Н.Оралбаева 
 
7. Қазақ тілінің тарихи сөзжасамын зерттеуші ғалым 

А) А.Байтұрсынов                     С) М. Томанов                 
В) А. Салқынбай                        D) Н.Оралбаева 
 
8. Орта ғасырда түркі тілдерінің ерекшеліктерін 
сипаттап көрсеткен алғашқы түркітанушы 

А) М.Қашқари                          С) әл-Фараби                 
В) Ж.Баласағұн                        D) Ә.Нәжіп 
 
9. Семантикалық тәсіл арқылы дамыған сөздерді 
көрсетіңіз. 

А) көк (түс), көк, шөп, көк (аспан)                      
С) бас (адамның басы), бас (таудың басы)                 
В) жүз (жүзу етістігі), жүз (бет), жүз (сан)         
D) Жақсы ісімен жақсы  
 
10.  Аффикс  жалғанбай,  мағыналардың  дамуы  арқылы 
номинативті бірлік 

А) аналитикалық тәсіл  арқылы жасалады  
В) синтетикалық тәсіл арқылы жасалады   
С) семантикалық тәсіл арқылы жасалады 
D) фонетикалық тәсіл арқылы жасалады 
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Сөзжасамдық үдерістер және транспозиция 
 

Тіл байлығы сөздің мағыналық дамуға түсіп, түрлі 
қолданыста реңк алып қарым-қатынас қажетін өтеуімен 
тығыз байланысты. Адамзат баласы тілдің ерте 
дәуірінде  сөздердің ешқандай қосымшасыз, мағыналық 
дамуға түскен тілдік бірліктермен коммуникативтік 
қажеттіліктерін өтеген. Тілдегі сөздерді грамматикалық 
топтарға бөлу тіл пайда болғаннан көп кейін қолға 
алынған. Қаншама кезең өткен соң барып, сөзжасамдық 
процесс арқылы дамыған сөздерді түрлі тілдік 
ерекшеліктеріне сай жеке-жеке грамматикалық 
топтарға,  сөз  таптарына  бөліп  жүрміз.  Сөз  таптарына 
бөлу  –  тілдің  көне  замандарынан  бері  бар  құбылыс. 
Кейбір зерттеушілердің айтуынша сөздерді сөз 
таптарына бөлу Антика дәуірінен бері жалғасып келеді. 
Сол  замандардың  өзінде  философтар  тілдегі  сөздерді 
сөз таптарына бөлуді жүйелей бастаған. Содан бері 
ғылымда толассыз зерттеулер осы мәселеге байланысты 
жарияланып келе жатыр. Бірақ сөздердің сөз таптарына 
бөліну процесі сөзжасамның негізгі зерттеу нысаны 
бола алмайды. Жоғарыда айтып өткеніміздей 
сөзжасамдық процесс тілдің өн бойында жүріп жататын, 
үзілмес  процесс,  бірақ  сөз  таптарына  бөлу  сөзжасам 
секілді үздіксіз жүріп жатқан процесс емес. Себебі 
сөзжасамда  сөз  жасалады, ол  дәл  қазіргі  уақытта да  өз 
ісін жалғастырып жатыр, ал грамматикалық 
(морфологиялық)  жүйе процесс емес, ол – сөзжасам 
процесінде жасалған сөздердің жік-жікке бөлінуі, 
нәтижесі.  
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Семантикалық тәсіл арқылы жасалған сөздер 
транспозицияланып,  екіншілік  номинацияға  көшкеннен 
кейін  белгілі  бір  сөз  табын  толықтырады.  Сөйтіп  осы 
жерден  семантикалық  тәсіл  арқылы  жасалған  туынды 
сөздер мен сөз таптарының байланысы туады. 
Семантикалық тәсіл арқылы жасалған туынды сөздердің 
транспозициялануы олардың, ең бірінші, табиғи 
болмыс-бітімімен, содан кейін табиғи болмыс-бітім 
негізінде туындаған түрлі аналогиялық, абстракциялық, 
ассоциациялық секілді сөзжасамдық заңдылықтар 
негізінде іске асады.  

Сөздердің  мағыналық  дамуға  түсіп,  түрлі  мағыналық 
реңктерді иемденіп, транспозициялануы – күрделі 
құбылыс. Сөз таптарына бөліну сөз мағыналарының 
дамуы нәтижесінде іске асса, мағынаны мазмұн 
тудыратын болса, әлемнің тілдік бейнесі ой арқылы 
сыртқа сөз арқылы шықса, әрине, күрделі құбылыс 
саналады.  Біз  атап  көрсетіп  отырған  күрделі  құбылыс 
адам танымымен тығыз байланыста. Адам танымы, 
сезінуі,  түйсінуі  негіз  болған  тілдік  қатпарлар  да  сан 
қилы. Тілдің әр қатпарында түрлі тілдік мағыналар 
жатыр.  Әдетте,  сөзге  анықтама  бергенде  мағына  мен 
дыбысталудың бірлігінен тұрады дейміз. Сөзді 
анықтаудағы үштіктің (семантикалық үшбұрыш) 
негізінде мағына пайда болады, сонымен қатар сөз 
мағынасын айқындауда өзге мағына компоненттерін 
негізгі  мағына  арқылы айқындауға болады. Мысалы, 
«Лингвистический энциклопедический словарьда» 
сөздің лексикалық мағынасының құрылымын анықтауда 
басты  деген  екі  аспектісі:  денотаттық,  сигнификаттық 
мағыналар беріледі де, оған қосымша ретінде 
прагматикалық аспект қосылады. Үшінші мағынаны 



 

 41 

кейде коннотативті мағына деп атау да ғылымда 
кездесіп жүргендігін тілге тиек етеді. Мұнда мағынаның 
ядросы сигнификаттық жағы деп түсіндіріледі.  

Лингвистикалық терминдер сөздігін жасаған 
О.С.Ахманованың  сөздігінде  сөздің  макромағыналары 
денотация, сигнификация, коннотация деп аталып, 
оларға жеке-жеке анықтама беріліп, өздеріне тән 
ерекшеліктері ашылады. «Денотация – выражение 
собственно  содержания,  основного  значения  языковой 
единицы  в  отличие  от  коннотации  или  сопутствующая 
семантика стилистических оттенков»; «Сигнификация – 
то же что функция сигнификативная, сигнификация 
слова.  Значение,  присущее  слову  как  единица  языка  в 
отличие от того значения которое оно приобретает при 
употреблении в конкретных ситуациях речи, т.е. в 
отличие от его номинации». «Коннотация – 1. 
(добавочное значение, окраска. Окрашенность). 
Дополнительное содержание слова (или выражения), 
его  сопутствующие  семантические  или  стилистические 
оттенки, которые накладываются на его основное 
значение, служат для выражения разного рода 
экспрессивно-эмоционально-оценочных обертонов и 
могут придавать высказыванию торжественность, 
игривость,  непринужденность,  фамильярность  и  т.п.  2. 
Значение как инвариант (сигнификация, 
интенсиональное значение и т.п.) в противопоставлении 
денотации,  мыслимой  как  экстенсиональное  значение, 
соотнесение с данным референтом и т.д.». Осындай 
анықтамалар беру арқылы ғалым тілдегі аталған 
құбылыстардың мағына жасаушы компоненттер 
екендігін атап көрсетеді.  
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Орыс ғалымы А.А.Уфимцева мағынаның номинативтік, 
яғни  денотаттық,  сигнификаттық  және  прагматикалық-
эмоционалды-экспрессивті  мағыналарының  болатынын 
атап көрсеткен. Ал Л.М.Васильев сөз мағыналарын 
арнайы  зерттеу  нысаны  ретінде  қарастырып,  мынадай 
топтарын анықтайды: 

– эмпирикалық; 
– рационалды; 
– коннотативтік мағына.  

Сөздің эмпирикалық мағынасының тууын құрылымдық 
негізде  қарастыра  отырып,  сезім  мүшелеріне  әсер  етуі 
арқылы шындық болмыс бейнесінің ұғым арқылы 
қалыптасқан мағынасын таниды. Ал рационалды 
мағына ақылға салып, ойлаудың нәтижесінде пайда 
болған мағына, коннотативті мағынаны адамзат 
баласының сөйлеу актісіндегі көңіл-күйіне, эмоциясына 
қатысты пайда болған мағынаны атайды. 
Л.М.Васильевтің коннотативті мағынасы 
А.А.Уфимцеваның  прагматикалық  мағынасына  сәйкес 
келеді.  

Қазақ тіл білімінде денотаттық, сигнификаттық, 
коннотациялық мағыналарды зерттеген ғалым М.Оразов 
денотаттық мағына, сигнификаттық мағына және 
эмоционалдық  мағына  деп  үш  түрге  бөліп  қарастыру 
керектігін сөз ете отырып, мағынаға мынадай анықтама 
береді: “Лексикалық мағына дегеніміз – белгілі бір 
дыбыс  не  дыбыстар  тізбегі  мен  шартты,  тарихи  және 
әлеуметтік байланысқа түскен объектив дүниедегі 
заттардың, амал-әрекеттердің, түрлі құбылыстардың 
адам санасындағы жалпыланған, дерексізденген 
бейнесі” [Қазақ тілінің семантикасы. А., 1991]. Ол 
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денотат пен референттің ара-жігін ажыратып, 
денотаттық мағынаны таным теориясымен тығыз 
байланыстырады, оның адамның сезім мүшелеріне 
түйсік туғызатын заттық қасиеттері денотаттық мағына 
жасайтындығына тоқталады. Сөз мағынасын анықтауда 
екі түрлі жолды атап көрсетеді:  

− ономасиологиялық жол,  

− семасиологиялық жол. М.Оразовтың мұндай екі 
жолды таңдап алуының себебі бар. Мағына сөзде 
болады, сөз затты атайды. Сөз тек адам баласына 
берілген  тілдің  бір  ғана  компоненті  саналады.  Атауға 
негіз болған зат табиғаттың бейнесі саналады. Әлемнің 
бейнесі тілге адамның танымы арқылы ауысады, сөйтіп 
ол қабылдаудың, түйсінудің, ұғынудың нәтижесінде 
мазмұнға  ауысып,  мағынаға  айналады.  Міне  осындай 
табиғи тілдік сақина (айналым) жасай отырып, сөз 
мағынасы танылады, сөз табиғаты ашылады. Сөз 
мағынасын ономасиологиялық аспектіден талдағанда 
объектив дүниедегі заттармен, құбылыстармен ара 
қатынасын, денотатқа берілген атаудың табиғи сипатын 
ашу қажет болса, семасиологиялық аспект пайда болған 
мағынаның қалыптасу, даму механизмдерін 
қарастырады. Түптеп келгенде екеуі екі түрлі жол 
болғанымен,  бір  мақсатқа  жұмылдырылады.  Сондай-ақ 
тіл  білімінде  қалыптасқан  семантикалық  үшбұрыштың 
құрылымындағы ерекшеліктерге тоқталады. Ұғым, 
мағына, атау арасындағы ерекшеліктерді, 
ұқсастықтарды саралап береді. 

Ғалым  Б.Қалиев  пен  А.Жылқыбаеваның  авторлығымен 
жарық көрген «Сөз мағыналарының негіздері» деп 
аталатын еңбек мағынаның қыр-сырын, түрлерін, 
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құрылымын, ерекшелігін жан-жақты талдап, анық, 
ашық  көрсететін  толыққанды  еңбектердің  бірі  болды. 
Мұнда сөздің дыбыспен, ұғыммен, мағынамен 
арақатынасы,  лексикалық,  грамматикалық  мағыналары, 
көпмағыналылықпен  арақатынасы,  сөз  мағыналарының 
ірі және уақ құрылымдары нақты мысалдармен 
дәйектеліп  көрсетіледі.  Авторлар  сөз  мағыналарының 
мазмұнына, беретін мағынасына орай бірнеше ірі 
құрылымдарға  және  уақ  құрылымдарға  бөлінетіндігін 
айтады. Сөз мағыналарының ірі құрылымдарына заттық 
(денотаттық) мағынаны, ұғымдық (сигнификаттық) 
мағынаны, сезімдік (коннотаттық) мағынаны 
жатқызады.  Ғалымдардың  айтуынша,  белгілі  бір  затты 
атағанда  ойға  ең  бірінші  қай  мағынасы  түсетін  болса, 
сол мағына негізгі, заттық (денотаттық) мағына деп 
аталады  да,  екінші  мағына  ұғымдық  (сигнификаттық) 
мағынаға сәйкес келеді. Бұл пікірдің ономасиологиялық 
тұрғыдан  жаны  бар  деп  айтуымызға  негіз  бар.  Себебі 
екінші  мағына  адам  миында  бұрын  бар  ұғым  негізінде 
жасалғандықтан оларда туындылық сипат басым болып, 
ұғымдық мағына пайда болады. 

Семантиканы негізгі зерттеу нысаны ретінде 
қарастырған А.Б.Салқынбай номинациялық процесс 
нәтижесінде  жасалған  атаудың  екі  жақтылығына,  яғни 
оның дыбыстық жамылғышы мен мағынасына 
(ұғымның бейнесіне) сәйкес тіл білімінің негізгі 
салалары қалыптасатынын, түптеп келгенде атау жасау 
дегеніміздің өзі тіл жасау процесіне алып келетінін сөз 
етеді. Тіл білімінде дәстүрлі түрде қалыптасып, 
орнығып  қалған  семантикалық  үшбұрыштың  өзгеріске 
түсіп, тілдің жасалуын құрайтынын көрсетіп береді. 
Ғалымның  дәстүрлі  үштіктің  қарым-қатынас  құралы    
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адамзат тілінің жасалуының қайнар көзі екендігі туралы 
пікірінің ғылымда өзіндік салмақты орны бар. 

Адамның  сезім  мүшелерінің  қатысуы  арқылы  алғашқы 
түйсінулердің пайда болуы мағына туындатудың 
алғашқы белгілері болып табылады. Демек, денотаттық 
мағына түйсіктің нәтижесінде іске асады деген сөз. 
Көру, есту, дәм сезу, тері, мұрын секілді сезім мүшелері 
арқылы мағынаның алғашқы баспалдақтары беріледі. 
Сезім  мүшелері  сигналдарының  миға  берілуі  арқылы 
адам миында бұрыннан да бар белгілерді оятып, өзіміз 
білетін ұқсас заттарға ұқсас мағына туындайды. Сөйтіп 
тілімізде көпмағыналылық пайда болып, ол уақыт 
шеңберінде  толық  атау  мағынасына  көшіп,  жаңа  сөз 
иесі бола алады. 

Денотат  терминіне  сөздіктерде  мынадай  анықтамалар 
беріледі: «денотативное значение – понятийное ядро 
значения, т.е. объективный (номинативный, 
внешнеситуационный, когнитивный). Многозначность 
характеризует не только термин «денотат» но и 
соотносительные с ним термины – «денотативное 
значение», «денотативная отнесенность», 
«денотативные аспекты (компоненты)» смысла». 
Денотат тілдік таңбамен сәйкес келеді. Тілдік таңба 
қаншалықты көпқырлы болса, оның сигнификатты 
белгілері де соншалықты жан-жақты. Сол себепті 
денотаттық мағынаны тілдік таңбаның ұғымдық ядросы 
деп атаймыз. Денотат сөздің көпмағыналылығын 
тудыруға өте қабілетті. Оның көпқырлылығымен 
байланысты мағына өрбітуі тілдің семалық жақтан 
дамуына әсері мол. Денотаттың көпқырлылығын 
көрсеткен  сөздіктердің  бірінде  денотаттың  а)  нақтылы 
сөз бөлігінің денотаты референтпен пара-пар саналады, 
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ә) болмыстағы объектілерге тән, ортақ белгілер 
жиынтығын атайтын құбылыс деген белгілері 
көрсетілген. Жоғарыда айтып өткен 
көпмағыналылықтың дамуында денотаттың ролі зор 
деген ойымызды осы пікір дәлелдейді, яғни түрлі 
заттарға  тән  ортақ  белгілер  –  таңбаларға  тән  құбылыс. 
Мысалы, бас сөзін алып қарасақ, ортақ мағына – белгілі 
бір  таңбаның  немесе  денотаттың  ортақ  белгісіне  сай 
аталған заттың ең жоғарғы бөлігі, енді осы денотат 
арқылы танылған ортақ мағынадан түрлі мағыналар 
тарап көпмағыналылықтың жасалуына негіз болады. 
Сонда  кез  келген  заттың  жоғарғы  жағы  –  объективті 
зат  –  денотат,  адамның  немесе  субъектінің    заттың 
жоғарғы немесе төменгі нүктесі екенін тануы, ол туралы 
биіктік, ұзындық секілді сындық ортақ мағынасын білуі 
сигнификат, сигнификаттық мағына арқылы пайда 
болған үстеме, қосымша мағыналары коннотациялық 
мағына болып есептеледі. Мысалы, адамның басы, 
малдың басы, шөптің басы дегендер денотаттық 
мағынаны иемденсе, бас директор, бас сарашы 
дегендегі  бас  сөздері  сигнификаттық  мәнге  ие.  Себебі 
оларда  кәдімгі  таңбалық  негіздегі  басты  атап  отырған 
жоқ, сол басқа негізделіп жасалған ұқсастыққа сай 
пайда болған сындық мағынаны иемденіп 
сигнификаттық қасиетке ие болып отыр. Ал бастау 
етістігіндегі  бас  сөзінің  мағыналық  ерекшелігі  өзгеше. 
Бұған  ешқандай  алғашқы  денотаттық  мағынасындағы 
бас сөзі тікелей уәж болып тұрған жоқ. Мұнда сөз 
мағынасының сатылап өсуі байқалады. Мысалы адамзат 
баласының түсінігінде бас – жоғарғы дене мүшесі 
саналады.  Ал  аяқ  –  соңғы  мүше.  Осыған  байланысты 
алғашқы  қадам  жасаған  адамның  қимыл  әрекеті  басқа 
қатысты болып тұр. Қазіргі тілімізде бұл сөз әбден 
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тұрақтанып,  сіңісіп,  алғашқы  денотаттық  мағынасынан 
алыстап, аяқпен, яғни  басқы емес, төменгі мүшемен 
қадам  жасауды  бас,  басу  деп  атаған.  Көне  замандарда 
бұл  сөз  бірінші  стилистикалық,  сондай-ақ  эмоциялық 
реңкті жамап, бірте-бірте жалпылық қасиетке ие болған  
деген пікірге тоқтап отырмыз. Ендеше денотаттың, 
денотат  арқылы  пайда  болған  денотаттық  мағынаның 
өзге мағыналар тудырудағы қызметі ерекше деп 
айтуымызға негіз бар.  

Сөз мағынасының құрамында денотаттан өзге 
сигнификаттық  мағынаның  болатыны  да  белгілі.  Егер 
денотат шынайы болмысты алғаш көргенде пайда 
болатын мағына болса, сигнификаттық мағына сол 
затты көргеннен кейін адамзат баласының оған беретін 
бағасы,  сыны,  қасиеті,  сапасы,  саны  және  тағы  басқа 
бағалаушылық қабілеті. «Сигнификат – понятийное 
содержание. В первом случае сигнификат 
противопоставляется денотату как идеальное, 
психическое  образование  –  материальному.  Во  втором 
случае сигнификат понимается как номинат слова в 
системе языка, противопоставляясь денотату как 
номинату слова в актуализованной речи». Сөздікте 
сигнификат денотатқа қарама-қарсы қойылады деп 
түсіндіріледі. Бұл қарастырылып отырған екі объектінің 
бір-бірімен  қатар  өрби  отырып  зерттелуінен  туындаса 
керек.  Шын  мәнінде  бұл  нысандар  бірінің  мағынасын 
бірі ашып отырады, яғни бірін бірі толықтырып 
отыратын  құбылыстар.  Ендеше  «сигнификат –  тілдік 
белгінің (денотаттың) ұғымдық мазмұны”. Демек, 
денотат объектив зат, ал денотаттық мағына – 
объективті зат мазмұнынан туындайтын мағына. 
Сигнификат – объективті затқа берілген субъектінің 
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анықтамасы.  Ендеше  мұндағы  ой  субъективті  қасиетке 
ие. Бірақ ұғым мен сигнификатты қатар қоюға 
болмайды. Белгілі бір затты көргенде адамда түйсік 
арқылы түрліше ұғым қалыптасуы мүмкін, яғни ұғым әр 
адамда әр түрлі болады. Ал сигнификат ортақтыққа тән. 
Осы ортақтық сөз мағыналарын жинақтап, ортақ мағына 
тудырып,  содан  кейін  дифференциалды  мағыналардың 
бөлініп  шығуына  мүмкіншілік  жасайды.  Осыған  қарап 
сигнификат екіншілік, ал ұғым біріншілік мәнге ие деп 
пайымдауымызға болады. Бірінші қасиетке ие ұғымнан 
да бұрын денотаттық мағына тұрады.  

Сөзді гносеологиялық аспектіден зерттегенде ондағы 
мағына  сигнификаттық  мағынамен  тең  түседі.  Себебі 
гносеологиялық аспектіден қарағанда сөз – таңба 
мазмұны мен мағыналар жиынтығы ретінде зерделенеді. 
Мағына мен мазмұн жиынтығы деп отырғанымыз 
денотатты көрген кездегі алғашқы түйсікті 
қалыптастырады. Алғашқы көргендегі түйсік арқылы 
қабылданған түсінік денотатқа сай келеді.  

Коннотациялық мағына адамның түрлі көңіл-күйіне 
байланысты  пайда  болатын  эмоционалды-экспрессивті 
мағыналар, сондай-ақ қосымша стилистикалық 
мағыналар да осы коннотацияның ішінде 
қарастырылады. Коннотациялық мағынаның тіл 
білімінде түрліше аталып жүргенін жоғарыда атап өттік. 
Орыс тілінде жарық көрген лингвистикалық 
энциклопедиялық сөздікте сөздің лексикалық 
мағынасына берілген анықтамада прагматикалық 
мағына деп беріледі, ал жеке түсіндірмеде: «Коннотация 
– это дополнительное значение – эмоциональная, 
оценочная или стилистическая окраска языковой 
единицы  узуального  (закрепленного  в  системе  языка) 
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или окказионального характера. В структуре 
коннотация ассоциативно-образный компонент 
выступает как основное основание оценочной 
квалификации и стилистически маркированности 
связывая денотативное и коннотативное содержание 
языковой единицы». Коннотативті мағынаны 
түсіндіруде тіл білімінде семантикалық ерекшеліктеріне 
сай қосымша мағына, үстеме мағына секілді 
анықтауыштар жиі кездеседі.  

Қазақ тілінде жарық көрген лингвистикалық түсіндірме 
сөздікте коннотациялық мағына деп аталып жүр: 
«Коннотация – тіл бірлігінің эмоциялық, бағамды 
немесе стилистикалық реңі». Мұны М.Оразов 
эмоциялық мағына деп атайды. Осы анықтамаларға 
қарап отырып аталып отырған мағына сөйлеушінің 
өмірлік тәжірибесінен, танымынан, болмыс-бітімінен 
нәр  алатынын  байқауымызға  болады.  Жоғарыда  атап 
өткен 5 (бес) сезім мүшесі арқылы ғана мағына 
жасалмайды, сонымен қатар мағына құрамында 
адамның өмірінде жинаған өзіндік көзқарастары сөз 
мағынасына әсер етеді. Эмоция мен экспрессияны 
мағына  жағынан  ажырату  бар.  Бірақ  бұл  психология 
пәні үшін қажетті болғанымен тілшілер үшін негізгі боп 
саналмайды. Эмоция бар жерде экспрессияның 
болатыны анық. Эмоция субъектив, индивидуалдық 
сипатқа ие. Тіпті кейде сезімтал, кейде дөрекі, тұрпайы. 
Бұлай  екі  түрлі  сезім  туғызу  өмір  тәжірибесі  негізінде 
адамдар арасында белгіленген нормамен және баға беру 
түсінігімен байланысты. Н.Д.Арутюнова «Типы 
языковых значений. /Оценка, событие, факт/» деген 
еңбегінде баға беруге байланысты туған мағынаны екіге 
бөліп қарастырады: біріншісі, жалпы бағалаушылық 
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мағына,  екіншісі,  жеке  бағалаушылық  мағына.  Жалпы 
бағалаушылық мағынаны бір нәрсенің қасиетін 
жалпылап айтқанда қолданылатын жақсы, жаман, 
күшті, керемет, тамаша секілді мағыналарды 
жатқызады.  Ал  жекелеген  мағыналар,  мысалы  жаман 
болса, несімен жаман, неге ұнамайды, жағымсыз 
жақтарын  санамалап  айту  сипатына  ие  болады.  Автор 
осы жағдайларды ескере отырып, олардың түрлерін 
түрлі жағдайларға байланысты ажыратып береді.  

Коннотациялық  мағынаны  арнайы  зерттеген В.Н.Телия 
болды [77]. Ол коннотациялық мағынаны кеңінен 
түсіндіріп, оған эмоциялық мағынаны да, 
стилистикалық мағынаны да қоса қарастырады. Біз, 
негізінен, В.Н.Телияның осы пікірін қостап, 
жұмысымыздың барысында коннотациялық мағына 
терминін қолданамыз. Денотаттық мағына, 
сигнификаттық мағына, коннотациялық мағына 
терминдеріне анықтама беріп, оларға талдау 
жасауымыздың себебі   тілдің даму барысындағы 
мағынаның  ролі  зор  екенін  көрсету.  Төмендегі  тілдік 
талдауға негіз болып отырған сөздің өн бойынан 
денотаттық, сигнификаттық және коннотациялық 
мағынаны көре аламыз.  

Оң ~ оң және өң ~ өң ~ өң сөздерінің 
транспозицияланып, семантикалық тәсіл арқылы 
дамуы. 

І.  Оң. сын. 1. Солға қарама-қарсы. 2. Теріс емес, дұрыс, 
жөн. 

ІІ. Оң. ет.  Жөнді болу, жетісу. 
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ІІІ.  Оң  ет.  Бояуы  қайту,  өңі,  түсі  кету  [Қазақ  тілінің 
түсіндірме сөздігі]. 

“Оң” сөзінің жіңішке варианты “өң” сөзінің де арасында 
мағыналық байланыс бар. 

Өң  1. Адамның бет-пішіні, бет әлпеті.  2. Заттың теріс 
жағына қарсы жылтыр жағы, оң жағы. 3. Адамның 
ұйықтамаған кезі [Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі]. 

Қазіргі тіліміздегі оң-өң сөздерінің мағыналық қырлары 
ортақ семаның бар екенін растайды. Бұл сөз көне түркі 
сөздігінде  екі түрлі сөздік ұяда берілген: 

І.    Өң   түр-түс. 
ІІ.   Өң алды, алдыңғы жақ. 
ІІІ.  Өң бұрын, алдын ала. 
ІҮ.  Өң оңу, өзгеру, түсін кетіру. 
Ү.   Өң қол сұғу (біздіңше, бұл өңмеңдеу болса 
керек). 

Бірінші сөздік ұядағы тізбектің берілуі осындай. 
Мұндағы – қол сұғу мағынасы тіл дамуында пайда 
болған коннотациялық мағына.  Себебі онда 
эмоционалдық мән басымырақ. 

І. Оң   оң, оң жақ. 
ІІ. Оң  оң, шын. 
ІІІ. Оң жеңіл, ыңғайлы, қолай. 
ІҮ. Оң оңалу, түзелу. 
Ү. Оң  оңу, ағару [Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі]. 
Көне түркі тіліндегі Өң І түр-түс мағынасы Өң ІІ 
жұбында – оңу, ағару, түсі кету болып, қимыл 
мағынасына ауысқан. Қазіргі қазақ тілінде “өңі өрт 
сөндіргендей” деген коннотациялық мағыналы тұрақты 
тіркесі  Оң  Ү мағынасына  сәйкес  келеді.  Әдетте,  өрт 
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сөндірген  кісінің  кейпі  тәуір  болмайтыны  белгілі.  Ал, 
“өңменінен өткендей” тіркесінде көзімен ішіп-жеп, 
тесірейіп қарау мағынасы сақталған. Оң – түр-түс  
заттық  мағынасы  –  Өң  ІІ  –  алдыңғы  жақ,  Өң  ІІІ  – 
бұрын, алдын ала мағыналары екінші сөздік ұядағы Оң 
ІІ оң жақ, оң сөздерінің мағыналарында сәйкестік 
байқалады. 

Денотаттың оң, оң жақ  мағынасы шын, оң 
сигнификаттық мағыналарының дамуына себеп болған. 
Осыған қарап  дұрыс, шын мағыналарының синонимдік 
қатарда дамығаны көрініп тұр. «Туынды мағыналар 
арқылы жасалған көпмағыналы сөздің әрбір жеке 
мағынасы өзара мәндес басқа сөздермен қарым-
қатынасқа түседі де, соның нәтижесінде синонимдік 
сөздер  пайда  болады»  [Қазіргі  қазақ  тіліндегі  сын  есім 
синонимдер.  А.,  1988].  Өң  сөзінен  тараған  оң,  дұрыс, 
шын сияқты мағыналық қырлары сын есімдер 
синонимиясын құрап тұр. Сонымен қатар үшінші сөздік 
ұяда жеңіл, ыңғайлы сындық мағыналары екінші сөздік 
ұядағы оң, оң жақ мағыналарынан тараған деуге 
болады. 

Түйіндей келе, өң, оң сөздеріне тән бастапқы мағына – 
алды  заттық  мағынасы  да,  ортақ  мағына  оң,  оң  жақ, 
дұрыс  болу  мағынасы  болса,  одан  тараған  антонимдік 
мағыналары – дұрыс емес, оңған, өзгеру, түсі кету 
сынды мағыналық қырлары. Белгілі бір заттың алдыңғы 
беті  оң  жағы  –  заттық  мағына  болады  да,  беті  бері 
қарап тұрған түзу, оң жағына уәжделген сындық 
мағынасы дұрыс, шын жағы болады, өңмеңдеу  
мағынасы коннотациялық мағынаға сәйкес келеді. 
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Тіл  біліміндегі семантикалық тәсіл арқылы  жасалған 
туынды  сөздер  мен  олардың  транспозициялануы,  сөз 
таптарына қатысы орыс тіл білімінде жан-жақты 
зерттелген. Орыс ғалымдары сөздің лексикалық 
мағынасын, атау жасау теориясын қарастырса да, 
уәждеме  теориясын  зерттесе  де,  сөз  таптарын  жекелей  
сөз етсе де сөздердің мағыналық жақтан дамып, бір сөз 
табынан екінші сөз табына ауысуына тоқтамай өте 
алмаған. Сондықтан біз зерттеп отырған мәселеміз 
бойынша  да  сөз  таптарымен  байланыстыра  қараймыз. 
Сөздердің жаңа мағыналық реңк алып, екіншілік 
номинацияның тууы адамдардың қажеттілігінен 
туындайды десек, сол адамдар белгілі бір қоғамда өмір 
сүріп жатқан соң, ол қоғамның да сұранысы болып 
есептеледі. Осы себептерді ескере отырып, жаңа сөздің 
жасалуын екі түрлі сипатта қарастыруымызға болады:  

– тіл иесінің  қажет еткен жағдайы;  
– тіл  иесі  өмір  сүріп  отырған қоғамның қажеттілігі, 
сұранысы.  

Сөздердің мағыналық ауыспалылығы жекелеген 
лексемалардың уәжделуімен байланысты. Олардың 
мағыналық  жолмен  даму  кейпін  академик  Н.Я.  Марр 
«неограниченной экспрессивной потребности в 
общественном процессе  общения», - деп анықтайды. 
Қоғам мен тілдің арақатынасы жайлы оның идеясы өзге 
ғалымдар  арасында  қолдау  тапқан  жоқ.  Н.Я.Маррдың 
бұл пікірін орыс ғалымы В.М.Никитевич кемшілік 
(деффект  Марра)  деп  түсіндіреді.  Дегенмен,  академик 
Н.Я.Марр көптеген тілдік фактіге қатысы бар қоғамдық 
мәселелерді  көтерген.  Ғалым  Қ.Жұбанов  Н.Я.Маррдың 
грамматика саласында түрлі пікірлер айтқандығын 
ескерте  келіп,  академиктің  құнды  саналатын  мына  бір 
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ойын жазады: «Ерте дәуірдегі тіл грамматикалық 
категорияларға  бөлінбеген;  ым  тілі  мен  сөз  тілі  аралас 
болған;  есімдер,  яғни  зат  атаулары  аталған,  ал  етістік 
ұғымдарын ыммен білдірген. Бұрынғы кезде сөз 
мағынасы  қимылмен  орындалғаны  осы  күнгі  сөздердің 
бірқатар семантикалық мазмұнынан көрінеді».  

Академик В.В.Виноградов: «Проблема перехода частей 
речи  в  другую  тесно  связана  с  проблемами  выделения 
частей  речи  в  языкознании.  Оно  имеет  отношение  к 
словообразованию, так как конверсия представляет 
собой один из способов словообразования» деп жазып, 
тіл біліміндегі сөз таптары  мәселесінің сөзжасамның 
конверсиялық, яғни семантикалық тәсілімен байланысы 
бар екенін пайымдаған. Мұндай көзқарасқа қарсы пікір 
айтқан ғалымдар да  болды. Солардың ішінде  ағылшын 
тіліндегі конверсияны зерттеген орыс ғалымы 
А.И.Смирницкий  «не нужно определять ее 
(конверсияны айтып отыр) как переход одной части 
речи в другую. Это определение ничего не дает, 
поскольку совершенно неизвестно, что значит в данном 
случае «переход», каково отношение этого «перехода» к 
системе словообразования» – деп жазады. Зерттеушінің 
бұл  пікірі  сөзжасам  саласын  қарастырып  жүрген  қай 
ғалымды болса  да қанағаттандырады. Сөз таптарына 
ауысу  тілдің  синхронды  қарастырылуын  қолдаса,  сөз 
мағыналарының конверсиялық жолмен ауысуы 
диахрондық аспектіден бағамдалады.   

Диахрондық  аспектіден қарастырғанда сөз мағыналары 
дамуының сипаты анық көрінетіндігін ескере келіп, 
ғалым  В.Н.Ярцева  былай  деп  жазады:  «В  диахронии 
легко  видеть,  как  при  передвижке  из  одного  класса  в 
другой данное слово не сразу приобретает все признаки 
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нового  класса,  а  иногда  не  приобретает  их  целиком, 
образуя разряда». Автордың бұл пікірінен сөз бірден сөз 
табына  ауыса  салмайтындығын  байқауға  болады  екен, 
бұл да уақыт шеңберінде орындалатын процеске 
жатады.  Сондай-ақ  ғалым  осы  мақаласында  ағылшын 
тіліндегі конверсиялық сөзжасам тәсілімен жасалған 
туынды сөздерді сөз таптарымен байланыстыра отырып, 
орынбасар сөздер «слово-заместители» деп атайды.  

Сөздердің туынды мағыналарын, мағыналық 
құрылымдарының ерекшеліктерін зерттеуде 
ономосиологиялық аспект көмекке келеді. Орыс 
лингвисі  Е.С.Кубрякова  сөздерді  сөз  таптарына  бөлуді 
ономосиологиялық  принципке  жатқызады.  Оның  адам 
танымы мен білігінің даму деңгейіне байланыстылығын 
айтады. Сөзді ономосиологиялық принципке сүйене 
отырып зерделеу – транспозицияны бағамдау деген сөз, 
яғни атаудың тууы, жасалуы, дамуы жайлы зерттеу. 
Транспозиция – тілімізде үлкен, кең түсінікке ие ұғым. 
Бұл ұғымды тек сөз таптарының бір-біріне ауысуы деп 
қана түсінсек қате болар еді. Транспозицияға сөздердің 
семантикалық тәсіл арқылы туындаған екіншілік 
мағыналары, метафоралы, метонимиялы мағыналары, 
сөйлем ішінде белгілі бір жағдайда пайда болатын, 
контексте келетін мағыналары, сондай-ақ өзінің 
лексикалық мағынасынан өзге туынды окказионалды 
мағыналары  да  осы  ұғымның  ішіне  енеді.  Сондықтан 
бұл өте кең ұғым деп саналады. Атаулардың сөз 
таптарына  бөлініп,  бір-біріне  ауысуы  үшін  тіліміздегі 
сөздердің осындай этаптардан өткеннен кейін барып 
іске  асатындығына  уақыт  куәгер  болады.  Себебі  уақыт 
төрелік етпейінше олар бір сәтте бүгінгі қалыпқа 
келмегені белгілі. Бұл жұмыста осы процестер 



 

56 ҚАЗІРГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗЖАСАМДЫҚ ҮДЕРІСТЕР 

диахрондық тұрғыдан сараланады. Ғалымдардың 
пікірінше: «Транспозиция – мостик между частями речи 
– разрешает языку отразить известную зыбкость границ 
между предметом и процессом или признаком» 
[Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом 
освещении. М., 1978]. Орыс ғалымының ұғымында 
транспозиция  –  зат  пен  оның  қимылының,  белгісінің 
арасындағы байланыс, демек сөздің, атаудың пайда 
болу жолдары.  

Сөздер атаулық мағынадан қимылдық мағынаға, немесе 
керісінше, қимылдық мағынадан атаулық мағынаға, 
сондай-ақ сындық-сапалық мағынадан атаулық 
мағынаға немесе керісінше, атаулық мағынадан 
сындық-сапалық мағынаға ауысуы адамның ойлауы, 
танымы, болмысы, пікірі, санасы негізінде іске асады.  

Сөз табын қай тілдік категорияға жатқызу керектігі 
жөнінде ғалымдар арасында қарама-қайшы пікірлер 
болған.  Морфологиядағы  сөз  таптары  категориясы  бір 
парадигмалық шеп құрап, тілдің құрылымына енеді де, 
осы құрылым тілдік жүйені құрайды. Осы белгісіне 
қарап,  орыс  тіл  білімінде  А.А.Шахматов,  Л.В.Щерба, 
Н.А.Савченко сөз таптарының бөлінуі олардың 
мағыналық топтарына байланысты деп таниды. 
Мағыналық топ дегенді ғалымдар қимылдық 
мағынасына қарай етістік сөз табы, атаулық 
мағынасына  қарай  зат  есім  деген  секілді  дәлелдемелер 
келтіреді  де,  семантиканы  негізгі  критерий  етіп  алады.  
Л.В.  Щерба  «Избранные  работы  по  русскому  языку» 
деп аталатын еңбегінде сөз таптарының табиғатын 
түсіндіруде: «Однако в вопросе о «О частях речи» 
исследователю  вовсе  не  приходится  классифицировать 
слова по каким-либо ученым и очень умным, но 
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предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая 
классификация особенно настойчиво навязывается 
самой языковой системой, или точнее, ибо дело вовсе не 
в «классификации», под какую общую категорию 
подводится то или иное лексическое значение в каждом 
отдельном случае, или еще иначе, какие общие 
категории различаются в данной языковой системе» деп 
келтіріп, сөз мағынасына назар аударудың қажеттілігін 
атайды. Тілдегі транспозиция құбылысын лингвист 
ғалымдардың бірқатары «аралық категория» 
(межкатегориальный) терминінің аясына сыйғызса, енді 
бір  ғалымдар  сөз  таптарын  құрайтын  сөз  топтарының 
арақатынасын «ішкі категориалды» 
(внутрикатегориальный) терминінің қызметтік 
құқығына иелік ететіндігін жазады. Тілдік жүйедегі 
әрбір сөз қай категорияның иелігінде болғанмен өз 
мағынасын сақтауға ұмтылады. Ол сөздердің  арасында 
генетикалық-семантикалық код жоғалмайды деп 
түйіндейміз. Орыс тіл білімінде сөз таптары мен 
сөздердің мағыналық дамуларын сөз еткен 
А.Н.Тихонов, В.В.Мигирин, И.А.Стернин, 
А.А.Уфимцева сынды ірі-ірі ғалымдар  жалпы сөз табы 
категориясын, сонымен бірге жекелеген сөз таптары 
негізінде сөз етті. 

Сөзжасамның семантикалық (конверсиялық) тәсілі – ең 
көне тәсіл саналады, себебі конверсияның негізінде, 
өзегінде мағына жатады. Қазақ тілі – мағыналық 
құрылымға сүйенген тіл. Сондықтан тілімізде 
мағыналық  жақтан  дамыған  сөздер  көптеп  саналады.  
Транспозицияланған  сөздерді  семантикалық  аспектіден 
қарастырған дұрыс. Бұл үшін сөз таптарын, оның 
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құрамындағы сөз мағыналарының сәйкестігін 
салыстырмалы түрде зерттеу қажет.  

Сөздердің заттық, сындық, сапалық, сандық, қимыл 
мағыналарына ауысуы уәжделу негізінде іске асады. 
Тілдегі сөздердің заттық мағынаға көшуі жайлы 
түркологтар Н.А.Баскаков, А.Н.Кононов, Н.К.Дмитриев, 
Э.В.Севортян, Б.М.Юнусалиев, Б.А.Орузбаева айтып 
өткен болатын. Ескерткіштерді зерттеу барысында 
ғалымдар  есімдер  мен  етістіктердің  тұлғалық  жағынан 
бөлінбегенін  байқаған.  Сол  процесс  осы  күнге  дейін 
жалғасып  келеді.  Кейінгі  зерттеулер  бұл  құбылыстың 
көне  ескерткіштер  құрамында  ғана  емес,  қазіргі  түркі 
тілдерінің барлығында дерлік кездесетіндігін айтып 
жүр.  

Алғашқы  кезде  адамзаттың  тілді  қолдануында  сөздер 
ешқандай категорияға тәуелденбеген. Қазақ тілінде 
мағыналары дамуы нәтижесінде сөздер 
транспозицияланып, заттану, сын-сапалану, сандану, 
шылаулану, үстеулену, етістіктену, есімдену 
процестерін бастан кешіреді. Сөйтіп қазіргі тіл 
тұрғысынан бір сөз табынан екінші сөз табына ауысады.  

Қазақ тіліндегі сөздерді сөз таптарына бөлудің алғашқы 
соқпақтарын салған Н.И. Ильминский, П.М. 
Мелиоранский екендігін лингвист ғалым Т.Қордабаев өз 
мақаласында  жазады.  Ал  қазақтың  төл  ғалымдарының 
ішінен морфологиялық құрылым жайлы жазылған 
еңбектің бастауы – А.Байтұрсыновтың 1920 жылы 
жазылған «Тіл – құрал» атты оқулығы. Ол сөздерді 
атауыш  сөздер  мен  шылау  сөздер  және  одағай  сөздер 
деп үш топқа бөледі: 
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Атауыш сөздерге: зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, 
етістік жатса; 
Шылау сөздерге: үстеу, демеу, жалғаулық; 
Одағайға:  еліктеуіш, лептеуіш сөздерді жатқызған. 
Бұл күнде тіл біліміндегі сөз таптары категориясы 
біршама зерттеліп, толық грамматикалық категория 
екені  айқын  болып  отыр.  Сөздердің  бір  категориядан 
екінші  категорияға  өтуін  зерттеудегі  аса  тиімді  жол  – 
семантикалық сөзжасам. Осы категориялардың 
семантикасы мен қызметі бір арнаға тоғысуы керек. 
Егер де сөздердің мағынасы заттың, сапаның, 
қимылдың жеке лексика-грамматикалық 
категориялардың абстракциялануы, уәжделуі арқылы 
пайда болса, ол тілдің дамығандығын көрсетеді.  

Қазақ тілінде төс (адамның мүшесі), төс  (құрал), төс+е 
(қимыл атауы), без (адам денесіндегі зат), без 
(шошыну), без (қашу, зыту), жел (табиғи құбылыс), жел 
(жүгіру,  желу),  жел  (суықтан  болатын  ауру)  сөздерінің 
түбір  күйінде,  омонимдік  қатар  құрып  бір  түбір  сөздің 
қимылдық мағынада да, атаулық мағынада да келіп 
ұғынылатындығын сөзжасам саласын зерттеп жүрген 
ғалымдар жазып жүр. Көне тілімізде етістік – есім 
корреляттары молынан кездеседі. Қазіргі біздің 
тілімізде қолданып жүрген семантикалық тәсілмен 
дамыған  сөздер  –  сол  байырғы,  көне  ғасырлар  жемісі. 
Бүгінгі  тіліміздің  жай-күйінде  мұндай  процесс  өте  аз 
жүреді, себебі біздің бүгінгі тіліміз жалғамалылық 
дәуірінде өмір сүріп жатыр.  

Қазіргі қазақ тіліндегі семантикалық тәсіл арқылы 
дамыған сөздікте жеке бір сөздік ұяны иеленуге 
мүмкіндігі бар ор сөзінің транспозициялануы. 
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Ор  І.  Егін,  қурай,  шөп,  тағы  да  басқаларды  орақпен, 
комбайнмен ору. 

Ор ІІ. 1. Табиғат әсерінен болған немесе қазылған 
шұңқыр  жер.  2.  Соғыс  алаңдарында  арнайы  қазылған 
бекініс; окоп. 

Ор ІІІ. Қызғылтым, қоңыр. 

Ор ІҮ. Су ағысының қазып кетуі; жыруы. 

Ор Ү. Жетілген, ірі, үлкен [ҚТТС]. 

Осы  сөздердің  І,  ІІІ  және  Ү  мағыналарының  арасында 
семантикалық байланыс байқалмайды. Ал ІІ, ІҮ 
мағыналы сөздерге ортақ сема   динамикалық қозғалыс. 
Ор ІІ- де бар объектіні жоқ ету, азайту, кеміту мағынасы 
бар. Бұл мағыналар тарамдалып келіп, табиғат әсерінен 
пайда болған немесе қазылған шұңқыр және соғыс 
алаңдарында арнайы қазылған бекініс, окоп секілді 
көпмағыналылыққа ие болып отыр. Ал Ор ІІ сөзінің  Ор 
ІҮ лексемасы негізінде жасалып тұрғаны айқын 
құбылыс. Себебі мұнда да қазылу, кему, азаю 
мағыналары  орын  алып  отыр.  Бұл  сөздің  денотаттық 
мағынасы   көпмағыналылыққа ие болып отырған Ор ІІ, 
Ор ІҮ   қимылдық мәнге ие сөздер. Бұған қарап, 
тілімізде  қимылдық  мәнге  ие  сөздер  саны  көп  екенін 
байқауымызға болады.  

Сөздің  көне  түркі  тіліндегі  мағыналарынан  алыс  кете 
қоймағанын көне түркі сөздігінен байқауымызға 
болады: 

Or - Ол от орды: ор   ол шөп орды. 

Or bič - срезать, скашивать: кесу, ору. 
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Бұдан  басқа  orγag  -  орақ;  oru  -  ұра  (көкөніс  сақтайтын 
орын, қойма); orum - орым; orul - орыл — орылу 
мағыналы сөздер де кездеседі [Древнетюркский словарь 
(ДТС)]. Мұндағы басты назар аударатын сөз ұра 
мағыналы сөз болуы тиіс. Себебі лингвистикалық 
талдауға негіз болып отырған сөздің мағынасымен 
шектес, сәйкес екені белгілі. 

Ал  М.Қашқаридың  «Диуани  лұғат  ат-түрк»  сөздігінде 
берілген сөздердің көне түркі және қазіргі қазақ 
тіліндегі  мағыналарымен  салыстырған  кезде  алшақтық 
байқалмайды: 

Ор І құла (яғни қызғылтым, қоңыр мағыналарына 
сәйкес түс атауы). 

Ор ІІ ору. 

Ору  ұра (яғни көкөніс сақтайтын орын).  

Тілдің  барлық  өмір  сүру  фазаларында  сөз  мағыналары 
тұлғалық  құрамын  сақтап,  мағыналық  дамуға  түскен. 
Оларға тән ортақ мағына - объектіні объектінің әсерімен 
(табиғат  әсерінен  болған  шұңқыр)  немесе  субъектінің 
әсерімен (мысалы, қимыл нәтижесінде пайда болған зат 
атауы  -  қазылған  шұңқыр,  окоп,  ұра)  жасалған  қимыл 
мағыналары. Ортақ мағына негіз болып, айырушы сема 
арқылы ұра заттық мағынадағы сөз пайда болып отыр. 

Қимылдың нәтижесінде пайда болған ор – ор, окоп, ұра 
сөздерін  транспозицияланып,  заттану процесінен  өткен 
сөздер деп айта аламыз. Қазіргі қазақ тіліндегі атаулық 
мәнге  ие  сөздердің  көбісі  сөз  мағыналарының  дамуы 
нәтижесінде пайда болған. Сонымен, жалпы тілдегі 
заттану процесі – өте күрделі құбылыс.  
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Көне дәуірлерде де, орта ғасыр ескерткіштер тілінде де 
ор  сөздерінің мағыналары өзгермеген. Сондай-ақ 
мағыналық дамуға түсу арқылы тіл баюының бір 
сипатын көрсететін тілдік бірліктер қатарынан орын 
алады  деп  есептеуге  негіз  бар.  Демек,  ор    ор     ор 
сөздері  семантикалық  тәсіл  арқылы  дамып,  жеке-жеке 
сөз  құрап,  сөздік  ұяға  ие  болып,  қазақ  тілінің  сөздік 
қорын байытып тұр. 

Тілімізде өте ертеден келе жатқан байырғы сын есімдер 
және  туынды  сын  есімдер  көптеп  саналады.  Сын  есім 
категориясын сөз еткенде ең бірінші, салыстырмалы 
түрде түр-түс атаулары көзге ілігеді. Себебі олар 
барлық  түркі  тілдеріне  ортақ.  Мысалы  жасыл  (яшыл), 
ақ, сары (сарығ), көк, қызыл (қыр, қыз) т.б. Қазіргі түркі 
тілдерінің  барлығында  кей  жағдайларда  фонетикалық 
өзгерістерге ұшырап қолданылатын сын есімдер сөйлеу 
тілімізде бірінші анықтауыштық  қызметке  ие  болып, 
соңынан сындық мағынаға ие болған.  

Қазіргі қазақ тілінде сындық мағынада қолданылып 
жүрген жөн сөзінің транспозицияланып, семантикалық 
тәсіл арқылы дамуы. 

Жөн І. 1. Жай, әншейін. Жөн жерге қыз бермейді Балта 
бабаң, Грубиян   әлің үшін бір тамам. Шаңменен, 
Сәметпенен құда болған, Япыр-ау, Құлжекеңмен біз-ақ 
жаман  (Айтыс).  2.  Мән-мәніс,  сыр,  жағдай.    Есітсем 
үнін, Білсем деп жөнін, Көп іздедім қаңғырып (Абай). 3. 
Ыңғай, рет, орын.   Е, алса несі бар? Бәйгіні Ысқақ емес, 
мен алатын жөнім емес пе?-деді Ыдырыс жалтаңдап (С. 
Сейфуллин,  Шығ.).  4.  Дұрыс,  ақиқат,  әділ,  шын,  рас. 
Бөжей  өз  ішінен:  “Шариғат  та  жөнге,  шынға  қарайтын 
шығар,  ақай  жоқ,  ноқай  жоқ,  көрінгенге  бұйда  бере 
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бермес” (М. Әуезов, Таңд. шығ.). 5. Кім екендігі, 
шыққан тегі, аты-жөні, жай-жапсары. Ақсақал, 
жөніңізді  айтыңызшы,  кім  боласыз?-дедім  мен  өтінген 
пішінмен (Қазақстан). 

Жөн ІІ. Жол, жоралғы, әдет-ғұрып. Жолдан, жөннен сен 
адасты  екен  деп,  адаса  алмаймын,  ел  адаса  алмайды 
(А.Ханкелдин, Қараторғай) [ҚТТС]. 

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде берілген мағыналары 
шартты  түрде  қазіргі  қазақ  тіліндегі  мағыналары  деп 
аталады. Шартты дейтін себебіміз, бұл түсіндірме 
сөздің  де  шыққанына  жарты  ғасырдың  жүзі  болыпты. 
«Елу жылда ел жаңа, жүз жылда   қазан» демекші, тіл де 
осы жылдар ішінде тоқтаусыз даму үстінде болды. 
Сөйтіп  ол  мағыналар  да  тарих  қойнауында  қалып бара 
жатыр. Енді көне түркі тіліндегі мағыналарымен 
салыстырып көрейік: 

Jon  Способ,  манера  поведения,  яғни  жөн,  жол,  өзін-өзі 
ұстауы, әдеті [ДТС]. Бұл тұрғыдан келгенде қазақ 
тіліндегі жөн ІІ мағыналы сөзбен қатар тұра алады. 
Қазіргі тіліміздегі жол, жоралғы, әдет-ғұрып 
мағынасының түп негізі көне түркі тіліндегі jon сөзінде 
жатыр екен. Ал қалған мағыналары тілдің даму 
барысында семантикалық жолмен пайда болған. 
Сонымен  бірге  қазақ  тілінде  жөн  сөзі  жосық  сөзімен 
тіркесіп  келіп,  жөн-жосық  түрінде  де  айтылады.  Бұл 
көне түркі тілінде josun сипатында әдет-ғұрып, заң, 
ереже  мағынасында  қолданылған  екен  [ДТС].  Осыған 
қарап, тілімізде жалпы мағынасы бірдей, бірақ жазылуы 
өзгеше  болып  екі  сөзден  тіркесіп  немесе  қосарланып 
келетін сөздер тобы бар екеніне көз жеткіземіз. Мысал 
келтірер  болсақ,  киім-кешек,  бала-шаға,  жол-жоралғы 
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немесе жөн-жоралғы, түп-тамыры, жөн-жосық, жолдас-
жора, жол-жөнекей т.б. Бұл сөздерді семантикалық 
тәсіл  арқылы  жасалған  деп  айта  алмаймыз,  бірақ  реті 
келіп отырған соң қозғалып отырған сөз. Бірақ бұл 
жаңалық емес, ғылымда танылған мәселе.  Ал жоғарыда 
келтірілген  josun  сөзі  қазіргі  тілімізде  тек  диалектілік 
сипатта ғана қолданылады екен: 

Жосын. диал. Әдет-ғұрып, салт. Бұрыннан келе жатқан 
жосынды білмейді екенсің [ҚТТС]. Бұл сөз 
мағынасының қолданылу аясының тарылғанын 
көрсетеді. Тілдің даму процесінің бірден-бір өлшемі 
осы.  

Сонымен, жөн сөзінің семантикалық дамуында бірінші 
мағынаны заттық мағына иемденсе, семантикалық тәсіл 
арқылы дамудың  нәтижесінде сындық мағына уақыт 
шеңберінде пайда болады. Сөйтіп транспозиция 
нәтижесінде  сын  есім  сөз  табының  құрамы  толығады. 
Алғашқы заттық мағына көнеден келе жатқан әдет-
ғұрып,  салт-сана,  ереже  болса,  осының  негізінде  әбден 
қалыптасқан салт, әдет, ережелер дұрыстық мәнге 
көшіп, сындық мағынаны тудырады. 

Тіліміздегі  кей  заттардың  денотаттық,  сигнификаттық 
мағыналары зат пен олардың сипатының 
ерекшеліктерімен  байланысты.  Бұл  көне  дәуірдегі  атау 
сөздер  –  өз  бойларына  заттық  ұғыммен  бірге  сын-сапа 
ұғымдарын жинаған грамматикалық топ. Осының 
нәтижесінде көк – түс, көк –  аспан, көк – шөп; қара – 
түс, қара – қараңғылық, қара – зат (алыстан қара 
көрінді),  қара  –  қимыл  атауы  –  көздің  қарашығының 
қызметіне  байланысты  туындаған  мағына  т.б.  сияқты 
сөздер сөздік қорымызды молайтуда. Сарығ сын 



 

 65 

есімінің мағынасы сарғаю, сарылу қимыл 
мағыналарымен  тікелей  байланысты.  Ұзақ  тұрған  соң, 
күткен соң сарылып, сарғаю семасы пайда болған. 
Сигнификаттың тууы, қалыптасуы есім тұлғалардың 
алғаш сөйлем ішінде анықтауыштық қызметке ие 
болып,  соңынан  сындық  мән  алуына  негізделеді.  Э.В. 
Севортян  сын  есімдерді  зерттей  отырып,  олардың  екі 
жолмен жасалатындығын айтқан: 1) зат есімдердің 
функционалды-семантикалық трансформация жолымен; 
2) аффикстер жалғану арқылы. 

Жөн, қара, көк, сары секілді туынды сындық мағыналы 
сөздер  ғалымның  айтқан  функционалды-семантикалық 
трансформация  жолымен  немесе  тіл  білімінде  түрліше 
аталып  жүрген  семантикалық  тәсіл  арқылы  жасалып, 
транспозицияланған. 

Түркі тілдерінің салыстырмалы морфологиясын 
зерттеген А.М.Щербак: «В тюркском праязыке 
прилагательные не имели особых морфологических 
показателей и самосуществование их  как 
самостоятельного лексико-грамматического разряда 
имен вызывает большие сомнения», - деп, түркі 
тілдеріндегі сындық мағыналы сөздердің ерекше 
морфологиялық көрсеткішке ие бола алмағандығын 
жазады. 

Қазақ тілінің тарихи грамматикасын зерттеген 
М.Томанов: «Сын есімдердің грамматикалық класс 
ретінде қалыптасуы зат есімдермен байланысты 
құбылыс.  Зат  есімдер  зат  жайлы  ұғыммен  бірге  сын, 
сапа ұғымдарын да бойына жинақтаған грамматикалық 
класс болды», – дейді. Ғалымның пікіріне қосыла 
отырып, түбір сөздердің (түбір зат есімдердің) 
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мағыналарының кеңеюі, жіктеліп, саралануы 
нәтижесінде  мағыналық  байланысы  бар  сөздер  тілдің 
сөздік құрамын бірте-бірте молайтқан дегенін 
қолдаймыз. 

Сын  есімнің  тарихи  табиғаты,  сипаты  өте  қызық.  Баға 
берушілік  қабілеті  бар,  сын-сапаны  білдіретін  сөздерді 
адамдар көбірек пайдаланады. Себебі бір затты 
көргенде немесе бір құбылысты байқағанда адам миына 
сигнал  барып,  өзі  көріп  тұрған  зат  пен  құбылыстың 
ерекше белгілерін жинақтайды. Ол белгілер сыртқа сөз 
арқылы шығып, таңбаланады.  

Қазіргі тіліміздегі конверсиялық жолмен жасалған 
сөздердің табиғатын ашуда құрылымдық жақтан 
қарастыру  жеткіліксіз.  Бұл  тәсілдің  айқын  сипаты  тек 
семантикалық қырын тануда ғана жүзеге асатын іс. Ал 
аффиксация  тәсілі  арқылы  пайда  болған  сын  есімдер 
жайлы конверсиялық тәсілдің сын-сапалану процесін 
зерттеген Ж.Т.Сарбалаев: «Адъективация тәсілі арқылы 
сөз жасау, яғни сын есімнің басқа сөз таптарынан 
ауысып келген сөздер арқылы толығуы сын есімнің 
сөзжасам жүйесінде аффиксация тәсілі пайда болғаннан 
кейін бәсеңдеген», – деп жазды.  Қазіргі тіліміздегі сын 
есім жасайтын аффикстердің көп болуы, өнімділігі 
осының айғағы.  

Тіліміздің сөздік қорында сандық мағынаны беретін 
сөздер  ерекше  тұрады.  Себебі  тек  сөзбен  ғана  емес, 
цифрмен белгіленіп, математиканың да зерттеу нысаны 
болуында  деп  ойлаймыз.  Қазақ  тіліндегі  сан  есімдер 
жайлы еңбек арнаған ғалым Ә.Хасенов: «…сандық 
семантикалы есімдер мен сөз тіркестері, түрік 
тілдеріндегі негізгі сан атаулары зат есімдерден бөлініп 
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шықты»  деген жорамал айтады. Сандық мағынадағы 
сөздердің мән-жайы, сипаты туралы әр түрлі болжамдар 
айтылады. Мысалы «Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков» (1986) атты кітапта 
сандану процесі тек сандық, көлемдік, мөлшерлік 
ұғымды  зат  есімдердің  қолданылуы  деп  түсіндіріледі. 
Сандық мағыналы сөздердің дербес сөз табы болып 
қалыптасуы  жайлы  профессор  М.Томанов  былай  деп 
жазды:  «Бір  кезде  зат  пен  қимыл,  әрекетті  білдірген 
сөздердің кейбірі адам  баласының  айналадағы  дүние 
жайлы ұғымдарының дифференциялануына адам 
ойының  интеллектуалдық  өсуіне  байланысты  сан,  зат 
пен құбылыстың сандық мөлшерін,  шамасын  білдіре 
бастауы әсте жат құбылыс емес. Екінші жағынан, басқа 
сөз  таптарынан  сандық  мән  алып,  сан  есімге  ауысқан 
түбірлер  тілдің  даму  барысында  өзара  бірігу  жолымен 
немесе аффикстер арқылы күрделеніп отырған». Қазіргі 
қазақ тіліндегі сан есімнің сөзжасам жүйесін жеке 
зерттеу нысаны ретінде қарастырған ғалым Н.Оралбаева 
жалпы сөзжасамда сан есімнің жасалуында  
семантикалық  тәсілдің  бар  екендігін  жазады.  Аталған 
сөзжасамның тәсілі еңбекте арнайы сөз болмайды.  

Сандық атаулар заттық, қимылдық атаулардың 
макросемаларынан жіктелген. Ұш ~ ұш ~ ұш және үш ~ 
үш сөздерінің транспозицияланып, семантикалық тәсіл 
арқылы дамуы. 

Үш. Сан. Екіден кейінгі есептік сан [ҚТТС].   

«Үш»  сандық  мағыналы  сөздің  негізінде  қазақ  тілінде 
синтетикалық тәсіл арқылы үшем, үшеу, үшкіл, 
үшкілсіз,  үшкілтім,  үштік  сынды  туынды  сөздер  пайда 
болып, сөзжасамдық тізбек құрайды. Көне түркі тілінде  
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«уч» сөзі сандық үш мағынасын берген.  «Үш» сан есімі 
тілдің екі сипатында  ешқандай мағыналық дамуға 
түспеген.  

М.  Қашқари  сөздігінде:  Уч  1.  Тау  ағашы.  2.  Заттың 
ұшы.  3.  Бір  нәрсенің  бітуі,  шегі.  4.    а)  ұшу,  ә)  өлу,  б) 
жығылу,  в)  өшу,  сөну  мағыналары  таралған.  Үш-уч-үч 
тұлғаларының  мағыналық  тығыз  байланыста  екендігін 
білеміз. Біздіңше, үш сандық мағыналы сөздің алғашқы 
көне  мағынасы  ұш  –  заттың  ұшы  атаулық  мағынасы 
болған. Үш – уч – үч – ұш тұлғалары бір-біріне себепші  
негіз  болып  мағыналық  байланысқа  түскен.  Мысалы, 
үш  саны -  үш  нүктенің  бірігуінен  пайда  болған.  М. 
Қашқари  сөздігіндегі  уч  -  тау  ағашы  –  жоғарыда,  үш 
нүктенің  түйіскен  жерінде  шыққаны  үшін  зат  атауы 
болып  қалыптасқан.  Ал  уч  –  шекаралық  аудан  –  ауыс 
мағынасында  заттың  ұшы,  шегі,  шеті  мағынасының 
негізінде  пайда  болған.  Уч  4.  Бір  нәрсенің  бітуі,  шегі  
мағынасы Уч 3 семасынан тарап тұр. Уч 5. – ұшу 
мағынасы,  биікке  көтерілу  семасымен  қоса  антонимдік 
мағына  да  бар.  Ұшу  –  ұшып  түсу  –  яғни  белгілі  бір 
шекке жетіп құлау. Мысалы, мұрттай ұшты –құлады. 
Жығылу, өлу, өшу, сыну – мағыналық қырлары осы 
ұшып түсу мағынасынан тарап тұр. Сандық 
мағынадағы «үште» – үш нүкте түйіседі, «ұш» 
атауында  үш  нүкте  түйісіп,  заттың,  нәрсенің  шетін, 
шегін, бір нүктесін көрсетеді. Демек,  «үш» сан есімі - 
үш нүктенің бірігуі мен «ұш» – бір нәрсенің ұшы – бір 
құбылыстың атауы. Заттық мағына уақыт өте келе 
сандық  мағынаға  ауысқан.  Сөйтіп  семантикалық  тәсіл 
арқылы  бірнеше  мағыналы  сөздер  дамыған.  Түрколог, 
алтаист ғалымдардың пікірінше, бір, екі, үш, төрт, бес, 
алты, жеті сан есімдер өзге сөз таптарынан 
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транспозицияланып, санданған. Оқу құралында 
семантикалық  тәсіл  арқылы  дамып,  санданған  үш  сөзі 
талданып отыр. Сонымен, түркі (қазақ) тілдеріндегі сан 
есімдердің алғашқы бастау көздері – адам танымы.   

Тілдің  көне  дәуірінде  есімдіктер  қазіргі  тіліміздегідей  
сан жағынан мол, тұлғалық жағынан әрқилы болмаған. 
Қазіргі қазақ тіліндегі есімдіктердің мағыналық 
топтарының  ішінде  ең  көнелері  –  сілтеу  және  жіктеу 
есімдіктері. Н.А.Баскаков жіктеу есімдіктері сілтеу 
есімдіктері негізінде пайда болғандығын жазады. Ал 
түрколог Н.К.Дмитриев сілтеу есімдіктері генезистік  
жағынан  жіктеу  есімдіктерімен  біртектес  қаралуға  тиіс 
екендігін жазады. Сілтеу есімдігі де, жіктеу есімдігі де 
бір-бірімен тығыз байланыста. Есімдіктену процесі 
негізінде  белгісіздік  есімдігі,  сұрау  есімдігі,  жалпылау 
есімдіктері өзге сөз таптарынан ауысып келген.  

Өздік, жіктеу, жалпылау есімдіктерінің 
транспозициялануы. Қазіргі тіліміздегі өз өздік 
есімдігінің көрінісі мынадай: 

Өз. есімдік. Іс-әрекетті, затты, нәрсені меншіктеуші, 
иеленуші жақ (бір өзі, өз аяғына мініп кету, өз басы, өз 
обалың өзіңе, өз қолы өз аузына жету т.б.)  [15, 510 б.]. 
Көне түркі тілінде: 

І.  Өz 1. Мән, өзек. 2. Өзі.  3. Өзінікі, өзіндік. 
ІІ.  Өz Өмір.   
ІІІ. Өz Өзек (сердцевина)  сияқты мағыналары 
берілген  [ҚТТС].  Өзге  де  мағыналары  кездеседі.  Бірақ 
олар тұлғалық жақтан сәйкес келгенмен, мағыналық 
тұтастық байқалмайды. М. Қашқари сөздігінде: 
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І. Өз өз, өзі. 
ІІ. Өз май. 
ІІІ. Өз алқап, аңғар. 
ІҮ. Өз жақын, өз адамы. 
Ү. Өз адамның ішкі мүшелері. 
ҮІ. Өз 1.Өзек. 2. Құрма ағашының жемісі. 
ҮІІ. Өз рух, жан. 
ҮІІІ.  Өз уақыт, мерзім, заман.  

Өздік  есімдігі  жалғыз  болғанымен,  мағыналық  жақтан 
біршама дамыған сөздер қатарына жатады. Тарихи 
тұрғыдан  алып  қарағанда  өз  есімдігінің  табиғаты  өте 
қызық. Түркітанушы П.М.Мелиоранский, 
И.А.Батманов, И.П.Дыренкова, Н.К.Дмитриев, 
Н.А.Баскаков,  А.Н.Кононов  сынды  ғалымдар  «лучшая 
часть, сердцевина, сущность» деген мағынаға тоқтайды. 
Ал  С.Е.Малов  болса,  өзге  түркі  тілдерінде  тува  –  бет, 
хакас – поз, ойрат – бой, шор тілінде – поз//пой түрінде 
кездесетінін,  кейде  кенді  –  кіндік  сөзімен  байланыста 
болатындығын жазады. Осы зерттеулерге қарап,  алғаш 
«өзек» мағынасынан тараған болар деген ой келеді. Өз, 
өзек,  рух,  жан,  адамның  ішкі  мүшелері,  өзі  сөздерінің 
«өре» сөзінің мағынасымен байланысы бар екенін  
Ә.Ибатов  «Қазақ  тіліндегі  есімдіктер  тарихынан»  атты 
еңбегінде  атап  өтеді.  Өрем  жетпеді  –  миым  жетпеді, 
рухани дүниесі, жаны көтермеді, қабылдамады немесе 
тұтас адамзат денесі, яғни өзекті қуалай өскен 
бойының  жетпегенін  көрсетеді.  «Өз»  өздік  есімдігінің  
«өре» сөзімен байланысында бір шындықтың бары рас. 
Бұл  туралды  айтылған  Ә.Ибатов  пен  Ж.Сарбалаевтың 
пікірлерінің жаны бар. «Өз» тұлғасының алғашқы, 
бастапқы  мағынасы  «өзек»,  «тін»  мағынасынан  тараса 
керек. Мұның өзге де мағыналарын ескере отырып, 
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оның мағыналық дамуын, транспозициялануын, есімдік 
сөз  табына  өтуін  мынадай  сызба  арқылы  түсіндіруге 
болады (М.Қашқари сөздігі негізінде): 

 
                                                 Өз (І)  өзі 
                                                 Өз (Ү)  адамның ішкі 
мүшелері 
                    Өз (ҮІ)                 Өз (ІҮ)  жақын, өз адамы 
                                                 Өз (ҮІІ)  рух, жан 
                                                 Өз (ІІІ) алқап, аңғар 
 
М.Қашқари сөздігіндегі Өз ІІ – май және Өз ҮІІІ уақыт, 
мерзім, заман мағыналары өзге тұлғаларының 
мағыналарымен қабыспайды. Олар қалған мағыналас өз 
тұлғаларымен омонимдік қатар құрайды. «Өз» 
тұлғасының  есімдіктену  процесінің  көзі  «Өз» –  атау 
мағынасы,  яғни    «өзек»  мағынасы  деп  есептейміз.  Ал 
аңғар,  алқап  мағыналары  өзектің,  әр  нәрсенің  бастауы 
болатындығын негізге алып, өзен аңғары деген 
мағынаны  иемденген.  Мұны  өзекке  суға  түстік  деген 
мысалдан  байқауға  болады. Алқап туынды  мағынасы  
аңғар туынды мағынасынан өрбіп тұр. Демек, бұл жерде 
үшінші номинация пайда болды деген сөз. Жалпы, «өз» 
тұлғасының мағыналық қырларға жіктеліп дамуына 
осындай сипаттама беруге болады. Профессор 
М.Томанов  «зат  есімдердің  өзіне  тән  сөз  жасау  жүйесі 
бар,  үстеулердің  өзіне  тән  сөз  жасау  жүйесі  бар.  Бірақ 
есімдіктерде мұндай жүйе жоқ. Жалпы бүгінгі тіл 
заңдылықтары  тұрғысынан  есімдіктер  басқа  сөздерден 
жасалмайды», - дейді. 
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Тіл үнемі даму үстінде, қозғалыста. Сөздердің 
мағыналық дамуы уақыт арнасында бізге білінбей жүріп 
жатуы  мүмкін.  Ал  тарихи  тұрғыдан  есімдіктердің  өзге 
сөздердің негізінде жасалғандығы айқын. 

Жіктеу есімдіктері – есімдіктер ішіндегі семантикалық, 
грамматикалық жақтан да құрылымы күрделі есімдіктер 
тобы. Қазіргі қазақ тілінде мен, сен (сіз), ол, біз сияқты 
бес  жіктеу  есімдігі  бар.  Жіктеу  есімдіктерінің  ішінде 
«біз» есімдігінің табиғаты ерекше. Бұл есімдіктің 
этимологиясы жайлы М.Томанов: «…жіктеу 
есімдіктерінің жекеше және көпше түрлерінің 
арасындағы айырмашылық тек қана соңғы -н (жекеше), 
-з (көпше) элементтері екенін көреміз». Ғалымның осы 
пікірінің дұрыстығына өзге тілдердегі жіктеу 
есімдіктерін салыстырғанда көзіміз жетеді.  

«Біз  –  жіктеу  есімдігінің  бірінші  жағының  ортақ  түрі» 
деген анықтама қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде 
берілген. Тарихи тұрғыдан -быз, -біз, -мыз, -міз 
тұлғалары  жіктік  жалғауы  болып  қалыптасып  кеткені 
А.Н.Баскаков, Н.А.Кононов, А.М.Щербак, 
Б.А.Серебренников, Б.Сағындықұлы еңбектерінде 
айтылып жүр. «Біз» есімдігі туралы Н.А.Баскаков: 
«формы  типа  «бизлер –  мы»,  которая  употребляется 
паралелльно с «биз – мы» в тех случаях, когда 
говорящие хотят подчеркнуть изолированность, 
особеность группы, которую они составляют» деген 
шындыққа жанасымды пікір келтіреді. Ал 
Б.А.Серебренников пен Н.З.Гаджиева «біз» сөзінің көне 
формасы «пиз» деген болжау айтады. Әрі қарай: 
«Окончание  –из  один  из  древних  тюркских  аффиксов 
собирательной множественности. Архетипный и 
закономерно  отражается  в  тюркских  языках:  тур.  биз, 
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тат. біз, каз. біз и т.д.» деген жаңа пікір айтады. Сонда –
ыз - қосымша да, б- көне түбір.  

Қазіргі тілімізде «бар» сөзі бірде модаль сөз, бірде 
сындық мағыналы сөз деп танылып жүр. Ал 
түркітанушылар бұл сөзді зат есім деп қарайды. Ғалым 
Н.К.Дмитриев: «в основе лежит известное 
грамматическое слово «бар» «имеется» «есть», которое 
по новейшим взысканиям первоначально было 
существительным со значением «наличность, 
присутствие чего-нибудь» – деген пікір келтіреді 
[Грамматика кумыкского языка. М.-Л., 1940]. Қазақ тіл 
білімінде А.Ысқақов, Ә.Ибатов дәл осы пікірді 
қостайды.  Ғалымдар  пікірінің  растығына  көз  жеткізу 
үшін қолда бар дерек сөздіктерге жүгініп көрейік. 

І.    Бар.   Барлық, бүкіл, тұтас. 
ІІ.   Бар.  1. Жақында, жуықта, жет. 
                2. Кет, жоғал. 
ІІІ.  Бар. 1. Жоқ емес, бар болушылық. 
               2. Ауқатты.  

Қазіргі  тілімізде  заттық  мағынасы  сақталмаған.  «Бар» 
есімдік мағыналы сөз бен сындық мағыналы сөздің 
арасында мағыналық байланыс болып, бір 
семантикалық  өрісте  жатқаны  белгілі.  Ал  Бар  ІІІ  бару, 
жоғалу қимыл мағыналарының Бар І, ІІ мағыналарымен 
антонимдік  сипатта  тұрғанын байқаймыз.  Бұл  сөз  көне 
түркі тілінде мынадай сипатта көрінеді.  

Bar 1. Бар (есть, имеется). 
2. бәрі (все находящийся, наличный). 

bar bayavut  бай, дәулетті, дүниелі. 
bar er-          бар болу. 
bar jog bol   бару, жоғалу, жоқ болу [ДТС].  
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Бұрынғы түркілік мағынасы мен қазіргі тілдік 
сипаттағы  «бар»  сөздерінің  мағыналық  қырлары  оның 
алғашқы атаулық мағынада жұмсалғанын растайды. 
«Бар» тұлғасы тек бір заттың атауын бермеген. Ол бүкіл 
заттардың бар болған кездегі жағдайына, сипатына 
қатысты  аталған.  Ғасырлар  аясында  белгілі  бір  уақыт 
мөлшерінде  «бар»  заттық  мәндегі  сөз,  сындық  мәнге 
көшкен. Қазіргі тіліміздегі есімдік мағынасы бір кездегі 
атаулық мәннің болғанының дәлелі. «Бар» сөзі өзге 
жалпылау  есімдіктерін  жасауға  негіз  болған: барлық, 
бәрі (бары), барлығы, барша, баршасы т.б. «Бар» 
сөзінен өрбіген жалпылау есімдіктерінің қалыптасу 
жолы морфологиялық тәсіл арқылы түсіндіріледі. 
Аталған сөздерге тек морфологиялық тұрғыдан 
қарамай, сөзжасам жүйесімен қатарластыра қарасақ, ол 
тұлғалардың туынды есімденген сөздер екендігіне 
күмәнданбаймыз, яғни «бар болумен» «бір» заттың «бар 
болуы», ол «бір» заттың адам танымының кеңеюі 
барысында көптік мәнге ие болып, «бар» тұлғасына 
ауысуы мүмкін. Біздің ойымызша, «бар» заттық 
мағынадағы сөз бен «бір» тұлғасының  түп негізі бірдей.  

Түркі тілдерінде түбір сөздер, әдетте, зат есім және 
етістік тұлғасында жұмсалады. Мысалы, ас – ас – ас, қоз 
–  қоз,  төс  –  төс,  тоң  –  тоң,  бай  –  бай,  т.б.  Түрколог 
ғалымдар И.А.Батманов, Э.В.Севортян зат есім мен 
етістік тұлғаларының омонимиялық табиғатта өмір 
сүріп жатқанын, ол тұлғаларды «түбір синкретизмі» деп 
атау қажеттігін айтады. Мағыналық қырлары ғана 
дамып, тұлғасы өзгермеген сөздерді «түбір 
синкретизмі» деп атау тіл білімінде кеңінен орын алды. 
Ол тілдің сөз таптары категориясына, омонимдерге, 
сөзжасам процесіне де өз әсерін тигізді. Осының 
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нәтижесінде лингвистер жан-жақты пікірталас жасаған. 
«Түбір синкретизмі», әдетте, түбір (негіз) сөзге 
байланысты  болуға  тиіс.  Мұны  ескерген  түркітанушы 
ғалым  А.М.Щербак:  «Ни  один  из  крупных  русских  и 
западных тюркологов не пользовался понятием основы 
и  в  ином  смысле,  за  исключением  тех  случаев,  когда 
речь  шла  о  многообразии  средств  образование  глагола 
от  других  частей  речи»  –  деген  құнды  пікір  тастады 
[Грамматический очерк языка тюркских текстов Х-ХІІІ 
вв. из Вост. Туркестана. М.-Л., 1961]. 

Ал Б.А.Серебренников пен Н.З.Гаджиева әр тілдік 
элементтің жеке, өзіндік шектеулі қызметі болуы керек 
дейді:  «В  функции  другой  части  речи  на  самом  деле 
выступает другой языковой элемент, строго 
ограниченной собственной сферой действия, поскольку 
комплексных значении в дейстельности не существует. 
…Гипотеза первоначальном синкретизме имени и 
глагола в тюркских языках не имеет под собой твердой 
почвой» [Сравнительно-историческая грамматика 
тюркских языков. М., 1986]. 

Тіл  білімінде  етістік  сөздердің  алатын  орны  ерекше. 
Себебі тіліміздегі сан жағынан ең көп орын алатын 
сөздер  тобына  жатады.  Сонымен  бірге  кез  келген  сөз 
қимылдық мәнге көше алады. Бұл етістіктің жан-жақты, 
көп қырлы, көне  әрі феномендік  сипатта екеніне дәлел 
бола  алады.  Вербалдану  процесін  еліктеуіш  сөздер  де 
бастан кешірген.  

Еліктеуіштердің қимылдық мәнді транспозициялауы. 
Сыр – екі заттың сүйкелісі нәтижесінде пайда болатын 
дыбыс, еліктеуіш сөз. Қазіргі тілімізде сыру, сырғу, 
сырма, сырмақ т.б. сөздерге негіз болған. ҚТТС-та 
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туынды мағынадағы  жоғарғыдағыдай сөздер 
берілгенімен, түбір күйіндегі тұлғасы берілмеген. Көне 
түркі тілінде «сыр» еліктеуіш сөзі мен туынды 
мағынаны игерген тұлғалар кездеседі. 

Сыр                  1. Бейн. Сырыл, шырыл. 
                         2. Қамыстың шулауы. 
Сыр                  1.  Іш босату, сару. 
                         2. Сыру, қабу [ҚТТС]. 

Сырыш        Сыру  (белгілі  бір  затты  әрі  қарай  итеру 
мағынасында) [ДТС]. 

Көне түркі тіліндегі мағыналарының өзі еліктеуіш 
сөзден етістік мағынаға ауысқанын көрсетіп отыр. 
«Сырыл – шырыл» сөздерінің дыбыстық мағынасы 
иттің  сырылдаған  дыбыс  шығаруына,  саруына  себепші 
негіз болған. Ал сыру, қабу мағынасында көрпенің, 
сырмақтың ішіндегі немесе бетіндегі заты сырылып 
кетпес үшін тігу процесі бейнеленген. Қазіргі қазақ 
тіліндегі “сырнай” сөзі де қамыстан жасалған аспаптың 
шығарған дыбысына негізделген. «Най» – дыбыс 
шығаратын аспаптың бір түрі, яғни сыр шығарушы 
адамның ішкі жан-дүниесіндегі шырылын най 
аспабымен шығару мағынасы бар. 

Сырма.    зат.  Темірден,  яки  пластмассадан  жасалған, 
түйме орнына киімге пайдаланатын бұйым. 

Заттық мағынадағы сырманың атауы сыру қимыл 
мағынасынан  пайда  болған.  Ал  сыру  қимыл  мағыналы 
сөзге  оның  сырылдаған  дыбысы  негіз  болған.  Осыған 
қарап, бірінші еліктеуіш сөз етістікке айналған. 

Қазіргі қазақ тілінде еліктеуіш сөздердің етістіктенуі — 
заңды құбылыс. Оны тіліміздегі мынадай деректер 
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нақтылайды. Сыз – сыз+у, сызыл+у; сар(қ) – сар+ылдау, 
сар(қ)+ырау антонимдік мағынада сар(қ)+ылу; жар(қ) – 
жар+ылу, жар(қ)+ылдау, сү (сұғып алғандағы дыбыстың 
шығуы) – сұғу – сұғушылар (su – жауынгер, маң – маң-
маң басу, маңу (лағу, жүру) т.б. Жоғарыда  көрсетілген 
етістіктенген сөздердің барлығы семантикалық тәсіл 
негізінде жасалып тұр.  

Заттану  –  транспозицияның  бір  жолы.  Қазақ  тілінде 
бірнеше мағыналы «сап» сөзі бар.  

Сап І.  зат. Пышақ, балта, қамшы, күрек т.б. сияқты 
құралдардың қолға ұстайтын жері, тұтқасы. 

Сап ІІ. зат.  Бірінің  жанына  бірі  тізбектеле  тұратын 
қатар. 

Сап ІІІ. зат. көне. «Айту» деген мағынада (сөз 
саптау деген тіркесте сақталған) [ҚТТС].  

Сап  І  сөзінен  өзгесі  бір  семантикалық  өрісте  жататын 
семантикалық даму нәтижесінде конверсия жолымен 
дамыған сөздер. Қазіргі тілдегі «сап» сөзінің ортақ, өзек 
мағыналары – тізбектеу, қатарластыру, жалғастыру. 
Бүгінгі күндегі тіліміздегі «сап» сөзінің мағыналары 
көне түркі тіліндегі мағыналарынан алшақ кетпеген.  

Sap кезек, қатар. 

Sap біріктіру, құрау  секілді мағыналары болған 
[ДТС].  

М.  Қашқаридың  «Диуани  лұғат  ат-түрк»  еңбегінде  сап 
сөзінің төмендегідей бірнеше мағынасы кездеседі: 

Саб І.       Сабақтау, өткізу. 
Саб ІІ.      Қағу, соғу. 
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Сав І.       Атақ, даңқ, сыбыс. 
Сав ІІ.      Хабар-ошар. 
Сав ІІІ.     Мақал. 
Сав ІҮ.     Қисса, баяндау. 
Сав Ү.      Әңгіме. 
Сав ҮІ.     Трактат. 
Сав ҮІІ.    Сөз. 
Сав ҮІІІ.  Жария, хабар. 

Сөздікке қарап отырсақ, тек Саб ІІ — қағу, соғу 
мағынасынан өзгесіне ортақ сөз мағынасының бар 
екеніне көз жеткіземіз. Демек, сап сөзінің сөз 
мағынасымен бір ұғымдық шекте жатқанына сөздіктегі 
мысалдар дәлел бола алады.  

“Сөз саптау” қазіргі тілімізде тұрақты сөз тіркесі 
ретінде жұмсалады. Ал бұрынғы тіл тұрғысынан бұл сөз 
тіркесі  екі  бірдей  мағыналы  лексемалар  болған.  Уақыт 
өте  келе  тұрақты  сөз  тіркесіне  айналған.  Sav          сөз, 
сөйлеу мағыналарымен қоса sav soz тіркесімдері де 
берілген және soz – сөз, сөйлеу мағынасының бар екені 
белгілі. Демек, sav та сөз, soz де сөз.  

Тіл – қарым-қатынас құралы. Ендеше  сап пен  sav (сөз) 
– адамдар арасын жалғастырушы құрал. Sap – біріктіру, 
құрау қимылдық мәніне кейін барып ауысқан. 
Алғашқыда заттық мәнге ие болып, соңынан белгілі бір 
уақыт көлемінде қимыл мәніне ауысқан сөздердің бірі – 
қат.  Қазіргі  тілімізде  бұл  сөздің  4  (төрт)  мағыналық 
қыры бар. 

Қат І. зат. Қабат, қатпар.  
Қат ІІ. ет. Мұзға айналу, тоңу.  
Қат ІІІ. ет. Кеберсу, құрғау, кебу.  
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Қат ІҮ. ет. Сұйық тағамға сүт, май, айран қосып 
араластыру [ҚТТС].  

«Қат» сөзінің төрт мағынасы да бір семантикалық өрісте 
жатып, мағыналық байланыста семантикалық 
парадигма құрап тұр. Қабат, қатпар мағынасындағы 
«қат» өзге қимыл мағыналарына негіз болып тұр. 
Әдетте, қабат, қатпарлар жуан, қалың болатыны белгілі. 
Қабаттың  жуандық  мағынасы  ІІ  Қат  –  мұзға  айналу, 
тоңу  мағыналарына  ауысады.  Қатып,  тоңған  зат  мұзға 
айналады, сұйықтық күйден арылады, бұл ІІІ Қат – 
кеберсу,  құрғаумен  уәжделіп,  мағыналық  байланысқа 
түседі. Ал, ІҮ қат – сұйық тағамға сүт, айран, май қосып 
араластыру мағынасы қабаттау, қосу мағынасымен, сол 
сияқты бір заттың үстіне бір затты қосып қату 
мағынасымен сәйкес келеді. Жалпы алғанда қазіргі 
қазақ тіліндегі «қат» сөзіне тән ортақ мағына – 
«қатарластыру,  қабаттау,  қосу»  болып  шығады.  Тілдің 
бүгінгі көрінісіндегі «қат» сөзі мен көне түркі тіліндегі 
«қат» тұлғасында айырмашылық онша байқалмайды. 

Qat   1. Қат, қабат, рет. 2. Шыл. қатар. 
Qat    Жеміс-жидек. 
Qat   1. Қатты болу, қатаю, 2. Қоюлану  
Qat    Араластыру, қосу.  

Бұдан  өзге  аффикс  жалғану  арқылы  жасалған  Qata  - 
қосылу; Qatayla - қатарласу; Qatyі - қатты, ауыс 
мағынасында қатал т.б. [ДТС]. Тілдің екі түрлі 
фазасында да «қат» тұлғаларының мағыналары кеңейіп, 
тарылмаған.  Алғашқыда  заттық  мәнге  ие  бұл  сөз  біраз 
уақыт аралығында конверсияланып, мағыналық 
жіктеліске  түсіп,  транспозицияланып,  етістіктенген.  ІІ 
Қат  –  жеміс-жидек  мағынасы  –  жеміс-жидектің  көптік 
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мағынасымен уәжделген, яғни қатар-қатар тізілген 
жемістің атауы – қарақат пайда болған.  

Лексемалар транспозицияланғанда мағыналық 
байланыс үзілмейді, тек жаңа мағына жамайды. 
Транспозицияланған сөздің мағынасы өзге сөздер 
туындата алатын дәрежеге жеткенде ғана сөзжасамның 
нысаны ретінде қарастырылады.  

Үстеулену  –  транспозицияның  бір  түрі.  Сөздер  жаңа 
мән үстеп, үстеу жасай алса, онда оны сөзжасам 
жүйесінде  қарастыру  керек.  Үстеулер  тілдің  ұзақ  даму 
барысында пайда болған.  Оларды қазіргі тілдік көрініс 
тұрғысынан ғана үстеу деп атауға болады. Себебі түрлі 
аффикстер үстеу сөз түбіріне сіңісіп, ажырамастай 
күйге түскен. Жалпы түркологияда үстеу туралы 
В.Н.Насилов, П.М.Мелиоранский,  М.А.Казем-бек  
еңбектерінде жазылған.  

Қазақ тілінде А.Ысқақовтың, С.Исаевтің, 
Е.Саурықовтың еңбектерін атап өтуге болады. 
Үстеулерге  арнайы  зерттеу  жасаған  А.Ысқақов  үстеу 
сөздердің заттың әрқилы қимылы мен ісінің әртүрлі  
сындық, бейнелілік, мекендік, мезгілдік, шарттық, 
мөлшерлік күй-жайларын және сынның белгісін 
білдіретіндігін  жазады.  М.Томанов  үстеу  сөздерді  есім 
сөз топтарына жатқызып, морфологиялық жағынан 
үстеулердің бірде есім негізді болса, бірде етістік негізді 
болып отыратындығын еңбегінде келтіреді. Осындай әр 
тұлғалылық оларды біршама кеш қалыптасқан 
грамматикалық класс деп қарауға мүмкіндік береді. 
Бүгінгі тілдегі көптеген үстеулердің түбір мен 
қосымшаға ажырайтыны осының айғағы. Жоғарыда 
аталған еңбекте профессор М.Томанов үстеулердің 
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қалыптасуының екі түрлі жолын көрсетеді: 1) сөздердің 
синтаксистік  жолмен  үстеуге  айналуы;  2)  белгілі  бір 
формалардың  көнеріп,  өз  қызметі  мен  мәнінен  ажырап 
қалуы. Тіліміздегі көптеген үстеу сөздер -ша, -ше 
жұрнақтары арқылы жасалады. Мысалы: ке+ше, 
бұрынғы+ша, мұн+ша, сон+ша, ескі+ше, батыр+ша т.б. 
бірталай үстеулерді айтуымызға болады. Көне түркі 
тілінде ан+ча, ан+та, ас+ра (биікте, жоғарыда), өзін+че, 
ілгерү, бергерү түрлері молынан кездеседі. Бір ғана 
ан+ча  тұлғасы:    Анча  еріг  иерге  –  сол  аялдама  жерге; 
Аны  көріп,  анча  білің  -  бұған қарап, мынаны  біліңдер; 
Анча олурыр ерміш – осылай қондырдық; Анча тіміс – 
былай депті; Анча контуртымыс – осынша қондырдық; 
Анча ітдіміз – осынша еттік; Анча қазғанмус, ітміс 
еліміз,  төрүмүз  ерті  –  сонша  иелік  еткен  ел-жұртымыз 
осындай еді; Анчу қазғануп – біраз ұлғайтып т.б. 
Жоғарыда  көрсетілгендей  «Күлтегін»  жырында  «анча» 
үстеуінің осындай бірнеше мағыналары беріледі. Бұл  – 
Ү-ҮІІ  ғасырдағы  тілдің  көрінісі.  Демек,  Орхон-Енисей 
жазба ескерткіштерінің заманында үстеу сөздер 
семантикалық тәсіл арқылы дамыған. Анча  үстеуінің 
сол, мынаны, былай, осынша, сонша, біраз секілді 
мағыналары осының айғағы. Сонымен қатар «анта» 
үстеуі де өте актив қолданылады және мағыналық аясы 
кең. Жырда бұдан өзге «үчүн», ілгеру, курығару, 
біргеру, бунча, иырғару, йағру, йана, йоқару, ілкі 
(баяғы, алдыңғы),  құрыйа (арттағы) сияқты көптеген 
үстеу сөздерді кездестіруімізге болады.  

Жалпы  түркі  тіліне  ортақ  үстеу  сөз  жасаушы  -ча,  -че 
тұлғалары  бар  екендігі  белгілі.  Осы  аффикстердің  тегі 
«шақ»есім  сөзі  деп  ғалымдар  айтып  та,  жазып  та  жүр. 
Бұл  тұлғалар  кейбір  сөздерге  түбегейлі  кірігіп,  түбір 
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сөзді анықтауда қиындық туғызады. Семантикалық 
тәсіл арқылы дамыған үстеудің бірі - мезгілді білдіретін 
«кеше» үстеуі. Оның  қазақ тіліндегі сипаты мынадай: 

Кеше  1. Бүгінгі күннен бір күн бұрын  өткен күн. 
2. Ауыс. Таяудағы кезде, жуықтағы мезгілде 

[ҚТТС].  

Үстеу  сөздің  мағынасы  –  өткен  мезгіл  немесе  кеткен 
уақыт. Қазіргі тіл тұрғысынан түбір сөз ретінде 
қаралады.  Ал  тарихи  тұрғыдан  келсек,  шартты  түрде 
кеш сөзімен төркіндес. Семантикалық тәсіл арқылы 
дамыған  кеш  сөзінің  көне  түркі  тіліндегі  мағыналары 
мынадай сөздің аясына сияды.  

Кеш             ұзақ (долго) 
Кеш             (поздно) 
Кеш             кешіп өту 
Кеш             кешігу   
Кеш             кеш, түн [ДТС].  

Көне  түркі  сөздігі  тілдің  ерте  кездегі  жай-күйін  бере 
алмайды. Сөздіктің өзінде Ү-ҮІІІ ғғ. арасындағы 
ескерткіштер  тілінің  негізінде  жасалғандығы  айтылған. 
Біздіңше,  кеш,  кеше  тұлғаларының  алғашқы  ке  –  архи 
түбірі  Ү  ғасырға  дейін  қолданса  керек.  Есте  жоқ  ескі 
заманда  -ша,  -ше  тұлғасын  мезгілдік,  шақтық  мағына 
бергені  ғалым  Б.Сағындықұлы  еңбегінде  айтылған.  В. 
Котвич, О. Бетлингктің кезінде жазып кеткен дәл 
осындай  пікірлерін  негізге  ала  отырып,  кеше  үстеуінің 
түбірі ке- етістігі де, -ше үстеу тудырушы жұрнақ деген 
қорытындыға келуге болады.   

Ке- түбірінде қимыл мағынасы бар. Мысалы, ке+л, ке+т, 
ке+с,  ке+р,  ке+п  т.б.  Бәріне  ортақ  мағына  субъектінің 
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предикативтілігі,  қозғалысы.  Ке+л,  ке+т  етістіктерінде  
динамикалық  қозғалыс  бар.  Ол  антонимдік  мағынаның 
тууына себепші болады. Кету мағынасындағы ке 
тұлғасы «кеше» үстеуіне негіз болған. Яғни, өткен 
уақыт, кеше мағынасы туындаған. Осының негізінде ке-  
етістік  тұлғасы  үстеуге  айналып,  ешқандай  айырғысыз 
сөз пайда болған. 

Көне түркі тілінде “йана” сөзі үстеу сөз деп көрсетіледі. 
Ол бүгінгі тіліміздегі жаңа, жаңадан сөздерімен 
төркіндес. Түркі тіліндегі көне тұлғасы jana деп 
беріледі.  

Йана 1. Жаңа, қайтадан. 2. Тағы [ДТС] мағыналарымен 
бірге jandru /janduru/jana - қайтадан, қайта, тағы  сынды 
тұлғалық өзгеріске ие сөздер көрсетілген. Сөздікті 
негізге ала отырып, бұл сөздің түбірі jan  - қайта оралу, 
қайту мағынасы деген тұжырым жасаймыз. Қазіргі 
қазақ тіліндегі «жаңа» сын есімімен байланыста қарауға 
болады. «Жаңа» сөзі негіз болған «жаңадан» үстеуі 
«қайта, қайтадан, тағы» үстеулерімен синонимдес 
болып  келеді.  Ендеше,  «жаңа»  сын  есімінің «қайтадан, 
қайта»  мағынасындағы jana  үстеуінің де  түп негізі  jan- 
қайту, қайта оралу қимылдық мағынасы болады. 

Жаңа нәрсе әр уақытта да қайта пайда болған дүниелер 
екенін ескерген жөн. Түркі тілдеріндегі үстеулену 
процесін зерттеуші Е.Б.Саурықов: «йана  тұлғалы үстеу 
сөз көне дәуірде «қайта, қайтадан, жаңадан» мағынасын 
берген. Сөздің түбірі йан – «қайту, қайтып келу» 
етістігі, оған көсемшенің -а формасы қосылып йана 
түріндегі үстеу қалыптасқан” – деген нақты пікір 
келтіреді.  Демек, «жаңадан, қайтадан» мағынасындағы 
етістік сөздің негізінде үстеуленген.  
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Жақын – жақын –жақын сөздерінің семантикалық 
тәсіл арқылы дамуы. 

Күлтегін” ескерткішіндегі кездесетін тағы бір үстеу сөз 
«йағру» – жақын мағынасы. Йағру барып үкүш кісі 
өлтіг – Жақын барып көбің қырылдың (Күлтегін 
жырынан). Бұл сөздің үстеуге айналуына –ру 
қосымшасы әсер етіп тұр. Сөздікке жүгінсек:  

Йақын сын. 1. Жақын, жақында орналасу. 
зат. 2. жақын, жақын туыс, өзі. 

Жақын үст. мағыналары кездеседі. Сөз тіркесі 
құрамында да негізгі мағыналары сақталған: 
йақын біл    -  жақынырақ біл. 
йақын йағуқ  -  жақын туыстар. 
йақын кел    -  жақын кел. 
йақын тут   -  жақын тұт. 
Аталған тұлғалардың  екінші варианты – йағуқ сөзі. 
Йағуқ 1. Жақын, жақын орналасу. 

2. жақын туыс. 
жақын     үст. [ДТС].  
Йағуру: йақын – жақын, жақындау мағыналары да 
кездеседі.  Бұған  қарап  ортақ  түбірлер  йақ  ~  йағ  деп 
көрсетуімізге  болады.  Ал  енді  ортақ  мағынасы  қайсы, 
соған тоқталайық. Екеуіне ортақ түбір йақ-йағ 
болғандықтан, біздіңше, түбір мағынасы йағ - йақ - 
жақындау, жанасу мағыналарымен сәйкес келеді. 
Демек,  алғашқы  мағынасы    қимылдық  мағына  да,  -ру 
қосымшасы жалғанып, үстеулік мағына туып тұр.  

Үстеулердің тарихи қалыптасуында -ғару, -геру, -қару, -
керу, -ару, -еру тұлғаларының үстеу сөз 
қалыптастырудағы  ролін  білеміз.  Үстеу  сөз  тудырушы 
бұл тұлғалар туралы А.Есенқұлов кеңінен жазып 
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кеткен.  Алғашқы  кезеңде  сөздердің  күрделі  болмағаны 
сияқты, қосымшалар да тек жалаң түрде жалғанып, 
уақыт өте келе күрделеніп, құранды жұрнаққа айналған. 
Сол  сияқты  -  ғару,  -  геру,  -  қару,  -  керу,  -  ару,  -  еру 
қосымшалары да екі морфемадан 1) -қа (-ке, -ға, -ге, -а, -
е), 2) -ру секілді морфемадан тұрған. Тілдегі үстеулену 
процесін толығымен, жан-жақты қарастырған 
зерттеушінің пікірінше -ға, -ге барыс септігінің 
жалғаулық  тұлғалары.  Ал  -ру,  -рү  формалары  «қарай» 
мағынасындағы шылау деп көрсетеді. Бұл пікір де 
қисынға  келеді.  Тілде  түрлі  процестер  жүріп  жатады. 
Біздіңше, -ру, - рү шылауының түп негізі көне түркілік -
ур  етістігінде  жатса  керек.  Йағуру/йақын  –  жақындау, 
жақындастыру  мағынасындағы  йағуру  –  йақ  ұру,  яғни 
жақын  ұру,  жақындау,  жақын  тұру  тіркесі  сияқты  -ур 
етістігінің тұлғалық, мағыналық дамуын өзге 
ғалымдардан ерекше түсіндірген тілші 
Б.Сағындықұлының -ур-дың көмекші етістік тұлғасы 
деп  беруін  қолдаймыз.  Лингвист  ғалымның  айтуынша: 
«ас ежелгі *ур= етістігінің даму жолы мынадай болған:  

– тірі түбір>өлі түбір 
– негізгі етістік>көмекші етістік 
–  көмекші  етістік>  тірі  жұрнақ>түбірге  сіңісіп  кеткен 
өлі жұрнақ;  
– көмекші етістік>өзгелік етіс, көмекші етістік> шақ».  
Осыған  қарап,  *ур етістігінің көне  уақыттарда түрлі 
тілдік  функцияларды  атқарғанын  көреміз.  Осы  секілді 
ілгерү - алға қарай ұру, кұрығару – кейін қарай ұру, іч-
ре – ішке қарай ұру, тач-ра – тысқары қарай ұру, 
йырғару – терістікке қарай ұру т.б. үстеулердің 
табиғаты  осылай  қалыптасқан.  Сөйтіп,  йағ+уру  үстеуі 
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йақ  -  жақындау  етістігіне  -уру  көмекші  етістігі  үстеу 
тудырушы тұлғаға айналып үстеуленген.  

Шылаулану – өзге сөз таптарындағы сөздердің шылау 
сөздерге ауысуын білдіретін конверсиялық процесс. 
Шылау  –  түркі  тілдеріндегі  ең  жас  сөз  табы.  Түрколог 
В.М.Насилов: «известно, что в тюркские языки в 
синтаксическом строе не имели категории союзов и 
историческое развитие подчинительной и 
сочинительной  связи  обходилось  без  союзов», –  деп 
жазады. Яғни шылаулардың пайда болуын салалас, 
сабақтас құрмалас сөйлемдердің пайда болуымен 
байланыстырады. Зерттеу мақаласында түркі 
шылауларын емес, өзге тілден енген кірме шылауларды 
тізіп береді. Лингвист А.М.Щербак: «союзы в 
большинстве  своем  появляются  в  период  рассвета  так 
называемой  чагатайской  литературы»-  деп  жазады  да, 
Шығыс  Түркістан  ескерткіштерінің  тіліндегі  мынадай 
шылауларды тізіп береді: азу, aju – немесе, ja – немесе, 
жә болмаса, аб…аб – не ол емес, не бұл емес,  нэ… нэ – 
не  ол  емес,  не  бұл  емес,  ара…  ара  –  бірде  олай,  бірде 
бұлай.  

Сонымен, қазіргі қазақ тілінде қолданылып жүрген 
шылауларға талдау жасап көрейік. 

Таман – таман сөздерінің семантикалық тәсіл арқылы 
дамуы. 

Таман  шылауы  жақын,  таяу,  жуық  деген  мағыналарды 
береді.  

Көне түркі сөздігінде  таман лексемасы жоқ. Қазақ тілі 
лексикасы дамуының этимологиялық негіздерін жасаған 
ғалым Б.Сағындықұлы ж ~ т сәйкестігі нәтижесінде 
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дамыған бірнеше сөзді атайды. Солардың ішінде 
жақын-тақын варианттары және олардың түбірлес 
сөздері  жуық,  тақау,  таяу  тұлғаларының  туыстығы  бар 
екенін жазады. Демек, Таман-тақау-таяу-жақын-жуық 
сөздері бір ұғымды білдіретін түрлі тұлғадағы 
варианттас сөздер. Тіліміздегі таман сөзіне жақын 
келетін тап (тап солай), дәп (дәп солай), дәл т.б  
тұлғалар осы шылаумен түбірлес. 

Тап шыл. Дәл, нақ, нағыз 

Дәп үст.   Дәл, нақ 

Дәл.  үст.      1.  Дұрыс,  тура,  ашық.  2.  Құйып  қойғандай 
шақ, дөп.  3. Нақ, нағыз өзі [ҚТТС]. 

Бүгінде  бұл  сөздер  біресе  шылау,  біресе  үстеу  делініп 
жүр. Мұндай екіжақтылық қазақ тіл білімінде үстеу 
сөздер мен шылау сөздердің ара жігінің ажырай 
қоймағандығын  көрсетеді.  Осыған  қарап,  таман  шылау 
сөзіне үстеу мағынасы негіз болса керек деген тұжырым 
жасауға  болады.  Түркі  тілдерінің  кейбіреулерінде  бұл 
шылау өзінің алғашқы дыбысталу қалпын сақтап 
қалған. 

Башқұрт – таба             Қазақ – таман 
Құмық   – таба              Қырғыз –  таман 
Шор   –   тебе                Қарақалпақ – таман  
Ноғай – табаған 

Көне түркі тілінде Тап  - сол сәтте, тап қазір және Тапа 
– белгілі бір бағытты білдіретін шылау сөз [ДТС] деген 
мағыналары қазақ тіліндегі тап, таман сөздерінің 
мағыналарымен  сәйкес  келеді.  Б.А.Серебренников  пен 
Н.З.Гаджиева таман сөзінің құрамындағы –н 
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қосымшасын көне түркілік барыс жалғауының 
грамматикалық көрсеткіші деп атайды. 

Ғалымдардың көрсетуінше, -н қосымшасы заттық 
мағына үстеуші, қазіргі өзбек тілінде таман сөзі, 
бірінші,  бағытты  көрсетіп,  бағдарды  білдірсе,  екінші, 
белгілі бір бағыттың иемденген ауқымы, яғни сол жер, 
аудан мағынасында қолданылып жүр. Мысалы, чап 
туманига  –  сол  жаққа,  бу  туманда  –  бұл  жақта,  бұл 
ауданда. Дәл қазіргі уақытта туман сөзі аудан 
мағынасында қолданылып, заттық мәнге ие болып тұр. 
Мысалы, Қыбырай тумани – Қыбырай ауданы. 

Сонымен,  қазақ  тіліндегі  таман  –  тап  –  дәп  –  дәл  – 
тапа-тал;  жақын  –  жуық  -  тақау  –  таяу  сөздерінің 
алғашқы мағыналары уақытты берген де соңынан 
бағыт-бағдар мағынасына ауысқан. Қазіргі түркі 
тілдерінде  бұл сөздер үстеуленіп, одан заттық мағынаға 
ауысқан. Осыған қарап, таман – таман сөздері 
семантикалық  тәсіл  арқылы  мағыналық  дамуға  түсіп, 
транспозицияланған. Бұдан өзге  де –  дейін (тег, тегін, 
шейін)  –  көрі  (гөрі),  –  тап  т.б.  шылауларды  мысалға 
келтіруімізге болады.  

Дейін – септеулік шылауы да қазақ тілінде барыс 
септігіндегі есім сөзбен тіркесіп, екі объектінің ара 
қашықтығын білдіреді. М.Рясянен бұл шылау сөзді көне 
түркілік  «тәг»  қимыл  мағыналы  сөзінен  дамыған  деп 
көрсетеді.  

Бұл сөздің өзге түркі тілдеріндегі көрінісі мынадай: 

Ноғай – дерси                            әзірб. – дәк 
Чуваш – тери                              түрік – дек 
Қ-балқар – дери                         қазақ – дейін 
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Якут – диэри 

Көне түркі тілінде “тег” түбірлес, мағына жағынан 
жақын бірнеше түбір және туынды сөздер бар. Мысалы:  

Teg шылау. Дейін      tabіsyan jіl besіnc aіga teg  - Қоян 
жылы бесінші айға  дейін. 

Teg  –  ет.  1.  Жету  –  ол  күнтіз  тегті  түрік  бодун    Темір 
Капыгқа. Сол күндері түрік халқы Темір қақпаға дейін 
жетті. 

Tegі – шылау. Дейін  темір қапығқа тегі ертіміз. – Темір 
қақпаға дейін қудық. 

Tegіn – шылау. дейін қырық иылға тегін - Қырық жылға 
дейін. 

Tegіn – ет. түбірі teg – Жету, орындалу. 

Tegіnc – ет. орындау, жету 

Tegіnc – шылау. дейін 

Tegu – шылау. дейін [ДТС].  

Аталған сөздердің бәріне ортақ мағына белгілі бір 
нысан мен екінші бір нысанның ара қашықтығын, 
мөлшерін, бағытын білдіретін сөздер тұр. Осыған қарап, 
М.Рясяненнің «тию, жанасу» мағынасына ұқсастыруын 
дұрыс болжам деп ойлауға болады. «Дейін» сөзінің 
мағынасы  –  бір  заттың  екінші  бір  затқа  жақындауы, 
жанасуы,  сонымен қатар, параллель  тұруы.  Яғни, teg  – 
жету қимыл мағынасының шылауға айналуы. Тілімізде 
«дейін» шылауымен қатар қолданылып жүрген «шейін» 
(диалектілік шекейін түбірлері шек-тег) тұлғалары бар. 
Қазақ тіліндегі «дейін, шейін» шылауларының 
мағыналары бірдей: бір нәрсенің шегін көрсететін 
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демеулік шылау. Тіл біліміндегі т ~ д, т ~ ш 
сәйкестіктерін ескерсек, бұл сөздер еш кедергісіз 
туыстас  сөздер  екендігі  дәлелденеді.  Біздің ойымызша, 
«дейін,  шейін»  шылауларының  түбірі  де-,  ше-  болса 
керек. Салыстырмалы түрде қарасақ, осы шылаулардың 
мағынасын  беретін  -ша,  -ше  тұлғалары  бар.  Мысалы, 
барғанға  дейін  –  барғанша,  келгенге  дейін  –  келгенше. 
Мезгілдік мағынаны үстеуші -ша, -ше тұлғалары –
ғанша, –генше  жұрнақтарына  кірігіп  кеткен. Түбір  мен 
қосымшалар арсындағы сабақтастықты мейлінше ашық 
көреткісі  келген  ғалым  Б.Сағындықұлының  пікірінше: 
«ша/ча барыс септігіне ешқандай қатысы жоқ. 
Шектеулік  мән  есімше  жұрнағының  табиғатынан  және 
етістіктердің лексикалық мағынасынан шығады. Ал –ша 
форманты мезгілдік мәнді білдіреді де, уақыт шамасын 
айқындайды». Ғалымның осы пікірін негізге ала 
отырып, «дейін, шейін» шылауларының түбірі «де», 
«ше»/-ша, -ше/ тег – тию, жанасу қимыл мағыналарынан 
туындап, мезгілдік мағынаны көрсеткен деп 
тұжырымдаймыз. Белгілі бір уақыт аралығында 
мезгілдік мәнге көшкен сөз. Бағыт, мекен, мағынасын да 
беретін болған. Қазақ тіліндегі «дейін, шейін» 
шылауларының түбірлері орыс тіліндегі до – 
послелогтарының түбірлерімен сәйкес келеді. 
Мағыналары да дәлме-дәл.  

«Гөрі»  септеулік  шылауы  қазіргі  қазақ  тілінде  шығыс 
септігін меңгеретін шылау ретінде танымал. Қазақ 
тілінің түсіндірме сөздігінде: 

Гөрі    шылау. Шығыс септік жалғауындағы сөздермен 
тіркесе  айтылып,  оған  талғау,  саралау  мәнін  үстейтін 
шылау сөз [ҚТТС].  
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Көне түркі тілінде: 

Көру. шылау. Гөрі, салыстырғанда, қарағанда [ДТС] 
ешқандай мағыналық өзгеріссіз шылау сөз берілген. 
Негізінен, «гөрі» шылауын «көр» – көру қимылдық 
мағынасымен байланысы бар. Салыстырмалы түрде 
қарасақ, Менен гөрі ол жақсы біледі немесе Маған 
қарағанда  ол  жақсы  біледі    деген  сөйлемдерді  алып 
қарасақ, ешқандай мағыналық айырмашылық жоқ. 
Осыған  қарап,  «гөрі»  шылауы  мен  «қарағанда»  үстеу 
сөзінің  байланысы  бар.  Ортақ  түбірлері  –  «гөр~қар».  
Екеуінде де салыстырмалылық мағына бар. Яғни, 
көзбен көріп немесе қарап, салыстыру қимыл мағынасы 
негізінде «гөрі» (қарағанда) септеулік шылауына 
ауысқан.  Қазақ  тіліндегі  «қарай»,  «қарсы»  шылаулары 
да «гөрі» шылауымен түбірлес, мағыналас. Барыс 
септігін меңгеретін бұл септеулік шылаулардың тарихи 
сипаты құрылымдық жағынан да, мағыналық тұрғыдан 
қарастырғанда ашылады. Мысалы, маған қарай жүгірді 
немесе маған қарсы жүгірді. Екі сөйлемде «қарай, 
қарсы» шылаулары белгілі бір бағытты меңзеп тұр. 
Осыған орай, адамның өзі көріп тұрған нәрсесі, заты  – 
оған қарама-қарсы құбылыс. Ол қарама-қарсы 
құбылысқа  қарай  көз  тастайды,  жүреді,  жүгіреді,  қол 
сілтейді,  бағдарлайды,  бағыттайды,  салыстырады  және 
т.б.  қимыл  мағыналы  сөздермен  тіркестіруге  болады. 
Бұдан келіп, адам: 

а) қарама-қарсы нәрсені көреді; 
ә) соған қарай жүреді; 
б) көрген нәрсесі оған қарсы тұр және соған қарай бағыт 
алуға болады.  
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Демек, көр - қар - қар түбірлері бір. Олардың барлығы 
да қимыл мағынасынан дамып, гөрі, қарай, қарсы 
шылау мәндеріне өткен. 

Қазақ тіліндегі шылау сөз табы ең жас сөз табы 
саналғанымен, өзге мағынадағы сөздер тобының көптеп 
шылауланғаны көрініп тұр және олар алғашқы 
мағыналарынан алшақ кетпей, шылаудың мәнін үстеуші 
бір мағыналық қырды өздеріне жамау арқылы 
туындаған. Тіліміздегі шылаулар саны тілдің 
синтаксистік  құрылымының  күрделенуіне  байланысты 
көбейетіні айқын. 

Туынды  сөздер  қазақ  тілінің  байлығын  көрсетіп  қана 
қоймай,  халықтың  ұғымының,  санасының,  түсінігінің, 
болмыс-бітімінің бүтіндігін, танымының кеңдігінің 
айқын  көрінісі  екеніне  дәлел  бола  алады.  Күнделікті 
өміріміздегі  қолданып  жүрген  сөздердің  қайдан,  қалай 
пайда  болғандығына  мән  бермей,  адамдармен  қарым-
қатынас жасаймыз. Сол сөздердің түп-тамырына, 
негізіне  үңілсек,  ұлтымыздың  танымының  куәсі  болар 
едік.  Таным,  болмыс  негізінде  пайда  болған  әлемдік 
бейне атауы тіліміздің сөзжасам заңдылықтары арқылы 
туындаған сөздер. Тіліміздің сөздік қорын байытқан сан 
алуан сөздер семантикалық тәсіл негізінде жасалған. 
Бұл тәсіл тілдің дамуына әсер еткен ең көне тәсіл 
саналады. Жалғамалылық күйге жеткенге дейінгі тілдің 
мағыналық  өрісін кеңейтіп, дамығандығының белгілері 
ретінде бірнеше сөздерге семантикалық талдау  
жасалып, олардың мағыналық қырлары көрсетілді. 
Лингвистикалық талдау жасай отырып, сөздердің 
мағыналарын – архисемасын, өзексемасын, арнайы 
семасын тануда сөзжасамның семантикалық тәсілі 
үлкен қызмет атқарады.  
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Транспозицияның бір түрі – модальдену. Модаль сөздер 
түркі  тілдерінің  бірқатарында  (солардың  ішінде  қазақ 
тілінде),  негізінен,  көмсекші  сөздер  тобына  кіреді.  Ол 
сөйлеуші субъектінің айтылған ойдың шындыққа 
қатынасы  жөніндегі  көзқарасын  айқындайды.  Модаль 
сөздердің өз алдарына бөлек, арнайы бір лексика-
семантикалық,  грамматикалық  топ  ретінде  сараланып 
шығу, даму жолдары тілдерде жалпы біркелкі емес. 
Қазақ грамматикасында модаль сөздердің түрлі сөз 
таптарынан  жасалғанын  дәлелдейтін  мына  бір  пікірді 
келтірейік: «орыс тілінде тек “сына» (вставные) 
сөйлемдердің  ғана  емес,  сонымен  қоса  үстеулер  мен 
ықшамдалған сөйлемдер негізінде дамып, дараланып 
шыққан» [43, 568 б.].  

Қазақ тілінде лексикалық мағынасының өзі таза 
модальді сөздермен қоса, өз алдына дербес лексикалық 
мағынасының үстіне және модальдық мағына білдіретін 
де жеке сөздер бар. Модаль сөздер,  әдетте, 
модальділікті білдіретін фонологиялық (интонациялық), 
морфологиялық (етістік  райлары және олардың 
аналитикалық формалары), синтаксистік (әр түрлі 
сөйлем типтері) сияқты барлық амал-тәсілдермен тығыз 
байланыста  жұмсалады.  Модаль  сөздер,  басқа  барлық 
көмекші  сөз  таптары  сияқты  ұзақ  уақыттағы  лексика-
грамматикалық  даму  процесінде  дербес  сөз  таптарына 
дараланып  шықты  (бұл  –  үнемі  үзіліссіз  жүре  беретін 
процесс). Бұған, мысалы, білем, кім біледі, әлпеті, сияғы  
сөздері өздерінің алғашқы лексикалық мағынасында 
емес, сөйлем ішінде келіп, модальділік мағынаны 
иемденген. Мына  мысалдардағы  қайталанған сөздердің 
мағыналық ерекшелігіне назар аударып көрейік. 
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Модаль сөздер сондай-ақ заттық және диалогта 
предикаттық функциясын жоғалтқан бағыныңқы 
сөйлемнің баяндауышынан да пайда болады. Қазақ 
тіліндегі  әлпеті  модаль  сөзі  “сөз  әлпетіне  қарағанда” 
дейтін қыстырма сөйлемнің редукциялануынан келіп 
шыққан деуге болады.  

Бұл айтылғандардан шығатын қорытынды: 
грамматикалық,  мысалы,  модальдік  мағыналардың  әр 
алуан типтерінің пайда болу және жетілу процесін 
эволюциялық тұрғыда түсіну керек. Себебі, модальділік 
тілдің коммуникативтік функциясының жемісі. Осыдан 
келіп морфологияда модальділікті білдіретін әртүрлі 
амал-тәсілдер пайда болады. Олардың ішіндегі ең басты 
әрі жетекші рөл  атқаратын  түрі  –  ол неғұрлым  көбірек 
абстракцияланған және неғұрлым жинақты сипат алған 
модальдік мағынасы бар рай категориясы. Етістік 
райлары неғұрлым көбірек грамматикаланған категория 
болып табылады. Сонымен тілдік модальділік 
грамматиканың фонетикадан синтаксиске дейінгі 
барлық  деңгейінен  аңғрылады.  Номинативті  сөздердің 
семантикасында едәуір модальділік реңк жатқанмен, 
модальділікті білдіретін құралдар санатына кіре 

Лексика-грамматикалық мағынада 
қолданылуы 

Модальділік мәнде 
қолданылуы 

Қара  ала сырмақтың иесін де білем, ақ 
киіздің, бәтес көйлектің қайдан 
шыққанын да білем (Ж. Аймауытов) 

Осыны өздеріне 
қолайсыз көреді 
білем 
(Ж.Аймауытов)  

Сынға толса сияғы, Әлпеті шамның 
шырағы 

Сиқы, ешқайсысы 
бармаған, Сияғы, 
олар үйде жоқ. 
Әлпеті, ештеңеге 
қарар емес. 
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алмайды.  Себебі  бұлар  модальді  семантикалық  өңдегі 
дербес  мәнді  ретінде  лексикалық  деңгейден    әрі  аса 
алмады. Сондықтан полифункционалды (А, Ысқақов 
айтқандай әртарап сөз) бар, жоқ сөздері, керек, тәрізді 
предикаттық есімдер өздерінің номинативтік 
қолданысында  модальді  сөздерге  жатқызылмайды  деп 
«Қазақ грамматикасында» берілген. Сөз таптарының 
жалпы категориялық мағынасын жеке сөздің 
лексикалық семантикасымен шатастыруға боламйды. 
Өйткені  жалпы  категориялық  мағына  –  сөз  таптарын 
бір-бірінен  ажыратудың,  ара  жігін,  шегін  анықтаудың 
алғы,  бас  белгісі.  Модаль  сөздерді  біраз  тілдерде  қазір 
көмекші  сөз  таптарына  жатқызуда  да  бірден  бір  негіз, 
критерий ретінде оның осы жалпыкатегориялық 
мағынасы, яғни сөйлемде айтылған хабарға сөйлеушінің 
қатынасы алынған. Жалпы қай сөз табын танып, 
даралап алуда бірінші орында оның категориялық 
мағынасы тұруы шарт.  

Модаль сөздердің семантикасында номинативтік 
мағына болмайды. Олар да көмекші сөздер сияқты 
грамматикалық деңгейде модальдік мағына береді.  

Модаль сөздер, басқа көмекші сөз таптары секілді 
толық мағыналы дербес сөз таптарынынң ұзақ 
замандардағы  лексика-грамматикалық  даму  процесінде 
өзінің бастапқы мән-мағынасынан оқшаулана-
оқшаулана, ақыры біржола ажырап, солардан келіп 
шыққан. Модаль сөздердің пайда болуына сөйлем 
құрамындағы  кейбір  лексикалық  құралдардың  тұрақты 
бағыныңқылық қалпы себепкер болды. Аталмыш тілдік 
құбылыстың шығу тегінің осы өзіндік ерекшелігін 
ескеріп, кейбір зерттеушілер генетикалық принцип 
негізінде модаль сөздерді мынадай төрт топқа бөліп 
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қарайды:  өзге  сөз  таптарынан мүлдем ажырап  «қара 
үзген» сөздер, есім модаль сөздер, үстеу модаль сөздер 
және етістік модаль сөздер.  

Сияқты модаль сөзі тарихи тұрғыдан алғанда араб 
тілінде «форма, вид, формула» ұғымыны білдіретін сияқ 
зат есіміне барып тіреледі. Бұл сөздің предмет, 
материя, общепринятый образ действия деген 
мағыналарын шығыстанушы Л.З.Будагов атап 
көрсетеді.  Арабтық  бұл  кірме  тұлға  қазақ  тілінде  осы 
атау  қалпында  да,  сондай-ақ  дыбыстық  жағынан  сәл 
өзгерген  сиық  түрінде  де  кейде  қолданылады.  Сияқты 
модаль сөзінің бұл этимондық нұсқасы кейбір түркі 
тілдерінде  қазір  де  қолданылады.  Қазақ  тілінде  де  осы 
мағынаға  саяды.  Кейбір  диалектілік  дерекке  қарағанда 
сиық сөзінің сиқат тұлғасы да диалектілік сипатта 
қолданылады.  Сиқат  тұлғасынан  сиқатты  деген  сын 
есім пайда болған. Келе-келе сиқатты сын есімі 
сияқты, сықылды, секілді деген модаль сөздер қатарын 
толықтырған.  

Тәрізді –  модаль сөзі тарз – заттың, іс-әрекеттің 
сыртық белгісімен, сырт тұрпатымен байланысты 
мағына бар. 

Әлпеті – түр-түсі, беті, сыңайы деген мағынадан 
модальденген араб сөзі. 

Зайыры –  сыртық түрі мағынасынан модальденген араб 
сөзі.  

Байқап отырғанымыздай, есім сөздердің 
модальденуінде кірме сөздердің рөлі өте күшті.  

Жалпы модальдік құбылысты лексикалық, 
грамматикалық және модальдік мағыналардың өзара 
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ортақ тұсын, арақатынасын, айырмасын неғұрлым 
нақты, терең тани түсудің бір маңызды шарты, мүмкін 
болғанша, тіліміздегі модаль сөздердің шығу, даму 
жолдарын  анықтап  алу.  Ал  олардың  бұл  төркін-тегін, 
морфологиялық  құрылымын  анықтау  мәселесі  белгілі 
дәрежеде  этимологиялық  зерттеуді  қажет  етеді.  Себебі 
қазақ  тіліндегі  модаль  сөз  деп  жүргеніміздің  біразы    – 
бөтен текті, кірме құбылыстар немесе тілдің даму 
барысында басқа сөз таптарынан ауысқан сөздер.  

Одағайлану – транспозицияның бір түрі. 
Транспозицияның өзге түрлерін қазақ ғалымдары аз 
болса да назар аударып, теориялық мәселелерін 
қарастырып келген. Модаль сөздердің өзі ғылымда 
зерттелгенмен (Е.Жанпейісов), таза транспозициялық 
құбылыс ретінде қаралмаған. Сонымен қатар 
модальдену процесі деп те аталмаған. Сол секілді 
одағайлар,  олардың  лексика-грамматикалық  сипаттары 
қарастырылып жүргенмен, одағайлану деп зерттеп 
қарастырған әлі ешкім жоқ.  

Одағай сөз табына жататын сөздер адамның көңіл-
күйін,  сезімін  білдіру  мақсатымен  ғана  емес,  сонымен 
қатар  басқа  біреуге  бұйыру,  ишара  білдіру,  малды,  үй 
хайуандарын шақыру, айдау, қорғау мақсатында да 
қолданылады. Осыған байланысты тіліміздегі одағайлар 
1) көңіл-күй одағайлары, 2) императивтік ишара 
одағайлары,  3)  тұрмыс-салт  одағайлары.  Бұл  сөздердің 
өздеріне тән лексикалық мағынасы жоқ сөздер. 
Дегенмен, кейбір одағай сөздердің әу баста лексикалық 
мағынасы болған. Уақыт өте келе олар мағынасына 
айрылып, мағынасыздыққа тап болған.  
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Көңіл-күйді білдіретін алақай, ура одағай сөздерін 
талдауда шындыққа жанасымдылығы жағынан 
халықтық  этимология тұрғысынан талдаудың негізі бар 
секілді. Ура одағайы, әдетте, соғыста, жаугершілік 
заманда қолданылғанына орай, ұр,ә деген екі тілдік 
бірліктен  кірігу  арқылы  жасалған  деген  болжам  бар. 
Сол  секілді,  біздің  болжауымызша,  алақай  одағайы  да 
арабтың  оллаһи  ант  ету  сөзімен  түбірлес  деп  танимыз. 
Қуанғанда, қайғырғанда, өкінгенде, ант беруде Алла 
есімін  ауызға  алудан  пайда  болған.    Яғни  Алла  (һи) 
деген  екі  түрлі  көрсеткіштің  бірігіп,  кірігуінен  пайда 
болған  деген  болжамымыз  бар.  Алғашқы  сезім,  көңіл-
күйдің  жоғары  деңгейде  берілуі  осы  одағай  сөздердің 
пайда болуына әкелген.  

Императивтік  ишара  одағайларының  ішінде  де  өзгеше 
сөздерден  ауысып,  мағынасыздыққа  ұшыраған  сөздер 
кездеседі. Айда адамның адресіне бағытталған біраз 
бұйыру, біраз жекіру мағынасы бар одағайды шығу 
тегіне ққарай айда етістігінен пайда болған деген 
болжам  бар.  Себебі  айда  етістігінің  құрамындағы  бір 
мағына  –  жүру мағынасы. Осы мағына оған айда, шап, 
жүгір, кет, бар деген мағыналарды бойына жинақтаған. 
Келе-келе  айда  содан  бүйттік,  сүйттік  деп  келетін 
ауызекі  сөйлеу  тілінде  де  кездестін  мағынасы  осыдан 
кейін  деген  мағынаға  саяды.  Бұл  мағына  да  алдыңғы 
мағыналармен қабысып тұр. Сондықтан етістік 
мағыналы сөз одағайланған деген ойымыз бар.  

Тек  одағайы  да  тек  отыр,  жай,  әншейін  қарап  отыр, 
деген  мағынаны  білдіретін  ойды  беруде  қолданылады. 
Одағайдың өзіне тән интонациясының болуына 
байланысты  тек  отыр  деп  ұрсу,  жекірудегі  отыр  сөзі 
қысқарып қалады да, тек деген сөз одағай болып 
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қалыптасады. Яғни үстеуленген сын есімнің одағайлану 
процесі осы жерден байқалады. Демек, алғашқыда  сын 
есім → үстеу → одағай болып дамуды басынан өткізген.  

Итке  бағышталып  айтылатын  айтақ-айтақ  одағайы  да 
өзге сөздерден транспозициялану арқылы жасалған.  
Итке  бұл одағай сөз малға  қасқыр тигенде  немесе  өзге 
де оқыс жағдайлар болған кезде айтылады. Демек, 
жүгіру, бару мағынасы осы одағайда бар.  Айтақ сөзіне 
морфемдік  талдау  жасасақ  түбірі  ай-та-қ    деген  үш 
морфемадан  тұратынын  байқауға  болады.  Ай  түбірінде 
аяқ сөзі жатыр. Демек ая(қ)-түбірі, -та – етістік 
тудырушы жұрнақ, -қ  – заттық ұғым тудырушы 
жұрнақ. Демек, итке арнайы айтылатын атау мағынасын 
білдіретін сөз. Тұрақтала келе, одағай сөзге айналған.    

Тұрмыс-салт одағайлары туралы да осындай талдау 
жасауға болатын сөздер кездеседі. Мысалы құп одағайы 
құптау  етістігінен,  кеш  жарық  тіркесті  одағайы  кеш 
жарық болсын деген күрделі синтаксистік бірлік 
сөйлемнен,  пайда  болған.  Ассалаумағалейкум,  рахмет 
деген  кірме  сөздердің  де  әу  баста  беретін  лексикалық 
мағыналары болған. Бүгінгі күнде академиялық 
грамматикада  бұл  сөздер  одағай  сөздер  деп  жазылып, 
беріліп жүр.  

Сонымен, қорытындылай келе, одағайлану процесіне 
тіліміздегі лексикалық мағынаға ие сөздер   ұшыраған. 
Ол сөздер – тарнспозицияның жемісі.                                                                                                                                                                                                                            

Транспозиция  процесі  –  тіл  дамуында  үнемі  болатын, 
әрі барлық сөз таптарына қатысты құбылыс. Себебі сөз 
таптарының бәрі бір-бірімен мағыналық жағынан 
байланысты. Барлық сөз таптарындағы сөздер 
табиғаттағы немесе қоғамдағы заттар мен 



 

100 ҚАЗІРГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗЖАСАМДЫҚ ҮДЕРІСТЕР 

құбылыстардың сипатын танытуға арналған. Ал бір 
заттың  аты,  қимылы,  әрекеті,  белгісі,  сапасы  т.б.  бір-
бірімен жақын, сабақтас болып, шығу нүктесі ортақ 
болады. 

      
Тапсырмалар: 
 
1. Сөзжасамның семантикалық тәсілі мен 
транспозицияның арақатынасы. 
2.  Сөзжасамдық  үдеріс  –  транспозицияның  бір  түрі  – 
заттану. 
3.  Сөзжасамдық  үдеріс  –  транспозицияның  бір  түрі  – 
сын-сапалану. 
4.  Сөзжасамдық  үдеріс  –  транспозицияның  бір  түрі  – 
сандану. 
5.  Сөзжасамдық  үдеріс  –  транспозицияның  бір  түрі  – 
етістіктену. 
6.  Сөзжасамдық  үдеріс  –  транспозицияның  бір  түрі  – 
есімдіктену. 
7.  Сөзжасамдық  үдеріс  –  транспозицияның  бір  түрі  – 
үстеулену. 
8.  Сөзжасамдық  үдеріс  –  транспозицияның  бір  түрі  – 
шылаулану. 
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Тест сұрақтары: 
 
1. Транспозиция деген термин нені қарастырады? 

А)  сөз  мағыналарының  дамып,  сөз  табының  құрамын 
толықтыруы 
В) сөздердің тасымалдануы 
С) жағдайдың ауысуы 
D) сөз таптарының санының артуы 

2. Атаужасам терминінің халықаралық атауы 
А) субстантивтену                             В) номинация 
С) фразеологиялық                            D) объект 
  
3. Заттану терминінің халықаралық атауы 
А) субстантивтену                             В) номинативтену 
С) фразеологиялық                            D) объект 
 
4. Адъективтену терминінің ұлттық тіліміздегі атауы 
А) үстеулену                                      В) сын-сапалану 
С) шылаулану                                    D) сандану 
 
5. Үстеулену терминінің халықаралық атауы 
А) субстантивтену                          В) нумералдану 
С) адвербиалдану                            D) объект 
 
6. Сандану терминінің халықаралық атауы 
А) субстантивтену                          В) нумералдану 
С) адвербиалдану                            D) объект 
 
7.  Зат  есім,  сын  есім,  сан  есім  сөздердің  есімдіктерге 
айналуы қалай аталады? 
А) субстантивтену                             В) номинативтену 
С) конъюктивтену                             D) прономиналдану 
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8. Денотаттық, сигнификаттық, коннотаттық мағыналар 
лексикалық мағынаның қандай компоненттеріне 
жатады? 
А) кіші                                               В) ірі 
С) орташа                                          D) көлемді 
 
9. Заттардың адамға эмоция тудыруы немесе 
адамдардың  сол  заттарға  баға  беруінен  қандай  мағына 
туындайды? 
А) денотаттық                                 В) сигнификаттық 
С) коннотаттық                               D) көпмағыналылық 
 
10. Сөздердің бейтараптануы арқылы пайда болған 
транспозицияның түрі  
А) Модальдену                               В) одағайлану 
С) Шылаулану                                D) прономиналдану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 103 

Сөзжасамдық үдеріс және туынды сөз 
 
Қазақ тіліндегі семантикалық тәсіл арқылы дамыған 
сөздер түбір тұрғысынан зерттеліп жүр. Бірақ буын 
санына байланысты семантикалық тәсіл арқылы 
дамыған сөздердің зерттелуі кездеспейді. Тілдік 
бірліктер түрлі сөз тудырушы аффикстер жалғанып 
күрделенген сайын олардың семантикалық даму сипаты 
қиындай  түседі.  Бұл  тілдік  бірліктерге  ғана  тән  сипат 
емес, сонымен қатар табиғаттың өзінен алынып отырған 
шынайы ақиқат. Күрделі құбылыстар, заттар мен 
нәрселердің өзі динамикаға икемді болып келмейді. Ал, 
керісінше, икемділікке бейім құбылыстар жекелікке, 
жалқылыққа тән. Сол себепті тіліміздегі сөздердің 
семантикалық дамуын буын санына қарай зерттеп қарау 
қажет. Тілімізде бір буынды сөздерден бастап, төрт-бес 
буынды  сөздерге  дейін  семантикалық  жақтан  дамыған 
тұлғалар бар.  

Қазақ  тіл  білімінде  бір  буынды  сөздердің  мағыналық, 
тұлғалық жақтан дамуын қарастыру 
түркітанушылардың есімдерімен тығыз байланысты. 
«Семантикалық тәсіл арқылы жасалған туынды 
сөздердің зерттелуі» атты тараушада тақырыпқа 
қатысты  зерттелген  еңбектер  түгел  берілген  болатын. 
Ал қазақ тіл білімінде бір буынды сөздердің 
архитүбірінің  тұлғалық,  мағыналық  өзгерісін  сипаттау  
Б.Сағындықұлының, Ә.Т.Қайдардың, Ж.Манкееваның, 
А.Б.Салқынбайдың,  Е.Саурықовтың,  Б.Р.Есімсейітовтің 
еңбектерінен көрініс табады. Б.Сағындықұлының 
еңбегінде  кейбір  түбір  деп  танылып  жүрген  сөздердің 
іштей түбір және қосымшаға ажырайтындығы бұр, тұр, 
йор т.б сөздер арқылы көне және жаңа түбірлердің 
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байланысы  жайлы  пікірлер  келтіріледі.  Атап  айтқанда, 
ғалымның қазақ тілі лексикасының ішкі даму 
заңдылықтарын, соған негіз болған түбірлердің 
ғасырлар  бойы  өзгеру,  бір  қалыптан  екінші  қалыпқа 
көшу эволюциясын анықтау үшін қазақ тілінің 
деректерін түркі тілдері мен көне түркі жазба 
ескерткіштерінің  материалдарымен  салыстыра  зерттеп, 
соның негізінде бұрын жеткілікті көңіл бөлінбеген, 
әсіресе,  этимологияға  қатысты  дыбыстық  сәйкестіктер 
генезисі туралы, жалғамалы  тілдер деп қана  қаралатын 
түркі тілдеріндегі флексия құбылыстарының 
қалдықтары  туралы,  лексиканың  дыбыстық  кешенінің 
қалыптасуына қатысты үнемдеу заңының тілдегі 
көрінісі туралы жазылған еңбектің ғылыми құндылығы 
шексіз. Ә.Қайдар бір буынды түбір және негіз сөздердің 
тұлғалық,  мағыналық  құрылымын,  моносиллабтардың 
фоно-морфо-семантикалық  табиғатын  ашу  мақсатында 
жазылған  еңбегінде  бір  буынды  сөздердің  мағыналық 
дамуы фонетикалық, морфологиялық тұрғыдан 
сипатталады. Бұл монографияда моносиллабтармен 
қатар тарихи туынды түбірлер, өлі түбірлер қоса 
берілген.  Алғашқы түбірлерді реконструкциялау жайын 
ғалым Ж.Манкеева қолға алды. Ол өзінің 
«Реконструкция первичных глагольных основ в 
казахском  языке»  атты  еңбегінде  жорт,  түрт,  арт  және 
т.б. көптеген сөздердің реконструкциясын  жасайды. 
Б.Р.Есімсейітов  бір  буынды  салт  етістіктері  негізінде 
жасалған  бір  сөзжасамдық  ұядағы  сөздерді  жинақтап, 
олардағы сөзжасамдық тізбектерді анықтайды. Бір 
буынды 30 салт етістікті алып, олардан қанша 
сөзжасамдық  тізбек  таратылатындығын  статистикалық 
талдау арқылы көрсетіп береді. Сөзжасамның 
синтетикалық тәсілінің қызметі бұл еңбекте айқын 
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көрініп тұрғанмен, бір буынды сөздердің зерттелу 
тарихында  өзіндік  орны  бар  деп  есептейміз.  Сонымен, 
бір буынды сөздердің мағыналық дамуын екі, үш, төрт 
буынды сөздермен салыстырып көрсек төмендегідей 
сипатта анықталады.  

Бір буынды сөздердің семантикалық тәсіл негізінде 
дамуы. 

Ат ~ ат ~ ат ~ ат  ~ат сөздерінің семантикалық тәсіл 
арқылы дамуы: 

Ат    1. Үйірге түспейтін, піштірілген жылқы 
         2. Аттың басына ұқсастырылып жасалынған 
шахмат фигурасы 
         3. Аттау, қозғалыс жасау 
        4. От шығару, оқ жұмсау 
        5. Балаға қойылған есім 

Ақ ~ ақ ~ ақ ~ ақ сөздерінің семантикалық тәсіл 
арқылы дамуы: 
Ақ    1. Ағу, сұйықтықтың ағуы 
         2. Заттың түсі 
         3. Сүт, айран 
         4. Жұрнақ –ақ; там+ақ, шу+ақ.  

Бұдан өзге ен (ін, үн), ай – ай – ай, құр – құр, кес – кес, 
жұт – жұт сияқты сөздерді мысалға алуымызға болады. 
Тарихи жағынан алғашқы бір буынды сөздердің 
мағыналық жақтан дамуы Б.Сағындықұлы, 
А.Б.Салқынбай  еңбектерінде  айтылып,  талданып  жүр. 
Ат,  ақ  сөздерінің  мағыналық  дамуын  «Қазақ  тілінің 
түсіндірме сөздігінен», сондай-ақ сөздікте жоқ 
мағыналарын  ғалымдардың  зерттеулерінен  алып  беріп 
отырмыз. Мысалы –ақ тұлғасында келетін жұрнақты 
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от+ақ, шыр+ақ, шу+ақ, там+ақ секілді сөздерді мысалға 
ала отырып, «аталған бұл формант түбірге  сіңіскен өлі 
жұрнақ ретінде танылады. Демек, ақ = етістігі = ақ (=ек, 
=ық, =ік, =қ, =к)  жұрнағы пайда болуының бір көзі»,   
деп жазады зерттеуші Б. Сағындықұлы. Ал ат 
тұлғасының сөзжасамдық белгілерінің тереңде жатқаны 
жайлы, оның тек қимылдық емес, жалпы ұғымды 
белгілеуші тұлға ретіндегі мағыналық жүйесін, даму 
жолын ғалым А.Б.Салқынбай көрсетеді: 

–    қозғалу  семасы  –  аттау,  аттану,  адақ  (айақ),  адасу, 
адым т.б. 
–    объектінің  шығу  семасы  –  таң  атты,  тас  атты,  атып 
шығу, атып тұру; 
–    объектінің  бату,  біту  семасы  –  ат,  ад  (тамұқ),  ада 
болу; 
–  объектілік сема – ат; 
–  субъектілік  сема –  ата, аталық, адам, деп бөліп алып 
айырушы  семалардың  жинақталып,  бір  семантикалық 
өріс  аясына  сыйып  тұрғанын  келтіруге  болады.    Қазақ 
тілінде  бір  буынды  қимыл-қозғалыс  етістіктерінің  өн 
бойынан заттық, сындық мағыналарды да 
кездестіруімізге  болады.  Бір  буынды  қимыл-қозғалыс 
етістіктері  тілдің  негізгі  сөздік  қорын  құрайтын  сөздер 
екендігі белгілі. Осы бір буынды қимыл-қозғалыс 
етістіктерінің  сөзжасамдық  тізбек  құрай  алу  қабілетін 
қарастырған Б.Р.Есімсейітов мағыналық топтағы әр 
етістік жеке сөзжасамдық ұяның ұйытқысы болып, 
олардың әрқайсысынан талай туынды түбір сөздер 
жасалып, тіліміздің сөздік қорын байытатындығын айта 
келіп,  тек  қана  синтетикалық  тәсіл  тұрғысынан  30  бір 
буынды  салт  етістіктер  алынып,  олардан  805  туынды 
түбір жасалғандығын келтіреді. Ғалымның бұндай 
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статистикалық талдауы семантикалық тәсіл арқылы 
жасалған  туынды  сөздердің  де  туынды  сөз  жасай  алу 
қабілетін айқындауда көмектесетінін түсінуге болады. 

Екі буынды сөздердің семантикалық тәсіл негізінде 
дамуы. 

Айыр  ~  айыр  сөздерінің  семантикалық  тәсіл  арқылы 
дамуы: 

Айыр       1. Шөп, сабан, егін жинауға керекті құрал. 
                 2. Қос өркешті түйе. 

Мұндағы  айыр ~ айыр сөздеріне ортақ мағына – белгілі 
бір  заттың  ара  жігінің  ажырауы,  екіге  жарылуы.  Айыр 
сөзі  ажырау,  адыр  сөздерімен  мағыналық  тұтастықта. 
Тарихи сипатта мұның көрінісі де адам танымының 
терең қатпарларынан орын алады. Синхрондық 
сипаттан алғанда да бұл сөздердің мағыналық 
жақындығы айқын көрініп тұр. Диахрондық аспектіден 
қарағанда  ажырау  сөзінде  бір  нысанның  екіге  жарылу 
семасы бар, сондай-ақ адыр, адырылу сөзінде де белгілі 
бір  нысанның  бөліну  семасы  байқалады.  Біздің  қазіргі 
тілімізде адырылу сөзінің мағынасы адыра қалғыр 
сынды қарғыс мәнді сөзде сақталған. Бұл тіркестің мәні 
– айырылып қалу, яғни адамдар ортасынан ажырау, өлу 
мағынасы. 

Тамақ ~ тамақ сөздерінің семантикалық тәсіл арқылы 
дамуы: 
Тамақ 1. Тамақ, тағам, ас-су 
            2. Тамақ, ас-су өтетін жол. 

Тарихи аспектіден қарастырғанда там+ақ (мойынның 
алдыңғы  жағы,  иектің  асты),  там    (дәм)  ағатын  өңеш 
екенін өзі айтып тұр. Тамақ сөзі таму және ағу 
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сөздерінің негізінде жасалып тұр. Мысалы, ас 
мағынасындағы тамақтың қимыл қозғалыстық сипатына 
қарай таму және ағу сөздері пайда болған. Астың 
үздіксіз сырғу сипатына орай қозғалыстың жиілігін 
анықтау мақсатында ұқсас мағыналы таму және ағу 
сөздері тілдік айналымға енеді. Адам танымының 
нәтижесінде астың қозғалысын бейнелейтін бір буынды 
там және ақ сөздерінен там+ақ = тамақ лексемасы 
пайда болады. Тамақ лексемасы қазіргі тілімізде екі 
заттың атауы ретінде қалыптасқан. Бұл сөздің алғашқы 
мағынасы  қимылдық  мағына,  атаулық  мағыналарының 
екеуі  де  кейіннен пайда  болған. Осыған ұқсас  іш  сөзін  
алып қарайық: тамақты ішу қимыл атаулы сөзі арқылы 
ішкен заттың белгілі жайғасқан орнын да іш деп 
атаған. Адам ағзасының көрінбейтін тасаға 
орналасуынан  іш+і деген көмекші есім сөз пайда 
болған.  Тілдің  өмір  сүру  фазасында  мағыналық  дамуға 
түсіп, уәжделген, транспозицияланған сөздер   
семантикалық тәсілдің нәтижесі.    
Үш буынды сөздердің семантикалық тәсіл негізінде 
дамуы. 

 Жаттығу ~ жаттығу ~ жаттығу ~ жаттығу 
сөздерінің семантикалық тәсіл арқылы дамуы 
Жаттығу 1. Жаттық етістігінің қимыл атауы. 
                2. Белгілі бір  өнерді игеру үшін дағдылану 
процесі. 
                3.  Оқушының  жаңа  материалды  жақсы  түсіну 
үшін жүргізілетін оқу процесіндегі әдіс. 

Бұған спорттық ойындарда қолданылатын мағынасы 
енбей  қалған.  Өзіміз  күнделікті  теледидардан  таңертең 
есітіп жататын жаттығу сөзі де бұл күнде номинативтік 
атауға ие болған сөз деп тануымызға болады.  
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Төрт  буынды  сөздердің  семантикалық  тәсіл  негізінде 
дамуы. 

Қабылдағыш~қабылдағыш сөздерінің семантикалық 
тәсіл арқылы дамуы: 

Қабылдағыш  1.  Арнаулы  станциялардағы  қашықтықты  
өлшейтін                                                                      электромагнит 
толқындары арқылы дыбыстар мен белгілер 
қабылдайтын және хабар беретін аспап.  2. Алғыр, 
зейінді, қабілетті.  

Бұл сөздің алғыр, зейінді, қабылдағыш секілді 
мағыналары арнаулы станциялардағы қашықтықты 
өлшейтін электромагнит толқындары арқылы дыбыстар 
мен  белгілер  қабылдайтын  және  хабар  беретін  аспап 
мағынасын уәждеп тұр. Сол себепті қабылдағыш ~ 
қабылдағыш сөздері семантикалық тәсіл арқылы дамып, 
жасалған сөздер. 

Мазмұндама 1. Оқушылардың шығарма мазмұнын 
жазбаша түрде баяндап, жазып шығатын жазбаша 
жұмысы. 2. Мемлекеттер арасында болған 
дипломатиялық келіссөздер, келісімдер жайлы ресми 
хабар.  

Екі  сөздің  арасында  мағыналық  байланыс  бар  және  ол 
мағыналар жаңа атау ретінде танылуына мүмкіндік 
жасап тұр. Себебі біріншісі оқушының жазба 
жұмысының  атауы  болса,  екіншісі  бұқаралық  ақпарат 
құралдарында  қолданылатын хабар атауының қызметін 
атқарып тұр. 

Семантикалық тәсіл арқылы дамыған атаулардан 
байқағанымыз, бір буынды сөздердің мағыналық 
жақтан өрбуі екі, үш, төрт буынды сөздердің 
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конверсиялануына қарағанда әлдеқайда басымырақ. 
Бұдан  шығатын  қорытынды     бір  буынды  түбір  сөздер 
тарихи тұрғыдан алғанда тілдің алғашқы (біз үшін 
алғашқы  боп  есептеледі,  ал  біз  алғашқы  деп  отырған 
дәуір үшін алғашқы болмауы мүмкін) кезеңінде өте жиі 
және қажеттіліктің арқасында тілдің дамуына негіз 
болған. Адамзат, яғни тілді қолданушы қарым-
қатынасты бір буынды сөздермен жеткізген. Тіл 
тарихында адамзаттың жүріп өткен жолы айқын 
байқалып тұр. Қанша буынды сөздердің мағыналық 
дамуға  икемді  екенін  тілдің өзі  дәлелдеп,  зерттеуімізге 
негіз болып отыр. Олар мағыналық ортақтықтан 
арылмаған,  бір  парадигмалық  қатарда  тұрады.  Ал  бір 
буынды түбірлерден өзге сөздер тілімізде лексика-
семантикалық және грамматикалық қолданылуы 
жағынан  күрделі  жүйе  жасайды.  Екі,  үш,  төрт  буынды 
сөздердің конверсиялануы сирек. Себебі олардың түрлі 
жұрнақтар арқылы күрделеніп, ықшам еместігінде болса 
керек. Жоғарыдағы еңбектерді негізге ала отырып, 
қарастырылған мұндай сөздердің мағыналық дамуы 
екеуден аспайтындығын зерттеуіміз көрсетіп отыр.  

Кез келген сөздер мағыналық дамуға түскенде олардың 
арасында уәждемелік қатынас жүреді. Бір буынды 
сөздердің мағыналық дамуында міндетті түрде 
уәждемелік қатынастың жүргені айқын. Уәждеменің 
бағыт-бағдары сөздердің семантикалық ерекшеліктеріне 
сай анықталады. Түбірлері бірдей болғанмен, 
мағыналары арасында ерекшелік болады. Себебі 
олардың семалары жіктелгенде тең мағыналық сипатқа 
ие бола алмайды. Сонымен бірге бір буынды сөздердің 
дыбыстық жамылғылары бірдей болмауы мүмкін. 
Дыбыстық жамылғылары бірдей болмағанмен, 
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мағыналары туыстықтан ажырамаған кейіпте, кей 
жағдайда қарама-қарсылықтар заңы бойынша 
мағыналарының  бастауы  бір,  бірақ  уақыт  шеңберінде 
қарама-қарсы мағыналарға ие болғандары кездеседі. 
Бір-біріне  себепші  негіз  болған  сөздердің  белгілі  бір 
дыбыстық сәйкестіктер арқылы ажырап, не бірдей 
мағыналы, бірақ дыбысталуы өзгеше сөздер қалыптасуы 
мүмкін.  Немесе  мағыналары  да  басқа,  дыбысталуы  да 
өзгеше ұғымдар мен атау, сөздер пайда болады. Зерттеу 
нысандары бар екі аспектінің негізінде 
қарастырылғанымен, антонимия мен сөзжасам 
проблемалары бір-бірімен байланысты. Бұл екі 
проблеманың бір-бірімен байланысы бар екені тіл 
білімінде  қарастырылып  жүрген  мәселе.  Ендеше,    тіл 
ғылымында тек мағына жағынан ғана емес, форма 
тұрғысынан  айырмашылығы  бар  антонимдермен  қоса, 
бір концепт, бірақ екі ұғым негізінде жасалған 
сөзжасамдық антонимдер де бар. Сөзжасамдық 
антонимиялар  лексикалық  антонимиялар  құрамына  ене 
отырып, олардың құрамын толықтырады. Сөзжасамдық 
процесс негізінде пайда болған антонимиялар дайын 
компонент ретінде қолданылады. Олардың жасалуында 
белгілі бір туыстық, мағыналық жақындықтың бары 
сезіліп, сол тұлғалық, мағыналық тұтастығы 
(сәйкестіктер арқылы) сақталған бір-біріне қарама-
қарсы, оппозицияда тұрған сөздер қарастырылады. 
Антонимия проблемасын лексикалық тұрғыдан емес, 
сөзжасамдық  құбылыс  ретінде  зерттеудің  тіл  білімінде 
кенже қалып келе жатқанынын  орыс ғалымдары жазып 
жүр. Сөзжасамдық құбылыс ретінде анықталған 
сөздерді тану үшін сөзжасамдық тұлғалардың 
арасындағы антонимдік қатынасты анықтауымыз керек.  
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Антонимдік сөзжасамдық мағына деп бір ұғымдық 
қатарда тұрып, қарама-қарсы түсінік беретін 
сөзжасамдық типтердің мағынасын айтуымызға болады. 
Орыс сөзжасамында қарама-қарсы мәндегі сөздерді 
лексикалық  антонимия  және  сөзжасамдық  антонимия 
деп екіге бөліп қарастыру үрдісі бар. Екіге бөліп 
қарастырған  соң  олардың  арасында  айырмашылық  та 
бар. Лексикалық антонимдік жұптардың арасында 
сөзжасамдық қатынас жүрмейді. Мысалы, жоғары – 
төмен, алыс – жақын, оң - теріс т.б. Бұл сөздердің 
мағына  айырмашылығымен  қатар  форма  ұқсастығы  да 
көрінбейді. Ал сөзжасамдық антонимдік жұптардың 
арасында сөзжасамдық уәждемелік қатынас жүреді. 
Мұндай  процестерде  мағына  айырмашылығы  болады, 
бірақ олар туыстас, шектес ұғымдардың бірлігінен 
тұрады. Сондай-ақ оларға формалық өзгеріс тән. 
Формалық өзгеріс сөздің сыртқы жамылғышында, яғни 
фонетикалық ерекшелігінде. Сөзжасамдық 
антонимдердің жасалу тұрғысын, жайын, сөзжасам 
саласында, дайын компонент ретінде лексика саласында 
қарастырамыз.  

Сөзжасамдық антонимдер сөздердің уәжделуімен тығыз 
байланысты.  Сөзжасамдық  тұлғалардың  уәжделуіндегі 
көпқырлылық антонимдік-лексикалық мағыналардың 
көпқырлы, жан-жақтылығына  алып келеді. Антонимдік 
жұптардың арасындағы қарама-қарсылықтар бірлігі 
семантикалық ерекшеліктерінен көрінеді. Ал зат, 
құбылыс тұрғысынан алып қарағанда олардың бір-
біріне ешқандай қарама-қайшылығы байқалмайды. 
Мына әлемде симметриялы жатқан заттардың, 
құбылыстардың барлығы қарама-қайшылық бағытта, 
бір ұғымда орналасқан. Антонимдердің 
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синтагматикалық ерекшеліктері жайлы жазылған 
еңбектерде заттың арнайы белгісі арқылы ажыратылған 
бірнеше мағынаның біреуі белгілі бір заттың қарсы 
жатқан белгісіне ұқсастығы антонимдердің мағына 
бірлігіне алып келеді. Антонимдер жайлы көптеген 
еңбектерде олардың белгілеріне қарап мынадай 
сипаттарын ажыратуға болады:  

– нақты қарама-қайшылық // жақын қарама-қайшылық;  
– толық қарама-қайшылық // жартылай қарама-
қайшылық; 
– екі сөзді антонимиялық мағыналар саны; 
– антонимдердің морфологиялық құрылымы (түбір 
немесе туынды сөзден) 
–  антонимдік  жұп  деп  саналған  тілдік  бірліктің  типі 
(грамматикалық немесе лексикалық антонимия) бір 
сөзден жасалған антонимия немесе фразеологиялық 
антонимия [Апресян ЮД. Лексическая семантика. 
Синонимические средства языка. М., 1988].  

Мысалы, биік – аласа, жоғары – төмен, ақ – қара сынды 
қарама-қарсы бағыттағы сөздерде антонимдік сипат 
айқын байқалып тұр. Бұл жағдайда антонимдік 
жұптардың мағыналары бір-бірінен алшақ. Ал 
дыбыстық сәйкестіктер негіз болған қарама-қарсы 
бағыттағы, бірақ мағыналары ортақ сөздердің түп негізі, 
қайнар бұлағы, біздіңше, біреу. Мұндай қарама-
қарсылықтың ортақ негізі – адамзат танымының 
бірізділігінде, сондай-ақ таңбаның, ұғымның белгілі бір 
затқа, құбылысқа қатысты екендігінде.  

Бір буынды сөздердің мағыналары дамып, жеке 
номинативті атау ретінде танылған соң, дара 
сөзжасамдық мағынасы өзге екі, үш, төрт буынды 
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сөздерді уәждей алады. Осы бөлімде бір буынды сөздің 
бірнеше буынды сөздерді уәждеудегі семантикалық, 
фонетика-семантикалық жолдарын қарастырамыз. 
Туынды сөздердің мағыналарын ашудағы негізгі 
дереккөздер, негізінен, сөздіктер болып есептеледі.  

«Өс»  бір  буынды  сөзінің  мағыналық  дамуы  және  өзге 
сөздердің тууына себепші уәж болуы. 

Өс  ~өс  ~  өс    сөздерінің  семантикалық  тәсіл  арқылы 
дамуы 

«Өс» сөзі негіз болған, мағыналық байланысы үзілмеген 
тұлғаларға  талдау  жасап  көрейік.  Қазіргі  қазақ  тілінде 
бұл сөздің мынадай мағыналық қырлары бар: 

Өс 1. өсімдіктің жан-жаққа тамырларын таратып, 
жапырақ жайып, өсіп-өнуі.    2. Адамзат, жан-
жануарлардың үлкейіп,  ер  жетуі. 3.  Сан  жағынан арту, 
молаю, 4. Ауыс. Қызмет дәрежесінің, атақ 
лауазымының  жоғарылауы.  5.  Ауыс.  Алға  басу,  даму, 
өркендеу. 6. Бойы өсіп, бұғанасы қатты. Ер жетті, 
есейді. Бірге өсіп, біте қайнады  – құлын-тайдай тебісіп 
қатар жүрді; Көзінің еті өсті – Дандайсыды, менменсіді, 
менсінбеді. Көңілі өсті – Еңсесі көтерілді, қуанышы 
артты, масаттанды, шаттанды. Өркенің өссін – тұқымың 
көбейсін; Өсе келе – дами келе, қалыптаса келе; Тел өсті 
– жұбын жазбай қатар өсті, бірге өсті.  Түсіндірме 
сөздікте көрсетілгендегі сөздің мағыналарының дамуын 
ескерсек, өс сөзі мынадай тізбе құрайды:    

Байқап отырғанымыздай, бұл сөздің мағыналық 
қырлары өте көп және олардың арасында семантикалық 
байланыс  үзілмеген.  Бәріне  ортақ  мағына  –  белгілі  бір 
нысанның дамуы,  жоғары жаққа қарай бой ұзартуы, 



 

 115 

өсуі.  Көне  түркі  тілінде  де  негізгі  мағынасын  сақтап 
қалған:  Өs  -  өсу  [ДТС].  В.В.Радловтың  «Опыт  словаря 
тюркских  наречий»  атты  сөздігінде  өс  сөзінің  бірнеше 
мағыналары  бір  сөзжасамдық  ұяда  берілген:  1)  Өс=ус, 
2) өс=ос - өшу, сөну, 3) өс=өз, өзі, сол адамның өзі, 4) 
өс:  а)  өсу  –  бойы  өсу,  баланың  өсуі,  ә)  өсу  –  көбею, 
үлкею. 

«Өс»  сөзжасамдық  ұясындағы  екінші  өшу,  сөну  және 
төртінші  мағыналары  өсу,  көбею  мен  бірінші  ус  және 
үшінші өз, адамның өзі мағыналарының арасында 
қазіргі  қазақ  тілі  тұрғысынан  тек  тұлғалық  байланыс 
болмаса мағыналық байланыс жоқ. Олардың мағыналық 
жігінен генетикалық-семантикалық кодтың нышаны 
байқалмайды. Ал өс - өшу, сөну мағынасы мен өс - өсу, 
үлкею, көбею мағыналарының арасындағы уәжділік 
қатынастардың барлығына күмән келтірмейміз. “Өс” 
сөзі қазіргі қазақ тілінде бірнеше сөздерге негіз болған: 
өсім,  өсімдік,  өсімтал,  өспірім,  өсек  (өсіріп  айтылған 
сөз), өсекші, өсек-аяң т.б. О.И.Блинованың жоғарыдағы 
сөздердің  уәжделу  жолын  белгілеген  сызбасын  ескере 
отырып, өсім сөзінің уәжделуін түсіндіруімізге болады. 

Өсім ~ өсім сөздерінің семантикалық тәсіл арқылы 
дамуы және уәжділігі: 
1. Өсім сөзі ө+с+і+м дыбыстық жамылғысынан тұрады.  
2. Дыбыстық жамылғы белгілі бір пішін құрайды: 
ӨСІМ.  
3. Уәжділік пішіннің өзіне тән мағыналары болады. 
Қазақ  тілінің  түсіндірме  сөздігінде  мына  төмендегідей 
уәжділік мағыналар тармақталған: 

Өсім. 1. Адам, жан-жануарлардың өсіп-өнуі, яғни өткен 
шақ  мағынасындағы  өсіп  болған  дайын  өнім,  өсім.  2. 
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Қосымша  түсетін  жанама  пайда,  өнім,  экономикалық 
термин - өсім. Өсімге берді – артығымен көбейтіп 
қайтаруға келісім-шарт жасады. 

В.В.Радловтың сөздігінде: Өсум 1. Өсім  – мал өсімі. 2. 
Процент (өсім) мағыналары бар. Анықтамада Өсум (von 
oc+ym) деп көрсетіледі. Бұл өсім сөзінің түп-тамыры өс 
сөзі екендігін дәлелдейді. Өсім сөзіне уәж болған сөз өс 
сөзі болса, оған жұрнақ жалғану арқылы өсім сөзі пайда 
болған. Демек, өс сөзінің құрылысы өзгеру арқылы өсім 
- құрылымдық уәждеме пайда болған. Өсім сөзінің 
құрылымдық  уәждемесі  жолымен  қазақ  тілінде  тіл+ім, 
кес+ім, түс+ім сияқты құрылымдық қалыптағы сөздерді 
атауымызға болады.  

Бұл жағдайда өс – негіздеуші сөз болса, өсім (4 – 
сызбаның төртінші реті) толық лексикалық мағынаға ие 
негіздеуші сөз ретінде танылып отыр. Өсім сөзі 
негізделіп, жаңа лексика ретінде танылғаннан кейін 
өсімдік, өсімтал сөздерінің дамуына уәж болған.  

Атаудың мұндай жолмен түсіндірілуі кез келген 
сөздердің  сөзжасамдық  белгілеріне  сай  келеді.  Себебі 
сөздің  сыртқы  жамылғыштан,  одан  белгілі  бір  пішін 
пайда болатындығы, пішіннің өзіне тән мағынасы 
болады, ол мағына қолданыла келе лексикалық мәнге ие 
болатындығы осылай нақтыланады.  

Өс сөзі өсім, өсімдік, өсімтал, өспірім лексикалық 
бірліктеріне  уәж  болумен  қатар  өсек,  өсек-аяң,  өсек-
өтірік, өсекші, өсекшіл сөздеріне де төркін болған. 
Уәждеменің ортақ сипаты саналатын уәждемелік 
қатынастар көпмағыналылық, антонимдік, омонимдік 
негізде  іске  асады.  Өс  сөзжасамдық  ұядағы  сөздердің 
мағыналарының бір-біріне антонимдік сипатта 
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өрбігенін байқауға болады: өскө - күн өскөр келді – күн 
жоғары  көтерілді;  өскүр  -  өсіру;  өспүрім  –  жасөспірім, 
жеткіншек; өскүре – 1) жетім қалу, 2) солу, өшу; өскүс – 
жетімсіреген [В.В.Радлов сөздігі бойынша].  

Қазақ тіл білімінде сөздердің фонетикалық тәсіл 
негізінде сөзжасамдық қалыптар арқылы 
дамитындығын ғалым А.Б.Салқынбай өз еңбегінде 
көрсеткен болатын. С ~ ш сөзжасамдық қалыптары 
негізінде жасалған өс - өш сөзеріндегі антонимдік 
мағыналар да сөз дамуына критерий бола алады. 
Екеуіне  ортақ  мағына  –  белгілі  бір  бағытта  қозғалыс 
жасау. Өс сөзіндегі бағыт жоғары қарай бағытталса, өш 
сөзінде төмен қарай бағытталады. Антонимдік 
мағыналық  сипатта  дамыған  өс  –  өш,  көр  (көре  алу)  – 
көр  (көре  алмау,  қараңғы),  ас    (тамақ)  –  аш  (тамақ 
жоқ),  кел  –  кет,  жет  (діттеген  жеріне  жету),  жет 
(соңына  дейін  жете  алмай  орта  жолда  жетім  болып 
қалу) секілді сөздерді мысалға алуымызға болады. 
Демек,  сөздер  ұғымдық,  тұлғалық,  мағыналық  жақтан 
дамығанда бір-біріне қарама-қарсы ұғымдарды бір тұлға 
түрінде  (фонетикалық  өзгеріске  ұшыраған)  атаулардың 
пайда болуын тілдегі сөзжасамдық процесс деп 
танимыз.  

Өш ~ өш ~ өш сөздерінің семантикалық тәсіл негізінде 
дамуы және олардың уәжділігі. 

Көне түркі сөздігінде өс сөзіне қарама-қарсы 
антонимдік мағынадағы өш сөзінің мағыналық тармағы 
мынадай:  Өч  1.  өшу,  жоғалу.  2.  өлу  [ДТС].  Жоғарыда 
берілген В.В.Радловтың сөздігінде өс сөзінің 
мағыналық парадигмалық шебінде өсу, жоғарылау, 
көбею, үлкею мағыналарымен қатар өшу, сөну, өлу 
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мағыналары көрсетілген болатын. Қазақ тілінің 
түсіндірме сөздігінде:  

Өш  1.  Жануын  тоқтату.  2.  Бір  заттың  бетіндегі  жазу, 
бояуы  кету, жоғалу.  3. Ауыс. Құру, кему, жоғалу.  Аты 
өшті   ескерусіз қалды, ұмытылды, тұяғы қалмады. 
Өкпесі  өшті  –  тынысы  тарылды.    Өш  сөзі  өшу,  өшір, 
өшіргіш сөздеріне негіз болған.  

Сонымен, өс=өш сөздері арасында антонимдік уәжділік 
қатынас жүріп, мағыналары қарама-қарсы бағытта 
дамығаны байқалады. Қазақ тіліндегі сөзжасамдық 
процесс адам танымындағы ұғыммен, болмыспен 
байланысты  болғандықтан  күрделі  процесс  саналады. 
Осы күрделілігіне орай сөздердің мағыналары да 
күрделі, сан-салалы, көп қырлы, әр жақты болып келеді. 
Оған  екі қарама-қарсы бағытты  меңзеуші бір қимылды 
атаушы  өс  және  өш  сөздерінің мағыналық  жіктелістері 
куә.  Сөздерді  танымдық  тұрғыдан  қарастыру  әлемнің 
объективті бейнесін, сөздің гендік дамуын тануға 
жетелейді. 

Сөз мағыналарының дамуында бір-біріне  қарама-қарсы 
бағытта қолданылатын, симметриялы  жатқан сөздер тіл 
білімінде жиі кездеседі. Бұл сөз мағыналарының 
антонимдік негізде дами алатындығының көрінісі. 
Тілімізде тек тарихтың қатпарларында туыстас, 
мағыналас, шектес болған сөздер көп.   

Қазіргі қазақ тілінде қолданыста жүрген қаз қимыл 
мағыналы сөздің көне түркілік мағыналарына назар 
аударып көрейік. Бұл сөз екі дыбыстық өзгеріс түрінде 
берілген: біріншісі – Qas, екіншісі – Qaz. 
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Қаз  ~  қаз  және  қазық  ~  қасық  ~  қазық  (жер)  сынды 
сөздердің семантикалық тәсіл арқылы дамуы. 
Qas – қабық. Заттың сырты сылынып алынып 
тасталынатын сыртқы жамылғышы. 
Qacan – қазушы адам, қырушы. 
Qasіq – қазылған жер. 
Qasі – қасу, тырнау, қышу. 
Qasuq  – қасық. 
Qaz – қазу, ою. 
Qazan – жер атауы (Татар елінің астанасы болуы 
мүмкін).   
Qaz ~ uq – қазық. 
Qaznaq – қазына, яғни қазылып алынған байлық. 
Qaznaq ur – қазына жинау, байлық. 
Qazuq – қазылған, ойылған жер.  
Qazі – қазы. Араб тілінен енген сөз деп берілген [ДТС]. 
Біздің ойымызша, бұл сөздің мағыналық көрінісі өз 
тілімізде де бар, яғни  қазбалап сұрап, әділетке жетуші. 
Көне түркі Qas және Qaz сөздері сондай-ақ Qazuq, 
Qasuq, Qaz ~uq, сөздері семантикалық тәсіл арқылы 
дамыған. Qaz сөзі қазу, ою қимыл мағынасын берсе, Qas 
сөзі  атаулық  қазылған  жерден  алынған  артық  топырақ 
немесе қабық секілді мағыналар орын алған. Ал 
қазылған  жер,  қазық  сөздерін  білдіретін  Qazuq,  Qazuq 
лексемалары да семантикалық тәсіл арқылы дамып 
отыр. Мұнда қазылған жер мен жерді қазу үшін 
пайдаланылатын  құрал  атауы  да  дәл  осындай  тұлғада 
аталған. 

Qas, Qaz, Qіr сөздерінде айырмашылық тек сыртқы 
тұлғасында ғана болмаса, ішкі мағыналық 
құрылымында өзгерістер байқала бермейді. Бәріне 
ортақ  қимыл  мағынасы  –  затты  қырнау,  сыру,  күреу, 
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қазу, ою. Демек, осындай бірнеше  мағыналар негізінде 
микросемалар жіктеліп сөзжасауға қатысқан. Көне түркі 
тілінде олардың денотаттық, сигнификаттық, 
коннотативтік мағыналары және денотаттық мағына 
негізінде пайда болған коннотативтік мағыналары 
ажыратылып көрсетіледі. Ол мағыналар бір-бірін 
уәждеп, жаңа туынды мағыналы сөз жасайды. Көне 
түркі тілінде коннотативті мағыналардың көп 
болғанына тілдік деректер жауап беріп отыр. 
Коннотативті мағынаның көп болуына қарап, бұл сөздің 
өте көне замандардан бері өзге сөз жасауға көбірек 
қатысқан сөздер қатарына жататындығын байқауға 
болады. Денотаттық, сигнификаттық мағыналар 
нәтижесінде жасалған туынды коннотативті 
мағыналардың бар екендігін мына сөздер дәлелдей 
алады: таза болу – қырылып, сылынып алынып 
тасталған нәрсенің орнының таза қалыпқа келуі 
мағынасы болса, ол мағына кедей болу мағынасын 
уәждеп, жаңа семалық өрісті өрбітіп отыр. Сөйтіп 
тазалану семасы кедей болып жоқшылық кейіпке енуді 
сипаттап  көрсеткен.  Кедей  болу  мағынасы  келесі  жоқ 
болу  мағынасын  уәждеп  коннотативтік  мағынаның  ары 
қарай өрбітеді. Осылай адам миының ойлауы мен 
танымдық деңгейінің нәтижесінде мағыналар дамып, 
жаңа туынды атау тудыруға себін тигізеді. Ал сараңдық, 
ақымақтық, қайралу секілді  тілдік бірліктердің 
жасалуында  да  жоқ  болу  семасының  үлесі  бар.  Сараң 
адам  бар  дүниесін  жоққа  санап,  бергісі  келмесе,  бұл  – 
ақымақтық белгісі. Ендеше сараңдық, ақымақтық 
сөздерінен архисема қыру, қазу мағыналарының алатын 
орны ерекше деп ұғынуымызға болады. Қайралу 
мағынасына келер болсақ, өткірлеу, шыңдау үшін 
бірінші қырнап, қырып, үшкірлеп барып, екінші, 
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қайралған заттың, мысалы, пышақтың, бәкінің, 
кетпеннің  жүздері  қайрала-қайрала  желіну  сипатына 
ие  болуы негіз  болған.  Сөйтіп көне түркі тіліндегі 
сөздер ассоциациаланып, жаңа мағыналы туынды 
сөздер жасауға қатысады. Ал қазіргі қазақ тіліндегі 
мағыналарындағы ерекшеліктер мен ұқсастықтарды 
қарастырып көрейік. 

Қыр ~ қыр ~ қыр ~ қыр ~ қыр… сөздерінің 
семантикалық тәсіл арқылы дамуы және олардың 
уәжділігі. 
Көне түркі тілінде Qir  – 1. Қазу. 2. Қыру. 3. Тырнау. 4. 
Күреу  
Qirča – сыру, қыру 
Qirүaš – қырылысу 
Qiril – 1. Таза болу. 2.  Қырылу. 3. Кедей болу. 4. Жоқ 
болу. 
Qirlat – арық қаздыру. 
Qirna – қайралған,  өткірленген.  
Qirq – қырқу, кесу. 
Qirt – 1. Қысқа. 2. Сараң, ақымақ. 
Qirtis  –  қыртыс: жер  қыртысы,  жердің жоғарғы  қабаты 
секілді бір түбірден тараған сөздердің мағыналары 
берілген. Осындағы Qir сөзінің қазу, қыру, тырнау, 
күреу  секілді  мағыналары  семантикалық  тәсіл  арқылы 
дамып, бірін бірі уәждеп тұр. Бұл мағыналардың 
әрқайсысы түрлі қимылдың атауы қызметін атқарып 
тұр. Түрлі қимылдың атауы қызметін атқарғанмен 
олардың арасында мағыналық байланыс үзілмеген. 
Оларға тән ортақ мағына – белгілі бір объектінің 
жоғарғы  бетін  сылып  алып  тастау,  қыру  мағынасы,  ал 
жекелей алғанда әрқайсысына тән дара мағыналары бар. 
Мысалы,  қыру  мағынасында  белгілі  бір  заттың  беткі 
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қабатын  бір  затпен  қырып,  сылып  алып  тастау  болса, 
тырнау мағынасы адамның мүшесі тырнақ арқылы 
жүзеге  асса,  күреу мағынасында  күрекпен сылып  алып 
тастау  мағынасы  жымдасса,  қазу  мағынасы  белгілі  бір 
затты - жерді қазу мағыналары жинақталған. Осы ұқсас 
мағыналарына қарап бұл сөзді семантикалық тәсіл 
арқылы дамыған сөздер тануымызға негіз бар. Ал 
қалған Qirtis, Qirt, Qirq, Qirna, Qirlat, Qiril, Qirүaš, Qirča 
сөздері  синтетикалық  тәсіл  арқылы  жасалып,  туынды 
мағыналарға ие болған. Көне түркі тіліндегі 
мағыналары мен қазіргі қазақ тіліндегі мағыналары 
арасында алшақтық білінбейді. Ұзақ уақыт тілдің дамуы 
барысында қазіргі  тіліміздегі қыр сөзінің мағыналық 
кеңеюі  пайда  болған.  Бүгінгі  тіліміздегі  қыр  сөзі  көне 
түркі тіліндегі мағыналарымен салыстырғанда 
әлдеқайда  кеңірек.    Қазақ  тілінің  түсіндірме  сөздігінде 
бұл сөздің төмендегідей мағыналары көрсетілген: 

Қыр  І.  1.  Созылып  жатқан  биік  жер.  2.  Ауылдан  сырт 
жер. 3. Бір нәрсенің сырт жақ шеті. 4. Киімге үтік 
басқанда пайда болатын қатпар. 5. Ауыс. Адамның жеке 
басының  жай  көзге  байқала  бермейтін  жасырын  сыры, 
қалтарысы. 6. Ауыс. Жағымсыз қылық, мінез, сес.  
Қыр  ІІ.  ет.  Жаппай  өлтіру,  қырғынға  ұшырату,  құртып 
жіберу. 
Қыр. ІІІ. ет. 1. Сақал-мұртты, шашты ұстарамен 
сыпыру. 2. Бір нәрсені өткір құралмен қырғыштау, 
қирату [ҚТТС].  

Көне түркі тілінде созылып жатқан биік жер мағынасы, 
ауылдан  сырт  жер  мағынасы,  бір  нәрсенің  сырт  жақ 
шеті, Киімге үтік басқанда пайда болатын қатпар, 
адамның  жай  көзге  байқала  бермейтін  жасырын  сыры, 
қалтарысы, жағымсыз қылық,  мінез,  сес мағыналары 
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көрініс таппағанмен бұл мағыналардың сол заман 
тілінде болмағанына кепіл бола алмаймыз. Себебі 
қазіргі қазақ тіліндегі он томдық сөздіктің өзіне кейбір 
сөздер  мен  мағыналар  толық  енбегенін  ескерсек,  бар-
жоғы бір ғана кітаптың көлемінде ғана берілген сөздікте 
кейбір мағыналарды қамти алмайтыны белгілі. 

Семантикалық тәсіл арқылы дамыған қыр сөзінен  өзге 
синтетикалық тәсіл негізінде мағыналық дамуға түскен 
мынадай сөздерді көрсетуімізге болады: 

Қырғы.  Ағаш өңдейтін темір құрал.  

Қырғын. 1. Қиян-кескі ұрыс. 2. Ауыс. Көп адам 
қатысқан дау-дамай, тартыс. 

Қырғыш. Бір нәрсені қыру үшін темірден жасалған 
құрал [ҚТТС]. 

Көне  түркі  және  қазіргі  қазақ  тіліндегі  мағыналарды 
жинақтап, топтап бере отырып, мынадай түйін жасауға 
болады: 

– екі тілдегі сөз мағыналары бірін-бірі толықтырып 
отырады; 
– бір мағыналық өрісте жатады; 
– бір-бірімен парадигматикалық қатынаста болады. 

Сонымен, туынды сөздер буын санына қарай 
қарастырылғанда, негізінен, бір буынды сөздер 
мағыналық дамуға көбірек түсіп, төрт, бес, кем дегенде 
үш мағынаға ие болады екен. Ал екі, үш, төрт буынды 
сөздер мағыналық дамуда белсенділік таныта алмайды. 
Себебі олардың құрамы күрделі және түрлі 
қосымшалармен толыққан. Ал бір буынды сөздердің 
мағыналық дамуға тез түсуінің себебі, біріншіден, 
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олардың құрамы күрделі емес, мағыналық дамуға түсуі 
жеңіл. Екіншіден, тілімізде, әсіресе, түркі тілдерінде 
үнемдеу заңы көбірек іске қосылады. Бұған адам 
санасы, миы да табиғи тұрғыдан дайын процесс 
саналады. Сөйтіп бір буынды сөздердің мағыналық 
дамуы жиі ұшырасады. Осындай ерекшеліктерімен 
тіліміздегі сөздердің мағыналық дамуы ғасырлар 
қойнауында, уақыт шеңберінде орындалған процесс деп 
ұғынуымызға болады. 

Сонымен,  бірінші  бөлімде  сөзжасамның  семантикалық 
тәсілінің  жалпы  тіл  білімі,  сонымен  қатар  түркі  тілдер 
аясында  қаншалықты  зерттелгені  сөз  болды.  Зерттелу 
жайын баяндай отырып, біз сөзжасамның синтетикалық 
және аналитикалық тәсілінің туынды сөз жасаудағы 
ролі көбірек қарастырылғанын анықтадық. Ал 
фонетика-семантикалық тәсілі мен семантикалық тәсілі 
аз  сараланғаны  айқын  болды.  Бұл  жұмысымыздың  тіл 
біліміндегі өзекті мәселелер қтарынан орын 
алатындығына  дау туғызбады. Ең бірінші, 
семантикалық  тәсілдің  аталуының  өзінде  бірізділіктің 
жоқтығы байқалады. Мысалы, сөзжасамның 
семантикалық тәсілі, сөзжасамның лексика-
семантикалық тәсілі, лексика-грамматикалық тәсіл, 
конверсиялық тәсіл деп аталынып, кей жағдайда зерттеу 
проблемасының ауқымдылығына қарай 
транспозициямен қатар өрби сараланып жүргені 
анықталды.  

Зерттеудегі сөзжасамның семантикалық тәсіліне 
берілген анықтамаларды жинақтай отырып, мынадай 
тұжырым  жасауға  болады:  сөзжасамның  семантикалық 
тәсілі  –  сөздің  дайын  тұлғасының  мағыналық  дамуы 
арқылы сөздердің жаңа туынды сөз жасау тәсілі. Осыған 
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қарап, тек аффикссіз (түбір)  тұлғалар ғана емес, аффикс 
жалғанған, яғни сөз тудырушы тұлғалар жалғанып 
барып,  олар  тілімізде  тұрақты  қолданысқа  түскеннен 
кейін дайын компонент ретінде мағыналық жақтан 
дамып,  жаңа  туынды  сөз  жасалады  және  өзге  туынды 
сөз жасау мүмкіндігіне ие болады.  

Сөздерді мағыналарының ерекшеліктеріне сай, 
мағыналық топтарына сәйкес дәстүрлі грамматикада 
түрлі сөз таптарына бөлу үрдісі бар. Тілдік бірліктердің 
сөз  таптарына  бөліну  үрдісі  транспозицияның  жемісі 
деп танимыз. Олардың жасалу жолдары, мағыналық 
дамуға  түсіп  тілдің  сөздік  қорын  байытуы,  негізінен, 
сөзжасамдық деңгейде қарастырылады. Осы себепті 
туынды сөздердің жасалуындағы бірінші процесс 
сөзжасамға тән де, екіншілік сипат сөз таптарына бөліну 
үрдісі деп қарастырамыз. Ендеше, ең алғаш сөздің 
жасалу процесі іске асады да, кейін сөздердің белгілі бір 
сөз топтарына, таптарына бөлінеді. 

Семантикалық тәсіл арқылы дамыған сөздер 
транспозицияланып, үнемі бір категориядан екінші 
категорияға ауыса бермейді. Қандай мағыналық дамуға 
түскеніне байланысты кейде өзге категорияға, ал кейде 
сол  сөз  табының  құрамында  қалады.  Мысалы,  жел  – 
табиғи  құбылыс,  жел  –  суықтан  болатын  ауру,  жел  – 
желдің жылдамдығына байланысты пайда болған қимыл 
атауы  семантикалық  тәсіл  арқылы  дамыған.  Бірақ  осы 
сөздердің барлығы бір сөз табына қатысты емес. 
Алғашқы екі сөз мағынасына сәйкес зат есім сөз табына 
құрамында,  ал соңғы сөз етістік сөз табының иелігінде. 
Алғашқы екі сөздің біріншісі екіншісін уәждегенде, 
екінші  мағынасы  сөз  табына  қатысты  өзгермеген,  яғни 
табиғи  құбылыс  және  суықтан  болатын  ауру  мәнінде 
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жұмсалып зат есім сөз табында қалады. Осы бөліну сөз 
таптарына ажыраудың өзі сөздердің жасалуымен 
тікелей байланысты екенін көрсетеді. Сөздердің 
транспозициялануында қазіргі тілімізде қолданылып 
жүрген  түрлі  мағыналы  сөздер,  мысалы,  атау,  қимыл, 
сындық,  сапалық,  сандық  мәндегі  сөздер,  мағыналық 
дамуға  түсіп,  есімденеді,  сын-сапаланады,  санданады, 
етістіктенеді, үстеуленеді.  

Семантикалық  тәсіл  арқылы  дамыған  сөздердің  буын 
санына байланысты  мағыналық даму өрісі айқындалды. 
Бір, екі, үш, төрт буынды сөздердің мағыналық дамуына 
статистикалық  талдау  жасалынып,  олардың  ішінде  бір 
буынды  сөздердің  мағынасы  төрт,  бес  мағынаға  дейін 
дами  алса,  қалған  көп  буынды  сөздердің  мағыналық 
дамуы екеуден аспайтындығы анықталды. Үш мағынаға 
ие болғандары өте сирек.  

Семантикалық тәсіл негізінде жасалған туынды 
сөздердің болмысты атайтын тіл бірліктерін 
(номинацияны) жасаудағы қызметі ерекше екендігі 
байқалды. Номинацияның туындауында адам 
факторының  алатын  орны  ерекше.  Себебі  номинация 
деп отырғанымыз – сөз. Ал сөз – адам танымы негізінде 
пайда  болатын  тілдік  бірлік.  Осыны  негізге  алып,  атау 
туғызуда  адам  баласының  ролі  ерекше  деп  танимыз. 
Жаңа  атау  туындауда  өмірдің  философиялық  негізіне 
сүйене отырып, көбею сипатына сай көпмағыналы 
сөздердің, қарама-қарсылықтар заңдылығы нәтижесінде 
антонимдік сипаттағы сөздердің, ұқсас мәндеріне 
сәйкес синоним сөздердің мағыналық дамуы үлкен 
ерекшелікке ие. Қорыта келгенде, адам танымының 
кеңеюі нәтижесінде  макросемалы сөз конверсия 
негізінде  микросемаларға жіктеледі: жіктелген 
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микросемалар генетикалық-семантикалық кодты сақтап, 
мағыналық байланыста болады, семантикалық тәсіл 
арқылы жасалған сөздер парадигмалық шеп құрайды.  

 
Тапсырмалар: 
 
1.  Бір  буынды  сөздердің  семантикалық  тәсіл  арқылы 
дамудағы белсенділігі. 
2. Бірнеше буынды сөздердің семантикалық тәсіл 
арқылы дамуындағы ерекшеліктер. 
3.  Сөздердің  семантикалық  тәсіл  арқылы  дамуындағы 
аффикстердің атқарар   рөлі.  
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Тест сұрақтары: 
 
1. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер? 
А) антонимдер                                В) күрделі сөздер 
С) Омонимдер                                D) синонимдер 
 
2. Синонимге берілетін анықтама 
А) мағынасы қарсы сөздер В) мағыналары жақын сөздер 
С) Мағынасыз сөздер          D) жарыспалы сөздер 
 
3. «Сөз және олардың мағыналары» (1963 ж.) атты 
еңбектің авторы кім? 
А) Ә. Хасенов                                  В) Ғ. Мұсабаев 
С) Р. Барлыбаев                               D) А. Болғанбаев 
 
4. Түркі семасиологиясының негізін қалаушыларды ата? 
А) А. Уфимцева                 В) А. Звегинцев, В. Потье 
С) Г. Пауль, В. Вундт        D) Н. Баскаков, Э. Севортян 
 
5. Грамматикалық амал-тәсілдер арқылы туатын 
дерексіз мағына қандай мағына? 
А) синтаксистік                                  В) лексикалық 
С) грамматикалық                              D) тура  
 
6. Сөз мағынасының неше түрі бар 
А) 2                                                    В) 1 
С) 3                                                    D) 5 
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7. Ұғым мен мағына жөніндегі семантикалық 
үшбұрышты қай         ғалымдар ұсынды? 
А) М. Оразов, Б. Қалиев        
В) С.К. Огден, И.А. Ричардс 
С) В. Звегинцев, А. Уфимцева              
D) В. Вундт, К. Райзиг 

8.  Жер,  аспан,  көл,  тау  т.б.  заттық  ұғымдарда  қандай 
мағына бар?  
А) номинативті                              В) ауыспалы 
С) туынды                                      D) шартты 
 
9. «Қатты» сөзінің тура мағынасын көрсет 
А) қатты дауыс                               В) қатты боран 
С) ауыспалы                                    D) қатты тас 
 
10. Жүзі жылы тіркесі қандай  мағынада қолданылады? 
А) тура                                             В) фразеологиялық 
С) ауыспалы                                    D) номинативті 
 
11. Туынды мағынаны анықта 
А) адам болу                                    В) үлкен адам 
С) жақсы адам                                 D) көп адам 
 
12. «Күту» сөзінің негізгі мағынасы қандай? 
А) сыйлау, құрметтеу                      В) жүру, қозғалу 
С) тосу, аялдау                                 D) қонақ күту 
 
13. «Ақ» сөзінің «адал» деген мағынасын көрсет? 
А) ақ сүт                                            В) ақ торғын 
С) істің ақ пен қарасы                      D) ақпен ас көбейді 
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14. Төбенің басы, таудың басы, бұлақ басы тіркесіндегі 
ауыс мағына қандай тәсіл арқылы жасалған? 
А) метафора                                       В) синекдоха 
С) метонимия                                    D) эмоция 
  
15. «Жуан, толық» деген мағынаны ажырат 
А) қалың қол                                     В) қалың ерін 
С) қалың қамыс                                 D) қалың киім 
 
16. «Қаба сақалдың айтқаны рас» деген сөйлемде 
қандай мағына бар? 
А) синекдоха                                     В) метонимия 
С) тура                                               D) метафора 
 
17. «Су –  атасы  бұлақ,  сөз атасы  –  құлақ, жол атасы  – 
құрақ» деген мақалда ауыспалы мағына қандай жолмен 
жасалған? 
А) метонимия                                      В) синекдоха 
С) метафора                                         D) синтаксистік 
 
18. Метонимия тәсілі арқылы жасалған ауыс мағынаны 
көрсет: 
А)  Құрманғазыны тартты                  В) меруерт жас 
С)  ақ жаулықтылар келді                  D) бота көз 
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Түркі тілдеріндегі сөзжасамдық үдерістер мен 
уәждеме теориясының арақатынасы 

 
Тілді, оның уәжділік сипатын қарастырумен қатар 
әлемнің тілдік бейнесін диахронды түрде зерделеуге 
тура келеді. Себебі тілдің тарихи сипаты адамның 
болмысымен, танымымен, санасымен, ойлауымен, 
практикалық тәжірибелерімен тығыз байланысты. 
Адамның қалыптасу тарихы әлемді практикалық игеру, 
танып-білу болып табылады. Ал танып-білу абстрактілі 
ойлауды туғызады. Абстрактілі ойлау түрлі 
ерекшеліктер мен қасиеттерге бай заттар мен 
құбылыстардың  жинақталған  образы  болып  саналады. 
Онда  әлемді  қабылдаудың  ұғымдық  сипаттары  жатыр. 
Әлемнің  шындық  болмысы  тілмен  осылай  байланысқа 
түседі.  Әлемнің  тілдік  бейнесі  деген  атауға  ие  болған 
санадағы шындық болмыс белгілі бір табиғи 
заңдылыққа  негізделіп  қалыптасады.  Шындық  болмыс 
пен субъективті ойлау осы даму заңдылықтарына 
сүйенеді.  Адам  әлем  бейнесін  сөзге  айналдырғанда  екі 
түрлі нәрсенің басын қосады: бірінші, адамзат баласына 
ортақ  шындық  болмыс,  екінші  өз  ұлтына  тән  ұлттық 
болмыс. Бұл екеуі сөз тудыруға әсер етеді. Адам 
баласымен қарым-қатынасқа түспей тұрған әлем бейнесі 
ол нағыз әлемнің шындық болмысы, ал ол қарым-
қатынасқа түскеннен кейін адамзат миымен, санасымен, 
танымымен  байланысып,  екіншілік  сипатқа  ие  болады. 
Сөйтіп  әлемнің  тілдік  бейнесін  құрайды.  Демек,  әлем 
бейнесі,  әлемнің  тілдік  бейнесі,  әлемнің  ұлттық  тілдік 
бейнесі деген ұғымдардың барлығы осымен 
айқындалады. Әлемнің тілдік бейнесі – сөз тудырудағы 
ең алғашқы, сонымен бірге, феномендік құбылыс. 
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Әлемнің тілдік бейнесі – кез келген атаудың 
уәжделуіндегі тілдік заңдылық.  

Тілдегі туынды сөздер, әсіресе, семантикалық тәсіл 
арқылы дамыған туынды сөздер әлемнің тілдік 
бейнесімен  тығыз  байланыста  деп  қараймыз.  Туынды 
сөздердің мағынасын зерттеу проблемасы осы күнге 
дейін маңызын жойған жоқ. Мұны, біріншіден, туынды 
сөздер тілдік жүйенің мазмұндық жағынан байып, 
толыға түскенінен және мазмұндық жақтан баю 
мәселелері сөзжасамдық тұрғыдан зерттелу 
қажеттігінен байқауға болады. Сол себепті 
семантикалық тәсіл арқылы жасалған туынды 
атаулардың сөзжасамдық тұрғыдан қарастырылуы 
бүгінгі тіл біліміміздің негізгі мәселелеріне айналып 
отыр.  Туынды  сөздерді  семантикалық  талдау  ғана  тіл 
жүйесіндегі ерекше бірлік екенін анықтауға 
көмектеседі. Семантика сөздің өмір сүру фазаларын: 
мағынасының кеңеюін, тарылуын, себептерін, 
ерекшеліктерін,  атаудың  туындауындағы  маңызын  т.б. 
анықтайды.  Осыны  ескере  отырып,  осы  тарауда    түрлі 
сөздіктерді пайдаланып, сөз мағынасын, уәжділігін 
ашуға ұмтыламыз.  Семантикалық тәсіл арқылы 
жасалған туынды сөздің мағынасын сөз еткенде 
олардың бір-бірін уәждеу жолдарын сипаттап көрсетуге 
ұмтыламыз.  

Мағыналық жақтан дамып, екі атауға ие болуын адамзат 
баласының әлемді қабылдауымен байланыстыруға 
болады.  Туынды  сөздердің  мағынасын  талдау  арқылы 
тілдің сөздік құрамын саралауға барамыз. Осыны 
ескеріп бұл тарауда мынадай ғылыми-теориялық 
мәселелерді қарастырамыз: 
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– уәжделген сөздердің мағыналық құрылымының 
түзілуіндегі ерекшеліктер мен негізгі көріністер; 
–  сөздердің  уәжделуіндегі  адамзат  танымының  ролін 
анықтау; 
– сөзжасамдық процестегі семантикалық өзгерістер; 
–  сөздердің  бір-бірін  уәждеудегі  түрлі  ерекшеліктеріне 
тоқталу. 

Семантикалық тәсіл арқылы жасалған туынды сөздердің 
мағыналық құрылымын қарастырғанда қайсысы 
уәждеуші, қайсысы уәжделуші тұлға екендігін анықтау 
қызметі  ерекше.  Екі  тілдік  бірліктің  (туынды  сөз  және 
сол  туынды  сөзді  жасауға  негіз  болған  бірлік)  біреуі 
деривацияның қайнар  бұлағы  –  уәждеуші  бірлік  болса, 
екіншісі  –  деривацияның  нәтижесі  –  уәжделген  бірлік 
саналады.  

Сөздердің уәжделіп, жаңа сөз тудыруға қабілеті жайлы 
көп уақытан бері айтылып келеді. Уәждеме туралы 
түсінік ежелгі философтардан бастау алады. Ежелгі грек 
философы Платон «бейне  атауы», «атау идеясы» деген 
ұғымдарды қалыптастырды. Кейінірек бұл ұғымдар 
«сөздің  ішкі  формасы»  деген  жалпы  атауға  ие  болып, 
уәждеме теориясының негізгі белгілеріне айналды. 
Фердинанд де Соссюр сөздердің еркін негізделген 
немесе белгілі бір сөздің қасиетіне, қызметіне, 
сапасына, санына, түріне т.б. байланысты «қатыстық» 
негізделу ережелерін ескере отырып, тілде сөздердің 
тұлғалық, мағыналық өзгеру сипатына тоқталды. 
Ономасиологияда және синхронды сөзжасамда уәждеме 
ғылыми  ұғымдардың  негізгісіне  айналды.  Сөйтіп  бұл 
құбылыс  сөзжасамның  негізі  ретінде  қарала  бастады. 
Семантикалық тәсіл негізінде жасалған сөздердің 
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уәжделу құбылысын зерттеудің өзектілігін мынадан 
байқауымызға болады.  

1.  Ф.  де  Соссюр  айтқандай  «сөздер  бір-бірінің  тууына 
негіз болмайынша, тілдің дамуы мүмкін емес». 
2. Тілдік таңбалардың бірін-бірі уәждеуінде 
сөзжасамдық процестердің атқаратын қызметі зор.  
3.  Уәжділіктің  ерекше  құбылысы  саналатын  уәжділік 
қатынастар  синонимдік,  антонимдік  жүйелермен  ортақ 
қасиетке  ие.  Себебі  олардың  мағыналық  қырлары  бір-
бірімен байланысты.  
4. Семантикалық тәсіл арқылы жасалған туынды сөздер 
арасында уәжділік қатынас жүргенмен олардың ішкі 
мағынасы мен қызметінде айырмашылықпен қоса 
ұқсастықтар да болады. Уәждеуші сөз уәжделген сөздің 
семантикасына, қолдану жағдайына әсер етеді.  

Уәждеме теориясы ономасиология ғылымында 
номинация теориясымен тығыз байланысты. Себебі 
жаңа атау туғызуда бұл құбылыстың алар орны ерекше. 
Номинация – көпқырлы құбылыс. Ол сөзжасамның 
аясында қарастырылатын уәждеме теориясымен 
астасып жатыр.  

Уәждеуші тұлға мен уәжделуші тұлғаның мағыналарын 
бір-бірінен  ажыратып  қарастыра  отырып,  оларды  бір-
бірінен  бөлшектеуге  болмайды  Олар  бір-біріне  тәуелді 
бола отырып, жеке дара мағыналы сөздер жасайды. Осы 
тәуелділік пен еркін, азат мағыналардың арасында 
жүрген  процесті  сөжасамдық  процесс  деп  атаймыз  да, 
осы процестің жүруіне негіз болған мағыналарды 
сөзжасамдық мағыналар деп аталады. Семантикалық 
тәсіл нәтижесінде жасалған туынды сөз – шындық 
болмыстың, белгілі бір тілдік таңбаның нәтижесінде 
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пайда болған ерекше мағыналық құрылымға ие, 
уәжделген сөз. 

Орыс ғалымы Д.Н.Шмелев уәжділіктің анықтамасын 
былай береді: «Мотивированность… полная или 
частичная  выводимость  значения  сложного  целого  из 
значений частей этого целого». Ал сөзжасамдағы 
уәждеме теориясын арнайы зерттеу нысаны ретінде 
қарастырған ғалым И.С.Улуханов сөзжасамдық 
уәждемеде,  кем  дегенде,  екі  сөздің  уәждемелік  қарым-
қатынасқа түсетіндігін айта келіп: а) екі сөз де бір 
түбірден тарайтындығын, ә) бір сөздің мағынасы 
екіншісіне толық немесе жартылай енетіндігін жазады.  

Семантикалық тәсіл арқылы жасалған туынды сөздердің 
мағыналық құрылымындағы негізгі ерекшеліктерді 
анықтауда оның тілдік талдау барысында ашылған түрлі 
семаларының орны ерекше. Туынды сөздің алғашқы 
номинативті мағынасы өзге мағыналарға  нұсқаушылық 
қызмет атқарады. Мұндай белгіден біз екі түрлі нәрсені: 

– тілдік талдауға қатысып отырған сөздердің бір түбірге 
қатысты екендігін;  
–  тілдік  талдауға  қатысып  отырған  кез  келген  сөздің 
шындық  болмысқа  қатысты  екендігін  айқындауымызға 
болады. 

Сөздерді мағыналық тұрғыдан талдау туынды сөзге 
уәждеме заңдылығы арқылы талдау деген сөз. 
Сөздің уәжделуі оның құрылымдық-семантикалық 
ерекшелігіне, ал сөздің дыбыстық жамылғысы оның 
лексикалық және құрылымдық қарым-қатынасына 
негізделеді. Орыс ғалымы О.И. Блинова сөздің 
негізделуін мынадай сызба бойынша түсіндіреді: 
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                         Дыбыстық жамылғы 
 
                         Негіздемелік пішін 
 
                         Негіздемелік мағына 
 
                         Лексикалық мағына. 

Тілдегі сөзге берілген анықтамаларда дыбыс бен 
мағынаның бірлігінен тұратындығы айтылып жүр. 
О.И.Блинованың сөздердің уәжделуін айқындаудағы 
түсіндірмесі  осыған  жақын.  Ең  бірінші,  сөз  дыбыстық 
жамылғыдан тұрады, екінші, дыбыстық жамылғы 
белгілі бір пішінді қалыптастырады, пішінге 
сөзжасамдық  мағына  тән  болады  деп  есептейміз,  одан 
лексикалық мағына туындайды.   

Қазақ  тіл  білімі  ғылымында  уәждеме  жайлы  жазылған 
еңбектер, зерттеулер көп емес. Терминнің түрліше 
аталуы оның зерттеу жағы жетіспей жатқандығын 
көрсетеді. Мысалы мотивация, уәждеме, негіздеме, 
себептілік  деген  терминдер  жарыса  қолданылып  жүр. 
Соңғы кезде ғалымдар уәждеме терминіне 
тоқталғанмен, қолдану барысында бірізділік 
байқалмайды.  

Төл тіл білімімізде өсімдік атаулары, олардың зерттелуі, 
лексикалық құрамы, морфологиялық құрылысы, 
лексика-грамматикалық және семантикалық 
ерекшеліктері,  сондай-ақ  түсіндірме  сөздіктерде  берілу 
жолдары  толық  сипатталып  көрсетілген  еңбек     ғалым 
Б.Қалиевтің «Қазақ тіліндегі өсімдік атаулары» деп 
аталатын зерттеуі. Автор атаудың пайда болу мерзіміне, 
ерекшелігіне  байланысты  мынадай  ой  айтады:  «Халық 
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тарихы  тым  ертеден  (көне  дәуірден)  басталатындығы 
мәлім.  Ендеше  «мына  атау  бірінші  шықты»,  «ана  атау 
екінші шықты» деу үшін сол халықпен бірге туып, бірге 
жасасып, әр сөздің шығу тарихына жылнама жазу керек. 
Сонда  ғана  біз  жоғарғы  сұраққа  дәл  жауап  бере  алған 
болар  едік.  Бұл,  әрине,  ешкімнің  қолынан  келмейтін 
нәрсе.  Сондықтан  біз  ең  байырғы  өсімдік  атауы     не 
ағаш пен бұтаның, не жеміс пен жидектің, болмаса 
астық тұқымдастарының біреуінің атауы болуы мүмкін 
деп жобалаймыз». Ғалымның пікіріне біз де қосыламыз. 
Себебі  ғылымда  біріншілік,  екіншілік  атауға  қатысты 
түрлі болжамдар болғанмен, олардың жүріп өткен 
жолдарына  тек  тарих  қана  куәлік  ете алады. Зерттеуші 
еңбекте өзгелердің өсімдік атаулары туралы 
көзқарастарына өзіндік дәлелдерін келтіріп, олардың 
жасалу жолдарына, уәжділігіне танымдық, тілдік 
тұрғыдан талдап, сипаттама береді. Бір өсімдік атауына 
түрлі атаудың берілуін автор өсетін орны, жеріне қарай 
жолжелкен, сужапырақ деп аталса, оны ненің 
жейтіндігіне байланысты бақажапырақ, 
тартаржапырақ аталынатынын сөз ете келіп: 
“…өсімдікке әр түрлі ат қойылып, тілімізде өсімдік 
атауларына байланысты синоним сөздердің немесе 
лексикалық  варианттардың  көп  болу  себебі     оған  ат 
қою кезіндегі таңдалынған мотивемдеріне байланысты” 
екендігін айтады.  Бұдан халық заттарға ат қойып, айдар 
тағуда олардың түрлі белгілеріне, қасиеттеріне, сынына, 
сапасына, қимылына, санына, қызметіне және т.б. 
уәждеріне байланыстылығын байқаймыз. 

Семантика саласын арнайы зерттеу нысаны ретінде 
қарастырып жүрген профессор А.Б.Салқынбай уәждеме 
теориясының сөзжасамдағы қызметін анықтай келіп, кез 



 

138 ҚАЗІРГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗЖАСАМДЫҚ ҮДЕРІСТЕР 

келген жаңа мағыналы сөздің туындауына 
қажеттіліктің, себептіліктің, негізділіктің ролінің 
ерекше екенін сөз етеді. Түрлі тілдік деректер 
уәждеменің зерттеу нысанының ауқымды екенін 
дәлелдейді.  Онда  түбірлік  уәждеме,  негіздік  негіздеме, 
жүйелі негіздеме, жүйесіз негіздеме деп уәжделу 
жолдарына  қарай  бөліп  қарастыруды  ұсынады  [35,  70 
б.]. Ал жоғарғы оқу орнына арналған «Қазақ тілі 
сөзжасамы» атты еңбекте «Уәждеме – туынды атаудың 
семантикалық және құрылымдық жағынан өзін 
құраушы сыңарларының мағынасына негізделуі; 
номинациялық атаудың мағынасы құрамындағы 
себепші негіз бен сөз тудырушы тұлғалардың мағынасы 
арқылы ерекше мәнге ие» сөздерді қарастыратын 
сөзжасамдық  теория  екендігін  атап  өтіп,  кей  жеке  тіл 
білімінде сөзжасамдық уәждеме саласы жеке сала 
ретінде танылып жүргендігін  айтып өтеді.  

Аналитикалық тәсіл арқылы жасалған күрделі сөздердің 
уәжділігін қарастырған Б.Қ.Қасым туынды сөздердің 
уәждемесін зерттеуді үш тұрғыдан қарастырады. 
Біріншіден,  оны  шындық  болмыстың  бейнесі  ретінде 
қарастырса,  екінші,  лексикалық  уәжделу  тұрғысынан; 
үшінші, шындық болмысты ұғым, түсінікпен 
сәйкестендіріп үлгілеу арқылы сөзжасамдық  уәжделу 
жолымен қарастыруды қажет  деп санайды. Сонымен 
қатар уәждеме заңдылығын кешенді түрде: уәждеменің 
онтологиялық қызметін, семантикалық қызметін, 
қолданыс әрекетін, лексика жүйесіне қатыстылығын 
ашып көрсетеді. 

Уәждеме  теориясы  жөнінде  кандидаттық  диссертация 
негізінде жазылған Ұ.Әділбаеваның, 
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М.Сәрсембаеваның, Ж.Әкімішеваның еңбектерін атап 
өтуімізге болады.  

Тіліміздегі өсімдік атауларының уәжділігі жайында 
жазылған Ұ.Әділбаеваның зерттеу жұмысында уәж, 
уәжділік  теориясы  туралы,  олардың  термин  ретіндегі 
ролін,  орнын,  өзге  ғылым  салаларындағы  уәжділіктің 
ұғымдық сипаттарын, сөзжасаммен байланысын, 
номинация теориясымен арақатынасын өсімдік 
атауларын негізге ала отырып жазған. Өсімдік 
атауларына байланысты уәжділікті төрт түрге бөліп 
қарастырады:  

–  дыбыстық уәжділік,  
–  морфологиялық-синтетикалық уәжділік,  
–  синтаксистік-аналитикалық уәжділік,  
–  лексика-семантикалық  уәжділік.  Зерттеуші  сөзжасам 
тәсілдерінің  негізінде  осындай  төрт  түрге  бөліп  алып, 
уәжділікке мынадай анықтама береді: «Уәжділік – 
лексикологияның  сөз  бен  заттың  арасындағы  ат  беру 
сәтіндегі байланысын зерттейтін бөлімі». Уәжділік 
сөздердің жасалуындағы, атау мәніне көшудегі 
заңдылық деп есептелсе, лексикологияда олар тек 
дайын болған қалпынан кейін зерттеу нысаны бола 
алады. Ал уәжділікте сөздің жасалу процесі 
қарастырылады  да,  сөзжасамның  нысанына  енеді.  Осы 
секілді пікір Ж.Әкімішеваның «Ою-өрнек атауларының 
уәждемесі және таңбалық табиғаты (линвомәдени 
аспект)» атты зерттеуінде кездеседі: «Уәждеме – ат қою 
сәтіндегі сөз бен зат арасындағы байланысты 
қарастыруды мақсат ететін, сонымен қатар тілдің 
белгілі бір даму кезеңіндегі сөз уәжінің жағдайын, 
табиғатын қарастыратын лексикологияның бір саласы». 
Автордың өзі зат пен атау байланысы ғалымдар 
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зерттеуінде шашырандылық сипатта екендігін айтып 
өтеді: мотивировка, мотивировкалау, мотивация, 
мотивациялау, негіздеме, дәлелдеме, уәждеме деген 
терминдермен араласып келіп жататындығын сөз етеді. 
Дұрысы, «мотивированность» – уәжділік, ал 
«мотивация» – уәждеме деп атаған жөн. Себебі бүгінгі 
лингвистикада, сонымен қатар тіл бірліктерін 
зерттеудегі терминдердің алатын орындары осыны 
талап етіп отыр деген тұжырым жасаймыз.  

Туынды сөздердің ішінде матаса байланысқан сөз 
тіркесінің лексикалануы негізінде жасалған атаулардың 
семантикасын, уәжділігін зерттеген М.Сәрсембаева 
диссертациясын ғылымда танылған:  

– толық уәжділік; 
– жартылай уәжділік;  
– жүйелі уәжділік; 
– жүйесіз уәжділік секілді бөлу арқылы жүйелейді. 
Зерттеуші өзге ғылым салаларында уәжділік 
терминінінің қолданылатынын ескере келіп: «Тіл 
білімінде қарастырылатын уәжділік – атау сөз бен сөзді 
белгілеп тұратын шындық өмірдегі, табиғаттағы заттар 
мен құбылыстар арасындағы байланыс» деп таниды.  
Жоғарыдағы орыс тіл білімінде, қазақ тіл білімінде 
уәждемеге берілген анықтамаларды саралап, 
тұжырымдағанда:  уәждеме  –  әлемнің  тілдік  бейнесін 
қалыптастыратын, тіліміздегі барлық сөздердің 
алғашқыда танымдық уәжделу арқылы, кейіннен тілдік 
(фонетика-семантикалық,  семантикалық,  синтетика-
семантикалық, аналитика-семантикалық) уәжделу 
арқылы туындайтын мағыналары нәтижесінде 
адамзат баласының тілдік қажеттілігін 
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қанағаттандыратын заңдылық деп тануымызға 
болады.  

Сөзжасам процесі танымдық қасиеттермен тығыз 
байланысты, сөздің жасалуы екінші жағдай деп ұғынуға 
болады: 

–  белгілеуші таңба мен белгіленуші таңба арасындағы 
танымдық  деңгей;  
–  таныған нәрсесін ойша сарапқа салу деңгейі;  
– белгіленуші таңбаның белгілеуші таңба арқылы 
негізгі белгілерін анықтап, бағыттау деңгейі;  
–  негізгі  белгі  арқылы  затқа  атау  беру  деңгейі  секілді 
бірнеше уәждемелік деңгейлерден кейін жаңа сөз, жаңа 
атау жасалады. Алғашқы екі деңгей атау жасауға 
қажетті  информацияны  тауып  берсе,  соңғы  екі  деңгей 
табылған  ақпарат  көздерін  іске  қосып  лингвистикалық 
бірлік  пайда  болуына  жол  ашады.  Бірінші  және  екінші 
деңгей бір номинативті актіні түрлі белгілеріне сай 
жіктеп  берсе,  соңғы  екі  деңгей  жіктелген  негізгі  белгі 
арқылы айырушы семаны белгілеп атау жасауға 
көмектеседі.  Мұндай  уәждемелік  деңгейлер  таныммен, 
тікелей, сондай-ақ сатылап байланысады.  

Уәждеме туралы жазылған еңбектер мен ғылыми 
зерттеулерде  күрделі сөздердің немесе аффиксация 
тәсілі арқылы жасалған туынды сөздердің уәжделуі 
беріледі де, семантикалық тәсіл арқылы жасалған 
туынды сөздердің уәжделуі сирек сөз болады. 
Семантикалық тәсіл арқылы жасалған сөздердің 
уәжділігін айқындауда О.И.Блинованың сөзжасамдық 
құрылымына сәйкес атауларды жік-жікке бөліп 
қарастыру қиындық туғызады. Себебі ғалымның 
сызбасы  синтетикалық  тәсіл  арқылы  жасалған  туынды 
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сөздердің қалыбына сәйкестендіріліп жасалған. 
Мысалы,  «қойшы»  сөзі  «қой»  сөзі  мағынасы  негізінде 
уәжделіп тұр.  Мұнда «қой» – уәждеуші сөз; -шы 
қосымшасы уәждеуші тұлға қызметін атқарып, 
«қойшы»  сөзі  уәжделуші  болып,  номинативтік  ерекше 
белгіге  ие  болып  тұр.  Ал  семантикалық  тәсіл  арқылы 
дамыған бір буынды сөздердің уәжделуіндегі ерекшелік 
мағынаға негізделеді. Қарапайым ғана бір мысал 
келтірейік:  қол  –  адамның  қолы;    қол  –  соғыста  қол 
күшінің роль ойнауына негізделген атау; қол – адамның 
қол әрекетіне байланысты аталған жазуы, мысалы, қолы 
жақсы  екен  –  жазуы  жақсы  екен.  Бұл  айтылғандардан 
байқайтынымыз: уәжделудегі басты нәрсе мағына, 
семантикалық  ерекшелік  екендігі.  Сөздердің  уәжделуі 
тілдегі сөздердің өзге тілдің есебінен толығып, 
шұбарлануына  жол  бермейді.  Керісінше,  өз  тілімізде 
бар сөздердің мағыналық баюына, толығуына әсер 
етеді. Тілдік бірліктердің тарихи кезеңдерді басынан 
кешіргенмен, олар ішкі семантикалық салмағын 
жоғалтпайды. Сонымен бірге бір-бірінің 
мағыналарының тууына уәж болып, дамуға түседі.  

Адамзат  баласы  өзін  қоршаған  шынайы  әлемді  танып, 
оған  атау  беру  арқылы  лексика-семантикалық  жүйені 
толықтырып  отырған.  Бұл  ретте  адам  бейнелеуші  де, 
қоршаған ортадағы түрлі заттар мен құбылыстар 
бейнеленуші қызметін атқарады. Мұның бәрі адам 
сезімі  арқылы  іске  асып  жатады.  Жекелеген  сөздерге 
атау  беруде  сезім,  көзқарас,  ұлттық  дүниетаным  мен 
болмыстың ролі зор.  

Мысалы, «өріс» сөзінің түрлі салада қолданатындығын 
біле тұра, оны алғаш айтқан кезде қай салада айтылып 
тұрғанына  мән  бермейміз.  Бірақ  «өр»  сөзінің  негізінде 
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жасалып тұрғаны анық. Мүмкін онда малдың өрісі 
туралы, бәлкім магниттік өріс, сонымен қатар ол 
семантикалық өріс не концептуалды өріс шығар. 
Барлық  сипатта  да  ол  «өр»  сөзінің  уәжделуі  арқылы 
жасалып  тұр.  Бірақ  мұны  әр  ғылым  саласындағылар 
өзінше  түсінуі  ықтимал.  Сонымен  бірге  өріс~өріс~өріс 
сөздерінің арасында белгілі бір байланыс бар екені 
айқын құбылыс.  

Сөздің тууы, мағыналық жақтан дамып, өмір сүруі 
тілдік  қажеттіліктен  пайда  болады.  Бір  семантикалық 
ұяда парадигмалық шеп жасап жатқан сөздердің 
мағыналық даму жүйесі күрделілеу болып келеді. 
Олардың мағыналары бір-біріне тәуелді және 
семантикалық  даму  арнайы  сема  арқылы  байланысады 
да, сөзжасамдық норма мағыналық туыстығы жақын 
сөздерді бір лексикалық, сөзжасамдық ұяға топтап, 
жинақтайды. Мысалы «өр» сөзінің семантикалық дамуы 
сөзжасамдық жүйеге сәйкес келеді. Егер уәждеуші 
сөздер мен туынды сөздердің арасын жалғастырушы 
кілтті білмесек, сөзжасамдық жүйе бұзылады. Бүкіл 
туынды екіншілік мағыналар сөзжасам жүйесімен 
жасалған. 

Өр – өр – өр – өр семантикалық тәсіл арқылы жасалған 
туынды сөз тізбегі. 

І. Өр 1. Таулы, дөңді жерлердің етегінен биіктеп 
көтерілетін, ылдиға қарама-қарсы жер. 2. Ауыс. Жоғары 
нысана,  мақсат.  3.  Ауыс.  Өжет,  батыл,  өр  мінезді.  4. 
Өркөкірек.  
ІІ.  Өр  1.  Малдың  жайылымға  шығуы.  2.  Ауыс.  Көп 
адамның бір жерден шығуы. 
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ІІІ. Өр Қайыс, шаш, жіп тәрізді заттарды тарамдап алып, 
айқастыра біріктіру, қосу [ҚТТС].  

Көрсетілген атаудың үшеуіне де ортақ мағына –
қозғалыс жасау, қимылдық мағына. Мысалы, а) Өр ІІ – 
адамның, малдың, өруі, жайылуы мағынасы, яғни 
қозғалыс жасауы, ә) Өр І – биік жер, жер өлшемі, 
қозғалыстың  нәтижесінде  пайда  болған  заттық  атау,  б) 
Өр  ІІІ  –  шаш,  жіп  өру  –  1)  шашты  жинақтау,  көлемін 
кішірейту, өріп ұзарту, 2) жіпті үлкейту, ұзарту 
мағыналары бар.  

Өр  ІІ  сөзіндегі  қимылдық  мағына  тарамдалып,  ұқсас, 
ұштас ұғымдарға атау болып, жаңа сөз туындап, 
уәжделген. Демек, алғашқы Өр сөзі мағыналар шоғыры 
жинақталған, макросемалы сөз болған деген тұжырымға 
келеміз.  

Өр І, Өр ІІ, Өр ІІІ макросемалы сөздеріне тән ортақ сема 
іс-әрекеттің орнынан қозғалуы деп айтуымызға болады. 
Өйткені үш сөздің мағыналарында ортақ қимылдық 
мағына байқалады. Өр сөзінің қимыл мағынасының 
құрамында  малдың  тау  мен  тасты,  жайылымды  аралап 
жайылуы, өруі, адамның топталып жүруі мағынасы, 
сондай-ақ қайысты, шашты, жіпті өру мағынасы 
қамтылған. Сондықтан өр сөзі – макросемалы атау. 
Бірақ екіншілік мағына пайда болып, ол жеке лексемаға 
айналғанда алғашқы мағына өз бауырынан бөліп 
шығарғанмен, екіншілік мағынамен теңесе алмайды. 
Себебі  ол  екінші  заттың  атауы  немесе  екінші  заттың 
белгісі,  сыны,  сипаты,  түрі,  түсі,  қимылы    қызметін 
атқарады.  

Көне  түркі  сөздігінде  Өр  сөзінің  мынадай  мағыналық 
қырлары берілген: Өр І – клинья в руковой кафтан. Өр ІІ 
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– көтерілу, биіктеу, өрлеу. Өр ІІІ – өру, тоқу [ДТС]. М. 
Қашқаридың “Диуани лұғат ат-түрк” еңбегінде бір 
сөзжасамдық ұяда төрт мағынасы беріледі: Өр І – 
қамзолдың қолтығы. Өр ІІ – өру. Өр ІІІ – а) пайда болу, 
ә) бет алу, жүру, б) малды жіпсіз жіберу, Өр ІҮ – тоқу. 
Мұндағы  Өр  ІІІ    –  бірнеше  мағыналы  сөз.  Бұл  –  ХІ 
ғасырдағы М.Қашқаридың өр сөзіне беріп отырған 
анықтамасы. Ал ХХ ғасырдағы «малдың өруі» 
мағынасындағы өр сөзі дербес, жеке мағынаға ие болып 
отыр.  Салыстыра  алып  зерделер  болсақ,  көп  адамның 
бір  жерден  шығуы  мағынасындағы  өр  сөзіне  себепші 
негіз болып отырған сөз – «малдың өруі» 
мағынасындағы өр сөзі.  

ХІХ ғасырдағы «Опыт словаря тюркских наречии» атты 
сөздікті  құрастырушы  В.В.Радлов  Өр  сөзінің  мынадай 
мағыналық қырларын көрсеткен: Ө І өре, өрө. 1. 
Жоғары,  биіктік;  2.  Биік  жер;  3.  Өр,  төбе;  4.  Өрлеу, 
көтерілу.  Өр  ІІ  1.  Қатты  сөйлеу,  өрекпу;  2.  Өркөкірек. 
Өр  ІІІ  Өру.    Сөздіктерде  берілген  өр  сөзінің  мағынасы 
генетикалық сипаттағы ортақ сема арқылы айқын 
көрінеді. Өр тұлғасының алғашқы «жоғары қарай 
қозғалыс  жасау»  мағынасы  «малдың,  адамның  өруін» 
меңзеп, кең қанат жайып қозғалу  мағыналарын 
иемденіп негізделген. Алғашқы, негізгі мағынаның 
әсерінен Өр – биік жер, екінші Өр – биік жерге шығып 
малдың өруі семалары жіктеліп, осы мағынаның 
негізінде адамның көбейіп, ұзыннан ұзақ шұбыруы, 
ұзын етіп жіпті, шашты, қайысты т.б. өру, жоғары 
мақсат, нысана, өжет, батыл, өр, өркөкірек мағыналары 
жіктелген. Сөйтіп уәжделу нәтижесінде туынды 
парадигмалық шеп құрайды.  
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Өр сөзінің биіктік мағынасы мынадай сөздердің тууына 
себепші болған: өргелең (диалект), өрдеш (сөйлеу тілі), 
өркеш, өрлеу, өрлік (өр мінезділік), өрлік (диалект), өре, 
өрелес,  өрелі,  өресіз,  өрелік,  өрен,  өркөкірек,  өргелең 
(диал.), өрдеш (сөйл.) т.б.  

Өр сөздерді негіз болған сөздердің семантикалық 
сөзжасамдық  тізбегін  жасағанда  төмендегідей  сипатта 
көрінетіндігіне көз жеткіздік. 

Өр ~ өр ~ өр семантикалық сөзжасамдық тізбегі. 

Өре ~ өре ~ өре семантикалық сөзжасамдық тізбегі. 

Өрлік ~ өрлік семантикалық сөзжасамдық жұбы. 

Өріс ~ өріс ~ өріс ~өріс ~ өріс семантикалық 
сөзжасамдық тізбегі. 

Өрмекші ~ өрмекші семантикалық сөзжасамдық жұбы. 

Өрім ~ өрім семантикалық сөзжасамдық жұбы. 

Өрмек ~ өрмек семантикалық сөзжасамдық жұбы. 

Жеке-дара жұптардың нәтижесінде синтагматикалық 
қатынасқа түсіп, бұл  сөздер сөзжасамдық тізбектер 
құрайды. Сөздердің уәжделу процесіне қатысатын 
сөздер,  кем  дегенде,  екі  тілдік  бірліктен  тұруы  керек. 
Алғашқысы уәждеуші сөз деп аталса, соңғысы 
уәжделуші тұлға саналады. Уәждеуші тұлға мен 
уәжделуші  тұлға  сөзжасамдық  жұпты  құрайды.  Демек, 
сөздердің  уәжделуіндегі  ең  ерекше  ұғым  сөзжасамдық 
жұп  деп  аталады.  Ал  сөзжасамдық  жұп  құралғаннан 
кейін  уәжделуші  тұлға  өзі  жеке  тұрып  өзге  сөздердің 
уәжделуіне  негіз  болады.  Сөйтіп  уәжделуші  қатарлар 
саны үшеуге (кейде одан да көп болуы мүмкін) жетеді. 
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Мұны сөзжасамда сөзжасамдық тізбек деп атайды. 
Мысалы, қимыл мәніндегі өр сөзі атаулық мәндегі 
биіктік мағыналы сөз өрді уәждесе, бұл – сөзжасамдық 
жұп деп аталады. Ал биіктік мағыналы өр атауы 
адамның мінез-құлқын сипаттайтын өр сөзін уәждеп 
олар да өзінше сөзжасамдық жұп құрайды. Ал екі 
сөзжасамдық жұп біріксе сөзжасамдық тізбек пайда 
болады. Осыған қарап уәждеме теориясында 
сөзжасамдық ұядан, сөзжасамдық тізбектен бұрын 
сөзжасамдық жұптың атқаратын қызметі ерекше 
саналады. Демек,  сөзжасамдық жұптар ғана уәжделу 
сипатының алғашқы көріністері болып есептеледі. 
Мұны мынадай сызба арқылы түсіндіруімізге болады: 

Өр (қимыл мағынасы) ~  өр (биік жер – атаулық 
мағына): өр – өр сөзжасамдық жұбы. 

Өр  (биік  жер)  ~  өр  (өр  адам):  өр  –  өр  сөзжасамдық 
жұбы. 

Өр  (қимыл  мағынасы)  ~  өр  (биіктік  мағынасы)  ~  өр 
(мінез құлықтағы ерекшелік) – сөзжасамдық тізбегі. 

Семантикалық  тәсіл  арқылы  дамыған  өре  –  өре  –  өре 
сөздерінің мағыналық құрылымы мен уәжділігі   

Өр  І  сөзінің  «биіктік»  мағынасы  негізінде  уәжделген, 
семантикалық  тәсіл  арқылы  жасалған  өре  1)  ағаштан 
жасалған биік сәкі, 2) шама-шарқ, мүмкіндік: өресі 
жетпеу, ойлау дәрежесінің төмендігі мағыналы 
сөздердің  мынадай  сөзжасамдық  тізбегін  жасауымызға 
болады: өрелес-қатарлас, өрелі – кең көлемді, ауқымды, 
өресіз – өресі тар, білімсіз, өрелік-биіктік, ой тереңдігі, 
өрен- алға, жоғарыға ұмтылып, өсіп келе жатқан 
жеткіншек, өркеш – өркеш-өркеш бұлттар, өркеш-
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өркеш толқындар деген тіркесте кездеседі. Сонымен 
бірге белгілі бір затты өру семасынан тараған өре 
сөзінің де генетикалық мағыналық байланысы бар. 

ҚТТС-та  берілген  өре  сөзінің  семалық  сипаттары  өр 
сөзімен генетикалық-семантикалық бірлікте 
болатындығына айқын дәлел.  

Өре І. Зат. 1. Құрт, ірімшік кептіру үшін ағаштан 
жасалған  биік  сәкі.  2.  Ауыс.  Шама-шарқ,  мүмкіндік. 
Өресі жетпеді – ой-өресі, білім деңгейі жетпеді. 

Өре ІІ. Зат. Жылқының алдыңғы аяқтарын шалып 
байлау әдісі және сол әдіспен байланған жіп. Сөздің бұл 
мағынасын  тіліміздегі  өре  салды  тіркесімен  салыстыра 
қарауымызға болады. Алғашқы Өре І сөзінің тура және 
ауыспалы мағыналарының сондай-ақ тұрақты 
қалыптасқан мағыналарының арасында өзара 
мағыналық  ұқсастық  бар  екенін  аңғарамыз.  Мұндағы 
Өре І сөзінен екі мағыналық деңгей байқалады: бірінші 
– биіктік  мағынасы болса  (биік сәкі, яғни құрт жаятын 
себет  жоғарыда,  бала  қолы  жетпейтін  жерде  тұрады), 
екіншісі – өру мағынасы: өре – қамыстан, сәмбі талдың 
шыбығынан өріліп жасалатындығы уәж болған: биіктік 
мағынасы нәтижесінде пайда болған ауыспалы 
мағынадағы  шама-шарқ,  мүмкіндік  пен  ой-өріс,  білім 
деңгейінің жетіспеуі. Осы жерде көз алдымызға 
мынадай сурет келеді: Құрт жаятын өре (1) биікте 
болады. Құртты, ірімшікті алуға адамның бойы 
жетпейді,  яғни  (2)  өресі  жетпейді,  себебі  оның  бойы 
аласа, (3) мүмкіндігі жоқ, шамасы келмейді.  

Өре І сөзіндегі биіктік бағытында дамыса, Өре ІІ 
мағыналы  сөз  өру  қимылдық    мағынасы  арқылы  сөз 
жасап  тұр,    демек  өрілген  жіп  өре  деп  аталса,  өрілген 
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жіппен аттың аяғын тұсау – өре салу деп аталады. 
Айналадағы бізді қоршаған ортадағы суреттің бәрі 
көңілдің түкпіріндегі көрікті ой негізінде сырлы, 
сипатты  сөзге  айналады.  Сонымен  семантикалық  тәсіл 
арқылы дамыған өре - өре - өре сөздері ортақ 
мағыналық тұтастықта.  

Семантикалық  тәсіл  арқылы  жасалған  өрлік  -  өрлік 
сөзжасамдық жұбы. 

«Өрлік – үйдің төбесін жабу үшін пайдаланылатын 
арқалық ағаш». Өр І сөзінің «биік жер» және «жоғарғы 
нысана», «мақсат» мағыналық қырларының өзінен 
оннан аса семалар адам танымының нәтижесінде пайда 
болған. Биіктік мағынасы себепші негіз болып, 
ештеңеден қорықпайтын, ықпайтын, тек алға, биікке 
ұмтылған адамның мінез-құлқына қарап өжет, батыл, өр 
мінезді адамның қасиетін атайтын анықтауыштық 
мағынасындағы сөз туған. Бұл сөздің өзге сөздерге уәж 
болуындағы күш-қуатын байқатады.  

«Өр» сөзінің өжет батыл мағынасына қарама-қарсы 
«өркөкірек» мағыналы «өр» сөзінің уәжделуіне  
алғашқы «жоғарылық, биіктік» мағынасы себепші негіз 
болған. Көкіректі керіп, тұмсығын көкке көтеріп 
жүретін адамдардың қасиетін атау үшін лайықталып 
айтылған  сөз.  Алғашқы  биіктік  мағынасы  «өркөкірек» 
сөзіне  уәждік  қызмет  атқарып  тұр.  Өр  І  көпмағыналы 
сөзінің негізінде пайда болған, уәжделген сөздердің 
жалпы сипаты осындай.  

Семантикалық тәсіл арқылы жасалған өріс - өріс - өріс 
өріс сөздерінің уәжділігі 
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Өріс  І.  Зат.  1.  Ауыл  маңынан  шалғайлау,  оты  мол  мал 
жайылымдық жер (малдың өріп, жайылуы негіз болған). 
2.  Ауыс.  Білім-дәрежесі,  дүниетанымы.  3.  Ауыс.  Үрім-
бұтақ [ҚТТС]. Осы үш мағынаның негізінде өріс алды, 
өрісі кеңіді, өрісі тар секілді тұрақты сөз тіркестері 
қолданысқа енген. 

Өріс ІІ. зат. кәсіби. Құрылған өрмек жібінің ұзындығы. 
Өрісі кең мағынасы  өріс ІІ мағынасының, яғни 
жайылымның  кең,  ұзын  болатындығы  өрмек  жібінің 
ұзындығының атауы болып қалыптасқан.  «Өрісте» 
сөзінің  жайылымға,  өріске  шығу  мағынасының  пайда 
болуына «мал жайылымы» мағынасының әсері 
болғандығын байқаймыз. Ал ауыспалы  алға даму, алға 
басу мағыналарының уәжделуіне іс-әрекеттің ұзаққа 
қозғалуы мағынасы негіз болған.  

Туынды сөз және оның мағынасын, құрылымын 
қарастыра отырып, көз алдымызда тұрған таңбаның 
қайсысы алғашқы мағыналық байланысы бар өзге 
сөздерге тәуелсіз (керісінше, екіншілік мағыналар 
негізгі  мағыналарға  (номинацияға)  тәуелді)  еркін  сөз 
екендігін, қайсысы мағыналық-құрылымдық өзгеріске 
ұшырағандығы туралы ойланған дұрыс. Себебі 
біріншілік  мағына  мен  екіншілік  мағынаны  иемденген 
сөздер – мүлде басқа атау, өзге сөз. Сөз мағынасы 
жөнінде көп еңбектер жазған семасиолог ғалым 
Д.Н.Шмелев: «Ведь если малейшее изменение в 
значении слова делает его другим словом, причем 
имеется ввиду малейшие изменения не только в 
лексическом, но и в собственно грамматическом 
значении,  то  и  простое  повторение  слово,  несомненно 
связанное с раскрытием в нем каких-то новых 
семантических и грамматическоих оттенков, должно 
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рассматриваться не как повторение того же слова, а как 
последовательное употребление двух однозвучных 
слов», – деген пікірін ұстана отырып,  Өр І, Өр ІІ, Өр ІІІ 
сөздерінің  мағыналары  туралы  да  осыны  айтуымызға 
болады. 

Семантикалық  тәсіл  арқылы  дамыған  өрмек  –    өрмек 
сөзжасамдық жұбы 

Өрмек  зат.  Алаша,  басқұр,  шекпен  тоқу  үшін  екі  басы 
қазыққа керіліп, желісі жерге қатар тартылған, иірілген 
жіптер шумағы – денотаттық мағына. Ал Өр ІІІ 
мағыналы  сөздің  Көне  түркі  сөздігіндегі  мағыналары 
бұдан гөрі ауқымдырақ: Өр ІІ - өру. Өрілген зат, арқан, 
өргүш - өрілген шаш. Өргүшлен – шашты өсіру. Өрк – 
узда (өрілген жіп). Өрк ур – байлау. Өрклүг – байлаулы. 
Өрме:  өрме  шаш,  бұрым.  Өрмек  –  киім  атауы  [55,  389 
б.]. Өрмек – киім атауы деген мағынасынан кейін 
сөздікте жақша ішінде сұрақ белгісі қойылған. Бұл 
сөздің киім атауы ретінде қалыптасуына заттың (алаша, 
басқұрдың) тоқылатындығы негізінде уәжделіп, арнайы 
сема  пайда  болған.  Себебі  қазіргі  қазақ  тілінде  өрмек 
сөзінің  алаша,  басқұр,  шекпен  (киім  атауы)  тоқу  үшін 
екі басы қазыққа керіліп, желісі жерге қатар тартылған, 
иірілген жіптер шумағы мағынасын беретіндігін 
сөздіктен көріп отырмыз [15, 578 б.]. Өрмек пен шекпен 
арасындағы байланыс осылай туған. 

Өрмекші – өрмекші сөзжасамдық жұбы 

Өр І макросемалы сөзінің арнайы семасы ретінде Өр ІІІ 
сөздің мағынасы пайда болған. Өр ІІІ. ет. Қайыс, шаш, 
жіп тәрізді заттарды тарамдап алып, айқастыра 
біріктіру, қосу [ҚТТС]. Осы мағынаның негізінде қазіргі 
қазақ тілінде төмендегідей мағыналар тараған: 
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Өрмекші зат. Тор тоқып, шыбын-шіркейді аулап 
қоректенетін буынаяқты жәндік  – денотаттық мағына. 

Өрмекші зат. Өрмек тоқушы адам – денотаттық мағына 

Өрме зат. Өріп жасалған, өрілген зат – денотаттық 
мағына. 

Өрім – өрім сөзжасамдық жұбы. 

Өрім зат. 1. Жұмырлап өрілген таспа – денотаттық 
мағына. 2. Тарам-тарам қылып өрген шаш, бұрым. 
Көкөрім  –  денотаттық  мағына.  Өрімдей  жас  (өрімдей 
жас, өрілген зат құсап ұзарып өсіп келе жатқан 
жеткіншек) – денотаттық мағына. 

Өрім-өрім. Сын. Жұлма-жұлма, дал-дұл, пәре-пәре. Бұл 
мағынаға тал-тал, өрім-өрім болып, өрілген шаштың 
көрінісі уәж болған – сигнификаттық мағына. 

Өрімтал сын. Сөйл. Өрімдей, жап-жас – сигнификаттық 
мағына. 

Өрімші зат. Өрудің маманы, өре білетін адам [ҚТТС]. 

Түркі сөздерінің үлкен сөздігін жасаған түрколог ғалым 
В.В.Радлов Өр ІІІ сөзінен уәжделген мынадай мағыналы 
сөздер таратады: 

Өр - өру; өрке – пряжа (өрілген жіп); өре – 
жылқылардың  аяғын  байлайтын  жіп;  өреле  –  жіппен 
байлау; өрмөкшү – өрмекші; өру – арқан, бұрым, 
арқанмен қоршалған мал тұратын жай; өрүк – жылқыны 
тұсауға арналған жіп; өрүг – өрілген шаш; өрүм – 
тоқылған мата; өрүм – бурав (бұл бұрау, бұрымнан 
шыққаны  айқын  болып  тұр);  өрімші  –  өрмек  тоқушы 
адам; өрүмшек – өрмекші өрмегі; өр – өр, биік, жоғары; 
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өре  –  жылқының  аяғын  байлайтын  жіп;  өреле  –  байла; 
өрік – өрілген шаш, жіп; өрім – бұрым, арқан; өрмекші – 
өрмекші; өркен – арқан.   

Өр – шашты өру мен Өр – арқанды өру сөздері 
көпмағыналы сөз. Ал дауысты дыбыстар сәйкестігі 
арқылы  Өр  ~  ар+қан  түбірлерінің  де  тектестігі  айқын 
құбылыс. Өрім ~ бұрым параллель сөздеріндегі 
ұқсастық пен ондағы б – протеза-қыстырма дыбыс 
екендігін ғалым Б.Сағындықұлы өз еңбегінде атап өткен 
болатын.  Сондай-ақ пұрым-пұрымы шығыпты 
тіркесіндегі  пұрым  сөзі  тарамдалу  мағынасын  береді. 
Бұрым ~пұрым сөздерінің түп-төркіні бір. Мұны ғалым 
А.Б.Салқынбай  б  ~  п  сөзжасамдық  қалыптары  арқылы 
түсіндіреді. Бұған қарап алғашқы көне түркі 
тілдеріндегі  Өр  сөзінің  мағыналары  мен  қазіргі  қазақ 
тіліндегі Өр сөздерінің мағыналарының арасында 
құрылымдық, мағыналық айырмашылық жоқ деп 
пайымдауымызға болады. 

Мына бір сөздің табиғаты қызық. Өрнек сөзі, біздіңше, 
өрмек  сөзінің  уәждеуі  нәтижесінде  пайда  болса  керек. 
Өрмек алаша, басқұр, шекпен тоқу үшін екі басы 
қазыққа керіліп, желісі жерге қатар тартылған, иірілген 
жіптер  шумағы  болса,  соған  өріліп  салынған  ою-өрнек 
деп аталған. Алашаға салынған өрнек пен оюдың түрлі 
формада  болып  өрнектелуі,  сонымен  қатар  оюланған 
өрнек үзілмей өріліп, бір-бірімен астаса келіп 
уәжделген.  

Заттың  ерекше  көзге  көрініп  тұрған  белгісі  және  сол 
белгі өте қажетті деп танылған жағдайда жаңа 
номинация пайда болады. Таным қай белгіні қажет деп 
бағаласа, сол номинативтік белгі негізінде атау 
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қалыптасады. Сондықтан номинативтік белгілерді 
тілдік  уәжділік  таңба  ретінде  бағалаймыз.    Өрнек  сөзі 
үшін тілдік уәжділік белгі өрмектің (алашаның, 
басқұрдың) оюланып, өрнектеліп тоқылуы болғанын 
аңғару  қиын емес. Дегенмен, өр тұлғасынан тараған 
сөздердің шешімі күрделілеу. Өзге сөздердің 
мағыналық  даму  жүйесі  секілді  бұл  сөздер  бір-бірімен 
байланысты және бір-біріне тәуелді. Өр сөзінің 
мағыналық даму эволюциясын анықтауда дамудың 
түрлі  жолдарына  кездестік.  Әр  сөздің  дамуында  өзінің 
даму жолы мен жөні болғандығын байқаймыз.  

Сөйтіп сөз – болмыстағы құбылыстарды, заттарды, 
олардың қасиеттерін атайтын негізгі құрылымдық-
семантикалық тіл бірлігі. Тілдегі фактілерді қатаң түрде 
бөліп алып, жеке қарастыруға болмайды. Себебі сөздің 
де өзінің өмір сүру фазалары болады. Сөзден сөз туады, 
жаңа  туған  сөз  дамып,  жетіліп  өзге  сөздердің  тууына 
уәж болады. Міне осындай жағдайлар тілдегі сөздердің 
тұтастығын дәлелдейді. Демек, туынды сөз өзін негіздеп 
тұрған  атаудың  мағынасы  арқылы  негізделеді.  Ерекше 
мағыналық атауларға жіктеледі. Ендеше сөз әр уақытта 
мағыналық, тұлғалық дамуда болады деп бағамдаймыз.  

Уәждеме теориясы затты, құбылысты, белгіні, қимылды 
атай отырып, олардың арасындағы қарым-қатынасты  
көрсетеді. Біз, әдетте, уәжделу үрдісінде белгілеуші 
затқа – ат беретін нысанға ғана көңіл аударып, 
белгіленуші затқа – аталатын нысанға мән бере 
қоймаймыз. Аталатын нысан ат беретін нысанның 
негізінде уәжделіп жасалды деп ойлаймыз. 
Шындығында, белгілеуші таңбада да, белгіленуші 
таңбада да екі бірдей ұқсастық, екі бірдей пайымдаудың 
бар екендігі айқын. Біз сөзді тани отырып, оның 
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мағынасын  білеміз.  Ал  мағына  көпқырлы  единицаны 
тануға мүмкіндік береді. 

Туынды сөздерді уәждемелік талдау, анықтаудың 
өзіндік жолдары бар: 

–  олардың аналогиялық жолмен жасалуын; 
–  олардың семантикасының жүйелілік сипатын;  
–  туынды  сөздердің  мағыналық  құрылымының  қайнар 
көздерін айқындау қажет. 

Уәждеме жолымен жасалған туынды сөздер 
сөзжасамдық  қатар  құрайтын  аналогиялық  мағыналық 
құрылымдағы сөздер саналады. Туынды сөздердің 
мағыналық құрылымында екі нәрсе бір-біріне 
пропорционал  болады. Бірінші – уәждеуші тұлғаның 
мағынасы, екінші – уәжделген тұлғаның мағынасы. 
Екеуінің  мағыналары  бір-біріне  жақын,  сонымен  бірге 
айырмашылық  та  болады.  Уәждеуші  тұлға  уәжделген 
тұлғаның формасын өзгертіп қана қоймай, мағынасында 
да  ерекшелік  туғызады.  Уәждеуші  тұлғаның  мағынасы 
себепші мағына деп аталатындығы А.Б. Салқынбай 
еңбектерінде  анықталған.  Себепші  мағына  бізге  жаңа 
туынды уәжделген мағынаны тануға көмектеседі. Сонда 
бір-біріне пропорционал болып тұрған нәрсе жаңа 
туындыдағы жаңа мағына мен осы жаңа мағынаны 
уәждеген себепші негіз мағынасы болып есептеледі.  

Сонымен,  уәждеме  –  сөздердің  жасалуындағы  бірден-
бір заңдылық. Заңдылық негізінде туындаған сөздердің 
барлығы генетикалық-семантикалық кодты сақтайды. 
Генетикалық-семантикалық кодты сақтаған туынды 
сөздерді  мағыналар  шоғыры  жалғастырып  тұрады.  Бір 
сөз бойындағы мағыналар шоғыры жаңа сөз жасалудың 
кепілі саналады. Сөйтіп макросемалы мағыналар 
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шоғырын өн бойына жинақтаған сөз универсалды, 
феномендік құбылыс деп есептеледі. Тіліміздегі 
сөздердің өмір сүруі осылай жалғасады. 

Бізді қоршаған ортадағы заттардаң барлығын таңба деп 
санасақ, олардың барлығы дерлік  тілде  көрініс  табады. 
Осы таңбалар сөздің алғашқы уәжі болады. Таңба 
ойлаудың нәтижесінде тілге сөз боп оралады. Сөз пайда 
болмастан бұрын таңбаға лайық белгілер адам 
санасында жинақталып, қабылдау, түйсіну, сезіну 
секілді түрлі процестерден, кезеңдерден өтіп барып, 
сөзге айналады. Бірақ белгілі бір таңбаны көргенде 
оның  өзіне  лайық  формасы  мен  мазмұны  бір  мезгілде 
генетикалық  тұрғыда  пайда  болады,  яғни  зат  пен  оған 
тән белгілер адам санасында түйісіп, жарқ етіп бір 
мезгілде көрініс табады. Сондықтан адамда бірінші 
мына  белгісін,  екінші  мына  белгісін  таңдау  деген  ой 
болмайды. Бұл таңбаның алғашқы уәжделу деңгейін 
көрсетеді. Ондай ой ақылға салып, тарзылағаннан кейін 
пайда болуы мүмкін. Мазмұн мен форманың бірлігі осы 
жерден келіп шығады.  

Уәждемелік қатынас жүрген сөздердің арасында 
уәждеуші  сөздің  мағынасымен  қатар  жаңа  уәжделген 
сөздің семасы бірге жүреді. Уәжделген сөзге негіз, 
себеп болған сөз – уәждеуші бірлік деп аталады. Сөздік 
құрамда семантикалық тұрғыдан тура уәжделу негізінде 
жасалған, түбірлері сәйкес келетін, өздерінің 
бойларында  мынадай  белгілер  жинақталған  уәжделген 
сөздерді қарастыра аламыз:  

 –  уәждеуші  сөз  тек  толық  мағынаға  ие  болған  кезде 
ғана өзге сөзді уәждей алады;  
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–  оның  мағынасы    өзге  уәжделген  сөзге  негіз  болады, 
екеуінің  мағыналары  арасында  айырмашылық  болады, 
дегенмен  ортақ  сема  сақталады.  Оны  біз  генетикалық-
семантикалық  код  арқылы  айыра  аламыз.  Уәжделген 
мағынаны  тану үшін біз уәжделген сөзден екі 
компонентті бөліп алып қарастырамыз. Біріншісі – 
уәждеуші  мағынаны,  екіншісі  –  уәжделуші  мағынаны. 
Себебі олардың өн бойында екі компоненттің де 
белгілері болады.  

Семантикалық уәждемеде мағынаның дамуы арқылы 
жаңа номинация пайда болса, морфологиялық 
уәждемеде  сөзге  сөз  тудырушы  тұлғалардың  жалғануы 
арқылы сөз жасалады, ал фонетикалық уәжделуді 
еліктеуіш  сөздер  мен  бейнелеуіш  сөздердің  уәжделуі 
деп  танимыз.  Шындығында,  тілдегі  сөздердің  барлығы 
дыбыстан түратын болғандықтан, кез келген сөздің 
(мейлі ол еліктеуіш немесе бейнелеуіш сөз болсын) 
белгілі  бір  таңба  негізінде  уәжделгені  айқын  құбылыс. 
Осыны  ескере  отырып,  біз  бұл  бөлімімізде  сөздердің 
фонетикалық  өзгерісімен  қатар  мағынасы  да  өзгереді. 
Өзге уәжделулер секілді фонетика-семантикалық 
уәждеме де тілдің даму тарихынан орын алады.  

Сөздердің уәжделуінің осындай типтерінің негізінде 
тілдегі уәждеме құбылысын зерттеген ғалым О.И. 
Блинова уәжділіктің ерекшеліктерін ескере отырып, 
тілдік  және  тілдік  емес  таңбалардың  уәжделу  тәсіліне 
орай қатыстық және абсолюттік уәжделу секілді 
типтерін анықтайды. 

Қатыстық уәждемеде сөз өзінің уәжделуіне негіз болған 
сөздің  мағынасына  қатысты  болады.  Мысалы  тіл  сөзін 
алып қарастырып көрейік: 
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І Тіл. зат. 1. Жан-жануарлардың дәм сезетін, 
адамдардың сөйлеу дыбыстарын шығаратын ауыз 
қуысындағы негізгі мүше. 2. Сағат тілі. 
ІІ. Тіл. зат.  1. Адамдардың қоғамдық өмірде бірін-бірі 
түсінісіп, пікір алысар қатынас құралы болып 
табылатын дыбыстық және сөз құрамдары мен 
грамматикалық тәсілдер жүйесі. 2. Айтпақ ойды 
білдіретін  сөз.  3.  Ана  тілінің  заңдылықтарын,  ереже-
қағидаларын оқытатын пән. 
ІІІ.Тіл. ет. Жіңішке етіп кесу, осып түсу, жарып жіберу.  
ІҮ заттық – жаудан тіл әкелу мағынасы сөздікке енбей 
қалған.  

Осындағы  тіл  өзінің  алғашқы  мағынасы  адамдардың, 
жан-жануарлардың  тілі  мағынасы  алғашқы  да,  қалған 
мағыналары туынды, қатыстық мағыналары деп  
тануымызға  негіз  бар.  Себебі  сөздікте  берілген  қалған 
мағыналары алғашқы мағынаның қатысы негізінде 
жасалып  тұр.  Абсолютті  уәжделу  –  табиғаттағы  түрлі 
заттардың  шығарған  дыбысының  нәтижесінде  тікелей 
уәжделіп, абсолюттік, нақтылық мағынаға ие 
болатындықтан,  қатыстық  уәжделуден  айырмашылығы 
байқалады.  Мысалы,  ғақ-ғақ  (қаздың  қаңқылы),  қарқ-
қарқ (қарғаның қарқылы), мияу (мысықтың 
мияулағаны), арп-арп (иттің арпылы) т.б. Қазіргі тіліміз 
алғашқы  дыбыстық,  еліктеуіштік  тілден  ауысқанымен, 
абсолютті уәжделу осы күнге дейін өзінің 
маңыздылығын  жоғалтпаған.  Себебі  тілдің  дәл  қазіргі 
даму күйін сипаттай отырып, алғашқы бастауына, 
қайнар көзіне соқпай өте алмаймыз.  Абсолютті 
уәждеме типі бойынша пайда болған сөздердің негізінде 
туындаған  сөздерді  қатыстық  уәждеме  типі  бойынша 
талдау  қажет  деп  есептейміз.  Өйткені  ол  алғашында 
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абсолютті түрде пайда болғанымен, келе-келе абсолютті 
мағынаның негізінде уәжделіп, қатыстық мәнге ие 
болады.  Мысалы,  арп+ыл,  қарқ+ыл,  тық+ыл,  сарт+ыл, 
жарқ+ыл т.б. 

Ғалым  Б.Қасым  тіл  біліміндегі  уәждеме  теориясының 
орнын, туынды сөздің семантикасындағы уәжділік 
қызметін, күрделі атаулардың уәжденуін, уәждеме 
нәтижесі  –  аталым  бірліктерін  зерттей  отырып,  тілдік 
деректердің  атаулық  қасиетін  екшеп,  саралап,  олардың 
даралануына  байланысты  уәжділік  дәрежелерін  жіктеп 
береді: 

тура уәжделік; 

жартылай уәжделік; 

көмескі (жасырын) уәжділік. 

Қазақ тіл білімінде А.Б.Салқынбайдың «Тарихи 
сөзжасам (семантикалық аспект)» еңбегінде 
сөзжасамдық заңдылықтар: мотивация, аналогия, 
ассоциация,  және  абстракция  туралы  айтылған.  Осыны 
ескере отырып, уәжделу типтерінің түрлерін өзге 
типтердің  бөлінісі  негізінде  төмендегідей  қайта  құруға 
болады. 
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1-кесте – Сөздердің уәжделу типтері 
 

Бөліну 
негізі 

Уәжделу 
тәсілі 

Уәжделу 
құрылымы 

Уәжделу негізі Уәжделу 
деңгейі 

 
 
Сөздердің 
уәжделу 
типтері 

Абсолюттік 
 

Фонетикалық 
 

Құрылымдық 
 

Толық, 
жартылай, 
көмескі 

 
 
 
Қатыстық 

Морфологиялық 
Лексикалық  
Семантикалық 
 
Аналогиялық 
Абстракциялық 
Ассоциативтік 
 

Құрылымдық 
Құрылымдық  
Құрылымдық 
 
Құрылымдық  
Құрылымдық 
Құрылымдық 

Толық, 
жартылай, 
көмескі 
 
Толық, 
жартылай, 
көмескі 
 

 
Өзге ғалымдар сөздердің уәжделу құралы үшеу деп 
берген,  бұл  жұмыста  оған  тағы  да  үш  түрі  қосылып 
отыр. Уәжделудің абсолюттік уәжделу тәсіліне 
фонетикалық уәжделу құралы жатса, қатыстық уәжделу 
тәсіліне морфологиялық, семантикалық, аналогиялық, 
абстракциялық, ассоциативтік уәжделу құралдарын 
қосып отырмыз. Себебі соңғы үш уәжделу де белгілі бір 
негізге сүйеніп, алғашқы түп-тамырдың мағынасына 
қатысты пайда болатындықтан қатыстық уәжделу 
тәсіліне  жатады.  Аналогиялық  уәжделу  типінде  белгілі 
бір затқа ұқсастырылып барып жаңа номинация 
жасалса, абстракциялық сөзжасамда адамның 
танымының кеңейіп, ойының қатпарларында жаңа 
мағына  туындайды,  ассоциативті  типте  де  туынды  сөз 
ассоциациялану арқылы жасалады.  

Уәжделу деңгейіне байланысты сөздердің 
мағыналарының толық номинациялық мәнге ие 
болуына негізделіп, толық және жартылай уәжделу 
және көмескі уәжделу типтері ажыратылған.  
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Абсолюттік тип негізінде уәжделген сөз. Бұл тип 
арқылы  тілімізде  уәжделген  сөздер  көптеп  саналады. 
Уәжделудің  алғашқы  құралы  ретінде  дыбыс  алынады. 
Ол  дыбыс  табиғаттың өн бойынан, бауырынан  ажырап 
шығады. Осы дыбыс, ғылыми тілмен айтқанда, 
фонетикалық  дыбыс  арқылы  лингвистикалық  сипатқа 
ие  болады.  Қазақ  тіліндегі    пыс  сөзінің  алғашқы  негізі 
табиғи дыбыс деп тануымызға негіз бар. Қазіргі ғылым 
тілімен айтқанда уәжделу тәсілі тұрғысынан абсолюттік 
тип, уәжделу құралы жағынан фонетикалық тип арқылы 
негізделген сөз деп танимыз. Бүгінгі мағынасы бұл 
сөздің әуел баста табиғи дыбыс болды дегенге ғылыми 
тілдік талдау жасап барып көз жеткізу қажет. Көне түркі 
тілінде  ата-бабаларымыз  бұл  сөзді  мынадай  мағыналар 
түрінде қолданған: 

Bіs          1) пісу, дайын болу; 2) пісу (жемістің пісуі); 3) 
дайын болуы 

Bіs ur      1) пісіру, жеріне жеткізу, ойлау, санада пісіру 
[55, 50 б.].  

Қазіргі қазақ тіліндегі мағыналары: 

Піс. Шикі тамақтың отқа қақталу, қайнау арқылы 
жейтін, ішетін қалыпқа келуі. 

Піс. Саба мен күбінің ішіндегі қымызды, іркітті 
піспекпен күрпілдетіп шайқау. 

Піс. Ұшы үшкір затты бір нәрсеге кіргізу, шаншу, 
енгізу. 

Біздің  тілімізде  сәйкестіктер  арқылы  дамыған  сөздер 
көптеп  саналады.  Піс  ~  пыс  ~  пыш  ~ біз  ~ быз  ~  быш 
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тұлғаларының сәйкестіктер арқылы дамыған бір түбірлі 
сөздер екендігінде дау жоқ.  

Пыс - қорқу, зәресі ұшу. 

Пыс – пыс ету, пысылдаған дыбыс. 

Пыс – іштің пысуы, зеріге, жалығу. 

Пыс+қын - қашқын-пысқын. 

Пысқыр  –  малдың  танау,  мұрын  арқылы  кенет  қатты 
дем шығаруы. 

Пысы – а) есілген жіптің қатты ширауы, ә) ауыс 
мағынасы – шынығу, ширау. 

Бір  парадигмалық  шеп  құрап  тұрған  пыс  тұлғасы  үш 
арнаны құрайды. 

Пыс – 1, 4, 6 мағыналық қырларын иеленіп ортақ қорқу 
мағынасын иеленген. 

Пыс – 2, 5 еліктеуіштік, дыбыстық мағыналарын 
қамтиды. 

Пыс  –  3,  6  пыш,  біз  тұлғалары  сөздің  архитұлғасын 
табуға көмектеседі.  

Осы үш арнаның сөздердің уәжделу сипатын 
анықтаудағы ролі ерекше деп танылды. 

Қазіргі  тіл  біліміміздегі  дыбыстар  сәйкестігі  негізінде 
дамыған, мағыналық байланыстағы сөздер көптеп 
саналады. Олардың тұлғалық байланыспен қоса 
мағыналық жақындықта екендігі айқын құбылыс.  

Пыш-пыш - өсек сөз, алып қашты әңгіме. 

Пыш+тай болды – жым болды [84, 30 б.]. 
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Біз  –  1.    Жұмсақтау  нәрсені  тесу  үшін  жіңішке,  қатты 
темірден  істіктеп  жасаған  сабы  бар  сайман.  2.  Ауыс. 
Кейбір шағып алатын жәндіктің дене мүшесі. 

Барлық  ортақ  түбірлердің  мағыналары  да  ортақ.  Піс  ~ 
пыс ~ пыш ~ біз сөздерінің мағыналық жақтан дамуына 
қарап, біз осы тұлғалардың генетикалық, семантикалық 
байланысын  өзексема  арқылы  анықтаймыз.  Бұл  сөздер 
бірінші, мағыналық жақтан дамып, одан кейін 
дыбыстық өзгерістерге ажыраған. Сәйкестіктер арқылы 
дамыған  бұл  сөздердің  мағынасы  алғашқы  дыбыстық 
мағына болса керек. Піс сөзінің алғашқы уәжі 
адамдардың танымында тамақты пісіру процесіндегі 
тасығанда немесе, етті отқа қақтағанда  пысылдап, 
майының тамып жанғандағы дыбысы нәтижесінде 
негізделіп,  адам  танымы  арқылы  сөз  туындаған.  Кейін 
адамзат баласы осы атауға ұқсас процестердің бәрін осы 
сөзбен атайтын болса керек. Сонда алғашқы уәж кейінгі 
сөздерге арқау болып, түрлі туыстас дыбыстар 
сәйкестігі нәтижесінде атау тудырған деген тұжырымға 
келеміз. Саралап, талдап қарар болсақ: 

піс  ~  пыс  ~  пыш  –  қатаң  варианттары,  біз  ~  быз  –  ұяң 
варианттары деп танимыз.  
 

2-кесте   Семантикалық тәсіл арқылы дамыған 
сөздердің дыбыстық өзгерісі 

 
қатаң варианттары пыс Пыш піс 

 
ұяң варианттары быз Быш біз 

 
Айтылған ойларды жинақтап, олардың уәжділігін 
сипаттағанда мынадай қорытындыға келдік: 
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пыс:  еліктеуіш  сөзі  тамақтың  белгілі  бір  шекке  жетіп, 
дайын  болу  процесінің  орындалуын  уәждеген.  Соның 
негізінде «піс»  сөзі пайда болған;  

пыс: іштің пысуы мағынасындағы бұл сөз оттағы 
тамақтың белгілі бір шекке жетіп қайнауы 
нәтижесінде  шығарған  дыбысының  уәжделіп,  адамның 
көңіл-күйінің белгілі бір шекке жетіп, ішінің пысуы 
жағдайына атау болған; 

–  пыс(ы):  есілген,  иірілген  жіптің  ширығуы,  мұндағы 
мағынаның тууына жоғарыдағы сөздердің белгілі бір 
шекке жетіп, ширығуы мағынасы уәж болып отыр;  
– піс: ұшы үшкір құралды бір затқа сұғып алғанда 
шығарған дыбысының уәж болуы арқылы пайда болған 
қимыл атауы;  
– біз: бір затты екінші затқа сұғып алғанда, пісіп 
алғанда  шығаратын  дыбысының  уәждеуі  нәтижесінде 
пайда болған құрал – зат атауы; 
– піс: біз қимылының себепші негіз болуына сәйкес саба 
мен күбіні пісу семасының пайда болуы.  

Міне, осындай сипаттамалардың нәтижесінде түрлі 
сәйкестіктер арқылы дамыған туынды сөздердің 
уәжделу  табиғаты  қызық  әрі  күрделі,  сонымен  қатар 
адам танымының қатпарларымен тығыз байланыста 
деген ой түйеміз. Әр түрлі мағына беретін мұндай 
тұлғалар сөзжасам нәтижесінде туындап бір өрісте 
жатыр.  Бұлардың  арасында  генетикалық-семантикалық 
код жоғалмаған. Ол кодты лингвистикалық, 
гносеологиялық талдау негізінде тауып ала 
алатындығымызға дәлел болады екен.  

Жалпы тіл білімінде еліктеу теориясының бары белгілі. 
Бұл теорияның өз алдына зерттеу нысаны болғанымен, 
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абсолюттік  уәжделу  тәсіліне  келгенде  дыбыстардың  да 
тілге уәждеме жолымен енгенін тілдік құбылыс деп 
танып, зерттеуімізге қосып отырмыз. Ең алғаш 
абсолюттік уәжделу арқылы дыбыстар пайда болып, 
олардың  тілдің  зерттеу  нысанына  айналғаны  шындық. 
Осыдан кейін барып  шет ел ғалымы Дж. Лайонз 
айтқандай: «именно из звукоподражательных слов и 
развился язык»,– деген пікірінің өзі осыны анықтайды. 

Орыс тіл білімінде еліктеу сөздер жайлы жазылған 
еңбектер көптеп саналады. А.И.Герменевич, 
С.А.Карпухин, В.В.Левицкий, С.В.Воронин т.б 
ғалымдар өз зерттеулерін арнады.  

Қазақ тіл білімінде еліктеу теориясы А.Ысқақов, 
Ш.Сарыбаев, Ә.Қайдар, К.Құсайынов еңбектерінде 
еліктеу  сөздердің  тіліміздегі  орны,  фоносемантикалық 
деривация мәселелері қарастырылды. Зерттеу 
жұмысымызда жоғарыда аталған ғалымдарымыздың 
еңбектерінің негізінде бұл теорияны тереңірек 
қозғауымызға болар еді. Бірақ еліктеу теориясы 
жұмысымыздың негізгі нысаны болмағандықтан, тек 
абсолюттік уәждемелік тип аясында  қарастырылып, 
кеңінен сөз болмады.  

Сонымен,  қазақ  тіліндегі  уәжделудің  басы  табиғаттағы 
жанды, жансыз заттардың шығарған табиғи 
дыбыстарынан бастау алады. Олардан шыққан түрлі 
дыбыстар  –  қазіргі тліміздің  негізгі  қайнар  көздері. Әр 
дыбыстың өзінде мағына бар, мағына айырушылық 
қасиет  бар.  Оның  мағына  айырушылық  қасиеті  тілдік 
талдау барысында анықталды. Әр дыбыстың сөз 
айырушы қасиетінің барлығы, сондай-ақ мағына 
айырушылық қасиетінің де барлығы күмән келтірмейді. 
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Демек, тілдегі фоносемантикалық құбылысты 
сөзжасамдық тұрғыда зерттеудің тіл білімі үшін берері 
мол.  

 
Тапсырмалар: 
 
Уәждеме теориясының сөзжасамдағы орны. 
Семантикалық тәсіл арқылы сөздердің уәжделуіндегі 
негізгі ерекшеліктер. 
Сөзжасамдық жұптар арасындағы уәждемелік қатынас. 
Уәждеме теориясына қатысты негізгі ұғымдар. 
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Тест сұрақтары: 
 
1. «Алдымен үйге төрт аяқ кірді, таяқтап бір кісі кірді» 
деген сөйлемдегі мағына қандай тәсілмен жасалған? 
А) синекдоха                                   В) метонимия 
С) метафора                                    D) ұқсату заңы 
 
2.  «Өзен  –  суы  мол,  ағыны  күшті,  табиғи  су»  деген 
сөйлемдегі жалпы семаны көрсет. 
А) суы мол                                       В) табиғи  
С) ағыны күшті                               D) су 
 
3. «Мал» деген сөзбен салыстырғанда «қой, сиыр, 
жылқы т.б.» деген сөздерде қандай мағына бар? 
А) ірі (жалпы)                                  В) нақты (уақ) 
С) даралаушы                                  D) ықтималды 
 
4. «Кәрі қой, жас қой, семіз қой» тіркесімен 
салыстырғанда «қой» деген сөзде қандай сема бар? 
А) нақты                                          В) ықималды  
С) жалпы                                         D) ірі 
 
5. «Адам» деген сөз анықтамасынан қосалқы семаларды 
тап? 
А) сөйлей алатын          В) өндіріс құралдарын жасайтын 
С) ойлай алатын            D) жан иесі 
 
6. «Кәмелеке толған, бірақ күйеуге шықпаған сұлу қыз» 
деген анықтамадағы бойжеткен сөзінің шеткері семасын 
көрсет: 
А) кәмелетке толған       В) күйеуге шықпаған, сұлу қыз 
С) кәмелетке толмаған   D) кәмелетке толған қыз 
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 7. «Бүршік – өсімдік сабағындағы жапырақ өсетін 
түйін» дегенде қандай сема бар? 
А) алыс                                            В) көмескі 
С) жақын                                                D) шеткері 
  
 8.  Тоғыз  –  «үшке  бөлінетін  сан»  дегенде  сөзде  ақиқат 
сема бар ма? 
А) тоғыз                                                 В) тоғыз сан 
С) үшке бөлінетін                                 D) бөлінетін сан 
 
9.  «Жұлдыздар  жерден  өте  қашық  орналасқан»  деген 
сөйлемде «өте қашық орналасқан» мағынасында қандай 
сема бар? 
А) идеалды                                             В) көрнекі  
С) материалды                                       D) әсерлі 
 
10.  «Жолбарыс  –  мысық  тұқымдас,  жыртқыш,  ірі  аң» 
деген сөйлемдегі «мысық тұқымдас» сөзінде қандай 
сема сақталған? 
А) алыс                                                    В) идеалды  
С) жақын                                                 D) материалды  
 
11. Төмендегі «бас» сөзінің ауыспалы мағынасын 
анықта? 
А) адам басы                         В) етіктің басы 
С) таудың басы                     D) қойдың басын көбейтті 
 
 12. «Сыйласуға жат жақсы, жыласуға көз жақсы» 
сөйлеміндегі «көз» сөзі ауыспалы мағынада қандай 
тәсіл арқылы жасалған? 
А) метафора                                      В) омонимия 
С) метонимия                                    D) синекдоха  
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13. Метонимия арқылы жасалған сөз мағынасының 
ауысып қолданылуын анықта.  
А) үйі мәз боп қой сойды                  
В) үйдің іші кең 
С) үлкен үй                                           
D) үй сыртында қой жайылып жүр 
 
14. Метафора арқылы сөз мағынасының өзгеруін 
анықта. 
А) есікті жабуы                                  В) істі жабу 
С) сандықты жабу                              D) кітапты жабу  
 
15. «Шығайбайсың ғой деймін, қалтаңнан ешнәрсе 
шығармайсың» деген сөйлемде мағына ауысуы қай 
тәсілге негізделген? 
А) метафора                                      В) синекдоха 
С) метонимия                                    D) синонимия 
 
16. Ауыс мағынаны анықта 
А) келген беті осы                             В) бетінде қалы бар 
С) бетін жуды                                    D) жер беті 
 
17. «Мал» сөзінің туынды мағынасын анықта. 
А) мал бақты (төрт түлік)                 В) малға теңеді 
(надандық) 
В) мал бітті (байлық)                        D) малмыз ғой 
(сауатсыз) 
 
18. «Жи» етістігінің тура, нақты мағынасын анықта. 
А) ауыз жиғанша                              В) аяғын жиды 
С) айылын жимады                           D) халықты жинады 
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19. «Қысыр сөз» деген қандай мағынада қолданылған? 
А) еркін                                            В) фразеологиялық 
С) туынды                                         D) түпкі 
 
20. Көп мағыналы сөздердің омонимдерден 
айырмашылығы қандай? Көп мағыналы сөздерге 
берілетін түсініктеме 
А) бір сөз табына қатысты болады       
В) бірнеше мағынасы болады 
С) әр сөз табына қатысты болады         
D) дыбысталуы бірдей болады 
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Түркі тілдеріндегі сөзжасамдық үдерістер мен 
номинация 

теориясының арақатынасы 
 
Сөздің  тілдік  қызметін,  табиғаты  мен  қыр-сырын  ашу 
барысында  номинация  теориясына  соқпай  өту  мүмкін 
емес. Өйткені зат, ұғым және атау – бір-бірінен 
ажырамас  сөз  жасаудағы  бөлшектер.  Атауға  анықтама 
бермес бұрын оның тілдік  таңбалармен байланысы бар 
екенін нақтылау қажет болады. Номинацияның шындық 
болмысқа қатыстылығын адамның танымдық 
тұрғысынан қарастыра аламыз. Атау сөздердің 
мағынасы ономасиологиялық аспектіден қарағанда 
таңбаның алғашқы танымдық пішінімен астасып 
жатады. Алғашқы танымдық пішін адам санасында 
бейнеленіп, ұғым арқылы мазмұндық мәнге байып, 
мағыналар шоғырын жасақтайды. Мағыналар 
шоғырында атаулық мағына нақты мағыналармен бірге 
абстрактілі және арнайы семалар қатар өріліп отырады. 
Номинативті атаулар заттың таңбалық бейнесімен, 
заттың  түрлі  ерекшеліктерімен  байланысты.  Нақты  зат 
атаулары  таңбаны  атап  көрсетеді.  Абстрактілі  атаулар 
нақты таңбалардың атауы негізінде астастырыла 
беріледі.  Ал  заттың  түрлі  белгілері,  атаулары  заттың 
ерекшелігін ажыратып көрсетеді. Қимылдық 
атаулардың  зат  атауларымен  сәйкестігі  заттың  қимыл-
қозғалысқа, әрекетке түскендегі ерекшеліктерімен 
байланысты, соған қатысты болады. Қатыстық 
атаулардың сигнификаты заттың бір-біріне 
қатыстылығы, жай-күйі, процесі саналады. Бұл 
категориялардың нақтылануы, жіктелуі, нақты бір 
қимылдың  аталуы  референция  арқылы  іске  асады.  Зат 
пен олардың белгілерінің, қимылының арасында 
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семантикалық  сәйкестік  бар,  олар  бірін-бірі  уәждейді. 
Осындай барлық сәйкестіктерді адам баласы тани 
отырып, оларға атау береді. Атаулардың пайда 
болуында уақыт факторының атқаратын қызметі ерекше 
деп саналады.  

Тіл болмысты бейнелейді. Шындық болмыс әр уақытта 
таным нәтижесінде пайда болатын ұғыммен 
байланысты. Ұғым – жалпы адамзаттық категория, ол – 
зат туралы ой, оның жалпы және көзге айқынырақ 
білінетін  белгілері.  Ал  сөз  мағынасы  –  тіл  жүйесіндегі 
категория.    Демек,  осы  жерден  ұғым  мен  мағынаның 
ара-жігі ашылады. Орыс ғалымы Н.А.Слюсарева 
зерттеу мақаласында лингвистикалық семантиканы 
философия, логика, психология құрамындағы бейне 
семантикасынан  бөліп  алып  қарауға  болмайтындығын 
айта  келіп:  «Совокупность  объектов  лингвистической 
семантики –  слова  каждого  конкретного  языка  и  их 
сочетания с номинативным значением,  рассмотренные 
с содержательной стороны. Семантика отражения 
должна заниматься, по нашему мнению, возможностью 
отражения  в  сознании  особенностей  реального  мира, 
как  основы  познания,  не  будучи  связанной  данными 
определенных языков…», – деп жазды.  

Мұндай  ойға  қарама-қарсы  пікірді  «Этимологический 
словарь  русского  языка»  сөздігінің  авторы  М.Фасмер 
жоққа шығарады. Сөздікті жасап болғаннан кейін: 
«Если бы мне пришлось начать работу снова, я уделял 
бы  больше  внимания  семасиологической  стороне», – 
деп жазған болатын. Міне, бұл мағынаны тілден немесе 
сөзден алшақ алып қарауға болмайтынының айқын 
дәлелі,  сондай-ақ  сөздік  жасауда  (кез  келген  сөздікті 
жасауда) мағынаның үлкен роль атқаратынын көрсетеді.  
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Мағына ерекше гносеологиялық аспектіде қарастырылу 
керек.  Сөз  мағынасы  –  бізді  қоршаған  ортадағы  заттар 
мен құбылыстардың дыбыстық атауы ғана емес, 
бейненің  де  ұғымдық,  мазмұндық  жиынтығы.  Осыдан 
бізді қоршаған орта бейнелерінің атауына тереңірек мән 
беру  керектігі  байқалады.  Сөздің  мағыналық  қырлары 
мен  олардың  арасындағы  мағыналық  қатынастар  бір-
бірімен  тығыз  байланысты  және  бір  арнаға  тоғысады. 
Өйткені оларды архисема негізінде тараған ортақ 
семалар жалғастырып тұрады. Мұны кейінгі кезде қазақ 
ғалымдары өз зерттеулерінің негізгі өзегі етіп алып жүр. 

Орыс тіл білімінде номинация теориясы кеңінен зерттеу 
нысанына айналған. Атаудың жасалу жолдарының 
көптүрлілігі авторлардың зерттеуіне арқау болған. 
Мысалы  В.Н.  Телия  қосымша,  үстеме  коннотациялық 
мағына туралы кең түрде сөз етеді; біріншілік, екіншілік 
номинация туралы А.А.Уфимцева зерттесе; атау, 
референт, мағына арасындағы байланысты 
Н.Д.Арутюнова қарастырды; атау жасаудағы ұғымды 
коммуникативтік, прагматикалық, когнитивтік тұрғыдан 
зерттеуді  Э.Д.Сулейменова  жасады.  Бұл  ғалымдардан 
өзге Е.С.Маслова-Лошанская, Г.В.Колшанский, 
Н.И.Мигирин, В.М.Никитевич сынды ғалымдар атау 
жасау теориясына қатысты ойларын ортаға салды.  

Мәселе өте өзекті, бірақ пікірлер әр түрлі. Сөз 
табиғатын,  қолданылу  аясын,  зат  атауын,  ұғымды  тану 
жолындағы лингвистиканың ономасиология саласы 
өткен ғасырдың 60-70 жылдарда бой көтерді. Алғашқы 
номинация мен туынды номинацияның жасалу 
механизміне анықтама беріп, бағамдау алға қойылды.  
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Табиғаттағы заттар мен құбылыстарды лексикалық 
бірліктер мен атауды орыс ғалымы А.А.Уфимцева 
лингвосемиотикалық негізге сүйене отырып белгілейді: 

– таңбалық жүйедегі табиғи тіл екі жақты құрылымдық 
бірліктерден тұрады: а) алғашқы номинация; ә) 
екіншілік номинация. 
– сондай-ақ, адамзат тілі заттық-ұғымдық күрделі бейне 
ретінде шынайы болмыстың бейнесі мен атауынан 
құралады; 
– шынайы болмыстың психо-физиологиялық негізі – сөз 
болмыстың  екінші  сигналдық  жүйесі  болып  табылады. 
Демек, болмыс – табиғи шынайы құбылыс: ол 
біріншілік  мәнге  ие  де,  оған  атау  беру,  сөз  –  екінші 
жағдай  –екіншілік  мәнге  ие.  Бұл  тұрғыдан  алғанда,  тіл 
мен шынайы табиғат арасындағы байланыстың сатылы 
түрде жүретіндігі көрінеді. Ономасиология атау мен 
олардың  пайда  болу,  қалыптасу  жолдарын,  кез  келген 
деңгейдегі номинациялық единицаның генезисін 
анықтауда ерекше роль атқарады. Оның негізгі зерттеу 
нысаны – номинативті таңбалар, олардың қоғам арқылы 
қабылдануы, жасалуы. Әрбір сөзжасамдық акт – 
номинативті акт. Ономасиология номинация (атау) 
теориясын  қарастыра  отырып,  этимология,  фразажасау 
механизмін де өз құрамында зерттейді. Атау жасау 
ғылымындағы ең маңызды нәрсе – номинативті 
бірліктердің классификациясы. Оның мынадай 
жіктелістері тіл білімінде белгілі: 

таңбаның  бүтіндігі  (нерасчлененность)  мағынасы  мен 
бөлшектігі мағынасы; 
 таңбаның бір сөзден тұратындығы мен бірнеше сөзден 
тұратындығы; 
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таңбаның предикаттығы мен предикаттық емесі (немесе 
атау мәнге ие болуы). 

Ең бірінші, таңба – бүтін бірлік. Ол толық, ерекшелігі, 
қызметі бар, өзіне тән белгілерге бай бүтін бірлік 
ретінде қарастырылады. Екінші, таңбаның бүтіндігін 
құрайтын бірліктер бүтіннің бөлшегі ретінде қызмет 
атқарады,  Бүтінге  тән  бөлшектер  мағыналар  шоғырын 
құрайды.  Әрбір  мағыналар  шоғыры  жинақталып,  атау 
құрады. Сөйтіп жалпыдан жекеге қарай, жекеден 
жалпыға қарай сатылап айналым жасап, аталымның 
жасалу сақинасы пайда болады.  

Туынды сөздің құрылымындағы осындай 
ерекшеліктерді  ескере  отырып,  олардың  өн  бойындағы 
мағыналық  құрылымдарының  жіктелу  себептері  пайда 
болады. Бір сөздің өн бойында негізгі мағынасына 
сәйкес,  шектес    мағыналар  шоғыры  болады.  Мысалы, 
йогурт сөзін алып қарасақ, оның біздің қазіргі 
ұғымымыздағы  жеміс-жидек  қоспасы  салынған,  түрлі 
витаминдермен  толықтырылған,  сүттен  жасалған  қою 
тағам екені белгілі. Осы берілген анықтамадан бірнеше 
мағыналар шоғырын айқындауымызға болады: 

– жеміс-жидек қоспасы салынған; 
– түрлі витаминдермен толықтырылған; 
– сүттен жасалған; 
– қою. 

Бір анықтамадан төрт түрлі мағыналар шоғырын 
анықтадық. Әрі қарай түп-тамырына үңілсек, 
сөздіктерге жүгінсек, оның мынадай мағыналармен 
толығатынын көреміз.  
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Jogrut  ашыған сүт, айран; qіmіz, sut ja juη, jag ja jogrut 
qurut  қымыз, сүт немесе жүн, май не ашыған сүт,сыр. 

Joqrutlug  –  ашыған  сүтпен,  jogrutlug  as  –  ашыған  сүт 
немесе айран қосылған тағам.  

Jogurt – ашыған сүт, jogurt űgіstі – сүт ұйыды.  Jogurt – 
ашыту; ol anan un  

jogurttі – ол оған ұн ашыттырды [ДТС].  

Көне түркі сөздігіндегі мағыналары жоғарыдағы 
мағыналар шоғырына мынадай сема жіктелістерін 
қосады: 

– ашытылған; 
– ұйытылған; 
қатты күйге түсірілген (мысалы сыр); 

ақ қосылған тағам. 

Көне түркі сөздігінде jogurt сөзінің түсіндірмесінде 
ашыған сүт, май, қымыз мағыналарымен қоса жүн 
мағынасы  да  берілген.  Аталған  зат  пен  жүн  арасында 
пайдалануына, жасалуына қарай ешқандай 
байланыстың жоғы белгілі. Ендеше бұл заттардың 
түсіндіру қатарында бірге берілуінің себебі олардың 
сыртқы  формасына  байланысты  болса  керек.  Мысалы, 
ұйыған сүт сұйық формадан қою пішінге ауысып, 
физикалық күйін ауыстырады. Сол секілді жүн де 
ұйысып, топай күйде болғандықтан, аналогиялық 
заңдылық бойынша аталу жолдары бірдей болуы 
мүмкін. Құрамы мүлде бөлек екі заттың осылай 
аталуына лингвистикалық түсіндіру жолымен атасақ, 
аналогиялық уәждеме заңдылығымен жасалып тұр. 
Э.В.Севортянның  сөздігінде: 
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уйа сыр немесе қатық жасау үшін сүттің ұйытылуы; 

уйуш – ұю ( ұй+у керек). 

уйуқ – ұйытылған зат. 

уйуш – 1) ашу (сүттің ашуы). 
             2) қатық, сүттің ұюы. 
             3) қоюланып, сүзбеге айналуы. 

Сонымен бірге застывать деген мағынасын қатар 
берген. Сүт белгілі бір ұйыған, қоюланған қалыпқа келу 
үшін оны біраз уақыт жылы жерге орап, жауып, 
тындыру  керек.  Егер  де  оны  тындырмастан,  ары-бері 
қозғауға түсірсек, ол ұйымайды. Сондықтан, застывать 
– дем алу, тындыру деген мағыналары қоса берілген.    

4) отекать – ісіну. Физикалық тұрғыдан алып 
қарастырсақ,  сұйық  зат  қою  күйге  түскенде  алғашқы 
күйінен формасы ұлғаяды. Ендеше «отекать» ісіну, 
көбею, ұлғаю мағыналарының болуы заңды құбылыс. 

5) скопиться, собраться – жинақталу, молекулаларының 
бірігуі, ұю мағыналары да «йогурттың» мағынасын аша 
түседі. Ғалым түрік диалектілерінде ұйы етістігінің көне 
формаларының  сақталғанын  айта  келіп:  ugusmak  –  ұю, 
тыну, қоюлану, ugutmak – сүттен қатық дайындау, 
őgutmak –қамыр ашу үшін оны тындыру секілді 
сөздерді мысалға келтіре отырып, «Первичной является, 
вероятно,  ненебная  форма  ugus  –  остальные  возможно 
вторичные» деген пікірін алға тартады [ЭСТЯ]. 

Өзге түркі тілдерінде ұйы сөзі мынадай формаларда 
кездеседі: 
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қырғыз, шор  - уғут, 
өзбек – оғут, 
қарақалпақ - увыт, 
алтай – у:т, убут, 
қазақ - ұйыт, 
ноғай – йовыт. 

Тағы  да  жоғарыдағы  сөздікке  жүгінсек,  қазақ  тілінде 
«уға қарсы – противоядие» мағынасы бар екені 
айтылып, осы тұрғыдан келгенде ауыспалы «күш, 
энергия» мағыналары да кездеседі. Қазақ ұғымында 
ақтың киелі екендігі, оның адам тәнімен қоса жанын да 
тазартатыны  туралы  талай  естіген  болатынбыз.  Түрлі 
улы заттармен, химикаттармен жұмыс істеушілерге, 
әдетте  сүт,  айран  берілетінін  білеміз.  Бұған  қоса  ата-
бабамыз жыланның басына ақ құйып қайтарып 
жататындығына куә болғанбыз. Ендеше ақ (сүт), ұйыған 
зат уға қарсы пайдаланылатын тағам, адамға күш-
қайрат беретін энергия көзі ретінде де 
пайдаланатындығын байқап отырмыз. Жоғарыдағы 
мағыналар шоғырының саны осындай семалардың 
ашылу нәтижесінде тағы да толығады.  

– біраз уақыт тындырылған; 
– уға, түрлі ауруларға қарсы ем; 
– күш-қайрат, энергия көзі. 

Өзге сөздіктердегі, сонымен қатар Э.В.Севортянның 
сөздігіндегі берілген мағыналар негізінде ұйұу 
сөздерінің семантикалық тәсіл арқылы дамуын, 
уәжделуін  бүгінгі  тілімізде  осындай  сипатта  деп  айта 
аламыз.  
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Осыған  қарап  отырып,  мағыналар  шоғыры  сөздердің 
уәжделуіндегі, сөздерді уәждеудегі күшінің ерекше 
екенін айқындауымызға болады.  

Г.Вамбери, М.Рясянен ұйұу сөзін –у– ұйы, ұйықтау 
сөздерімен  байланыстырады.  Олардың  бұл  мағынамен 
байланыстыруына «йогурт» сөзінің мағыналар 
шоғырына енетін «біраз уақыт тындырылған» мағынасы 
негіз  болса  керек.  Осыған  қарап,  уәжделу  заңдылығы 
сөздің өн бойындағы мағыналар шоғырының 
нәтижесінде іске асады деп пайымдаймыз. Сонда 
йогурттың  аталуына  себеп  болып  тұрған  ұйұу,  тыну 
мағыналары деп тұжырымдаймыз. Мысалы адам 
ұйықтағанда жай қалпынан өзгеше тыну, демалу 
қалпына түседі, Адам аяғы, қолы т.б мүшелері 
ұйығанда, қанның қозғалыс формасынан ауысып, ұйып 
қалу күйі аталады. Ал сүт ұйығанда сұйық молекулалар 
қою  формаға  ауысады.  Осыдан  кейін  ұюдың  алғашқы 
негізі  –  ұйықтау,  ұю,  дем  алу,  тыну  деп  бағамдаймыз. 
Өзге тіл қатарынан орын алған йогурт сөзінің түркі сөзі 
екені белгілі болды. Ұйы+құрт лексемасының алғашқы 
компонентінің мағынасы өзімізге түсінікті қимыл 
мағынасы болды. Йогурттың заттық белгісі мен 
мағынасы, қимылдық семалары бір-біріне жақын. 
Демек, ұйыған құрт – қоюланған зат мағынасында 
беріліп,  ұғымдық  көрінісі –  заттық  белгіні  нақтылай 
түседі.  Жоғарыда  көрсеткеніміздей  йогурт  сөзінің  өн 
бойынан, бірінші, таңбаның бүтін бірлік екенін 
анықтадық. Себебі ол   бүтіндей бір заттың атауы. 
Екінші,  ондағы  мағыналар  шоғыры  арқылы  бүтіннің 
бөлшектерін ажыратын алдық. Үшінші, әрбір 
мағыналар  шоғыры  жинақталып,  жаңа  атау  тудырды. 
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Міне, осылай аталымның жасалу сақинасы пайда 
болды. 

Теориялық  ономасиологияда  әр  классификацияның  сөз 
жасаудағы, сондай-ақ номинативті таңбалардың 
ерекшелігін, өзгешелігін анықтаудағы қызметін 
айрықша атап өтуімізге болады. Сөз мағынасының 
дамуында жаңа мағыналы жаңа сөздердің тууы, тағы да 
жаңа мағыналы, бірақ жаңа сөз туындамауы да, 
бұрынғыша  сол  сөзбен  аталуы  мүмкін.  Сонымен  бірге 
жаңа номинацияға ие болып отырған зат өзгеше болуы 
ықтимал. Мұндай проблемалар тура және жанама 
номинацияны танудың көзі болып табылады.  

Номинация  ерекшелігін  коммуникация  процесінен  тыс 
алып қарастыра алмаймыз. Себебі атау дегеніміз  – сөз, 
ал  сөз  –  коммуникация  құралы.  Тілдік  номинацияның 
лингво-гносеологиялық негіздеріне тоқталған ғалым 
Г.В.Колшанский: «Номинация есть закрепление за 
языковым знаком понятия – сигнификата, отражающего 
определенные признаки денотата – свойства, количества 
и  духовной  сферы,  благодаря  чему  языковые  единицы 
образуют содержательные элементы вербальной 
коммуникации,» – деп танып, пікірін айтқан болатын.    

Қазақ тіл білімінде номинация туралы арнайы 
жазылған, теорияның өзектілігін баса айтатын 
зерттеулер  жеткілікті  емес.    Соңғы  он  жыл  көлемінде  
шыққан еңбектерде Л.К.Жаналина, А.Б.Салқынбай, 
Б.Қасым,  Б.Момынова  теорияның  өзекті    мәселелерін 
көтерген. 

Бізді қоршаған әлемдегі заттар мен құбылыстар, 
олардың  қасиеті  мен  қызметі,  түр-түсі,  ерекшеліктері 
адамның ойлауына, түсінігіне, танымына, талғамына 
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әсер  етіп,  санада  материалдық  және  ұғымдық  көрініс 
ретінде бейнеленеді.  

Зат – бізді қоршаған ортадағы әрбір көзге көрініп тұрған 
және  көзге  көрінбейтін  құбылыстар.    Оларға  түр,  түс, 
қимыл, қасиет, қызмет, сапа, сан, көлем сияқты 
ерекшеліктер тән. 

Ұғым – логикалық категория. Ол заттардың қасиеттерін 
түйсік, қабылдау, елестету арқылы адам санасында 
бейнелейді. Ұғым нәтижесінде атау пайда болады. 

Атау  –  заттың  қасиеттері  ұғым  арқылы  санаға  сәуле 
түсіріп  барып  туындаған  бейненің  дыбыстар  тіркесімі. 
Тілдің лингвосемиотикалық негізі реалия (таңба немесе 
зат),  ұғым  (ойлау),  атау  (зат  пен  ұғымның  атауы,  сөз) 
атты дәстүрлі үштік қатынас пайда болады.  

Үш сатыдан өту арқылы жасалатын сөздің номинативтік 
сипаты жайлы, номинация теориясының өзектілігін баса 
айтқан ғалым А.Б.Салқынбай: «Номинация теориясы 
тұрғысынан сөзжасамдық процестердің орындалу жолы 
мен жүйесін, оның объективті шындыққа қатысын 
анықтаудың» қажеттілігіне назар аударады.  

Қазақ тіліндегі сөзжасамның лексика-семантикалық 
тәсілінің номинативтік сипатын анықтау – күрделі 
процесс. Бұл процесті анықтау үшін конверсия 
құбылысының табиғатын, жүйесін, жасалу жолдарын 
айқындау қажет. Конверсиялық құбылысты бағамдауда 
номинация  теориясы  маңызды  роль  атқарады.  Осының 
нәтижесінде  сөзжасам  номинация  теориясының  негізгі 
мәселесі саналады. Қазіргі қазақ тіліндегі сөзжасам 
саласында туынды атаулар дәстүрлі түрде 
семантикалық тәсілдерге сай пайда болады. Демек, 
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фонетика-семантикалық, лексика-семантикалық, 
синтетикалық, аналитикалық жолдармен 
жасалатындықтан  номинация  теориясының  алар  орны 
мен атқаратын қызметі күрделі болып келеді. Түрлі 
семаларды  игерген  атауды  тереңірек  зерттеп,  тарихи-
семантикалық аспектіден қарастырмайынша, 
архисемасын табу мүмкін емес. Ең көне тұлғаның 
макросемасы – архисеманы айқындап тану үшін 
семантикалық аспект, ретроспективті, салыстырмалы-
тарихи әдісті, лингвомәдени, психолингвистикалық 
аспектілерді қолдану қажет. Қазақ тіл білімінде сөз 
мағынасының кеңеюі, тарылуы, жаңа атаудың жасалуы 
жолындағы сөздердің түрлі мағыналық реңк 
алатындығын,  сөйтіп  түрлі  бағалауыштық  қасиетке  ие 
болатындығын  ғалым  Б.Қ.Момынова  былай  көрсетеді: 
«Бай     бай     қанаушы,  бай     демеуші,  меценат  =  оң    
теріс   оң. Лексикада бұрыннан келе жатқан, о бастағы 
бағалауыштығынан айрылып, жаңадан басқаша 
сарындағы  қасиетті  иеленетін  сөздер  кездесіп  жатады. 
Мұндай сөздер лексикалық қорда көп, сондай-ақ қоғам 
мен саясатты танытатын сөздер тобында да аз емес». 

Табиғатта  құбылыстар  өте  көп.  Адам  баласы  заттарға, 
құбылыстарға атау бергенде олардың бір-біріне 
ұқсастығын атқаратын қызметіне, түр-сипатына, 
қимылына қарай көп ерекшеліктерінің бірін негізге 
алып жаңа сөз тудырады. Денотаттың басты деген 
белгілері адам санасында ұғым, түсінік қалыптастырып, 
атау жасауға негіз болады. Тілдегі номинация теориясы 
жайлы әңгіме қозғағанда адам танымының дамуын, 
өзгеруін қоса сөз еткен мақұл. Түрлі тілдік 
құбылыстарды зерттегенде тіл білімінің 
психолингвистика, этнолингвистика, лингвомәдени 
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аспектілері – аралық салалар көмектеседі. 
Конверсияланған сөздердің мағыналық құрылымы 
тізбектеліп, белгілі бір қатар құрайды. Тізбектің өн 
бойында  ортақ  сема  өріліп  отырады.  Мұндай  сөздер  –  
көпмағыналылылық негізінде туындаған номинативті 
таңбалар.  Олар  адам  танымының  қатпарларында  пайда 
болып,  дамып,  өсіп,  жетіледі.  Жекеден  жалпыға  қарай, 
керісінше, жалпыдан жекеге қарай сатылап өсіп 
отырады. Қазіргі тіліміздегі әр түрлі семалы 
көпмағыналы сөздердің мәнін сөзжасам саласында аша 
аламыз.  

Б.Қалиев пен А.Жылқыбаеваның пікірлерінше: «Көп 
мағыналылықты дұрыс шешкісі келген адам бірінші 
кезекте сөз мағыналары (негізгі, тура, ауыс) мен 
олардың мағыналық реңктерін және төлиелік 
(авторлық)  қолданыстарды  бір-бірінен  ажырата,  айыра 
білулері қажет»,- деп санайды.  Көпмағыналылық 
концепциясы лексикалық мағыналардың ұйымдасуынан 
пайда болады. Тілдік фактілердің табиғатын түсіндіруге 
талпына отырып, көпмағыналы сөздердің 
сыңарларының мағыналарының байланыстылығын 
ашуға  ұмтыламыз.  Алғашқы  мағынаның  шартты  түрде 
екінші бір затқа тәуелді екенін ұғына отырып, олардың 
арасындағы ерекшеліктерді жай-күй процестерінің 
ұғымдық,  таңбалық  жақындығын  көреміз.  Қарапайым 
ғана  бір  мысал  –  кәдімгі  мектеп  тақтасы  –  тақтайдан 
жасалған  соң,  материалдық  ерекшелігіне  сай  «тақта» 
деген  атауға  уәж  болған.  Бұл  жағдайда  алғашқы  және 
екінші мағыналы сөздер үшінші, төртінші мағыналарды 
туындатуға  негіз  болады.  Затты,  құбылысты  көргенде 
оның алғашқы затпен, құбылыспен ұқсастығы бар 
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екенін байқаймыз. Көпмағыналы сөздердің мынадай 
типтерін көрсетуімізге болады:  

1) тармақталған көпмағыналылық (радиальная 
полисемия) – барлық мағыналары ортақ мағынадан 
таралған, уәжделген сөз;  
2) тізбектелген көпмағыналылық (цепочечная 
полисемия)  –  бірінші  типтегі  секілді  ортақ  мағынадан 
тарамай, тізбектеліп уәжделетін сөз;  
3) тармақталған-тізбектелген көпмағыналылық 
(радиально-цепочечная полисемия) – көпмағыналы 
сөздердің дамуындағы дәстүрлі жағдайлардың бірі.  
Тізбектелген полисемия түсіндірмелі сөздіктерде 
1,2,3…  деген  ретпен  беріледі.  Көпмағыналы  сөздердің 
тура және жанама түрлерінің арасындағы 
айырмашылықты байқау керек. Тура 
көпмағыналылықта – екі мағынаның туыстығы алғашқы 
семантикалық  сипаттамадан  көрінеді.  Мысалы,  өну  – 
дәннің өнуі; өну – адамның өсіп-өнуі. Ал жанама 
көпмағыналылықта мағыналардың туыстығы түрлі 
мысалдар мен метафоралық, метонимиялық жолмен 
мағыналық дамуға түскен сөздер арқылы түсіндіріледі.  

Конверсиялық сөзжасамның мағыналық құрылымын сөз 
еткенде көпмағыналық пен омонимия туралы сөз қозғау 
заңды.  Конверсиялану  кезіндегі  көпмағыналылық  пен 
омонимияны зерттеу – жекеден жалпыға қарай сатылап 
дамыған  сөзді,  мағынаны,  керісінше,  жалпыдан  жекеге 
қарай  қарастыруға  мүмкіндік  береді.  Көпмағыналылық 
пен омонимия құбылысы тілдің бір бөлшегі ретінде 
дүние  жүзі  тілдерінің  бәріне  тән.  Өйткені,  тіл  –  адам 
санасының жемісі. 



 

 185 

Қазақтың алғашқы лингвистерінің бірі С.Аманжолов 
1941 жылы «Пионер» журналында жазған 
«Көпмағыналылық және бір түбірдің бірнешеге 
жарылуы»  атты  мақаласында:  «Әуелде  қай  халықтың 
болса  да  тілі  кедей  болған.  Сондықтан,  әр  сөздің  көп 
мағынасы  болатын.  Бұл  көпмағыналылықтың  қалдығы 
қай тілде болса да бар», – деп жазады.  

Жалпы адамзат баласының танымына, ой-өрісінің 
дамуына тән нәрсе – адам көзбен көріп қолмен ұстаған 
нәрсесін ұқсас белгілеріне сәйкес атайды. Бұл – 
психологиялық тілдік құбылыс. Біз зерттеп отырған тіл 
адам тілі екенін ескерсек, сөздер алғашында бір семаны 
игерген де, адам танымының кеңеюі нәтижесінде 
уәжделу, абстракциялану, ассосациялану, аналогия 
арқылы мағыналық байланысқа ие жаңа мағыналы 
сөздер туған.  Омонимия  мен көпмағыналылықтың  ара-
жігін ажыратып тұратын мынадай критерийлері бар:  

– көпмағыналылық пен омонимия екі түрлі категорияда 
жатыр;  
–  көпмағыналы  сөздер  бір  сөзжасамдық  топқа  жатады 
да, омоним сөздерде сөзжасамдық топ болмайды. 

Осындай  критерийлерімен  қоса  екеуінің  арақатынасын 
анықтайтын  бірден-бір  фактор  –  типологиялық  талдау, 
түсіндіру деп есептеледі.  
Мағыналық байланысы бар, өзек семасы айқын сөздерді 
көпмағыналы сөздерден ажыратып, олардың омоним 
сөздерден айырмашылығын байқау үшін қазақ тіліндегі 
атаулық, қимылдық мағынаға ие ой сөзіне сөзжасамдық 
талдау жасап көрейік.  

Ой ~ ой ~ ой ~ ой сөздерінің семантикалық тәсіл 
арқылы дамуы және номинативтілігі  
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Ой І атау мағынасында – адамның ойы, сондай-ақ Ой ІІ 
–  ой  жер,  сай  жер  мағыналары.  Бұл  екеуі  қазіргі  қазақ 
тілінде омоним сөз ретінде танылып жүр. Ал қимылдық 
мәндегі  Ой  ІІІ  –  бір  нәрсенің  орнын  үңірейту,  мысалы 
көзді  ой  [ҚТТС].  “Қазақ  тілінің  түсіндірме  сөздігінде” 
осындай  үш  мағынасы  берілген.  Негізінен,  омонимдік 
қатарды  (конверсиялық  парадигма)  есім-етістік  негізді 
түбірлер жасаған. Е.З.Қажыбековтің еңбегінде де ой 
сөзінің үш мағынасы берілгенмен, бір мағынасы қазіргі 
тіліміздегі мағыналарынан өзгешелеу:  

Oj І – ойын – ойнау. Көне түркі тіліндегі дериваттармен 
салыстырып қарасақ, ojna  –  ойын –  жақсы көңіл-күйде 
болу, көңіл көтеру; Е.З.Қажыбековтің пікірінше, 
мағыналық жақындықтары үзілмеген, екі гетерогенді 
омонимдердің  коннотациясына  сәйкес  келіп  тұр.  Ой  І 
есімді коррелят ojan – ояу болу, ұйқыдан тұру, өзіне өзі 
келу мағынасындағы ojan-ға дәл келіп тұр. Сонда І ojan  
– ойын – ojan – ояу болу – oj – ой, ақыл, ес бұдан ақыл, 
естің  нәтижесінде  ойлау  пайда  болады.  ІІ  ojan  <  ojіn 
ойын  <  oj  ойын  –  ойнау  мағыналарына  сәйкес  келеді. 
Бұл талдаудан «ойдың» біз білмейтін жаңа қыры 
“ойын” мағынасымен де қатысы бар екеніне көз 
жеткіздік. Сөзжасамдық мағыналарының бір-бірінен 
ажырамағанын көреміз.  

Оі ІІ бір нәрсенің орнын үңірейту мағынасы 
Э.В.Севортянның  ЭСТЯ-сында  помещать,  укладывать, 
поселять  деп  көрсетіліп,  «населенное  место»  является, 
несомненно  развитием  “долбить”  –  ложбина,  выемка 
деп берілген. Бірақ мұны Е.З.Қажыбеков есімді-етістікті 
корреляттардың өзексемасы жоғалмаған омоним деп 
қарастырып, сары ұйғыр тіліндегі жекелеген 
омонимдерге шартты түрде апарып тіркестіреді.  
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Oj ІІІ.  зат есім. Oj – ой, терең ойлау. ЭСТЯ 
материалдары  Oj  /uj  /  ot  /  on  /o  /  oj  –  ақыл,  ой,  сана 
мағынасындағы сөз  Oj / od / oz / uz / uj – ойлау, ақылға 
салу тұлғаларына ұқсас. Сонымен, Е.З. Қажыбеков 
еңбегінде  «ой»  лексемасының  үш  мағынасы  берілген. 
Ол мағыналар іштей екі есімді-етістікті мағыналарға 
жіктеліп тұр.  

Ой І. ой (ақыл, сана) – ой (ойнау) 
Ой ІІ. ой (үңірейту) – ой (ойлы жер) 
Ой ІІІ. ой (ойлау) – ой (ояну) 

Бұдан байқайтынымыз, көне түркі тіліндегі «ой» сөзінің 
қазіргі тіліміздегі «ой» сөзінен гөрі мағынасы 
ауқымдырақ.  Көне  түркі  формасындағы  «ой»  сөзіндегі 
«ойнау» мағынасы қазіргі қазақ тілі тұрғысынан 
қарастырғанда сенбестік құбылыс. Дегенмен, 
диахрондық аспектіден сөзжасамдық мағына тізбегін 
жасай отырып, семантикалық кодтың бар екенін 
көреміз.  

Көне түркі тіліндегі «ой» лексемасы мен «ойын» сөзінің 
арасындағы байланыс антонимдік сипатқа ие. Түркі 
тілінде процестің, бағыттың оң және кері қарай 
жылжуынан, бағытталуынан да ортақтық сезіледі. 
Мысалы: 

– адам ойланғанда ойдың тереңіне сүңгиді; ↓ 
–  «ойлы  жер»  мұнда  нысанның  бағыты  төмен  қарай 
жылжиды; ↓ 
– етістік «ою» мағынасында бағыттың төмен қарай 
жылжуы бар; ↓ 
–  ойын  ойнағанда  (мұнда  ойдың  тереңіне  сүңгімейді), 
керісінше, сергиді;↑ 
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Міне, антонимдік сипат осы жерден байқалады. 
Түбірлес  сөздерден  таралып,  әр  түрлі  мағына  беретін 
мұндай тұлғалар конверсиялық сөзжасам негізінде 
туынды парадигмалық шеп құрайды. Бұл сөз қазіргі 
қазақ  тілінде омоним деп танылып жүргенімен, тарихи 
тұрғыдан қарастырғанда, генетикалық-семантикалық 
кодтың жоғалмағанын көруімізге болады. Осындай 
жағдайларға  қарап  отырып,  көпмағыналы  сөздер  мен 
омонимді бір-біріне қарама-қарсы құбылыстар деп 
санаймыз.  

Сөздер  бір-бірімен  мағыналық  байланыста  да  болады. 
Демек, олардың арасында семантикалық қатынастар 
жүреді. Семантикалық қатынастың жүруінен 
сөзжасамдық процесті тануымызға болады. 
Сөзжасамдық және семантикалық процестердің ара 
қатынасы өте күрделі. Бұл процестерді бірін-бірі 
толықтырып отыратын құбылыстар деп танимыз.  

Сөздердің  түп-төркінін  анықтауда  этимологияның  ролі 
ерекше. Сөзжасамдық мағынаны зерттеушінің 
ерекшелігі өз тіліндегі мағыналарды қарай отырып, өзге 
тілдегі  сөздерді,  олардың  мағыналық  даму  сипатын  да 
қозғай кетеді. Р.А.Будагов: «туысқан тілдердің 
ұқсастығы терең заңдылықтарға сәйкес жүреді. Ал туыс 
емес тілдердегі ұқсастықтар да кездесіп жатады», – деп 
қана айтады, бірақ әрі қарай тереңдемейді. Ұқсастықты 
зерттеу  барысында    тек  қана  ұқсастықтар  ғана  емес, 
айырмашылықтар кездесіп қиындық туғызады. Тілді 
салыстырмалы-тарихи тұрғыдан тексеруде осыны 
байқауға болады. «Исключительно большая 
грамматическая близость всех тюркских языков до сих 
пор затрудняет построение их сравнительно-
исторической грамматики». Көпмағыналы сөздер біздің 
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лексикамызды толықтыра, байыта түседі, сонымен бірге 
тілге  түрлі  көптеген  ойлар  мен  сезімдерді  адамның  өн 
бойындағыдай етіп береді. О.Есперсен көпмағыналы 
сөздері жоқ тілдерді ешқандай бедерсіз, өрнексіз тіл деп 
атаған. Көпмағыналы сөздерді талқылау 50-60 жылдары 
өзге бағытқа бет бұрды. Лексикалық полисемиялар 
уақыт өткен сайын өзінің бұрынғы мағыналарының 
үстіне жаңа мағына жамайды.  

Сөздердің семантикалық қатынастарын зерттеуде бір 
сөздің  мағыналық  дамуы  бір  монографиялық  еңбектің 
тууына  негіз  болады.  Бір  сөзді  талдай  отырып,  оның 
дыбыстық  жамылғысына,  уәжделуіне,  аталу  сипатына, 
таңбамен қарым-қатынасын анықтауда, таныммен 
байланысын, адамзат баласына тән түрлі психологиялық 
ерекшеліктерге сай өзгеруіне, қарым-қатынастағы 
роліне қарай зерттеу осындай пікірдің туындауына 
септігін  тигізді.    Тілдегі  сөздер өзара  қарым-қатынаста 
болады. Бірақ ол қатынас әртүрлі жағдайда жүреді, 
сонымен бірге әрбір сөз өзіндік қасиетін, қабілетін 
жоймайды,  оның  табиғи  қасиеті  осындай.  Біздің  осы 
пікірімізге  сәйкес  ғалым Р.А.Будагов: «Если здесь  и 
обнаруживается известное противоречие, то оно 
обусловлено с родной природой языка, сложными 
связами между общим и отдельным, между отношением 
и значением в лексике. Это противоречие – движение и 
развитие языка», – деп жазды.  

Осы кезеңге дейін көпмағыналылыққа тоқталған 
авторлар дәлел ретінде бас, құлақ, жал  сөздерінің 
көпмағыналылық  тізбегін  жасап  талдайды.  К.  Аханов 
«бас» сөзінің көпмағыналылық негізінде дамыған 11 
мағынасын «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігін» 
басшылыққа ала отырып көрсетеді.  
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Бас. Зат. 1. Адам мен айуан дүниесінің көз, мұрын, ауыз, 
құлақ, ми орналасқан мүшесі. 2. Шөптің, ағаштың, түрлі 
өсімдіктердің ең жоғарғы жағы, төбесі, ұшы. 3. Таудың, 
қырдың,  мұнараның  т.б.  нәрселердің  төбесі,  биік  жері, 
ең  үсті.  4.  Өзеннің,  бұлақтың  басталған  жері,  жоғарғы 
жағы. 5. Таяқтың, т.б. сондай нәрселердің жуандау, 
жұмырлау  жағы.  6.  Балтаның,  пышақтың,  шоттың  т.б. 
саймандардың жүзі бар жағы. 7. Бір нәрсенің айналасы, 
қасы. 8. Кісінің жеке-дара өзі, адам. 9. Сан мөлшерімен 
есептегендегі дана. 10. Атқаратын қызметі жағынан 
жоғары, басқару ісін жүргізуші. 11. Негізгі, ең үлкен. 

«Бас»  сөзінің  мағыналық  дамуы  тек  атаулық  деңгейде 
ғана көрініп отыр. Сөздің көпмағыналылығы 
компонентті талдау нәтижесінде ашылады. Мысалы 
«бас»  тұлғасы  бір  сөздік  ұяда  тұрып,  дара  күйінде  бір 
сұраққа  жауап  береді.  Көпмағыналы  сөздердің  бәріне 
ортақ мағынасын табу үшін жалпыдан жекеге қарай 
сатылап зерттеуіміз керек. Яғни сөз мағыналарын 
ретроспективті әдіс арқылы зерделеу қажет. Ғалым 
А.Б.Салқынбай  жалпы  мағынадан  жеке  лексемаға  өту 
үшін мынадай факторлардың ролін көрсетеді: 

1. Сыртқы факторлар: адам танымында жаңадан 
танылған затқа атау беруде ұқсас, бір-біріне жақын 
келетін зат атауларын пайдалану реті; уақыт ішінде 
танымның даму сипаты; 

2. Ішкі тілдік факторлар: жақын, шектес, ұқсас 
ұғымдардың аталуы көпмағыналылықтың негізінде іске 
асады;  көпмағыналылық  бірте-бірте  жеке  номинативті 
мағынаның тууына себеп болады. Тілдегі сөздер 
номинативтік атаулардың тууына көпмағыналылық 
негізінде конверсияланған сөздер мүмкіндік береді. 



 

 191 

Сөздік қорымыздағы бір сөздік ұяны иеленген 
лексемалардың  бір  мағыналық  қыры  арқылы  дамыған 
сөздерге көпмағыналылық тән. Бұл мәселенің қазақ тіл 
білімінде  әлі  де  толық  шешімін  таппағанын  ғалымдар 
ескертеді. Қазақ тіліндегі көпмағыналы сөздің біреуі 
«аяқ»  сөзі.  «Аяқ»  сөзінде,  біздіңше,  ажырау,  айырылу  
мағыналары бар. Себебі адамның дене мүшесі бүтін боп 
келеді де екіге жарылып, ажырайды, айырылады. Қазақ 
тілінің түсіндірме сөздігінде бұл сөздің мынадай 
мағыналары беріледі: 

Аяқ. 1. Адамның, жан-жануардың жүру, тұру  қызметін 
атқаратын  дене  мүшесі.  2.  Ауыс.  Аяқ  киім.  3.  Стол, 
орындық кереует тәрізді заттарды жерге тигізбей  
тұратын тіреу. 4. Бір нәрсенің төменгі жағы. 

«Қазақ  тілінің  түсіндірме  сөздігінде»  небәрі  төрт  (4) 
мағынасы берілген. Біздің тілімізде «бас», «аяқ» сөздері 
мағыналық жақтан жақсы дамыған сөздерге жатады. 
Сөздікте  берілген  мағыналарынан  өзге   соңы  сөзінің 
жұмыстың  аяғы,  жиналыстың  аяғы,  ауыспалы  мәнде 
жұмсалатын аптаның аяғы, жыл аяғы, биік заттың аяқ 
жағы т.б. мағыналары бар. 

«Аяқ» сөзінің  мағыналық дамуына сыртқы 
факторлармен қатар ішкі факторлар да әсер еткен. 
Жоғарыда «аяқ» сөзін айырылу, ажырау мағыналарынан 
тараттық  «Ай+ақ»  –  ай-ырылу,  й~д  сәйкестігі  арқылы 
ад+ырылу,  д  ~  ж  сәйкестігі  арқылы  аж+ырау,  ж  ~  т 
сәйкестігі арқылы аяқтың қозғалысы ат+тау пайда 
болса,  екіге  жарылудан  т  ~  с  сәйкестігі  арқылы  ас+у, 
ату, асу, ашу сөздерінің де мағыналық дамуын осы 
қалыпқа салып талдауымызға болады.  
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Көпмағыналылық негізінде туындаған атаулық 
мағынаның  өзіне  тән  осындай  ерекшеліктері бар.  Олар 
тек семантикалық тәсіл арқылы ғана емес, ғасырлар 
қойнауында дыбыстық өзгерістерге ұшырап барып 
мағыналық дамуға түседі. В.В.Виноградов өзінің 
зерттеу мақаласында көпмағыналы сөздерді 
туыстықтан, жақындықтан ажырағаннан кейін, 
сөзжасам процесі тоқтаған соң пайда болады деп 
пайымдаған еді. Ағылшын ғалымы Дж. Лайонз 
көпмағыналы сөздерді сөзжасамның нысанында 
қарастыруды ұсынады. Көпмағыналы сөздерде 
мағынаның жақындығы байқалғанмен, ол мағыналар 
бір-біріне тең емес. Бұл макросеманың микросемаларға 
жіктелуі  деп  есептеледі.  Ал  макросема  мен  микросема 
бір-біріне  тең  емес  екендігі  осыдан  байқалады.  Сөздер 
мағыналық дамуға түскен уақытта түрлі мағыналық 
ерекшеліктерді басынан кешіріп, кіші семаларға 
ажырайды. Демек, алғашқы архисема негізінде 
қалыптасқан, ортақ семасы сақталған, осының негізінде 
айырушы  сема,  өзек  сема,    арнайы  сема,  ерекше  сема 
бөлініп шығады. Олардың бәрі бір сөз арқылы 
тарағанымен аттары әрқилы, сол себепті де мағыналары 
да біркелкі бола алмайды. 

Сөзжасам мен көпмағыналылық арасындағы аналогия а) 
жүйелілік  пен  жүйесіздік;  ә)  өнімділік  пен  өнімсіздік 
сияқты категориялардан байқалады. Тура 
көпмағыналылық арқылы жасалған туынды сөздер 
жүйелілік категориясымен жасалса, метафоралық, 
метонимиялық жолмен жасалған туынды атаулар 
ауыспалы мағынада келіп «жүйесіздік» категориясы 
арқылы  пайда  болған  деп  тіл  білімінде  түсіндіріледі. 
Жүйелі көпмағыналылықтың көптеген типтері сөз 
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жасауда өнімділік танытады. Қазіргі синхронды жүйелі 
модельмен жасалған туынды сөздер кейінірек 
диахронды аспектіден қаралады.  

Көпмағыналы  сөздердің  мағыналық  құрылымын  былай 
бөліп  қарауымызға  болады:  а)  негізгі  мағынасы  (кең 
таралған,  қолданыстағы  мағынасы),  ә)  өзге  мағынасы 
(кең таралмаған, негізгі мағынадан кейінгі), 
эмоционалды-экспрессивті мағынасы. Сөздің 
мағыналық құрылымы тарихи тұрғыдан өзгермелі және 
даму үстінде. Лексеманың тарихи даму процесінде 
сөздің мағыналық құрылымының күрделілігін 
мағыналардың қайсысының алғашқы, қайсысының 
туынды  мағына  екенін,  әсіресе,  бір  түбірлі  сөздерден 
айқындау қиынға соғады. Сөздіктегі бірінші тұрған 
мағынаны негізгі, қалғандарын туынды деп тануымызға 
бола ма деген сұрақ туындайды. Бұған біздің берер 
бірден бір жауабымыз: сөздікте берілген бірінші 
мағынасы барлық уақытта бірінші орынға шыға 
бермейді. Олардың мағынасы тек лингво-семантикалық 
терең талдаудың негізінде ғана ашыла алады.  

Сөздер өз мағыналарын неге, қалай өзгертеді деген 
сұраққа  біз барлық  уақытта жаңа  сөздер олармен  бірге 
жаңа  мағыналар  туындайды  деп  жауап  береміз  Жаңа 
ұғым  пайда  болғанда  ол  өзіне  жаңа  сөз  іздейді.  Бұған 
қоса адамның ойлау деңгейін қосыңыз. Мағынаны 
зерттеудің  жолдары  түрлі-түрлі.  Этимологиялық  және 
семасиологиялық зерттеулер жолы екі түрлі 
болғанымен олар бір-бірін толықтырып отыратын 
категориялар. Мысалы, сөздің этимологиясын табу үшін 
оның мағыналарын зерттеуге тура келеді. 
Семасиологияны  зерттеуге  моносемия  мен  полисемия, 
полисемия мен омонимияның байланысы көмекке 
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келеді.  Семасиологиялық  категорияларды  зерттеуімізге 
тілде барлық лексикалармен жұмыс істеу қажеттігі 
туады 

Сөз  мағыналарын  зерттеуде  синхрония  мен  диахрония 
қажет-ақ. Сөздің синхронды мағыналары диахронды 
мағынаның негізінде жасалады. Сонымен қатар 
синхронды  мағыналар  диахронды  мағыналарды  жоққа 
шығарады.  Осының  негізінде  тіл  дамуындағы  қарама-
қайшылықтар көрінеді. Бірақ тілдегі мұндай қарама-
қайшылықтар да белгілі бір заңдылыққа сүйеніп 
жасалады.  Бәрібір  онда  диахронды  мағынаның  бір  ізі 
қалады. Мысалы, сарай - үлкен, кең сарай – диахронды 
мағынасы; сарай – ет-мет, қоқым-соқым тұратын сарай. 
Екеуіне диахронды ортақ мағына белгілі бір үй, орын, 
мекен-жай мағынасы қалған.    

Жалпы тілдегі көпмағыналылық пен омонимия 
құбылысының арақатынасын, сыр-сипатын 
қарастырғандар М.Задорожный, П.А.Соболев, 
У.Вейнрейх  екі  құбылысты  салыстыра  тұрып,  олардың 
арасындағы принциптерін, амал-тәсілдерін санамалап 
көрсетеді.  М.И.Задорожный  көпмағыналы  сөздер  мен 
омонимдердің нақты тілдік үш критерийін тізіп береді: 

– сөздердің генетикалық байланысын іздейтін 
этимологиялық амал; 
– таңбалаушының лексика-семантикалық байланысы 
мен тұлғалық және сөзжасамдық модельдерге 
негізделген тұлғалық амал; 
– таңбаланушының өзара қатынасын білдіретін 
семантикалық амал. Орыс ғалымы көрсетіп кеткен осы 
үш амал екі құбылыстың  ара-жігін ашып беруге 
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септігін тигізеді. Автор көптен бері этимологиялық 
амалдың тілшілердің қолдамай жүргендігін айтады.  

Тұлғалық амалды тілді құрылымдық жағынан 
қарастырғанда көмекке келетін құбылыс ретінде 
танимыз. Бұл амалмен 3, 4, 5 буынды туынды сөздердің 
мағыналық дамуын байқауымызға болады. Тұлғалық 
амалдың қазақ тіліндегі сипаты мынадай: 
Көрсеткіш 1. Өнімнің мөлшері. 2. Жұмыстың нәтижесі. 
3. Тех. Мөлшер дәрежесін білдіретін құрал. 

Жылпылдақ 1. Жылп-жылп еткен, жылпылдап тұрған. 2. 
Біреудің асты-үстіне түсетін епті, қошеметшіл, жылпың 
адам.  Тұлғалық  амалда  екі  сөздің  де  түбірі  көптеген 
сөздерге негіз болып және ол сөздер жеке дара тұрғанда 
көпмағыналылықты негіздейді. Көп буынды сөздер 
конверсияға аз ұшырайды. Сонымен бірге, 
семантикалық амал таңбаның өзара мағыналық 
байланысын айқындайды. Көпмағыналы сөздер өзара 
мағыналық  байланыста  болып,  сол  байланыс  арқылы 
жаңа туынды мағыналарға әсер етеді.  

Қазақ ғалымдары көпмағыналы сөздер мен омоним 
сөздердің  арасындағы  айырмашылықты  көрсету  үшін 
ана тілі табиғатына сүйенеді. Көпмағыналы сөздер мен 
омонимдер  мағыналарының  көп  болуы  жағынан  ұқсас 
келеді. Бірақ бұлар бір-бірінен ажыратылады. Олардың 
арасындағы айырмашылық көпмағыналы сөздерде 
мағыналық байланыс бар да, омоним сөздерде 
мағыналық байланыстың болмауында. Қазіргі қазақ 
тілінде жиі қолданылатын бір буынды түбірлер туынды 
түбірлерге қарағанда сан мөлшері жағынан әлдеқайда аз 
болса да, сөздің лексика-семантикалық қолданылуы 
жағынан алуан түрлі қызметке ие болады. Мұндай 
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сөздерді М.Белбаева омоним сөздер деп көрсетеді. 
Мысалы: 

Без зат. Адамдар және жануарлар организмінде арнаулы 
заттар – секреттер бөліп шығаратын орган. 
Без.   Ет. Қашу, зыту. 
Бос.   Сын. Ішінде ештеңе жоқ, құр түрған. 
Бос.   Сын . Ақысыз, пұлсыз, тегін. 
Бір. Сан. Есептік санның алғашқысы. 
Бір. Сын. Пара-пар, тең, бірдей. 
Бір. Үст. Аралас-құралас, бірге. 
Бүр.  Зат. Өсімдіктер мен ағаш бұтақтарының жапырақ 
түйіні. 
Бүр. Ет. Шеңгелдеп бас салып, тырп еткізбеу. 

Дәм.  Зат.  Түрлі  тағамдардың  әсерінен  ауыз  қуысында 
пайда болатын сезім. 

ІІ.   Дәм. Зат. Ас, тағам, тамақ. 
І.   Ден.     Зат. Адамның он екі мүшесі, тән. 
ІІ.   Ден.     Сын. Басым көпшілігі, жартысынан көбі. 
ІІІ.    Ден.      Ден  қойды,  көңіл  қойды,  ықылас  салды 
[М.Белбаева. Қазақ тілінің омомнимдер сөздігі. А., 
1988]. 

Ғалым М. Белбаева бұл сөздерді омонимдік қатарларға 
енгізеді. Бірақ олардың арасындағы мағыналық 
байланыстың бар екендігіне назар аудармайды. 
Сөздіктің алдында жалпы омонимдерге сипаттама беріп 
өтеді. Көпмағыналылық пен омонимияның 
арақатынасына да тоқталады: мәселен «ауаны ішке 
тартып,  сыртқа  шығарып  тұратын  дене  мүшесі  деген 
мағынадағы    өкпе  сөзі  мен  реніш,  наз  мағынасындағы 
өкпе сөзінің омонимдес екендігі ешбір күмән 
тудырмайды. Басы ашық-айқын омонимдес сөздер 
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болғандықтан, бұлар полисемиялы сөздерден оңай 
ажыратылады» – дейді. Біздіңше, өкпе~өкпе сөздерінің 
«ешқандай күмән тудырмауы» мүмкін емес. Мұнда 
ғалым М.Белбаева өкпе сөзінің бір ғана мағыналық 
қыры жағынан қарастырып тұр. Ал өкпенің 
былқылдақтығы не болмаса, оның көкіректе 
орналасуына байланысты көкірегіне түйіп – өкпелеп 
қалу мүмкіндігі ескерілмеген. Лексиколог Ә.Болғанбаев 
көпмағыналы  сөздер  мен  омонимдердің  арақатынасын 
былай анықтайды: «Сөз семантикалық жақтан дами 
келе  мағыналық  шеңберін  сонша  кеңейтіп,  әрі  мағына 
бір-бірінен  өзара  алшақтай  бастайды.  Бара-бара  ондай 
мағыналардың бір негізден шыққандығы ұмытылып, 
тұлғасы бірдей бірақ мағынасы үйлеспейтін омоним 
сөздер сияқты дербес өмір сүре береді».  Омоним 
сөздердің арасындағы үйлесімділіктің бар екенін 
ескерткен.  

Қазіргі  тілімізде  омоним  сөздер  деп  танылып  жүрген 
сөздердің  дербестігі  ежелгі  құбылыс  емес,  сөздер  мен 
морфологиялық формалардың тарихи дамуының жемісі.  

Байырғы түбірлердің бір буынды болып келгені белгілі. 
Бір буынды түбір сөз мағыналық жақтан дамыған. Көне 
бір буынды сөздер түркі тілдерінің қайсысын алып 
қарасақ та бәрінде сақталған. Бүкіл тілдердің сөздік 
қорын бір буынды түбірлер қалайды. Біздің пікірімізше, 
бір буынды сөздер түркі тілдес халықтарға ортақ 
Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінен бұрын болған.  

Біздің мұндай пікіріміздің негізі И.А.Батманов, 
Ғ.Айдаров еңбектерінде жатыр. М.Томанов «екі буынды 
түбірлердің қалыптасуы, түбірдің, буын санының 
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ұлғаюы  өте  ертеде  Орхон-Енисей  жазбалары  дәуіріне 
дейін әбден орныққанын» айтады. 

Сөзің  көпмағыналылығы  –  семасиологияның  үлкен  бір 
проблемасы. Полисемиялы сөзді ойлау жүйеміздің 
ерекшелігімен түсіндіруге болады. Сөз жалпының және 
жекенің бірлігінен тұрады. Оның мағынасы түрлі 
белгілердің жиынтығынана құралады. Түрлі белгілер 
біздің санамызда жинақталып, оларға ортақ сема – 
негізгі  мағына  болып  қалуы  мүмкін  немесе  қызметіне, 
түр-түсіне,  сапасына,  байланысты  түрліше  сипатталуы 
мүмкін. Осылай десек те, бұл екеуінің өзіне тән 
айырмашылықтары жетерлік. Біріншіден, бір 
құбылыстың немесе заттың өзіндік белгілері бір нүктеге 
бірден  жинақталып,  ассосацияланып  мағына  құрайды. 
Екіншіден, бірден жинақталмай, бірінен соң бірі 
сатылап  келуі  мүмкін.  Жинақтау,  жалпылау  принципі 
біздің тіліміздің, ойлау жүйеміздің ерекшеліктерімен 
айрықшаланады. Полисемия – адам танымының жемісі. 
Полисемияны зерттеу үлкен ғылыми және практикалық 
қызығушылықты  тудырады.  Сөздің  бір  мағынасының 
негізінде тілдің түрлі даму процесі жатыр.  

Тапсырмалар: 
 
1. Сөзжасам мен атау (аталым) теориясының 
арақатынасы. 
2. Атау туралы жалпы тіл білімінде қалыптасқан 
пікірлер. 
3. Қазақ тіл біліміндегі атау (аталым) теориясы туралы 
жаңа, тың пікірлер. 
4. Атаулардың жасалуындағы семантикалық тәсілдің 
ерекше сипаты. 
5. Аталымның жасалу сақинасы. 
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Тест сұрақтары: 
 
1. Төмендегі синоним сөздердің доминант (тірек)  сөзін 
көрсет 
А) ауқат                                             В) дәм 
С) тағам                                             D) ас 
 
2. «Айдын  шалқар көл» сөз тіркесі  қандай тәсілмен 
жасалған? 
А) плеонастикалық                            В) кірігу 
С) парафраза                                      D) қосарлану 
 
3.  Шикі  өкпе,  бала,  нәресте  деген  синонимдер  қандай 
тәсілмен жасалған? 
А) фразалық                                       В) еркін 
С) ононимдік                                     D) шектеулі 
 
4. Аданас, аталас, ағайын синонимдеріндегі аданас 
қандай сөз? 
А) диалект                                         В) жарыспалы 
С) күрделі                                          D) термин 
 
5.  Жемқор,  парақор  синонимдері  қандай  тәсіл  арқылы 
пайда болған? 
А) метафора                                       В) сөзжасам 
С) метонимия                                    D) қысқарту 
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6.  Орыс  тілінен  енген  сөз  арқылы  жасалған  омонимді 
көрсет: 
А) Жәшік – яшик (зат есім)      
В) ай (зат ес.) – ай (зат ес.) 
С) болыс (ет. – молыс (зат ес.))            
D) сен (ет.) – сен (жік. ес.) 
 
7. Астына мініп аң атты, Қолына алды болатты 
(Жамбыл) деген өлең жолдарында метафора қандай 
қолданыста? 
А) индивидуалды                              В) жалпы 
С) тілдік                                             D) ұғымдық 
 
8.  Объект,  диалект,  екпін,  үстеу,  дирижер  т.б.  сөздер 
қандай сөздер қатарына жатады? 
А) бейнелі                                          В) қарапайым 
С) терминдік                                      D) диалект 
 
9. Сөздерді бір-бірінен ажыратып танудағы негізгі 
мағына қандай мағына? 
А) грамматикалық                               В) лексикалық  
С) стилистикалық                                D) синтаксистік 
 
10. Синонимдік, омонимдік, антонимдік мағыналар 
қалай дамиды? 
А) сөздің ішкі мағынасының дамуымен байланысты 
В) мағынаның тарылуымен байланысты 
С) сөздің сыртқы әсерден өзгеруімен байланысты 
D) сөздің ауыспалы мағынасының өзгеруімен 
байланысты 
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11.  Жас  адам,  жас  бала,  жас  ағаш  тіркестері  кандай 
мағынада қолданылып тұр? 
А) фразеологиялық байлаулы 
В) еркін 
С) Синтаксистік шартты 
D) туынды 
 
12. «Жәрмеңке жастық уақыт өтті» деген 
сөйлемде «жәрмеңке» кандай мағынада колданылған? 
А) базар                                        В) қуаныш, шаттык  
С) кызық, думан                              D) көніл-күй 
 
13. Тамаша, шіркін, ойбай, ғажап сөздері кандай мағына 
береді? 
А) бейнелі                                 В) поэтикалық 
С) бейтарап                                     D) терминдік 
 
14. Поэтикалық мағына дегеніміз не? 
А) бейнелі мағына                 В) ауыс мағына 
С) көтеріңкі стильдік мағына       D) қарапайым мағына 
 
15.  Лексикалық  мағынасы  жоқ  сөзді  анықта:  Оқу  үшін 
барған еді. 
А) оқу                                         В) барған 
С) үшін                                         D) еді  
 
16. Көмекші етістіктерде, шылауларда кандай мағына 
болады? 
А) грамматикалы  қ       В) лексика-грамматикалық 
С) лексикалық          D) лексика-семантикалық 
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17.  С.К.  Огден  мен  И.А.  Ричардстың  семантикалық 
үшбұрышына тән емес атауды көрсет: 
А) ой, сана, үғым (мағына)          В) таңба (сөз) 
С) зат                                                  D) дыбыс 
 
18. Болмыстағы заттар мен құбылыстардың сезім   
мүшелері  мен  түйсік  арқылы  санада  бейнеленуін  не 
деп атаймыз? 
А) Ұғым                                      В) зат 
С) мағына                                       D) таңба 
 
19. Дыбыс пен  мағына арасындағы тілдің дыбыстық 
бейнелеуіштің байланысын зерттейтін ғылым қалай 
аталады? 
А) фоностилистика                    В) фонема 
С) фоносемантика                              D) полисемия  
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Түркі тілдеріндегі туынды сөздердің уәжделуіндегі 
танымдық сипат 

 
Ұлттық  менталитет  туралы  Европада  ғасырдан  астам 
айтылып келеді. Әлеуметтанушылар, 
мәдениеттанушылар, философтар ментальдық 
ерекшеліктер жайлы соңғы кезде көп жазып жүр. 
Еңбектерді  қарап  отырсақ,  1960  жылдардан  бері  қарай 
лингвистер  де  осы  тақырыптағы  біршама  зерттеулерін 
ұсыныпты. Вильгельм фон Гумбольдт теориялық 
тұғыры мықты монографияны жарыққа шығарса, 
А.А.Потебня тілдің символикалық формаларын, ал 
Бодуэн де Куртене тілдің бейнелілік сипатын тілші, 
оқырман  қауымға  ұсынды.  Бұл  еңбектерден  ұғымның, 
индивидтің рухани-символикалық байланыстарының 
тілде  көрініс  табуын  байқауға  болады.  Вильгельм  фон 
Гумбольдт  ұлттың  өзіне  тән,  іштей  дамитын  рухы  бар 
деп есептейді. Осы рухтың қасиетін, сипатын, 
ерекшелігін шығарып, сақтаушы, ұрпаққа 
жалғастырушы күш тілден ғана табылады. Бұл 
ғалымның    тілді  адамның  ойы  мен  санасы,  мәдениеті 
және  рухани  өмірімен  тығыз  байланыста  қарайтын  тіл 
философиясына сай философиялық-лингвистикалық 
бағдарламасының негізін құрайды. Орыс ғалымы 
В.В.Колесов: «Историки восточной культуры, 
филологи, философы говорят, что менталитет – наивная 
картина мира, которая стремится к целостности, а не к 
полноте (как научная картина) она прагматична, 
эстетически оформлена и действует в модальности 
желания  (мечта).  Менталитет,  в  конечном  счете,  это 
“система  смысловых  или  семантических  полей»,  -  деп 
жазды. Орыс ғалымының шығыс мәдениетіне 
жүгінуінің себебі, шығыс адамдары – көшпелі 
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мәдениетті құрған, сол мәдениеттің, болмыстың, 
танымның нәтижесінде мағынаға негізделген тілдің 
иесі. Бұл орыс тілінде таным категориясының 
солғындығын  көрсетпейді,  бірақ  шығыс  (түркі,  қазақ) 
халқының таным-түсінігі тереңде жатқанын 
пайымдағаны болса керек.  

Қазақ ғалымдарының ішінен ұлттық танымның сөз 
тудырудағы қызметі, төл мәдениеттің сөзбен 
байланысы, ондағы концептінің  рөлі туралы жазылған 
еңбектер  бар.  Тек  қана  тіл  білімінде  ғана  емес,  өзге 
ғылым  саласындағылар  да  сөз  бен  таным  арасындағы 
арақатынасты пайымдауға барған. Т.Жанұзақов, 
Ә.Болғанбаев, М.Оразов, Б.Қалиев, К.Хұсайын, 
Ә.Ахметов, Р.Шойбеков, А.Айғабылов, Ж.Манкеева, 
А.Салқынбай, Ғ.Есім, Е.Абақан сынды тілші 
ғалымдармен қоса философтардың еңбектерінде жүйелі 
түрде қарастырылды. К.Хұсайын ұлттық танымның сөз 
тудырудағы қызметін еліктеуіш сөздермен 
байланыстырады. Соның нәтижесінде тілдік 
фактілердің дыбыстық тек-тамырын анықтап, қазіргі 
тіліміздегі сөздердің дыбыстық, семантикалық 
ерекшеліктеріне фоносемантикалық құбылыстың 
тигізер әсерін айқындайды. Осы мақсатта қазақ тілі 
материалы негізінде, сонымен бірге керек жағдайда 
түркі тілдері материалдары бойынша бір және екі 
буынды түбір негіздер деңгейінде фоносемантика 
мәселесі зерттелді. Ә.Ахметов «Түркі тілдеріндегі табу 
мен эвфемизмдер» атты еңбегінде танымның сөз тудыра 
алу  мүмкіндігін,  ең  бірінші,  таңбалық  сипатын,  сосын 
тілдік: фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік, 
фразеологиялық, эвфемизм, дисфемизм тұрғысынан 
қарастырып,  ұлтымыздың  таным-түсінігін  сөз  арқылы 



 

 205 

жеткізеді. Бұл еңбекте біздің ұлттық ерекшелігіміз, төл 
қасиетіміз табу мен эвфемизм тұрғысынан анық 
көрсетіледі. Күрделі атаулардың жасалу жолындағы 
ұлттық келбет сөз арқылы Б.Қалиев, Б.Қасым, 
Ж.Манкеевалардың  еңбектерінен  байқалады.  Б.Қалиев 
өсімдік атауларының пайда болуы, жасалуы, мағыналық 
дамуы  жайлы  сөз  етсе,  Б.Қасым  күрделі  атаулардың 
жасалуындағы таңба мен ұғым, сөз арасындағы 
байланыстарды семасиологиялық, ономасиологиялық 
сипатта  қарастырады.  Ж.Манкеева  қазақ  тілінің  заттық 
мәдениет лексикасының тарихи қабаттарын анықтап, 
олардың тарихи-лексикологиялық, этнолингвистикалық 
құрылымын көрсетеді.  Ақын-жыраулар поэзиясындағы 
сөздердің таныммен тығыз байланыста екенін 
зерделейді. Бұл тұрғыдан алғанда ғалым кез келген 
нәрсеге емес, тұрмыста жиі қолданылатын етене жақын 
нәрселер, құбылыстар ұқсастырылады да, адам 
санасында ассоциациялық бейне туады. Сол мақсат  
үшін құс, өсімдік, мал т.б. атауларымен параллель 
жасалатындығын айтады. Халықтың қоғамдық өмірінің 
ең алғашқы белгілерінің бірі ретінде пайда болып, 
дамып келе жатқан, ұлтымыздың ғасырлар бойы 
жинақтаған  эмпирикалық  бай  тәжірибесінен  нәр  алып 
қалыптасқан, сан-түрлі атаулар халықтың жадында 
сақталып,  сұрыпталып  дамып,  көбі  соңғы  кезге  дейін 
жетіп,  бүгінгі  күннің  кәдесіне  жарап  жүр.  Ол  сөздер 
біздің  сан  ғасырлық  тарихымыздан  ақпарат  беріп  қана 
қоймайды, олар - тілдік шығармашылықтың тірі 
қазынасы.  

Ұлттың бүкіл тіршілігі, ғұмыры, жүріп өткен жолы 
тілде көрініс табады. Ұлттық болмысты танудың басты 
бірлігі – концепт.  Қазақ ғылымында  концепт  ұғымы 
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бүгінгі  күнге  дейін  көп  зерттелді  деп  айта  алмаймыз. 
Е.Абақанның «Тілдің мәдени философиясы» 
монографиясында ұсынылған «абстрактылық-
символдық концепт» түсінігі сипаттамалы 
грамматикадағы концепт ұғымынан немесе 
лексикологиядағы таза ұғымды зерттеуге арналған 
«концептологиядан» өзінің зерттеу мақсатымен, жалпы 
алынған нәтижелерді пайымдауымен ерекшеленеді. 
Мұндағы  негізгі  ерекшелік  дәстүрлі  лингвистикадағы 
грамматика аясында қолданылатын семантикалық 
тәсілге байланысты. «Абстрактылық-символдық 
концепт» термині көптеген тілдік зерттеулерде 
бұрыннан бері қолданылып жүрсе де, сөздің мағынасын, 
таңбаның мағыналық мазмұнын белгілеуде ерекше 
қолайлы  болып  отыр»,-  деп  автордың  өзі  айтып  өтеді. 
Монографиядағы автордың негізгі ойы – жазу мен 
ондағы таңбалар арасындағы сабақтастық. Осы 
сабақтастықты өзі ұсынып отырған термин аясында 
қарастырып, анықтауға болатындығын тілге тиек етеді. 
Абстрактылық концептердің өте көне замандарда пайда 
болып,  қазіргі  евразиялық  тілдердің  ажырамай  тұрған 
кезінде  белсенді  рөл  атқарғандығын  автор  «шеңбердің 
евразиялық түбірден көрінуі» арқылы көрсетеді. 
Мұндағы автордың негізгі идеясы дөңгелектік, бүтіндік, 
толықтық, аяқталғандық, яғни бір сөзбен айтқанда 
айналасы «рухпен  қоршалғандық» мағынасымен сәйкес 
келеді. Автордың еңбектегі басты идеясы бүкіл 
тілдердің  түп-төркіні  бір  деген  ойға  негізделеді.  Бұл 
ойды зерттеуші түркі, санскрит, латын, славян 
тілдерінің деректерімен дәйектейді.  
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Танымдық жүйедегі тілдік таңбаның мәні сөздің 
мазмұндық жағын тереңдетеді. Қарым-қатынас 
актісінде әлемдік бейнені таңбалайтын ұғым-түсініктер 
сөз болып танылады. Мұндағы біз айтып отырған 
қарым-қатынас актісі   табиғи болмыс пен адам 
арасындағы байланыс деп түсінген жөн. Сонымен қатар 
ұғым-түсініктермен алмасушы екі субъект, яғни 
адамдар қоршаған әлемді ұғынып, оған атау береді. 
Қоршаған әлемдегі заттар тілдік таңба арқылы 
таңбаланып,  оны  қарым-қатынас  актісін  іске  асырушы 
екі  субъект  пайдаланады.  Сондықтан,  сөз –  шындық 
болмысты бейнелейтін, ойды сыртқа шығарудың 
құралы. Сөз    заттар  мен құбылыстардың, идеялардың, 
таңбалардың динамикалық қозғалыстағы семиотикалық 
байланысы.  

Қазіргі тілдік таңбалар тарихи тұрғыдан алғанда 
шындық болмыстан анағұрлым алыс. Себебі 
адамдардың алғашқы қабылдауы шынайы қабылдау да, 
осы  арқылы  жасалған  сөз  –  шындықтың  көрінісі.  Ал 
қазіргі тіліміз түрлі дыбыстық өзгерістерге ұшырап, 
шындық болмыстан алыстаған, бірақ ажырамаған. 
Сөйтіп  адамдардың  мына  өмірді  қабылдауы  –  жарқын 
образдылыққа, жарқын образдылық нысанның идеясына 
алып келіп, белгілі бір таңбаға ауысты. Осыдан соң, біз 
сөзді гносеологиялық аспектіден – таным құралы 
ретінде қарастырамыз. Гносеологиялық аспектіден 
қарағанда,  сөз  –  таңба  мен  оның  мағынасы,  сонымен 
қатар  мазмұндық  жиынтығы,  ал  нысан  –  зат  пен  оның 
мазмұны мен мәні.  

Сондай-ақ сөзді бүтіннің бөлшегі ретінде 
қарастырамыз. Мысалы, адам санасында, миында 
қаншама  процестер  жүріп  жатыр.  Сол  процестер  тілді 
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құраса, сөз – бүтіннің бір бөлшегі. Өте қарапайым, бірақ 
концептілік мәнге ие көк сөзін алып қарастырайық. 
Біздің тілімізде көк сөзінің түр-түс сипатына 
байланысты мағынасы да, мифтік мағынасы да, 
сонымен бірге атаулық (аспан атауы мәнінде) 
мағыналарының  барлығы  ғалымдар  зерттеуінде  талай 
айтылып  жүр.  Сондықтан  біз  мұның  сөздік  талдауына 
тоқталмастан,  тек  бүтіннің  бөлшегі  ретіндегі  мына  бір 
мағынасына тоқталамыз. Мысалы, аспан денесінің түрлі 
қым-қиғаш ерекшеліктеріне, ондағы түрлі 
планеталардың орналасқанына қарамастан, сондай-ақ 
аспанның географиялық, химиялық құрамына 
қарамастан, тек түр-түсі қасиетін ғана алып, жай көк деп 
атауымыздың  өзі  бүтіннің  бір  бөлшегін  ғана  қолданып 
жүргенімізге дәлел бола алады. 

Адам мен зат арасындағы байланыс метафизикада 
қарастырылады. Метафизика мифтік кезеңдегі шындық 
болмысқа негізделген. Адам мен зат арасындағы 
байланыс  –  төрткүл дүниедегі мәңгілік жол. Міне, осы 
өлшем, осы жол – концепт деп аталады. Концептке 
қарапайым анықтама бергенде зат пен ол туралы ойдың, 
сонымен бірге қарама-қайшылықтың бірлігі деп 
қараймыз [103, 29 б.]. Концепт – ұғымның негізі, өзегі, 
көзделген  пішіннің  мәні,  потенциалды  мәндердің  бір 
ғана негізгі нүктесі. Терминнің өзін қарастырып 
отырсақ, екі түрлі мағына береді екен: conceptus   ұғым, 
conceptum – дән, ұрық: алғашқы дәннен ұғымның пайда 
болуы.  Алғашқы  мән  кейін  алғашқы  бейнеге  айналып, 
одан тілдік таңба пайда болады. Қалай дегенмен, 
латынның екі сөзінің жаны, бастауы бір. Сөздің 
осындай ерекшеліктерінің бастауын концепт 
қарастырады. Ал концепт – когнитивті лингвистиканың 
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қарастыратын бірлігі, ол тілдік формаларды ұлттық 
аспектіде зерттеуді ұсынады. Сонымен бірге концепт  – 
ментальді генотип. Ол  – ұлтқа ортақ архетип, алғашқы 
бейне, алғашқы ұғым, түсінік және т.б. өзінің өн бойына 
жинақтайды. Сананың концептуальды өрісі адаммен 
бірге  пайда  болған  және  адам  жаратқан  дүниелермен 
тікелей байланысты.  

Тіл деңгейлері құрылымдық, семантикалық, 
стилистикалық  жақтан  әбден  (қазіргі  тіл  тұрғысынан 
алғанда «әбден» деген ұғымды шартты түрде қолданып 
отырмыз) толықты. Бір буынды сөздер мағыналық 
жақтан дамып, түрлі мән үстеді.  

Концепт – бәрінің бастауы, логостың ядросы, негіз, 
ойдың мәңгілік құндылық ретінде берілген архетипі. 
Концепт ұғымына анықтама бере отырып, логиктер 
оның үш түрін атайды: 

– жекелеген ұғымды белгілейді: белгілі жағдайға, 
құбылысқа дара, нақты мән үстейді, бейнелік пішіндегі 
нақты, актуальды мағынаны береді; 
– жоғарғы саналы типтік ұғым - өзінің көлемі жағынан 
себепті байланысқа негізделген уәж. Бұл тек 
байымдаудан шығып, объективті байланыстар мен 
қарым-қатынасты бейнелейді; 
– негізгі шешуші ұғым – объективті және нақты 
белгілердің  негізіне  сүйенбей-ақ,  заттың,  құбылыстың 
жаратылысы туралы адамның өзіндік қабылдауы. 
Мұндай  ұғым  мен  түсінік  контекстен  де,  теориядан  да 
тыс символға жақын болуы мүмкін.  

Сонымен,  концепт  (тіл  білімінде  концепт  ұғымы  кең 
және тар мағынада қолданылады. Біріншісі, тар 
мағынада ұғымның бастауы, екіншісі, кең мағынада 
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бірнеше  ұқсас  ұғымдар  жиынтығы)  –  белгілі  бір  ізге 
түспеген  ең  алғашқы, бастапқы  мән;  сөздің  мазмұндық 
пішінінің,  құрылымының,  бейнесі  мен  символының  өн 
бойына сіңген мәні, маңызы. Ал символ – таңбалардың 
бойындағы шексіз мағыналардың жиынтығы. Бұған 
қарап әлемдегі заттар мен құбылыстар жаратылғалы 
символдық мәнге ие деп пайымдауымызға болады. 
Символдық мәнге ие заттардағы белгілер мен 
ұқсастықтар сөздің макросемалылығына әсер етіп, 
мазмұнын байытып, ұғымдық сипатын молайтады. 
Сөйтіп, қабылдау, елестету, сезіну, түйсіну секілді 
этаптардан өтіп барып пайда болған сөздердің 
мағыналары бір-бірімен байланыста болады. Адам 
санасында пайда болған ұғымдар өте тығыз, бірінің 
соңын  бірі  ала  қалыптасып,  байланыста  болады.  ұғым 
арқылы пайда болған мағыналардың мазмұндық 
байланысы  концептуалды  байланыс  деп  аталып,  оның 
өзара іштей мынадай типтері бөлініп шығады:  

– импликациялық байланыс;  
– классификациялық байланыс;  
– таңбалық байланыс. 

Импликациялық байланыс – шынайы әлемнің адам 
ойымен  байланысы.  Бұл  заттар  мен  заттар  арасындағы 
байланыс, белгілі бөлшегі мен олардың бүтіндігі 
арасындағы байланыс, зат пен оған тән белгілердің, 
белгілер  мен  белгілердің  арасындағы  байланыс.  Ойды 
ой  түртетіні  секілді  белгілі  бір  затты  көргенде  пайда 
болған  ой  адам  миындағы  бұрыннан  бар  ойды  оятып, 
оған қосымша мән үстеп, түрлі ұғымдардың 
жинақталған  орнына  айналады,  сөйтіп  атау  тудыруға 
негіз  болады.  Импликациялық  байланыстың  бірден  бір 
көрінісі – уақыт, кеңістік арасындағы байланыстар. 
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Мағынаның импликациялық байланыстары 
макросемалы  сөздердің  мағыналары  арасында  көбірек 
байқалады.  

Концептуалды байланыстардың екінші түрі – 
классификациялық байланыстар. Классификациялық 
байланыстар – заттардың белгілерін бір-бірінен 
айырушы құрал. Шындық болмыстағы заттардың 
белгілерін адам миында классификациялаушы құрал. 
Классификациялық байланыстардың екі түрі 
ажыратылып көрсетіліп отыр:  

– заттың табиғи болмысына байланысты ерекшелігі;  
– табиғи болмыс арқылы берілген ауыс мағынасы.  

Біріншісі –  затты  ең  алғаш  көргенде  пайда  болатын 
ұғымдар.  Екіншісі  –  сол  затты  көргеннен  кейін  пайда 
болатын ұғымдар. Әдетте метонимияны ассоциацияның 
нәтижесі  деп  қарайтынбыз.  Енді  оны  «семантическое 
преобразование, при котором исходное значение 
импликационно индуцирует гиперсему производного 
значение, а само составляет его гипосему», - деп жазады 
ғалым М.В. Никитин. Осыған қарап, ұғым пайда болған 
кезде алғашқы мағынамен қоса мида қосымша 
мағыналар да пайда болады да, ол мағыналар кейіннен 
номинация  тудыра  алатын  туынды  атаулар,  сонымен 
бірге  метафоралы,  метонимиялы  ауыс  мағыналарға  да 
айнала алады.  

Жалпы тіл білімінде тілтанушы ғалымдардың тілді 
бірде қоғамдық құбылысқа жатқызса, бірде 
биологиялық құбылыс аясында қарастырылуын 
қолдайды. Оны қоғамдық құбылыстағы биологиялық 
ағза  деп  тану  дұрыс  болар  еді.  Тіл  ағза  секілді  үнемі 
қозғалыста, дамуда. Тілдің сөздік қоры, сөздік құрамы, 
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сөз  мағыналарының  кеңеюі  мен  тарылуы,  антонимдік, 
омонимдік, синонимдік мағыналар биологиялық 
заңдылық  пен  тілдің  даму  заңдылығына  сәйкес  келеді. 
Конверсиялық  жолмен  дамыған  сөздердің  мағыналық 
қырлары  жіктеліп,  сөздік  қорға  бірнеше  мағыналы  сөз 
ретінде еніп, жеке-жеке атау тудырады.  

Қазіргі қазақ тілінде омоним деп танылып жүрген «ая–
ая» тұлғаларын номинативтік тұрғыда қарастырайық. 

Ая  ~  ая  ~  ая  ~  ая ~  ая  сөздерінің  семантикалық  тәсіл 
арқылы дамуы 

М.  Белбаеваның  «Қазақ  тілінің  омонимдер  сөздігінде» 
«ая» (айа) сөзінің омонимдік қатарда тұрған үш 
мағынасы берілген: 

Ая  І зат. Аумақ, көлем, мөлшер 
Ая  ІІ ет. Біреуге жаны ашу, есіркеу. 
Ая ІІІ зат. Қойнау, баурай. 

ҚТТС-та да  ая сөзінің дәл осындай мағыналары 
берілген.  Сөз  мағыналарының  дамуын  конверсия  деп 
көрсету  үшін  олардың  арасында  мағыналық  байланыс 
болу керек. Үш атауға ортақ сема бар, бірақ олар әлсіз 
байланыста тұр. Тарихи-семантикалық аспектіден 
зерттеп, қарастырмайынша, бұл сөздің мағыналық 
сипаты  ашылмайды,  ортақ  семаны  табу  қиынға  түседі. 
Қазіргі қазақ тілінде Айа тұлғасы үш мағынаны иеленсе, 
көне түркі тілінде алты мағынада қолданылғаны 
байқалады. 

Aja І  ajaca as bermіs – алақанмен ас беру 
Aja ІІ жарқанат 
Aja ІІІ    alp aja алып батыр 
Aja ІY    aja acіv emgek – ауыр қайғы 
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Бұдан өзге екі мағынасы жоғарыдағы сөздерге 
қосылмастан жеке сөздік ұяда берілген. 

Aja   І    аялау 
Aja ІІ    ajіrla  құрметтеу [ДТС].  

 Айа сөзінің мағыналары екі сөздік ұяда орналасқанмен, 
арасында генетикалық-семантикалық кодтың 
жалғастырып тұрғаны байқалады. Әлемнің тілдік 
бейнесі мен олардың лексикалық жүйеден орын алуына 
концепт арқылы пайда болған символдық атаулар 
(генетикалық-семантикалық код арқылы жалғасқан 
мағыналар шоғыры) әсер етеді. Олардың мағыналық 
жақтан сәйкесіп, байланысып тұрғанын таратып 
көрсетейік. 

Көне мағыналарын білмей, қазіргі тілдік тұлғаларының 
мағына жақындығына қарап негізгі мағынасы аумақтық, 
көлемдік,  мөлшерлік  мағыналары  деген  қорытындыға 
келген  болатынбыз.  Этимологиялық  жақтан  көне  түркі 
мағынасына  үңілгенде  бұл  туынды  мағына  екендігіне 
көз жеткіздік. Тарихи аспектіден қарағанда туынды 
номинация  болуы  заңды құбылыс.  Көне  түркі  тіліндегі 
және  қазіргі  тілдегі  мағыналық  қырларын  саралап,  айа 
тұлғасының  негізгі  мағынасы  Aja  І  алақан  мағынасы 
болуы мүмкін. Бірінші сөздік ұядағы Aja І алақан 
мағынасынан екінші сөздік ұядағы Aja І аялау, 
әлпештеу  мағыналары  пайда  болған,  яғни  алақанмен 
сипау, жылылық беру, аялау. Екінші сөздік ұядағы aja ІІ 
тұлғасынан аялау мағыналық қырлары дамып отыр. 
Демек, адамдардың бірін-бірі сыйлауы, аялауы, 
құрметтеуі. 

Бірінші сөздік ұядағы Aja ІІІ  тұлғасының бір семалық 
қыры     alp  aja  –  аяушы  алып,  немесе  жанашыр  алып. 
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Осыған қарап, жанашыр алып батырдың өз халқын 
алақанына салып, аялап қорғаштағаннан елі, жұрты оған 
alp aja деген атақ берген деген ой түйеміз. Бұл туынды 
номинация ел-жұрттың, адам ұғымындағы батырға, 
алыпқа деген сенімін байқатады. 

Бірінші сөздік ұядағы Aja ІІ – жарқанат 
мағынасындағы  тұлғаның  aja  аталуына  не  себеп  деген 
сұрақ туындайды.  Бұл сөз көне түркі тілінде 
кездескенімен қазіргі тілдер тармағында өзгеше 
дыбысталады. Мұны куршапалак (өзбек), жарғанат 
(қарақалпақ), биттир (қарашай-балқар), иараша (түрік), 
шәпирәң (ұйғыр) секілді тұлғалардан байқауымызға 
болады. 

Сонымен,  көне  түркі  тіліндегі  aja  тұлғаларына  ортақ 
мағына алақан, алақанмен аялау, әлпештеу, құрметтеу, 
жылылық  сыйлау  болды.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  Ая  ІІ 
қимыл мағынасы біреуге жаны ашудан өзге Ая І заттық 
аумақ, көлем, мөлшер  және Ая ІІІ заттық қойнау, 
баурай мағыналық қырларының жіктелуіне, сөйтіп жаңа 
номинацияға ие болуына мынау себеп болған: 

Қазіргі қазақ тіліндегі Ая І аумақ, көлем мағынасы көне 
түркі тіліндегі Aja – алақан мағынасынан тараса керек. 
Бұған дәлел   алақандай жер деген тіркес. Мұны 
алақандай сөзінің белгілі бір көлемді, аумақты 
білдіретіндігінен  байқауымызға  болады.  Шындығында 
алақандай  жер  тұрақты  тіркесінің  мағынасы  кішігірім 
жер  мағынасының  ауқымына  сиып  тұр.  Ендеше,  aja  – 
алақан – алақанның көлемі, бұған қоса аядай жер деген 
тіркес тағы бар. Оның мағынасы  да алақандай жер 
деген  ұғыммен  тең  тұр;  мұндағы  aja  –  аумақ,  көлем 
мағынасына  пропорционал.  Бұл  сөзжасамның  уәждеме 
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заңдылығымен жасалған. Аудан сөзінің кеңейіп-
тарылуы  туралы  лингвист  ғалым  Қ.Жұбанов:  «Бұрын 
алақанның ауданындай деп аудан сөзін конкрет орында 
қолданбайтын едік. (үй ауданы…) Қазір аудан сөзі 
әкімшілік, территория  дегенді білдіреді. Бұл 
мағынаның  шақталғанына  мысал»,  –  деп    мағынаның 
кеңеюі туралы дұрыс пікір айтқан.  

Біз aja сөзін алақанмен, оның жылылығымен 
салыстырып айтып отырмыз. Ал тарихи сөзжасамды 
семантикалық тұрғыдан қарастырған ғалым 
А.Б.Салқынбай: «Шеңбер  формасына  байланысты тағы 
бір  лексема  айа  көне  түркі  тілінде  айа  –  алақан  деген 
мағынаны  берген,  айға  мотивтендіріліп  пайда  болған 
номинация», – деп жазып, біз таныған айа-дан да 
тереңірек пікірді айтқан. Осы пікірді негізге ала 
отырып, айа сөзі айдың шеңбер формалы екендігіне 
байланысты атау болып қалыптасса,   міндетті түрде 
біздің тіліміздегі нағыз концептілік ұғымда 
қарастырылатын сөз деп ұғынуымызға болады.  

Қазіргі  тіліміздегі  Ая  ІІ  зат,  қойнау,  баурай  мағынасы 
көне түркі тіліндегі аялау, мәпелеу, әлпештеу 
мағыналарына сәйкес келеді. Себебі адам аялап, 
әлпештегенде құшағына тартады, бауырына алады. 
Өзінің аясында тәрбиелейді. Мысалы, Жер-ана бізді 
өзіне тартып, бойындағы бүкіл нәрін береді. Жер аясы, 
жер құшағы, жер қойнауы, жер баурайы деген синоним 
сөздермен салыстыруға болатыны тілдік факт. 
Жоғарыда көрсетілгендей айа сөзінің 5 (бес) мағыналық 
жіктелісі белгілі болды. Олар: 

– ая: алақан мағынасы   нысанның қасиетінен аялы 
алақан,  қимыл-қозғалыс  қызметінен  аялау,  аяу  сөздері, 
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ал  нысанның  көлемдік  пішінен  көлем,  қойнау,  баурай, 
аумақ мағыналары тараған; 
– ая: аялау   алақанның қозғалыс қызметінен пайда 
болған; 
–  ая:  құрметтеу,  сыйлау,  әлпештеу,  жылылық  сыйлау  
мағыналары  алақанмен  аялау  мағыналарынан  туындап 
отыр; 
–  ая:  көлем     алақанның  сыртқы  тұрпатынан  өлшемдік 
мағына туындаған; 
– ая: қойнау, баурай   көлемдік мағынадан пайда болып, 
семантикалық тәсіл арқылы мағыналық тарамдануға 
түскен. 

Ендеше айа тұлғасы – бүтіндей бір сема, ол белгілі бір 
уақыт мөлшерінде, ғасырлар қойнауында 
микросемаларға жіктеліп, конверсияланған сөз, 
номинация. 

Тіліміздегі  сын  есім  табиғаты  адамның  бағалауыштық, 
ұқсастырушылық қасиетімен байланысты. Вильгельм 
фон Гумбольдттің айтқан «Тіл – халықтың рухы» деген 
сөзі  осыны  айғақтайды.  Баға  берушілік  қабілеті  бар, 
сын-сапаны білдіретін сөздерді адамдар көбірек 
пайдаланады. Себебі бір затты көргенде немесе бір 
құбылысты  байқағанда  адам  миына  сигнал  барып,  өзі 
көріп  тұрған  зат  пен  құбылыстың  ерекше  белгілерін 
жинақтайды.  Ол  белгілер  сыртқа  сөз  арқылы  шығып, 
таңбаланады.  Адамзат  баласына  ортақ  жоғары-төмен, 
ақ-қара, ұзын-қысқа, жұмсақ-қатты, аз-көп, бар-жоқ 
секілді  ұғымдар  бар.  «Жоқ»  концептісіне  байланысты 
«бос», «қуыс», «құрғақ», «кебу», «ада» т.б. мәнді сөздер 
өздерінше танымдық ұя құрайды. Осы ұяға енетін «бос» 
сөзі түрлі мағыналарымен ұяның бір тармағын 
толықтыра түседі. 
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Бос ~ бос ~ бос  ~ бос ~ бос ~ бос  ~ бос және пұш ~ 
пұш ~ пұш  ~ пұш сөздерінің семантикалық тәсіл 
арқылы дамуы 

І.  Бос                  1. Ішінде ештеме, ешкім жоқ 
                            2. Бекітілмеген, ашық, байлаусыз  
                            3. Қолы бос, жұмыс істемеген кез 
                            4. Жұмсақ, борпылдақ 
                            5. Мықты емес, осалдау 
                            6. Ауыс. Ынжық, болбыр [ҚТТС].    
І .  Боs                  1. Бос, ештеңе жоқ 
                             2. Еркін 
                             3. Тәуелсіз 
ІІ.  Боs                  Бос, былбыраған 
ІІІ. Бus                 1. Мұңаю, уайымдау 
                             2. Ашулану, өкпелеу [ДТС].  

Сөздегі о ~ у сәйкестігі ешқандай мағыналық 
байланысты үзе алмаған. Мұңаю мен бос, еркін 
мағыналарының қайдан байқалатындығын зерттеп 
қарайық. Мұны М.Қашқаридың сөздігінде берілген 
атаулар арқылы ашуымызға болады. 

І.    Бош                 ерікті, азат 
ІІ.   Бош                 күйеуімен ажыраған әйел  
ІІІ.  Бош                 жұмсақ 
ІҮ.  Бош                 бос 
Пуш                        мұңаю. 

Бұл сөздердің айтылуынан тек о~у сәйкестігі ғана емес, 
б  ~  п  сәйкестігін  де  көруімізге  болады.  «Пуш»  сөзі  ХІ 
ғасырда    «мұңаю»  мағынасын  берсе,  қазіргі  тілімізде 
«бейшара, сорлы, ынжық» мағыналарын қабылдап, 
мағыналық кеңеюге ұшыраған. 
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Пұшайман. сын. Бейшара, сорлы, ынжық. Түбірі «пұш» 
– мұңайған, бейшара, ынжық, бос. 

Пұшпақтай. сын. Кішкентай, көлемі өте аз.  

Бос  –  боs  –  бош  –  пуш сөздерін  жинақтай  келіп,  оның 
сындық мағынасының пайда болу жолын байқауымызға 
болады. Ең бірінші, пұш - қимыл мағыналы сөз болған. 
Пұш – пұштию, мұңаю, уайымдау, бүрісу, босау 
мағыналарына ауысады. Босау мағынасынан бос – 
былбырап босау, жұмсақ, ештеңе жоқ мағыналары 
тарайды да, осы мағыналардан еркін, тәуелсіз 
мағыналық  қырлары  жіктеліп  шығады,  яғни  ешқандай 
кедергісіз, емін-еркін деген мағынадағы сындық 
мағыналы сөзі шығады. Пұш – бос сөздерінің 
мағыналық дамуын мына сызбамен түсіндіруге болады. 

Пұш  (мұңаю,  уайымдау,  өкіну,  пұшайман  жеу)  –  Боs 
(пұшайман жеп, мұңайған адамның бір уыс болып 
бүрісіп,  босап  қалуы)  –  Бос  (бос,  емін-еркін,  тәуелсіз). 
Заттың қимылының, яғни мұңайған адамның, 
пұшайман  жеп  бір  уыс  болып  бүрісіп  қалуы  образды 
түрде бейнеленіп, бағалауыштық қасиеті бар сөзді 
туындатады. 

Сөздердің ешқандай тұлғалық өзгеріске ұшырамай 
мағыналық дамуға түсуі өте көне замандардан келе 
жатса  керек.  Тіпті  өзімізге  таныс  Орхон-Енисей  жазба 
ескерткіштерінен бұрын болған процесс деуге негіз бар. 
Себебі  Орхон-Енисей  ескерткіштерінің  өзінде  туынды, 
аффиксация арқылы жасалған сындық мағыналы сөздер 
көптеп кездеседі. Бұл туралы ғалым М.Томанов: «Түркі 
тілдерінің  үлкен  ерекшелігі  –  сын,  сапа  категориясын 
білдіретін арнаулы морфологиялық тұлғалар жүйесі 
болмаған, түркі тілдері сөздердің ондай грамматикалық 
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класын басқа жолмен қалыптастырды. Есім, етістік 
туынды түбірлер қолданыстың барысында сын, сапаны 
білдіретін сөздер тобы тұрақталды» – деген пікір 
айтады.  Ғалымның  пікірі  тіл  білімінде  дұрыстығымен, 
шынайылығымен ерекшеленеді. Зат есім мен етістік сөз 
табын  тілдегі  негізгі  элементтер  санауымыздың  себебі 
де осы болса керек.  

Таным кез келген ғылым саласында, тілде, 
психологияда, философияда т.б. өзінің ерекше 
қасиетімен, қызметімен айрықша орын алады. 
Сөздердің жаңа мән алып, жаңа атау ретінде 
танылуында  дыбыстық  өзгерістерге  ұшырап,  жаңа  сөз 
болып танылған соң семантикалық тәсіл арқылы 
дамыған сөздер өте көп.  

Тілдегі сөз мағынасын ашу, оның таныммен 
байланысын  анықтау  –  күрделі  теориялық  мәселе.  Бұл 
тек лингвистиканың шеңберінде ғана емес, 
философияның,  психологияның,  логиканың  да  зерттеу 
нысаны болуға тиіс. Өйткені аталған ғылымдардың 
барлығы да адамзат баласының өмірімен, тұрмысымен, 
тіршілігімен, ақыл-санасымен, қимыл-қозғалысымен, 
ойлаумен, сезінуімен, түйсінуімен және осылардың 
бәрін жинақтап, тұжырымдап тұшынуымен тікелей 
байланысты. 

Уәждеме теориясы – сөзжасам саласындағы ең маңызды 
роль атқаратын процесс. Сөздердің жаңа мағыналы 
сипат алып, туынды атау жасауы  уәждемесіз  жүзеге 
аспайды. Себебі табиғатта қандай зат болмасын 
жаңадан туындағанда ол белгілі бір негізге сүйеніп 
жасалады.  Осы  қағиданың  негізінде  тілдегі  сөздердің 
сүйенетіні жаңа сөз туындатуда да, жаңа сөз 
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жасалуында да уәж болуы керек деп саналады. 
Сондықтан  уәждеме  –  тіл  біліміндегі  ең  үлкен  теория. 
Кей тіл білімінде уәждеме теориясын тілдің жеке 
саласы  деп  алайық  деген  пікірлер  оның  тіл  біліміндегі 
ең үлкен заңдылық саналуынан болса керек. 
Семантикалық тәсіл арқылы жасалған екі тілдік 
бірліктің  (туынды  сөз  және  сол  туынды  сөзді  жасауға 
негіз болған бірлік) біреуі деривацияның қайнар бұлағы 
– уәждеуші бірлік болса, екіншісі – деривацияның 
нәтижесі  –  уәжделген  бірлік  саналады.  Осыған  қарап 
тілдегі сөздер, ең бірінші, сөзжасамдық жұптардың 
арасында жүреді. Сөзжасамдық жұптың алғашқы 
сыңары екіншісін уәждеп, уәждемелік қатынастың 
жүруін қамтамасыз етеді.    

Тіл білімінде уәждеме теориясына берілген 
анықтамаларды жинақтап, тұжырымдай отырып:  
Уәждеме – әлемнің тілдік бейнесін қалыптастыратын, 
тіліміздегі барлық сөздердің алғашқыда танымдық 
уәжделу арқылы, кейіннен тілдік (фонетика-
семантикалық, семантикалық, синтетикалық, 
аналитикалық) уәжделу негізінде туындайтын 
мағыналары нәтижесінде адамзат баласының 
қажеттілігін өтеуге жұмсалатын заңдылық деп 
тануымызға болады. 

Семантикалық  тәсіл  арқылы  жасалған  туынды  сөздер 
макросемалы сөздерден жасалады. Олардың ортақ сема 
арқылы өрбитін әрбір жекелеген мағыналары бір-бір сөз 
жасауға қабілетті. Ортақ сема арқылы өрбіген айырушы, 
арнайы, өзек семалары мағыналар шоғырын құрайды.  
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Уәждеуші сөздің мағынасы мен уәжделген сөздің 
мағынасы бір-бірімен қатар, бірге, астасып жүреді, яғни 
жаңа сөз туындатуда екі нысан да бірдей қатысады. Бір 
ғана нысан жаңа атау жасалуын қамтамасыз ете 
алмайды. Ол үшін жаңа атау жасауға негіз болатындай 
екінші зат немесе құбылыс болуы міндетті. Сол себепті 
туынды сөздердің уәжделуі уәжделу тәсіліне қарай 
бұрын ғылымда бар классификацияның негізінде 
абсолюттік және қатыстық, уәжделу құралына қарай 
фонетикалық, морфологиялық, семантикалық, 
аналогиялық, абстракциялық, ассоциативтік, уәжделу 
негізіне  қарай  лексикалық  және  құрылымдық,  уәжделу 
деңгейіне қарай толық және жартылай деп жіктеліп 
берілді.  

Осы тарауымызда уәждемеге анықтама бергенімізде ең 
алғаш танымдық уәжделу негізгі деп танылатын айтқан 
болатынбыз. Осыған сәйкес адамзат баласы өздеріне 
ортақ ұғымдарды атау етіп қалыптастыруда ортақ 
заттарды, ұғымдарды негіз етіп алады. Таным ұғымды, 
түсінікті, мағыналарды, ақыл мен сананы өзінің өн 
бойына жинақтайды. Семантикалық тәсіл арқылы 
дамыған сөздердің уәжделуіндегі танымдық негіздердің 
алатын орнын анықтау мақсатында “күн, жылылық” 
концептісіне қатысты айа,  «жоқ» концептісіне 
байланысты бос сөздері алынып талқыланды. 

Семантикалық тәсіл арқылы дамыған сөздердің 
уәжделіндегі ерекшеліктерді  осылайша түйіндеуге 
болады. Уәждеме теориясының терең сырлары  алдағы 
уақытта саралай, кең түрде зерттеу қажеттілігін 
тудырып отыр. 
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Тапсырмалар: 
 
1. Сөзжасам мен атау (аталым) теориясының 
арақатынасы. 
2. Атау туралы жалпы тіл білімінде қалыптасқан 
пікірлер. 
3. Қазақ тіл біліміндегі атау (аталым) теориясы туралы 
жаңа, тың пікірлер. 
4. Атаулардың жасалуындағы семантикалық тәсілдің 
ерекше сипаты. 
5. Аталымның жасалу сақинасы. 
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Тест сұрақтары: 
 
1. Зат пен құбылыстың сыртқы не ішкі белгілі бір 
ұқсастық белгілеріне қарай сөздің  бірнеше мағынада 
қолданылуы қалай аталады? 
А) метафора                                      В) синекдоха 
С) метанимия                                    D) омонимия 
 
2. Өзара іргелестігі, шектестігі нәтижесінде бір зат 
атауының басқа бір затқа атау болуына байланысты 
туатын ауыс мағына қалай аталады? 
А) метафора                                      В) омонимия 
С) синекдоха                                     D) метонимия 
 
3.  Бүтіннің  орнына  бөлшек,  көпшенің  орнына  жекеше, 
жалпының орнына жалқы немесе керісінше алмасып 
қолданылу қалай аталады? 
А) метафора                                      В) омонимия 
С) синекдоха                                     D) метанимия 
 
4. Денотаттық, сигнификаттық, коннотаттық мағыналар 
лексикалық мағынаның қандай компоненттеріне 
жатады? 
А) кіші                                              В) ірі 
С) орташа                                         D) көлемді 
 
5. Лексикалық мағынаның кіші компоненттері дегеніміз 
не? 
А) дыбыс                                          В) сигнификат 
С) сема                                              D) денотат 
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6. Заттың жеке-дара белгілерін көрсететін, бұл –  
А) сигнификат                                  В) денотат 
С) эмоция                                         D) коннотат 
 
7. Сигнификат дегеніміз не? 
А) ұғым                                          В) көңіл-күй 
С) зат                                              D) метафора 
 
8. Заттардың адамға эмоция тудыруы немесе 
адамдардың  сол  заттарға  баға  беруінен  қандай  мағына 
туындайды? 
А) денотаттық                               В) сигнификаттық 
С) коннотаттық                             D) көпмағыналылық 
 
9. Айтылуы, дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары бір-
бірінен мүлдем басқа сөздер? 
А) синонимдер                               В) антонимдер 
С) омонимдер                                 D ) варианттар 
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ПАЙДАЛАНУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР 
ТІЗІМІ 

 
Негізгі әдебиеттер: 
 
1. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. Алматы, 1989. 
2. Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы Алматы, 2002. 
3. Салқынбай А.Б. Тарихи сөзжасам (семантикалық 
аспект). Алматы, 1999. 
4.  Салқынбай  А.Б.  Қазақ  тілінің  сөзжасамы.  Алматы, 
2003. 
5.  Қасым  Б.  Сөзжасам:  Семантика.  Уәждеме.  Алматы, 
2003. 
6. Қазақ грамматикасы. Астана, 2002. 
 
Қосымша әдебиеттер: 

1. Исаев С.М. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің 
грамматикалық сипаты. Алматы, 1996. 
2. Бейсембаева З. Сөзжасамды оқытудың ғылыми-
әдістемелік негіздері. Алматы, 1998. 
3. Отарбекова  Ж.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  сөзжасамның 
жалпы мәселелері мен сөзжасамдық тәсілдері жайында. 
Алматы, 2001. 
4. Сарбалаев Ж.Т. Сөзжасам мәселелері. Алматы, 2002. 
5. Сағындықұлы Б. Қазақ тілі лексикасы дамуының 
этимологиялық негіздері. Алматы, 1994. 
6. Қайдаров А.Т. Структура односложных корней и 
основ в казахском языке. Алматы, 1986. 
7. Кажибеков Е. Глагольно-именная корреляция 
гомогенных корней в тюркских языках. Алматы, 1986. 
8. Томанов М. Тіл тарихы туралы зерттеулер. Алматы, 
2002. 
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9. Қалиев Б., Жылқыбаева А. Сөз мағыналдарының 
негіздері. Алматы, 2002. 
10. Саурықов Е.Б. Адвербиалдану процесінің 
құрылымдық-семантикалық сипаты. Канд. дисс. 
автореф. Алматы, 1998.  
11. Манкеева Ж. Реконструкция первичных глагольных 
основ в казахском языке.   Алматы: Ғылым, 1991.   130 
б. 
 
Сөздіктер: 
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сөздік. – Алматы: Сөздік-Словарь, 1998. – 304 б. 
2. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь 
русского языка: В 2-х т. – Москва: Руский язык, 1990. – 
Т. 1. – 854 с. 
3.  Севортян  Э.В.  Этимологический  словарь  тюркских 
языков. – Москва: Наука, 1974. – 767 с. 
4. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі: 10 томдық. – 
Алматы: Ғылым, 1983. – 7-т. – 671 б. 
Ахманова  О.С.  Словарь  лингвистических  терминов.  – 
Москва: Советская энциклопедия, 1969 – 607 с. 
Древнетюркский  словарь.  –  Ленинград:  АН  СССР,  Ин. 
языкознания, 1969. – 676 с. 
Белбаева М. Қазақ тілінің омонимдер сөздігі. – Алматы: 
Мектеп, 1988. – 185 б. 
Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречии: В 4-х т. –
Москва: Изд. вост. лит., 1963. –  т. ІІ. – 2500 с. 
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Семантикалық тәсіл арқылы жасалған туынды 
сөздердің 

уәждемелік түсіндірме сөздігі 
 

 Негізгі сөз Лексика
лық  
уәжі 

Мағыналық 
уәжі 

Құрылым
-дық уәжі 

Иллюстрациясы 

1 Айыр І – 
шөп, сабан 
жинауға 
керекті 
құрал 

Айыр – 
қимыл 
мәнді 
сөз 

Қимыл мәнді 
сөздің екіге 
айрылу, 
жарылу 
мағынасы  

— Ферма бастығы 
бүкіл бір ферманың 
шөбін айырмен 
жинап біту мүмкін 
еместігін сөз етті. 

2 Айыр ІІ –
қос өркешті 
түйе 

айыр–
қимыл 
мәнді 
сөз 

Қимыл мәнді 
сөздің екіге 
айрылу, 
жарылу 
мағынасы  

—  

3 Ая  І–
алақан (айа) 

Ай —
атау 
мәнді 
сөз 

астрономиял
ық бейне —
айдың 
сыртқы 
пішінінің 
домалақтығы
на сай пайда 
болған 
мағынасы 

Ай(а) Ajasa as bermis –
алақанмен ас беру 

4 Ая ІІ –  Ая І – 
атау 
мәнді 
сөз. 

Алақан 
мағынасының 
қимылдық 
қозғалысы, 
сыны –
жылылығы 

Ай(а) Ей, адамдар 
аялайық ананы 

5 Ая ІІІ     
6 Бас І – 

адамның, 
жан-
жануарлард
ың дене 
мүшесі 

Бас  Мүшенің 
жоғарғы 
жақта 
орналасуы 

бас Аюдың жартастан 
асыла жатқан басы 
әрі салбырай ойға 
төне, әлденеге ілініп 
тұр (С. Бегалин, 
Таңд.). 

7 Бас ІІ – кісі, 
адам, жан 

Бас І Адамның, 
жан-
жануарларды
ң дене 
мүшесі 
 

Бас Басы аманның малы 
түгел (Мақал) 
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8 Бас ІІІ – 
ақыл, ой, ес 

Бас І Мидың, ақыл, 
ой, естің 
баста 
орналасуы 

Бас Таңданатын түгі 
жоқ, Қалиқанов 
басы бар адам (О. 
Сәрсенбаев, Жалғыз 
күрке). 

9 Бас ІҮ – 
бастау 
сөзінің 
түбірі 

БасІ Бас І – адам 
мүшесінің 
жоғарыда, 
бірінші 
орналасуына 
байланысты 
бастайтын 
адамның да 
бірінші, 
басында 
тұратындығы 
мағынасы 
уәж болған 

Бас Мына көпшілік 
қауымды сен бастап 
барасың ( Ауызекі 
тіл) 

10 Бас Ү – 
жүру, жер 
басып жүру, 
адымдау 

Бас ІҮ Бас ІҮ – 
бастап жүру 
мағыналары 
уәж болған 

Бас Мен денемді 
жинақы ұстап, 
аяғымды ширақ 
бастым (Ж. 
Жұмақанов, Әлия). 

11 Бас ҮІ – бір 
нәрсенің 
үстін жабу, 
таптау, 
жаншу, 
езу,басу 

БасІҮ Бас ІҮ – 
жерді басып 
жүру  

Бас ІҮ “Бір күні құлап 
кетіп балаларды 
басып қала ма деп 
жаңа үй салуды 
армен ететін ( А. 
Лекеров, Түз гүлі). 

12 Баспа І – 
кітап, газет-
журнал 
басып 
шығаратын 
мекеме 

Бас ҮІ Бас ҮІ – бір 
затты екінші 
бір затқа басу 

Бас+па: 
кес+пе, 
жап+па, 
шап+па 

Баспадан жаңа 
шығыпты, Бояуы әлі 
кеппепті. Көтеріп 
алып үмітті, Көшеге 
түнде ап кетті (М. 
Әлімбаев, Таңд.,). 

13 Баспа ІІ – 
дауысты 
қарлықтыр
ып, 
жұтындырм
ай 
ауыртатын 
тамақ 
ауруы 

Бас ҮІ Бас ҮІ – басу, 
жаншу, езу 

Бас+па: 
тал+ма 
кез+бе 

Дәрігер баланың 
аузын, тамағын 
көріп, оның ауруға 
шалдығуының 
басты себебі 
баспамен жиі 
ауыратындығынан 
екенін айтты. (С. 
Нұрғожаев, Бала 
ауруы). 
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14 Баспа ІІІ – 
Төбесі ғана 
жабылған 
жан-жағы 
ашық жай 

БасІҮ Белгілі бір 
заттың үстін 
жабу, басу 

Бас+па: 
кес+пе, 
жап+па, 
шап+па 

Қонысбай дегенің 
мына көлеңкелі 
баспаның астында 
ағаш шауып 
отырған бурыл 
сақал (Б. Майлин, 
Шығ. жин.) 

15 Біз І –  бір 
затты бір 
затқа  сұғып 
алғанда 
шығаратын 
дыбысы 

Біз  Шыққан 
дыбыс 

Біз Су толтырылған 
шарды тескенде 
ішіндегі сұйықтық 
“біз” етіп атқылады. 

16 Біз ІІ – бір 
затты 
екінші бір 
затқа сұғып 
алғанда 
шығаратын 
дыбысының 
уәждеуі 
нәтижесінд
е пайда 
болған зат 
атауы  

Біз І Бір затты 
екінші бір 
затқа сұғып 
алғанда 
шығаратын 
дыбысының 
уәждеуі  

Біз Омар қайтерін 
білмей, түсі 
бұзылып кетіп, бір 
жеріне біз тығып 
алғандай ыршып-
ыршып түсті (С. 
Торайғыров, Шығ.).  

17 Біз ІІІ – 
кейбір 
жәндіктерді
ң шағып-
шаншып 
алатын дене 
мүшесі 

Біз ІІ Жұмсақтау 
нәрсені 
тесуге 
арналған 
заттың 
қызметі 

Біз Дуылдап ала 
жөнелген қалың 
араның бірі дәл 
қабағына тиісімен 
бізін сұғып алды. 

18 Пыс І – 
дыбыс, 
еліктеуіш 
сөз 

Пыс Белгілі бір 
шекке жетіп 
шыққан 
табиғи дыбыс 

Пыс Шәугімдегі шай мен 
қайнадым дегендей 
пысылдап төгіле 
бастады 

19 Пыс ІІ – 
адамның 
көңіл-
күйінің 
белгілі бір 
шекке жетіп 
ішінің 
пысуы 
 
 

Пыс І белгілі бір 
шекке жетіп 
ішінің пысуы 

Пыс Күте-күте шаршап, 
ішіміз пысты. 
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20 Пыс ІІІ – 
есілген, 
иірілген 
жіптің 
ширығуы 

Пыс ІІ Заттың 
белгілі бір 
шекке жетіп, 
пысуы 

Пыс Баяғыда 
апаларымыз жіпті 
пысық қып иіріңдер 
деп отыратын. 

21 Піс І –  бір 
затты бір 
затқа  сұғып 
алғанда 
шығаратын 
дыбысы 

Піс Ұшы үшкір 
құралды бір 
затқа сұғып 
алғанда 
шығарған 
дыбысы  

Піс  

22 Піс ІІ – 
ұзын 
сырықты, 
таяқтың 
төмен қарай 
бағытталған 
қимылының 
атауы 

Біз ІІ Біз 
аспабының 
төмен қарай 
бағытталған 
қимылы 

Піс  Бір күні таңертең 
күбі пісіп жүрген 
әжем майды жуық 
арада шайқай алмай 
әлекке түсті (О. 
Тәжиева, Қара 
қолғап) 

23 Піс ІІІ – 
пісу 
етістігінің 
түбірі 

Пыс І  Белгілі бір 
шекке жетіп, 
шығарған 
дыбыс 
тамақтың 
белгілі бір 
шекке жетіп 
пісуі бейнелі 
түрде атау 
болып 
қалыптасқан 

Піс Қазан – тамақ 
пісіруге арналып, 
шойыннан не 
мыстан жасалған 
ыдыс. 

24 Көр І – 
көзбен 
байқау, 
бағдарлау 

Көр Жарық 
сәулені көруі 

Көр Ғашықтың тілі –
тілсіз тіл, көзбен 
көр де ішпен біл 
(Абай). 

25 Көр ІІ – су 
қараңғы, 
соқыр 

Көр І Жарық 
сәулені көре 
алмау — 
антонимдік 
мағына 

Көр Сол күнде атасының 
көзі көр болып, 
Төлегенді сағынып, 
қасіретпен қан 
жұтып жатады екен 
(Қыз Жібек).  
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26 Көр ІІІ – 
өлген кісіні 
жерлеу 
үшін 
арнайы 
қазылған 
орын, өлікті 
көметін 
жер. 

Көр ІІ Жарық 
сәулені көре 
алмау – 
антонимдік 
мағына 

Көр Адам үш күннен 
кейін көрге де 
үйренеді (Мәтел). 

27 Қыр І – 
сақал-
мұртты, 
шашты 
ұстарамен 
сыпыру, бір 
нәрсені 
өткір 
құралмен 
қырғыштау, 
қирату 

Қыр Екі нысан 
арасындағы 
қыру, 
сыпыру, 
қирату,  
таптау  
мағыналары  
 

Қыр Сақал-мұртын 
ұстарамен қырып 
тастапты.  

28 Қыр ІІ – 
жаппай 
өлтіру, 
қырғынға 
ұшырату, 
құртып 
жіберу. 

Қыр І Қирату, 
таптау 
мағыналары 

Қыр Қазақтарды ауық-
ауық түрлі 
себептермен қырып 
отырған. 

29 Қыр ІІІ – 
киімге үтік 
басқанда 
пайда 
болатын 
қатпар. 

Қыр І Таптау 
мағынасы 

Қыр Шалбарға салған 
қыры пышақтай 
екен. 

30 Қыр ІҮ  – 
бір нәрсенің 
сырт жақ 
шеті 

Қыр ІІІ Үтіктегенде 
пайда болған 
қатпар  

Қыр Апыл-тапыл аяғын 
басып жүрген бала 
мұрнын үстелдің 
қырына соғып алды. 

31 Қыр І – 
созылып 
жатқан биік 
жер. 

Қыр ІҮ Бір нәрсенің 
сырт жақ 
шеті 

Қыр Екеуміз 
қызғалдақты қырға 
шығып қыдырып 
келсек жанымыз 
жадырар еді. 
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32 Адамның 
жеке 
басының 
жай көзге 
байқала  
бермейтін 
қыры, 
адамның 
мінезі, сес 
көрсету. 

Қыр ІҮ Сырт мінез 
көрсету, 
сыртын беру, 
сонымен 
қатар ішінде 
бұғып жатқан 
сырлы қыры 

Қыр Ол бізге қоқаңдап 
қыр көрсетті. 
Абайдың ақындық 
өнерінен өзге 
сазгерлігін оның 
Құдай берген 
талантының бір 
қыры  деп танимыз. 

33 Ой І – 
Белгілі бір 
затты: 
жерді, 
көзді, 
қағазды, 
оюды ою 
мағынасын 
беретін 
бұйрық 
мәнді сөз. 

Ой І Жерді 
шұңқыр етіп 
қазу 

Ой Дөңес боп жатқан 
жерді экскаватор 
ойып-ойып 
тастапты. 

34 Ой ІІ – 
ойылған, 
қазылған 
жер атауы 

Ой ІІ Шұңқыр етіп 
қазылған жер 

Ой Көктемнің 
жаңбырлы 
күндерінде су ой 
жерге көп 
жиналатын. 

35 Оң І – 
жөнді болу, 
жетісу 

Оң Дұрыс болу Оң  Оңал біздің оң 
алып, оңалыпты 
(жаңылтпаш) 

36 Оң ІІ – 
солға 
қарама- 
қарсы 

Оң І Дұрыс болу, 
теріс емес 

Оң Адамның сол 
жағына қарағанда 
оң қолы жұмысқа 
икемді келеді. 

37 Оң ІІІ – 
бояуы 
қайту, өңі, 
түсі кету. 

Оң  Қарама-
қарсы мағына 
– керісінше 
дұрыс емес, 
өңі кету 

Оң Шыт матаның түсі 
өзге синтетика 
секілді емес, оңуға 
бейім тұрады. 
 
 
 

38 Өң І –  
адамның 
бет-пішіні, 
бет-әлпеті. 

Өң Адамның 
бет-пішінінің 
алдыңғы, оң 
жақта 
орналасуы 

Өң Оның өңі өрт 
сөндіргендей еді. 
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39 Өң ІІ –  
заттың теріс 
жағына 
қарсы жағы, 
оң жағы, 
өңгер 
қимыл 
мәнді 
сөздің 
түбірі 

Өң І Бет-пішіннің 
оң жақта 
орналасуы  

Өң Көкпаршы көк 
серкені алдына 
өңгеріп алып кетті. 

40 Өң ІІІ – 
адамның 
ұйықтамаға
н кезі. 

Өң І Бет-пішіннің 
аясында 
орналасқан 
көздің 
қызметі 

Өң Мәңгіріп тұрған ол 
өңі ме, түсі ме 
ажырата алмады. 

41 Өр І –  
көбею, 
жайылу 
мәнін 
беретін өру 
етістігінің 
түбірі. 

Өр  Қозғалыс 
жасау, көбею, 
қимылдық 
мағына 

Өр Таңертең тұрып 
терезеден сыртқа 
қарасам, адамдар 
теңселіп, өріп жүр. 
Бір қора қой тауға 
қарай жамырап, 
өріп бара жатты   

42 Өр ІІ – 
қайыс, 
шаш, жіп 
тәрізді 
заттарды 
тарамдап 
алып, 
айқастыра 
біріктіру, 
қосу. 

Өр І Қозғалыс 
жасау, көбею, 
қимылдық 
мағына 

Өр Қою қара шашын 
тарамдап өріп тұр.  

43 Өр ІІІ – 
ұзарту, 
тоқу, өрмек 
сөзінің 
түбірі. 

Өр І Қозғалыс 
жасау, көбею, 
қимылдық 
мағына 

Өр Өрмекті тоқу, өріп 
біту мүмкін 
болмады. 

44 Өр ІҮ – 
таулы, дөңді 
жерлердің 
етегінен 
биіктеп 
көтерілетін, 
ылдиға 
қарама-қарсы 
жер. 

Өр І Көбею 
мағынасымен 
астаса 
келетін ұзару, 
биіктік 
мағынасы 

Өр Өнерлі өрге жүзер 
(Мақал). 
 
 
 
 
 
 
 



 

234 ҚАЗІРГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗЖАСАМДЫҚ ҮДЕРІСТЕР 

45 Өр Ү – 
Ауыс. 
Өжет, 
батыл, өр 
мінезді 

Өр ІҮ Биіктік 
мағынасы 

Өр Бауыржан еш 
ықпайтын, батыл да 
өр болатын. 

46 Өре І – 
Құрт, 
ірімшік 
кептіру 
үшін 
ағаштан 
өріп 
жасалған 
биік сәкі. 

Өр ІҮ өрілген 
сонымен 
қатар биіктік 
мағынасы 

Өр+е 
қаб(п)а 

Апам өреге қаз-
қатар тізіп құрт 
жаятын. 

47 Өре ІІ – 
шама-шарқ, 
мүмкіндік. 

Өре І Биіктік 
мағынасы 

Өр+е 
қаб(п)а 
(сақал) 

Ел-жұртты жинап, 
бір мал сойып, 
күтіп, шығарып 
салуға өресі 
жетпеді. 

48 Өре ІІІ – 
жылқының 
алдыңғы 
аяқтарын 
шалып 
байлау 
әдісі. 

Өре І Өру 
мағынасы 

Өр+е 
қаб(п)а 
(сақал) 

Асау тай қашып 
кетпесін деп аяғына 
өре салынды. 

49 Өрлік І – 
үйдің 
төбесін 
жабу үшін 
пайдаланыл
атын 
арқалық 
ағаш. 

ӨрІҮ Биіктік 
мағынасы 

Өр+лік 
жар+лық 
бай+лық 
ай+лық 

Үйдің төбесін жабу 
үшін ұзындығы жеті 
метрлік өрлік ағаш 
керек болды. 

50 Өрлік ІІ – 
ештеңеден 
қорқып, 
ықпайтын 
адамның 
мінез 
құлқына 
байланысты 
туған атау. 
 
 
 

Өрлік І Биіктік 
мағынасы  

өр+лік 
ер+лік 
 

Батыр баянның 
ерлігі, өрлігі, 
батылдығы артында 
қалған еліне аңыз 
болып қалды. 



 

 235 

51 Өрмек І – 
алаша, 
басқұр, 
шекпен 
тоқу үшін 
екі басы 
қазыққа 
керіліп, 
желісі 
жерге қатар 
тартылған 
жіптер 
шумағы. 

ӨрІІІ Көбею 
мағынасымен 
астаса 
келетін ұзару, 
биіктік 
мағынасы 

өр+мек 
қар+мақ 
тар+мақ 

Қазір кілем, палас 
бар ғой дегендерге 
апам кейінгі 
балалар өрмекті 
ұмытпас үшін 
құратындығын 
айтты. 

52 Өрмек ІІ – 
киім атауы. 

Өрмек І  Тоқылып 
жасалған зат 

өр+мек 
қар+мақ 
тар+мақ 

Көне түркі 
сөздігінде Өрмек — 
киім атауы деген 
анықтама берілген. 

53 Өрмекші І – 
өрмек 
тоқушы 
адам 

ӨрмекІ Тоқылып 
жасалған 
затты тоқушы 

өрмек+ші 
қармақ+ш
ы 

Екі өрмекші ауыса 
тоқи отырып, 
алашаны бір 
тәулікте бітірді. 

54 Өрмекші ІІ 
– тор 
тоқып, 
шыбын-
шіркей 
аулап 
қоректенеті
н 
буынаяқты 
жәндік. 

Өрмекші 
І 

Тор тоқуы өрмек+ші 
қармақ+ш
ы 

Көптен бері әйел 
қолы  тимегесін үй 
іші торланып, 
өрмекші басып 
кетіпті. 

55 Өрім І – 
жұмырлап 
өрілген 
таспа, 
тарам-тарам 
қылып 
өрген шаш, 
бұрым.  

ӨрІІ Өрілген зат өр+ім 
тер+ім 
ал+ым   
күт+ім 

Шаш өрімі де 
адамға сұлулық 
сыйлайды. 

56 Өрім-өрім ІІ 
–жұлма-
жұлма, дал-
дұл, пәре-
пәре. 

Өрім І  өрім-өрім 
болып 
өрілген 
шаштың 
көрінісі 

өрім-өрім 
жұл+ым-
жұл+ым 

Үстіндегі киімінің 
өрім-өрімі 
шыққанша баласын 
іздепті (Ертегіден). 
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57 Өріс І – 
ауыл 
маңынан 
шалғайлау, 
оты мол 
мал 
жайылымд
ық жер. 

Өр І Малдың өріп 
жайылуы 
негіз болған. 

өр+іс 
ал+ыс-
бер+іс 
айт+ыс 
тарт+ыс 

Мал өрістен 
қайтқанда күн 
бесіннен ауып 
қалған еді. 

58 Өріс ІІ – 
Білім -
дәрежесі, 
дүниетаным
ы  

Өріс І Көбею, 
молаю. 
топтану 

өр+іс 
ал+ыс-
бер+іс 
айт+ыс 
тарт+ыс 

Шоқан ақсүйек 
тұқымынан шыққан 
өрісі кең жан еді (С. 
Мұқанов, Аққан 
жұлдыз). 

59 Өріс ІІІ – 
өмірін әрі 
қарай 
жалғаушы  
үрім- бұтақ. 

Өріс ІІ Жалғастыру- 
шылық 

өр+іс 
ал+ыс-
бер+іс 
айт+ыс 
тарт+ыс 

Құнанбай әулетінің 
өрісінің кеңдігі, бір 
жағынан, 
әйелдерінің 
көптігінен болса 
керек.  

60 Өріс ІҮ – 
семантикал
ық өріс 

 Жалғастыру- 
шылық 

өр+іс 
ал+ыс-
бер+іс 
айт+ыс 
тарт+ыс 

…түбірлес 
сөздерді… ішкі 
мағыналық 
құрылымының 
жақындығына 
сәйкес 
семантикалық өрісін 
анықтаймыз 
(Салқынбай А.Б. 
Тарихи сөзжасам).  

61 Өріс Ү – 
физ. 
термин; 
магниттік 
өріс 

Өріс ІҮ Жалғастыру- 
шылық 

өр+іс 
ал+ыс-
бер+іс 
айт+ыс 
тарт+ыс 

 

62 Тіл І– жан-
жануарлард
ың дәм 
сезетін, 
адамдардың 
сөйлеу 
дыбыстарын 
шығаратын 
ауыз 
қуысындағы 
негізгі мүше 
 
 

Тіл өзге дене 
мүшелерінен 
бөлініп, 
тілініп тұруы 

Тіл Адамзат 
мүшелерінің ішінде 
тілдің атқаратын 
қызметі ерекше. 
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63 Тіл ІІ – 
жіңішке 
етіп кесу, 
осып түсу, 
жарып 
жіберу 

Тіл І өзге дене 
мүшелерінен 
жіңішке 
болып 
бөлініп тұруы 

Тіл Томпиып піскен 
бөлке нанды тіліп-
тіліп алдымызға 
әкеп қойды 

64 Тіл ІІІ – 
сағат тілі 

Тіл І өзге дене 
мүшелерінен 
жіңішке 
болып 
бөлініп тұруы 

Тіл  Сағат тілі түнгі екіні 
көрсетіп тұр. 

65 Тіл ІҮ –
адамдардың 
қоғамдық 
өмірде 
бірін-бірі 
түсінісіп, 
пікір 
алысатын 
қатынас 
құралы  

Тіл І Тілдің сөйлеу 
әрекетінде 
атқаратын 
қызметі 

Тіл Адамдарда ғана 
болатын мұндай 
жоғары сезімді 
тілмен жеткізу 
мүмкін емес. 

66 Тіл Ү – ана 
тілінің 
заңдылықта
рын, ереже-
қағидалары
н оқытатын 
пән.  

Тіл ІҮ Адамдардың 
қатынас 
құралының 
жүйесі 

Тіл  Тіл — күрделі 
құбылыс. 

67 Тіл ҮІ – 
қажетті 
мәліметтерд
і алу үшін 
ұсталған 
жау әскері. 

Тіл ІҮ Тілдің пікір 
алысатын 
құрал 
екендігі 

Тіл Жауынгерлер 
немістердің ішкі 
айласын білу 
мақсатында жаудан 
тіл алып келуге 
аттанды 

68 Ұш І – Бір 
заттың 
белгілі бір 
шекке 
биікке 
қарай 
қозғалыс 
жасауы  
 
 

Ұш Заттың 
қимыл жасап, 
жоғары қарай 
немесе төмен 
қарай 
қозғалуы 

Ұш Ұшақ жерден жайлп 
көтерілді де, 
аспанға тік 
көтерілді. 
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69 Ұш ІІ – бір 
заттың 
төмен қарай 
қозғалыс 
жасауы  

Ұш І Заттың 
қимыл жасап, 
төмен қарай 
қозғалуы 

Ұш Ертеңіне тұмаумен 
ауырып, мұрттай 
ұшып түстім. 

70 Ұш ІІІ – 
заттың 
жоғарғы 
немесе 
төменгі 
шегі, ұшы 

Ұш І Заттың 
жоғарғы 
немесе 
төменгі шегі 

Ұш Біреулермен жасап 
жүрсем жең ұшын, 
Жасап жүрсем 
жаным сүймес 
келісім, Барлығы да, 
Поэзия, сен үшін!    

71 Үш І Ұш ІІІ Бір, екі және 
үш деген үш 
санның 
қосындысы 

Үш Үш — екіден 
кейінгі есептік сан. 

 
 
Лексикография,  оның  ғылыми  негіздері,  біздің  ғылым 
саласында зерттеу нысанына аз ілінген салалардың 
біріне жатады. Сөздік жасау көнеден келе жатқан, 
арғысы М.Қашқаридың “Диуани лұғат ат-түрк” 
еңбегінен  бастап,  «Кодекс  Куманикус»  жалғастырып, 
1774 жылы Өскемен бекінісінде құрастырылған 
«Скалон сөздігі», «Кодекс Куманикусты» Парижде 
бастырып  шығарған  Генрих  Юлий  Клапроттың  еңбегі, 
В.В.Радловтың  “Опыт  словаря  тюркских  наречии”  деп 
аталатын үлкен сөздігі және т.б. түркі тілдеріндегі 
сөздіктер тарихын жасап шығаруға көмектесті.  

Сөздіктер  түрік  халқының  жазба  мәдениетімен  қатар 
келе жатыр. Сөздік жасау саласы тек сөздерді 
түсіндірумен  ғана  шектелмей,  олардың  тарих  бетінде 
қалуын, мағыналарының дамуын қамтамасыз етеді. 
Сонымен қатар сөздің өмір сүру сипатын айқындайтын 
бірден-бір құрал ретінде қызмет етеді. 
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Сөз  өзінің  өмір  сүрген  әр  дәуірінде  түсіндіруді  қажет 
етті. Осыған қарап сөздік жасау жеке сала болып 
қалыптасты. Сөздің туу тарихы, оның фонетикалық 
өзгерісі, морфологиялық құрылымы, мағына 
эволюциясы  тіл  дамуындағы  сөз  қызметінің  өзгеруін, 
сол тілдің иемденуші ұлттың мәдени құндылығы 
ретінде қарау белгілі бір деңгейде тарихи тіл білімінде 
қарастырылады. Осы процестердің барлығы 
сөздіктердің негізгі құралы болып есептеледі.  

Кез келген тіл адамдардың өмірден алған, жинаған 
тәжірибелерін ойда қорытып, топтап, ақылға салып, 
санаға сіңдіріп барып жасалған деп айтуымызға болады. 
Әрбір жекелеген тіл – белгілі бір үлкен тілдің бір 
бұтағы Сол бұтақ үлкен бір бәйтеректің тамырынан нәр 
алып жатыр. Демек, қазақ тілі өзге түркі тілдермен 
тығыз байланыста.  

Сөздік  жасауда  қазақ  тілінің  өзіне  тән  ерекшеліктері 
ескерілуі тиіс. Бұл – тілдегі дивергенция 
тенденциясымен сәйкес келеді де, бірінші ескеретін 
мәселе  болуы  керек.  Үлкен  этностың  топтарға  бөлініп 
оның жеке тіл ретінде дамығанын ескере отырып, сөздік 
құрастырғанда негізге алу керек. Демек, жеке тілге 
қатысты  ерекшеліктерді  ескеру  қажет.  Этникалық  топ  
бірлігінің ыдырауы, түрлі ұлттарға бөлінуі – жекелеген 
тілдердің дамуының қайнар бұлағы. 

Сөздік  жасаудағы  екінші  ескеретін  нәрсе  –  жеке-жеке 
бөлініп шыққан тілдердің ортақтығын ескеру. Бұл 
дивергенция үрдісіне қарама-қарсы конвергенция 
тенденциясымен тікелей байланысты. Конвергенция 
түркі тілдерінің ортақ бірлігін көрсетеді. 
Э.В.Севортянның атақты ірі сөздігінде осындай 
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процестер негізге алып жасалған. Онда жекелеген 
тілдерге  қатысты  материалдармен  қоса,  ортақ  тіллдік 
элементтер  де  кездеседі.  Және  сол  элементтер  тілдің 
ортақтығын анықтайды.  

Осы айтылғандарды жинақтай келе сөздік жасауда 
мынадай ұстанымдарды пайдалануға болады: 

– сөздің тарихи семантикасын танымдық тұрғыдан 
зерттеп, қарастыра жазу; 
– тілдің ортақтығын танытатын белгілерді сөздік 
мақалада беріп отыру; 
– тілдің жекелік сипатын анықтайтын өзіндік 
ерекшелігін көрсету. 

Қазақ  тіліндегі  семантикалық  тәсіл  арқылы  жасалған 
туынды сөздердің уәждемелік түсіндірме сөздігін 
жасағанда төмендегідй факторларды ескерген дұрыс:  

– фонетикалық ерекшеліктері; 
– грамматикалық факторлары; 
– семантикалық ерекшеліктері; 
– синтаксистік ерекшеліктері; 
– тарихи-мәдени ерекшеліктері; 
– уәжделген сөздің лексикалық уәжі болу керек; 
– уәжделген сөз белгілі бір қалып бойынша жасалады; 
– сөз мағынасын ашу үшін иллюстративті материалдар 
берілуі тиіс.   

1) Тарихи сөздіктердегі сөздік мақалада талданып 
отырған сөздің фонетикалық өзгерісі қоса беріледі. 
Себебі сөз бүгінгі күнге жеткенше түрлідыбыстық 
өзгеру  процестерін  басынан  кешті.  Мысалы,  қазақ  сөзі 
(түркі  сөзі)  алғашқыда  жуан  айтылу  деңгейін  басынан 
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кешірсе, бұл күнде жіңішкеру процесінен өтуде.  
Сондықтан фонетикалық өзгерісті беру ләзім.  

2) Грамматикалық фактор сөздің түбірі мен 
қосымшасын  айқындаудағы  қажетті  фактор  саналады. 
Тарихи сөздерге анықтама дұрыс берілмесе оның 
грамматикалық формасының күрделілігінен сөзді 
оқырмандар түсінбей қалуы ықтимал. Мысалы 
Радловтың сөздігінде өсім сөзінің түп негізі өс сөзі 
екені  былай  берілген:  өсум  (von  ős+um),  яғни  жұрнақ 
жалғану  арқылы  жасалған  туынды  сөздің  түбірі  қайсы 
екенін көрсетіп беріп отыр.  

3) Семантикалық фактор – сөздік мақаланың  жанды 
жері. Сөзді түсіндіру үшін  ең бірінші оның мағынасын 
ашып беру керек. Егер мағынасы жөнді, жан-жақты 
ашылмай  қалса,  өзге  жанама  мағыналар  тасада  қалып 
көрінбей қалуы мүмкін. Сондықтан, мүмкіндігінше, 
түсіндіруді  анық,  кеңінен,  барлық  салыстырулар  мен 
ұқсастыруларды  түгелдей  жинақтап  беру  қажет.  Ойды 
ой қозғайтыны секілді сөздік мақалада берілген ой 
сөздікте берілген негізгі сөздің мағынасына сәуле 
түсіріп, оның тасада жатқан мағыналарын ашып 
көрсетеді.  Мысалы,  адарғы  сөзін  алып  қарасақ,  оған 
түсіндірме сөздікте  мынадай  анықтама  берілген:  өрмек 
жіптердің астыңғы, үстіңгі жіптерін бөліп тұратын 
тақтайша.  Демек,  бір-біріне  параллель  жатқан  жіптер 
шумағын  ажыратып  тұратын  тақтайша.  Айырушылық, 
ажыратушылық  семасы  уәж  болып  затқа  адарғы  деген 
атау  берілген.  Міне,  “бөліп  тұратын”  деген  мағынасы 
адам  санасына  сәуле  түсіріп,  сөз  мағынасының  қандай 
сөздермен төркіндес екенін ажыратып алдық.    
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4) Сөздік мақалада синтаксистік фактордың ролі 
ерекше. Себебі сөздік мақала сөздердің синтаксистік 
қарым-қатынастағы сөздер тобынан тұрады. Мысалы 
ажырау, айырылу, адырылу сөздерінің мағыналары бір-
біріне  жақын  екендігі  синтаксистік  сөз  тіркесі  арқылы 
ашылады. Қазақта адыра қалғыр немесе әдіре 
қалғыр//әдірем  қалғыр  секілді  қарғыс  мәнді  тіркес  бар. 
Осы тіркес адырам сөзінің ажырау, айырылу сөздерімен 
мағыналық  байланысы  бар  екенін  анықтап  көрсетеді. 
Егер де осындай тіркес бүгінгі күнге дейін жетпей, 
тілімізде қолданылмаса, бұл сөздің мағынасы ашылмай 
қалған болар еді.   

5)  Тарихи  мәдени  фактор  қазақ  тіліндегі  сөздіктердің 
мәні  ашушы  фактор  ретінде  танылады.  Себебі  ұлттық 
тіліміздің тарихи сөздігін жасап шығару бүгінгі күннің 
талабы  деп  білеміз.  ұлтты  ұлт  ретінде  танытатын  қай 
уақытта  да  тілі  болып  саналады.  Сөздіктердегі  сөздік 
мақаланы тарихи-мәдени аспектіден қарастыруда тіліміз 
арқылы  халқымыздың  жүріп  өткен  жолы,  бүгінгі  асыл 
мұраттары айқын ашылып көрсетіледі, яғни біздің 
сөздіктерімізден  қазақы  иіс  аңқып  тұру  керек.  Әсіресе 
тарихи сөздіктер, оның ішінде уәждемелік сөздікте 
ұлтымыздың болмыс-бітімі, танымы, түсінігі, ақылы, 
санасы толық бейнелетіндей сипаты ашылуы тиіс.  

Осындай факторлармен қоса, уәждемелік сөздікке 
қажетті деп танылған тағы да төрт түрлі факторды 
қосуымыз керек. Бұл төрт фактор орыс тіліндегі диалект 
сөздердің уәждемелі сөздігін құрастырушы 
О.И.Блинованың уәждеме туралы жазылған 
еңбектерінен көрінеді. Тіл біліміндегі алғашқы 
уәждемелі сөздік болғандықтан ондағы негізгі 
факторларды қоса беруді дұрыс деп таптық. Осы 
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факторлар  сөздіктің  қаңқасын  толықтырып,  нақтылай 
түскен болар еді.  

Сөз тарихын семантикалық аспектіде қарастыруда 
дефиницияның атқаратын қызметі ерекше. 
Зерттеушілер дефиницияны шындық болмыстың, 
заттың, сөздің мағынасына сәйкес келеді деп анықтаған. 
Өзге сөздіктердегі секілді бірінші негізгі сөз беріледі де, 
жанына оның анықтауышы, яғни дефинициясы жан-
жақты,  толық  түрде  берілуі  тиіс.  Бірақ  филологиялық 
дефиниция сөздің мағыналық дамуын толық бере алуы 
мүмкін емес. Ендеше дефиницияның толық берілуі 
керек деп біз шартты түрде ғана айта аламыз.  

6) Сөздікте берілген негізгі сөздің уәж болған сөзі 
беріледі. Демек, бұл лексикалық уәж (ЛУ) деп аталады. 
Мысалы өріс сөзі негізгі сөз деп берілсе, оның 
лексикалық уәжі өр сөзі болып есептеледі.  

7)  Келесі  факторда  өріс  сөзінің  жасалуы  белгілі  бір 
тілдегі қалыптар бойынша жасалатыны ескеріліп, оның 
құрылымыдық уәжі (ҚУ) беріледі. Мысалы өріс сөзінің 
құрылымдық уәжі өр+іс, айт+ыс, кел+іс т.б.  

8) Иллюстративті материалдар, яғни осы сөздің 
тілімізде қолданысын анықтайтын көркем 
әдебиеттерден, сөздіктерден, ауызекі тілден алынған 
дәлелдеме мысалдар. Мұндай мысалдар сөздікте 
берілген сөздердің мағынасын ашу үшін 
пайдаланылады.  Егер  де  біз  туынды  сөздің  мағынасын 
ашу  мақсатында  иллюстрация  пайдалансақ,  онда  оның 
сегментациясын  сақтап  уәждеуші  сөзі  арқылы  немесе 
сөз  тіркесі  арқылы  беруге  болады.  Мысал  ғана  сөздің 
нақты мағынасын ашып беруге көмектеседі.  
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Бұл сөздік қазақ тіл біліміндегі алғашқы нұсқа 
болғандықтан  белгілі  бір  қалыбын  жасау  қиынға  түсті. 
Сөздікте тіркелген және тіркелетін сөздердің түрлі 
ерекшеліктеріне  сәйкес  нұсқамыз  алдағы  күнде  ширап, 
толыға түседі деген ойдамыз.  
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